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  اءـــدع

  

  أعوذ �� السميع العليم ، من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرمحن الر حيم

  

و نتوب  ،ونسرتشده ، ونستهديه ، ونستغفره ، و نستعينه ، ، حنمده وحده إن احلمد �      

من  و ، فهو املهتدي ومن سيئات أعمالنا ، من يهديه هللا، إليه . ونعوذ �� من شرور أنفسنا 

  .يضلل فال هادي له 

وهو على كل ، و له احلمد ، ال شريك له ، له امللك ، أشهد أن ال إله إال هللا ، وحده و      

  شيء قدير .

    وعلى آله ، صلى هللا عليه ، عبده و رسوله ، صفيه و خليله ، وأشهد أن سيد� حممد      

  . و أصحابه وسلم تسليما كثريا

و جاهد يف هللا حق جهاده ، وكشف هللا به الغمة ، و نصح األمة ، نشهد أنه أدى األمانة      

، حىت أ�ه من ربه اليقني . تركنا على احملجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، ال يزيغ عنها إال هالك 

  ضال .

مني �رب أ يل أمري ، وأحلل عقدة من لساين ، يفقه قويل . ريب إشرح يل صدري ، ويسر     

  .العاملني 

                                                                        

  الطالب / أمحد بوملكاحل           
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  داءـــإه

    دكتوراه يف العلومالإنه البحث املقدم لنيل درجة ،  ي املتواضعإنه عمل،  تهاديجمثرة إ وإنه دليل كدي 

  

  أهديه إىل

الروح الطيبة و النفس املطمئنة الزكية ، إىل من كانت وستبقى يف األعماق �لدعاء  خالدة ، رمز الطهارة و 

ته الواسعة و أنزهلا عنده منزل الصدقني و العفة ، خلود اليت إحتسبناها عند هللا شهيدة ، تغمدها هللا برمح

  الشهداء .

  أهديه إىل

   طيب ثراهو  الدي رمحه هللا و  ،والكفاح إىل رمز قوة اإلرادة  ، ل و األمل ؤ افمنه روح التمن إستلهمت 

  إىلأهديه 

   شفاها حفطها هللا و والديت، حلنان إىل أجبدية العطف و ا، ق القول و صفاء اإلميان من أستلهم منها صد

  إىلأهديه 

  رعاها هللا إىل زوجيت ، حلم الرسالة حلوه و مره  إىل من شاركتين،  قة الدرب يف يسره و عسرهرفي

  إىلأهديه 

أوالدي  إىل،  أنتظر أكلهو رعيته و إىل حصادي الذي بذرته ، و جتدد األمل  ما رزقين هللا إلستمرار احلياة

حنان سرور ، سارة إميان ، وائل عبد الرؤوف ، مالك فاطمة ، نرميان نور هامن ، و�م األمل ، منار اهلدى ، 

  .، مع متنيايت هلم مجيعا دوام الصحة و النجاح  

  إىلأهديه 

  و رجوعي إىل إخويت .إىل من إنتظروا جناحي ،  اليت أستظل �ا إىل واحيت، حلصني حصين ا

  إىلأهديه 

  القانون إىل املصدقني بسيادة ، املؤمنني حبقوق اإلنسان 

  الطالب / أمحد بوملكاحل                                                                                  
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 شكر و تقدير
  

تدر إلجناز حبثي قز املو قد وفقين هللا العزي، ف العظيم ، السرور و الغبطة ، عندي ن دواعي الشر ملإنه       

  : العرفان ، التقدير و اإلمتنان إىلو  أن أتوجه �صدق و أعمق معاين الشكر، املتواضع هذا 

جامعة  كتور ، املرجع املأثور بكليتنا تيجاين هدامد األستاذ ال،  حممد األخضر مالكيأستاذي الفاضل       

و  توجيها ، �صيال و تفصيال ، العلمي على البحث  شرافاإلالذي تفضل علي بقبول ،  1قسنطينة 

و ، ة ري و توجيهاته الن، �ستاذيته الفذة  غزارة إنشغاالته . و الذي مل يبخل علي ورغم كثرة أعبائه ، تنقيحا 

فكان يل . يومه هذا ، هذا  عملين يشهد يف أ األجلية اليت كان هلا الفضل ذوهي األستا. أرائه القيمة 

طيبة األعراق  و خربته الناضجة ،  اجلمو تواضعه ، لي بعلمه الوفري عمل يبخل و . بذلك األب و األستاذ 

  كل جزاء وجل معروف .  فجزاه هللا عين. طيلة فرتة اإلجناز و اإلشراف 

أسر  الذي،  عبد احلفيظ طاشور ضلكما يشرفين أن أتقدم خباص عرفاين لألستاذ الدكتور الفا      

و إنه لشرف ال يضاهيه شرف أن . رغم كثرة مسؤولياته ، حني قبل ر�سة جلنة املناقشة ، اجلميع بلطفه 

أجواء عامل القانون ، أستاذيته   صيت و ذاع، عم تواضعه األصقاع ، م كرمي إس، حيمل غالف هذه الرسالة 

  اجلنائي و خفا�ه .

أعضاء جلنة املناقشة على ، لألساتذة الدكاترة األفاضل ، يضا أن أتوجه �لشكر املوصول يشرفين أو       

و         و كافيا و ضرور� من نصائح ه الزما ؤو يف إسدائي ما ر ، ما بذلوه من عناية و حرص شديدين 

األستاذ . و هم على التوايل : الشيء النوعي املرغوب ، حىت تزيد يف عملي ، مالحظات وإنتقادات 

، األستاذ  قوجايل حممد، األستاذ الدكتور مباركي دليلة ألستاذة الدكتورة ا،  رمحاين منصورالدكتور 

يف  ، أخي الكرمي  و زميلي احملرتم الذي مل يبخل علي بنصائحه حىت من قبل أن أبدأ عمارة فوزيالدكتور 

  . إجناز حبثي هذا

  و ألف شكر للجميع افشكر 

   أمحد بوملكاحلالطالب / 
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  املقدمة 

  

لقد أضحى من املسلم فيه أن سيادة القانون ليست ضما� مستوجبا حلماية حرية الفرد فحسب ،       

أضحت األساس الوحيد لشرعية السلطة داخل الدولة القانونية ��تمعات الدميقراطية . و قوام ذلك  لكنها

ر ، ألنه هو من يضع األسس ، اليت يقوم القانون عليها يف مجيع أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستو 

فروعه . و �لنتيجة يسمو عليها حبكم مكانته ، و ختضع له مجيع القواعد القانونية ، إنطالقا من وحدة 

النظام القانوين . فتظهر تلك القواعد كنتيجة ديناميكية ، تعرب عن تلك العالقة العضوية بني الدستور من 

و القانون من جهة أخرى . على أنه ورغم اإلقرار �لقيمة املتميزة للدستور ، فإنه من العادي و جهة 

، تتفاعل  يسبقهااملبادئ و القيم اليت حيميها هذا األخري ، هلا إمتداد جدري بعيد  التسليم بكونالضروري 

ليت ينهل منها الدستور ، يف ضمري األمة و الشعوب على حد سواء . فتكون بذلك أحد املصادر املشعة ا

يف تسطري ثقافة اإلنسان وما له من حقوق و حر�ت . وبذلك تنطوي حتت مظلة اإلحرتام و احلماية حبكم 

  وضعه األمسى يف النظام القانوين .

هذا و إذا كان القانون حبكم كونه وليد ا�تمع ، يتطور و ينمو بتطوره و منوه ، فإن خضوعه للشرعية       

رية بومسها دعائم دستورية ، ال يقف حائال دون هذا التطور و النمو . ألن حقوق اإلنسان وحر�ته ، الدستو 

ال تقف موقف اجلماد يف مواجهة التطور ، بل تتطور جماال�ا . و �لنتيجة تتغري أبعاد العالقة بني أطرافها ، 

الدستوري وشاع إستعماهلا يف خمتلف  الدولة واألفرد . وبذلك سادت عبارة حقوق اإلنسان ، يف كتب الفقه

الدساتري ، للتأكد على أ�ا و بعد أن أقرها كل من الدستور و القانون ، فهي موروث يتمتع به مجيع األفراد 

يف مواجهة السلطة ، بومسها حقوقا أساسية ، كرستها التشريعات الداخلية والو�ئق الدولية على حد سواء . 

  التدرج يف إطار الدستور ، أل�ا مـن واد �هيك عن كو�ا بعيدة عن 

واحد هو إرادة املشرع الدستوري . أين يلتزم املشرع العادي بضما�ا ، نتيجة قيمتها الدستورية .         و 

   األساس يف ذلك يعود يف األصل ، إىل أن الدولة القانونية ، اليت تعلو فيها سيادة القانون ، يف ظــل

  

  أ
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املشرع العادي يستظل النظام الدميقراطي ، البد أن متنح حلقوق اإلنسان ، كل محاية دستورية ، حىت 

  ستوريتها  يف مجيع فروع القانون .بد

لدستوري �لوسم املذكور أعاله ، عرب ضرورة حتديد مفاهيم عديدة كالدميقراطية  مبدأ ويتجلى اإللتزام ا      

مسو الدستور وحىت مبدأ سيادة القانون . �هيك عن حتديد مفهوم حقوق اإلنسان و تطورها       و تطور 

توازن ل إيضاح الاإللتزام متجليا ، تتحدد أبعاده أيضا من خال�ا دوليا و وطنيا . ومع ذلك يظل  اإلهتمام

املصلحة العامة من جهة أخرى . ألنه يف غياب هذا التوازن يفقد الدستور بني حقوق اإلنسان من جهة و 

وحدته و مسو قواعده . فتظهر بذلك العالقة بني الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ، جمرد غطاء شكلي 

ردها من كل فعالية و معىن . رغم كفالتها يف  لصراع دامي بني املصلحة اخلاصة و املصلحة العامة . مما جي

كثري من األحيان برقابة دستورية ، لضمان إلتزام املشرع العادي �ا ، إيضاحا منه قواعدها الدستورية و 

  تطورها .

  

  :  التعريف مبوضوع البحثأوال : 

ي يلعب دورا مهما يف يف ضوء ما سبق ، يظهر قانون اإلجراءات اجلزائية ، مبظهر ذلك القانون الذ      

حياة األفراد ، ويتميز �ملكانة الدقيقة يف حياة الدولة القانونية . إذ يتوجب على املشرع ، وهو جيسد إلتزامه 

أن حيقق التوازن بني مصلحتني متعارضتني كما رأينا . املصلحة العامة و اليت تظهر من خالل ضرورة حتقيق 

اصة و اليت تظهر من خالل محاية احلرية الشخصية     و سائر حقوق عدالة جنائية فعالة ، و املصلحة اخل

املصلحتني . فكثري اتني يف كثري من املناسبات ، يف ظل هاإلنسان املتصلة �ا . إذ يالحظ حدوث التوتر 

من اإلجراءات اجلزائية ، تعمل على تعطيل ممارسة الفرد حلقوقه األساسية ، رغم �كيد البعض �ن قانون 

جراءات اجلزائية هو قانون مفصل للحر�ت .كما هو الشأن �لنسبة ملسألة إلقاء القبض و احلبس املؤقت اإل

و التفتيش ، و غريها من اإلجراءات اليت متس مباشرة احلرية الشخصية .  و �لنتيجة ، تظهر أمهية  حتقيق 

  لة جنائية .التوازن بني حقوق اإلنسان ، وما يتطلبه النظام الفعال إلقراركل عدا

  ب
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اجلزائري ، يف تنظيمه و حتقيقه للتوازن املطلوب بني املصلحتني  قانون اإلجراءات اجلزائيةيف مل إن املتأ      

رى فيه املرآة احلقيقة  لدستور الدولة ، فيما يعكسه من درجة إحرتامه حلقوق اإلنسان . ذلك املتعارضتني ، ي

أن الدستور ، يتوىل وضع املبادئ اليت تقوم عليها الشرعية الدستورية ، اليت تلتزم �ا الدولة ، و اليت يظهر 

ملشرع ، و هو يصوغ نص قانون من خالهلا مدى محاية سلطات الدولة حلرية األفراد . و بذلك يظهر �ثر ا

اإلجراءات اجلزائية ، �لنظام السياسي و الدستوري السائد و املهيمن إلغاءا    أو تعديال يف سياق يتفق مع 

  الدميقراطية و حقوق اإلنسان .

 ضمان إدارة فعالية العدالة اجلنائية ، مبا إلجراءات اجلزائية اجلزائري ، عبءوملا كان على قانون ا      

يزداد ثقال ،  رتام احلرية الشخصية ،  فإن العبءيستوجب ضرورة التوفيق بني فاعلية هذه العدالة و إح

ا حتقيق حسن سري هل يف يد السلطة ، ال يروق طييعة�نتهاج عدالة تضحي �حلرية . فتكون بذلك أداة 

عية اعمال سلطا�ا ، على إحرتام العدالة يف الدولة اليت جيب أن تسود ، بعنوان القانونية ، املتوقفة مشرو 

لدولة لبذلك الدعامة األوىل  أضحت نسان . فالشرعية الدستورية ،مبادئ الشرعية الضامنة حلقوق اإل

إحرتام حقوق اإلنسان . وهي بذلك نقطة اإلرتكاز األساسية يف قانون اإلجراءات  الدميقراطية ، من خالل

  اجلزائية يف النظام الدميقراطي .

كاملصاحل إلجراءات اجلزائية اجلزائري ، يهدف إىل محاية املصاحل اإلجتماعية  إنطالقا من كون قانون او       

  و مصاحلهم   العامة اليت متس الدولة و ا�تمع ، أو املصاحل اخلاصة املتعلقة أساسا حبقوق األفراد 

ينظمه من قواعد إجرائية متس فهو بذلك قانون تتسم قواعده بقوة التأثري على السلوك اإلجتماعي ، مبا 

حر�ت املواطنني أثناء الكشف عن احلقيقة ، و إقرار سلطة الدولة يف العقاب . و بواسطة الضما�ت اليت 

يقررها محاية حلرية املتهم ، اليت تتعر ض للخطر جراء هذه اإلجراءات  . كما أنه يوازن بني املصلحتني . 

عن محاية حق الفرد يف احلرية يتواىن و يضمن سريه و فعاليته ، دون أن فيقر من املصلحتني ، ما يهم ا�تمع 

  .يف إطار الشرعية على النحو الذي حيدده الدستور ، 

  

 

  

  ج
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  : موضوع البحثن ف م�نيا : اهلد

إىل تقدمي حماولة لربط العالقة اليت إصطلحنا عليه تسمية  " ديناميكية " بني ف موضوع حبث و يهد      

األقرب لتجسيد الديناميكية و احليوية  ، يف القانون الذي رأيت أنه الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان

عنا الدميقراطي املعاصر ، عرب اإلجراءات اجلزائية بوجه عام الالزمتني ، لتفعيل آليات الدولة القانونية يف جمتم

الغوص  بوجه خاص . و يف هذا اإلطار ، يتناول البحث ، مث عرب نص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

يف ماهية الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام . مث تقدمي عناصرها و 

على أمهية توضيح  بوجه خاص ، من خالل الوقوفيف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  تطبيقا�ا 

دميقراطي ، حراك �تمع اجلزائري من و تعرفه الدولة اجلزائرية �الديناميكية املنوه �ا ، يف خضم ما عرفته 

عرب جتارب دستورية متتالية ينشد التأسيس للدولة القانونية ، اليت عوضت شرعيتها من ثورية إىل دستورية ، 

، خضع لتفاعال�ا و تنوع سياستها ، أدق القوانني إتصاال �حلرية الشخصية  وسائر حقوق اإلنسان 

و قناعة الكل ،    املتصلة �ا ، عرب التعديالت اليت طرأت عليه إبرازا حلتمية جتسيد املسار الدميقراطي . 

  عالقة حبقوق اإلنسان . المؤسسات . وحىت ثقافة الفرد فيما هلشعبا و سلطة �ولوية البناء الدميقراطي ل

  

  �لثا : أمهية موضوع البحث :

تندرج أمهية البحث �لدرجة األوىل ، من خالل الغا�ت اليت أسعى إىل حتقيقها على النحو الذي        

الذي  حث العلمي هم و أحدث موضوعات البعرضته سابقا . و �يت أيضا يف سياق إعتباره موضوعا من أ

ال للمبادئ  . و لكن دون عرض أو حتليل حمض  و ماهو جنائي، و ماهو دويل ، بني ماهو دستوري  يزاوج

الدستورية ، وال ملفاهيم حقوق اإلنسان ، وال لإلجراءات املنصوص عليها بقانون اإلجراءات اجلزائية 

يقتضيه النظام سياسي اجلزائري  و نظرته  اجلزائري . وهو بذلك موضوع يستحق التعمق فيه ، و حتليل ما

  ات ـاملتميزة ، أثناء اجلمع بني الفروع املذكورة للقانون . يف سياق يعرب من خالله عن  طموح

 

  

  د
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اجلزائر ، وهي الدولة اليت اطبني �حكامه . و �لنتيجة ، فإن هذا البحث ، يكتسي أمهية خاصة يف املخ

و       صداء ثورة تشريعية يف شىت ا�االت ، ويف مقدمتها ا�ال اجلنائي ، و عالقته بشرعية الدولة تعيش أ

  محاية حقوق اإلنسان .

  

  : موضوع البحثا أثناء إجناز رابعا : الصعو�ت اليت واجهت

لبحث ، تتعلق بطبيعة البحث يف حد ذاته . فهو عو�ت اليت واجهتها أثناء إجناز العل أبرز الص       

البحث الذي ينشد الوقوف عند نقطة حيوية ، كان هلا األساس يف ظهور النظام السياسي اجلزائري ، مبا هو 

أيضا ، الذي ال يكاد املتأمل فيه ، أن  رغم بعض اإلستثناءات . وهو البحث، عليه من تفتح مستمر 

الثقافة الدستورية ، و البناء الدويل ، و القناعة اإلنسانية �تمعنا يف قيمه  تكون لهيفارق حمتو�ته ، دون أن 

إىل بذل اجلهد املضاعف ، للوقوف �رة عند �صيل موضوع البحث ،  ي دفعينوهو األمر الذ املتنوعة .

  محل متصفح هذا البحث على امللل .ل أدىن مقتضياته . دون أن أد تفصيو�رة أخرى عن

  

  خامسا : مناهج البحث املستعملة ، اإلشكالية اليت يثريها  موضوع البحث وعرض خطة العمل : 

هذا وقد إقتضت طبيعة موضوع البحث ، إستخدام أكثر من منهج للبحث . حيث إتبعت املنهج        

مراحل . و إتبعت املنهج اإلستقرائي أو التأصيلي يف مراحل أخرى . على أن  التحليلي أو اإلستنباطي يف

إستعمايل للمناهج هذه ، مل يعفيين من إتباع منهج البحث املقارن . و �لنتيجة فإذا كان موضوع البحث 

تضى مين يتعلق ، �لشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، فإن ذلك إق

ضرورة البحث يف ماهية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام يف املقام األول 

. مث البحث يف عناصرها ، و تطبيقا�ا يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املقام الثاين . مع ضرورة 

  اإلشكالية الرئيسية التالية :حتديد حدود هذه املنهجية برتكيز موضوع  البحث يف 

  

      

  هـ
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_ كيف أبدى املشرع العادي اجلزائري ، إلتزامه بتنفيذ إرادة نظريه الدستوري ، بشأن محاية        

ق اإلنسان ، من خالل ما تضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من نصوص ، وتعديالت حقو 

حلقت به ، توضيحا و ضما� للتوازن املطلوب بني مصلحتني متعارضتني ، املصلحة العامة من خالل 

قوق ضرورة حتقيق عدالة جنائية فعالة ، و املصلحة اخلاصة من خالل محاية احلرية الشخصية وسائر ح

و �كيد للرغبة املوضوعية احلسنة ، يف تدعيم قواعد دولة القانون واحلق ، اليت ، اإلنسان املتصلة �ا 

 و تفصيالت اإلجراءات اجلزائيةرية الدستو  زائري إىل العيش يف كنف �صيالت املبادئيصبو الفرد اجل

  القانونية  ؟

 

و    .ضرورة طرحها  ظهرت إشكاليات فرعية ، رأيت ية ،وأثناء اإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيس       

  . وهي على التوايل : ، اخلطوة املستوجبة لتعميق  موضوع البحث من مث اإلجابة عنها

  .  ؟اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام  ة و حقوقالشرعية الدستوري ما ماهية_ 

 .  ؟ان شرعية الدستورية و محاية حقوق اإلنسة الللدولة و دور الدستور فيها الفضل يف إقامكيف كان _

.  ؟ مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسانالدميقراطية ،  كيف أسست_

   ؟وق اإلنسان قانون اإلجراءات اجلزائية عن كونه مجلة الدعائم القاعدية للشرعية الدستورية وحق كيف عرب_

ة        و بني النظم اإلجرائية اجلزائية املختلفة وفكرة الشرعية اإلجرائية اجلزائي لفكرة املوازنة كانكيف  _

ما _ ؟  حقوق اإلنسانو فضل يف إقامة الشرعية الدستورية نظام اإلجرائي اجلزائي األنسب اليار المسألة إخت

تطبيقها يف قانون  و ما مدى.  ؟عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف التشريع اجلزائري  ماهية

   ؟ اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

 

  

   و
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الرقابة على  أثروما .  ؟الشرعية اجلنائية كضمانة دستور ية يف مسائل محاية حقوق اإلنسان  ما ماهية_ 

  .  ؟مث جتسيدها يف التشريع اجلزائري  وإىل أي مدى.  ؟تطبيقها 

و ما   . ؟القوانني  دستورية الدور الفعال يف جتسيد الرقابة على ائري للمجلس الدستوري اجلز كيف كان  _

   . ؟اإلجراءات اجلزائية  مشروعية  الرقابة على   يف جمال إختصاصاته  ماهية

تفسري قانون خاصة أمام بروز مسالة مشرع أن يتقيد بواجبه يف حتديد اإلجراءات اجلزائية للكيف كان _

  .  ؟اإلجراءات اجلزائية 

و     و احلامية للحقوق بومسها السلطة املستقلة  ةتقدمها السلطة القضائي فعالية الضما�ت اليت ما مدى_ 

  .  ؟احلر�ت 

قرينة  يف تكريس مبدألنص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري وفقا وفق املشرع اجلزائري  إىل أي مدى _

  . ؟ حق املتهم يف احملاكمة العادلة ضمانل  ستلزماتفيما وضعه من م ، والرباءة 

  

لذلك قسمني رئيسيني يتفرع  جبميع جوانب موضوع البحث ، أفردت ويف ضوء ما تقدم ، و لإلملام       

   املباحث و املطالب و الفروع ، و ذلك  على النحو التايل :عنهما عدد من األبواب الفصول و 

  

  القسم األول

  ماهية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان 

  امـه عـبوج ةـراءات اجلزائيـيف اإلج                                 

  

  الثاين القسم

   يف التشريع  اجلزائري اإلنسان الشرعية الدستورية وحقوق عناصر

 ريــة اجلزائـاجلزائي راءاتـون اإلجـي قانـا فـوتطبيقا�                    

  

  ز



  بوجه عام ماهية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية ......................................األول القسم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ألولالقسم ا

 ماهية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان 

  يف اإلجـراءات اجلزائيـة بوجـه  عـام            
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   القسم األول

 ماهية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان 

               امـه عـبوج ةـراءات اجلزائيـيف اإلج

  

  

  متهيد و تقسيم :

 

لي فيها. وعلى إعتبار مما ال شك فيه أن وجود الدولة أخضع أفرادها ملنهج معني حتقيقا للنظام الداخ       

فقد وجب اإلعرتاف له �لسيادة على مجيع تصرفا�ا القانونية ، الوثيقة األمسى يف الدولة  الدستور هوأن 

حر��م هذا من جهة. ومن جهة و بذلك هدف يرمي إىل محاية األفراد و ضمان حقوقهم واملادية. وهو 

فإن الدستور �لوسم املذكور أعاله مل يضمن بذاته حتقيق الدميقراطية مهما وردت به من نصوص ، أخرى 

يقها  ذلك أنه وجدت الكثري من الدساتري إحتوت على مبادئ مثالية إال أن تطب . مقيدة للسلطة احلاكمة

  )1(كان  �درا على أرض الواقع. 

 انـضم، يستطيع احملافظة على  و�لنتيجة كان من الالزم وجود نظام قانوين و إجتماعي متكامل       

  ن ـ، مل تكتف �لثورة م ، ألن الشعوب حينما �رت من أجل الدميقراطية واحلرية تنفيذ هذه النصوص

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

يضع الذي ، فهو  أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور: "  ك يرى الدكتور أمحد فتحي سروريف ذل و )1(

، وختضع له مجيع قواعده القانونية حبكم  ، فيسمو عليها حبكم مكانته اليت يقوم عليها القانون يف كل فروعه األسس

 تندرج القواعد القانونية من حيث بني الدستور والقانونو�ذه العالقة العضوية  وحدة النظام القانوين الذي يعلوه الدستور

،  ، دار الشروق احلر�تو ، احلماية الدستورية للحقوق  أمحد فتحي سرور _"  املرتبة فيتخذ منها الدستور وضعه األمسى

 .5ص ، 2000،   عة الثانيةبطال ، القاهرة

  

1 
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جعلها و وتلك احلر�ت  ، بل �دت بضرورة وجود ضما�ت لتحقيق هذه احلقوق أجل احلقوق واحلر�ت

  )1(حقيقة واقعية. 

، املنوطة به  لدميقراطيةاملتكامل و املرجو �سيسه داخل ا�تمعات اإن النظام القانوين و اإلجتماعي        

 مهمة احملافظة على ضمان تنفيذ النصوص املقيدة للسلطة احلاكمة  أثناء جتسيد و تكريس محاية األفراد

 حقوق اإلنسانو وفق مبادئ الشرعية الدستورية  قائمة إال إذا أرسيتقوم له  لن،  حر��موضمان حقوقهم و 

ماهية إنطالقا من حتليل ، عالقة �إلجراءات اجلزائية �صيال  التحليل فيما لههذا ما سنتناوله �لشرح و و  .

تحديد بدأ ب. )  القسم األول ( بوجه عام ت اجلزائيةاالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراء

الدعائم القاعدية  ، وصوال إىل مناقشة ) الباب األول ( للشرعية الدستورية وحقوق اإلنساناألسس العامة 

. كل ذلك إجابة منا  ) اينالباب الث اإلجراءات اجلزائية (قانون الدستورية و حقوق اإلنسان يف للشرعية 

هية الشرعية الدستورية و ما فماومن مث  . و ما قد يتفرع عنها من إشكاليات ،على اإلشكالية الرئيسية 

  م ؟بوجه عااجلزائية يف اإلجراءات  اإلنسان حقوق

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

�حرتام  إال أن هذا املبدأ أال يعين فقط جمرد اإللتزام . �تمع املعاصر خيضع ملبدأ سيادة القانون وهذا إنطالقا من أ�) 1(

 بل يعين مسو القانون على الدولة مبا حيكم على السيادة أن تظهر يف مضمون القانون ال يف جمرد اإللتزام، أحكامه 

تصور لن ال ميكإذ ، وهو ما يعترب أساس السيادة . احلقوق و احلر�ت لألفراد  مضمون ، أين يكفل هذا األخري �حكامه

 . حا� القانونحينها لن يكون سوى جمرد عزاء �فه لض. إنساين  األساس يعود يف مضمونه إىل قانون غري عادل أو غري 

 نظر:ملزيد من التفصيل أ

_ Normans Marsh, Commission international des juristes, le principe de la légalité 

   dans  une société libre (rapport sur les travaux du congrès international des juristes) à  

   New Delhi, janvier1959. 
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  الدستورية وحقوق اإلنسان األسس العامة للشرعية .............................................................الباب األول 

 

  الباب األول

  ة ــاألسس العامة للشرعي                                  

  الدستورية وحقوق اإلنسان

  

 اجهة املتطلبات األساسية و مو ، على إعتبار أن الدستور هو اإلطار العام للشرعية و املشروعية         

ظى ، فإن هذه احلقوق واحلر�ت حت عية مع البقاء يف السلطةعند ممارسة الشر  محلقوق األفراد وحر��

و الذي يكمن يف �سيس ، ومع إعتبار أن للدستور دور متميز يف الدولة  . �هتمام عاملي و حملي كبريين

إنطالقا من أن ذلك  و، إختيار الظواهر السياسية املتعددة  يفو  ، دستورية ومحاية حقوق اإلنسانالشرعية ال

 لدستور تربز دراسة مدى �ثري القاعدة القانونية يف الدولة و نظامها السياسي  برتمجته إىل واقعأمهية ا

   . سياسي حقيقي

نتناول �لدراسة والتحليل شكل الدولة ونظام احلكم فيها س، هذا الباب تضمنه يسو من خالل ما        

وكذا حتديد إختصاصات . رف السلطة العامة الذي يكفله الدستور كوثيقة رمسية يف الدولة معرتف �ا من ط

. مع بيان الضما�ت األساسية حلقوق األفراد و  عالقتها مع األفراد دها وعالقا�ا ببعضها البعض وقواع

إىل جانب دراسة مدى  . �هيك عن حتليل مسألة  تالقي الشرعية الدستورية و مبدأ مسو الدستور . حر��م

قوق و احلوكذا البحث يف موضوع الرقابة على الدستورية القوانني لضمان ، ة فعالية الدستور داخل الدول

  احلر�ت كل ذلك من خالل مضمون الفصلني التاليني:

  

  الفصل األول

  الدستور فيها كغاية إلقامة ظهورالدولة و فكرة 

   انـاإلنس حقوق   محايةو تورية الدس  الشرعية                              

 

  ثاينالفصل ال

  ، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون  الدميقراطية

   انـالدستورية وحقوق اإلنس كأسس للشرعية
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  نحقوق اإلنسامحاية  ية والدولة ودور الدستور فيها كغاية إلقامة الشرعية الدستور  ..............................الفصل األول 

  

 

 الفصل األول

  ةإلقام فيها كغايةالدستور  ظهور الدولة وفكرة 

  انـحقوق اإلنس محاية  الدستورية و الشرعية                        

  

 تتميز هي بذلك. و  ، وأهم و أوضح األشكال للحياة اإلجتماعية أنواع التجمعات ىتعد الدولة أرق       

تمع و إدارة شؤونه. عن غريها من التجمعات األخرى �متالكها السلطة السياسية اليت تعمل على تنظيم ا�

)1(  

وحترص الدساتري على التأكيد �ن كل األفراد متساوون يف احلقوق و احلر�ت ال متييز بينهم لسبب        

يتجسد هذا التأكيد يف املبادئ القانونية اليت ترد يف صورة مواثيق و .  العقيدة أو األصل أو اللغة اجلنس أو

  . دساتري الدولاحلر�ت وإعال�ت احلقوق يف د�جة 

محاية الشرعية الدستورية و قامة إلفيها كغاية  ظهور الدستور  يف هذا الفصل سندرس فكرة الدولة و و       

الشرعية   إلقامة الدستورو  الدولة إىل املبحث األول نتطرق من خاللإثنني . يف مبحثني  حقوق اإلنسان

فكرة محاية حقوق اإلنسان بني ل  املبحث  الثاين من خال نعاجل مث  . الدستورية و محاية حقوق اإلنسان

الدستور فيها  كيف كان للدولة و دور ومن مث . رة الرقابة على دستورية القواننيمبدأ مسو الدستور وفك

  الشرعية الدستورية و محاية حقوق اإلنسان ؟ الفضل يف إقامة

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

. كما تستخدم الدولة  ، وخيضع حلكومة منظمة شعب يستقر يف أرض معينة ، هي بسط تعريفا�االدولة يف أو (1) 

مبعىن وتستخدم كلمة الدولة  . معينا تنظمه الدولة امرأ، فيقال مثال  أحيا� مبعىن احلكومة أو السلطات العامة يف الدولة

ل على سبيل املثال إن الشخص احمللي ، قيقا ، فرياد �ا السلطة املركزية يف عالقتها �لسلطات الالمركزية أضيق من ذلك

، منشأة  النظم السياسية والقانون الدستوري ، _ ماجد راغب احللو أنظر: . أو املرفقي خيضع للوصا� اإلدارية للدولة

  .26، ص  2005،  ، مصر املعارف �إلسكندرية
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  محاية حقوق اإلنسانية إلقامة الشرعية الدستورية و كغا  الدولة ودور الدستور فيها.............................. ل الفصل األو 

  

 املبحث األول

  ةالشرعي إلقامة الدستورو  الدولة

  محاية حقوق اإلنسانالدستورية و 

   

   الدولـة. ذلك أن  كما رأينا سابقا فإن وجود الدولة يقتضى خضوع أفرادها لنظام سياسي معني       

 ما قد يدفعنا الحقا إىل التساؤل عن مدى السلوك العام الذي . معني سلوك تلزم أفرادها �تباع منهج أو

بعدما أصبحت الدولة ومند زمن بعيد الكيان القوي للتجمعات البشرية يف ، خيضع له األفراد وطبيعته 

  )2(إنطالقا من كو�ا أرقى أنواع التجمعات وأهم و أوضح األشكال للحياة اإلجتماعية.  )1( األرض

و�لنتيجة التعريج على مسألة . من خالل املطلب األول  الدولةماهية هذا املبحث سندرس  ويف       

  .من خالل  املطلب الثاين  األساليب الدميقراطية ونشأة الدساتري وأنواعها

 

 املطلب األول

   ةـدولـال مـاهية

 

  يرجع ذلك إىل إختالفهمو  .  يستقروا على تعريف حمددمل، و  إختلف الفقهاء يف تعريف للدولة         

  

   ــــــــــــــــــــــ

 ، احملكومنيو دولة ما دام يقوم على أساس من التفرقة بني احلكام  الفقهاء أن كل جمتمع سياسي يعتربيرى بعض  )1(

 بنيو اص احلكام خشلتنظيم السياسي إىل التفرقة بني أحىت وإن تعلق األمر مبجتمع بدائي مل يصل بعد من حيث درجة ا

أن الدولة ال توجد إال بظهور التفرقة بني شخصية الدولة   خراآلبعض اليرى و  . عنهمالدولة كشخص معنوي متميز 

النظر�ت و و ثروت بدوي، أصول الفكر السياسي _  راجع:. للتفصيل  قل و بني أشخاص حكامهاكوجود مست

    وراجع أيضا :ا.  يليهوما  109ص  ، 1967  ، القاهرة،  دار النهضة العربية،  اهب السياسية الكربىاملذ

_ L.Duguit, traité de droit constitutionnel , T3, 3éme édition, p536 et  S.  

   =ا�تمع وإدارة  اليت تعمل على تنظيمالسياسية  كما تتميز الدولة عن غريها من التجمعات �متالكها السلطة  )2( 
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  محاية حقوق اإلنساناية إلقامة الشرعية الدستورية و الدولة ودور الدستور فيها كغ ..............................الفصل األول 

  

 

  )1(.، وإختالفهم يف األفكار القانونية للدولة  كجماعة تهااليت يستندون إليها يف إيضاح صف يف املعايري

ي من خالل الفرع األول  مث رخينشأ�ا و تطورها التاأصل ولتوضيح املسالة سنتناول تعريف الدولة ،        

 من خالل الفرع الثاين . شرعية الدولة بني السلطة و احلريةنتناول 
  

  

 لالفرع األو 

  وتطورها التارخيي نشأ�اأصل تعريف الدولة ، 
  

يف املقام  و،  يف املقام الثاين  �ا نشأأصل مث حبث مسألة ها ، تعريفنتناول يف املقام األول مسألة        

  .ها التارخيي تطور الث نتناول الث

  

  أوال: تعريف الدولة:

  )3(آخر.كما عرفها فقيه   )2(.  أ�ا التشخيص القانوين ألمة ماإىل ذهب رأي يف تعريف الدولة        

يف مواجهة األفراد  ��ا جمموعة من األفراد مستقرة على إقليم معني و هلا من التنظيم ما جيعل للجماعة

  قائم على أرض حمددة تستأثر. وذهب تعريف �لث إىل أن الدولة جمتمع منظم  وجربيةسلطة عليا آمرة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

، 1999_ حممد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة دفة شؤونه  =

 . 11ص

أركان  ا ــكلها متفقة كون الدولة هلإال أن اآلراء و املذاهب  ، الدولة  رغم اإلختالفات و اآلراء املتباينة حول تعريف )1(

و األرض وهي الرقعة من األرض واليت بغريها ، الرغبة يف العيش املشرتك  همالشعب وهو مجاعة من البشر جتمع هي ثالثة

  صاحلها.حكومة لفرض سلطة الدولة تعمل على تنظيم أمور اجلماعة و حتقيق مو ، ال قيام للدولة 

               .Eismein,élements de droit constitutionnel,8édition , T 1.p 591 et S _    :أنظر )2(

                                        .Carré de Malberg, théorie général de l’état, 1920, p7 _    :أنظر )3(
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  محاية حقوق اإلنساناية إلقامة الشرعية الدستورية و الدولة ودور الدستور فيها كغ ..............................الفصل األول 

  

مستقلة من األفراد ميلكون  جمموعة دائمة و أو أ�ا )1(القانونية ومعاقبة خمالفيها.   إصدار القواعد بسلطة

و لكل فرد منهم التمتع حبريته  من احلقوق .ا معينا و تقيم سلطة منظمة قصد أن تكفل ألفرادها مجلة إقليم

�ا ذلك الشخص املعنوي الذي ميثل قانو� أمة كو ومثة رأي آخر ذهب إىل تعريف الدولة ب )2(و حقوقه. 

مجاعة  ��اكما عرفها فقيه آخر    )3(. تقطن أرضا معينة والذي بيده السلطة العامة كما يسمو�ا السيادة

 ر أرضا معينة من الكرة األرضية و ختضع حلكومة منظمة تتوىلكبرية من الناس تقطن على وجه اإلستقرا

   )4(احملافظة على كيان تلك اجلماعة و تدبر شؤو�ا و مصاحلها العامة.

ذلك التعريف الذي يوضح الشيء املعرف ومن  هو، �لنسبة ملوضوع حبثنا تعريف نسب أقرب و أإن        

حكومة ن أرضا معينة  و خيضعون لنظام سياسي متارسه مث  نعرف الدولة ��ا مجاعة من الناس يقطنو 

منظمة مهمتها احلفاظ على كيان هذه اجلماعة و إدارة شؤو�ا من خالل احلفاظ على العالقة بني سلطة 

  )5(الدولة وحر�ت األفراد. 

  

  :  نشأة الدولةأصل �نيا: 

 ات ـــوالنظري املذاهب  من خالل عرض مضامني جمموعة منسنبحث يف مسألة نشأة الدولة        

  

 ــــــــــــــــــــــ

    .A.Houriou, droit constitutionnel et science politique, 5 édition, Paris , 1972, p 9 _ أنظر:) 1(

                                         .George Burdeau, traite de science politique, tome 1, p33 _ر: أنظ )2(

   بدون  ، ةالطبعة اخلامس ،و األنظمة السياسية  ، القانون الدستوري أنظر: _ عبد احلميد متويلملزيد من التفصيل  )3(  

  .12 _ 11ص ،  1975 دار النشر ، 

سليمان الطماوي ، النظم  _ 19ص ، 1937 بدون دار النشر ،،  القانون الدستوري، أنظر: _ وحيد رأفت  )4(

  .19ص ، 1988 القاهرة ، ، دراسة مقارنة  ، دار الفكر العريب ، ون الدستوريالسياسية والقان

و لعلى ما يربر هذا التعريف كمرجع هو �كيد صاحبه أن هذا التعريف ينبثق منه عناصر جوهرية تقوم عليها الدولة  )5(

مجاعة من الناس، وهم  عا وهي:وهي �لنتيجة العناصر اليت تزيد يف مسألة تعريف الشيء املعرف تعريفا جامعا و مان

  ظر:ـأن ،ى اجلماعة اخلضوع لنظام سياسي أي وجود هيئة حاكمة ذات سلطة عل ،إقليم حمدد  ، شعب الدولة

  :أيضا  راجعو . للتفصيل يف أركان أو عناصر الدولة 12حممد أنس قاسم جعفر، املرجع السابق، ص_  

_  George Burdeau, traite de science politique, tome 2, 1980, p 100, et S.                          
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  محاية حقوق اإلنسانقامة الشرعية الدستورية و الدولة ودور الدستور فيها كغاية إل ..............................الفصل األول 

  

بنظرية القوة  او إنتهاء، عائلي مرورا �ملداهب التارخيية و نظر�ت التطور ال ، املذهب الثيوقراطية من  إنطالقا

  نظرية العقد اإلجتماعي.و 

  _ املذاهب الثيوقراطية:1

مباشر  ريق، فا� هو مصدر السلطات ميارسها سواء بط ترد هذه املذاهب السلطة يف الدولة إىل هللا       

 جيعلاألمر الذي ،  وعلى ذلك فتصرفات احلاكم ليست إال تنفيذا للعناية واملشيئة اإلهلية.  أو غري مباشر

، إال أ�م إختلفوا  و أنصار هذه املذاهب و إن إتفقوا على إسناد السلطة إىل هللا. إرادة احلاكم فوق اجلميع 

ووجد يف هذا الشأن عدة نظر�ت  )1( . السلطة من احلكاميف األساس الذي يتم عليه إختيار من يزاول 

 )2(نوضحها فيما يلي: 

 م:أ_ نظر�ت �لية احلكا

و معىن هذه النظرية أن . وجدت نظرية �لية احلاكم يف ا�تمعات البدائية و بعض احلضارات القدمية        

أين كان اإلعتقاد سائد أن ، احلاكم إاله يعبد وتقدم له القرابني كما كان عليه احلال يف الصني القدمية 

  . اإلمرباطور حيكم نيابة عن اإلله و مصر الفرعونية

  ية احلق اإلهلي املباشر:ب_ نظر 

  فالدولة وفقا هلذه النظرية من خلق هللا و احلاكم وإن كان من البشر إال أنه يستمد سلطته مباشرة        

  . وعلى ذلك ال يسأل احلاكم إال أمام هللا ، من هللا الذي خيتاره حلكم الشعب 

  ج_ نظرية احلق اإلهلي املباشر الناتج عن العناية:

ومؤدي هذه النظرية أن احلاكم ال  . لو النقد املوجه للنظر�ت السابقةغ�ذه النظرية لتخفيف قيل        

وإمنا  فا� ال خيتار احلاكم بطريق مباشر. بل يستمدها بطريقة غري مباشرة  ، يستمد سلطته من هللا مباشرة

  يف  ةـنة لتويل السلطرة معيأس وو توجهها حنو إختيار شخص معني أ احلوادث ترتب العناية اإلهلية

  

 ــــــــــــــــــــــ

 ها.يليوما  384، ص  1994 ،، طبعة كلية شرطة ديب  ، نظرية الدولة حممد كامل عبيد أنظر: _ )1(

ملزيد من التفصيالت يف مضمون املذاهب الثيوقراطية وما تضمنته خمتلف النظر�ت أنظر: _ عبد احلميد متويل،  )2(

ها _ عبد يليوما  33، ص 1956 الطبعة األوىل،دار الطالب لنشر الثقافة اجلامعية ، ،  الدستوريالوسيط يف القانون 

 ،ها._ حممد كامل ليلىيليوما  656، ص1948 ،18احلميد متويل، أصل نشأة الدولة ، جملة القانون واإلقتصاد، السنة 

  ها.يلي وما 202، ص 1963  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب   ،النظم السياسية 
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  حلماية حقوق اإلنسانغاية إلقامة الشرعية الدستورية و الدولة ودور الدستور فيها ك .............................الفصل األول 

 

و وفقا هلذه النظرية ال يعترب احلاكم . احلق اإلهلي غري املباشر �لنظرية  وهلذا تسمى هذه النظرية  ، الدولة

  ا هو بشر يتم إختياره بواسطة األفراد. و إمن ، من طبيعة إهلية

 )1( املذاهب التارخيية: _2

تفسر هذه املذاهب نشأة الدولة مبجموعة من العوامل تلتقي و تتفاعل مع بعضها البعض مبرور الزمن        

 وعلى ذلك فإن كل جمتمع يتكون وفقا لظروفه. ومن مثرة هذا التفاعل تتكون الدولة و ما �ا من سلطة . 

األمر الذي ، من جمتمع آلخر  إختالفهاو طور ا�تمعات تو إجتماعية و إقتصادية  من �رخييه و ، اخلاصة

بل يقتضي األمر حبث هذا ، عدم جواز إسناد السلطة إىل قاعدة عامة �لنسبة لكل الدول  نتج عنهي

  املوضوع �لنسبة لكل دولة على حدة.       

بل هي منو ، من القانون  اما هي إال حدث إجتماعي ال سند هلأن الدولة ويرى أنصار هذه النظرية        

فالدولة وليدة عوامل متعددة دفعت اجلماعة إىل . ر الزمن حىت وصل إىل احلالة الراهنة طبيعي تطور على م

أ صارها إىل تقرير مبدو تؤدي هذه  النظرية أيضا يف نظر أن . الدولةتسمية هذا الشكل الذي نطلق عليه 

هو ذلك النظام الذي يكون أكثر مالئمة لدرجة  ، ال وهو أن أفضل النظم حلكم شعب من الشعوبأهام 

  . تطور الشعب ومستواه احلضاري

  )2( نظر�ت التطور العائلي:_ 3 

  �دى بنظرية التطور العائلي بعض الفالسفة اليو�ن وعلى رأسهم الفيلسوف أرسطو الذي يرى أن        

و األسرة يف . بل ال بد أن يعيش يف مجاعة ، ال يستطيع أن يعيش مبنعزل عن غريه ،  بطبعه اإلنسان مدين

نظره هي اخللية األوىل يف ا�تمع منها تكونت القبائل والقرى مث املدن و أخريا الدولة اليت تعد �اية املطاف 

تكونت نتيجة امليل الغريزي ، ها وعلى ذلك فإن الدولة ليست إال األسرة بعد تطور  يف التنظيم اإلجتماعي.

     أعضائها اليت قسمت بعد إزد�د عدد و  املرأة من أجل التناسل وحفظ النوع و بني الرجل 

  

  ــــــــــــــــــــــ

ألن الدول فعال  .إلتفاقها  حلد كبري مع املنطق، وتعد هذه النظرية من أكثر النظر�ت قبوال لدي الفقهاء املعاصرين  )1(

_  :لتفصيل أنظرمن املزيد  . نتيجة لتطورات إجتماعية وإقتصادية وسياسية تدرجت ومنت نتيجة العوامل ا�تمعة نشأت

  . 27، ص  سابق، مرجع  حممد أنس قاسم جعفر

   .J.J Chevalier, les grandes ouvres politiques, 1949,p 45 et S _                          راجع:     )2(
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  حلماية حقوق اإلنسانغاية إلقامة الشرعية الدستورية و الدولة ودور الدستور فيها ك .............................األول الفصل 
  

وهذه  .مع إعتبار  رئيس القبيلة األعلى لكل العشائر. لكل عشرية رئيس خاص �ا و أصبح إىل عشائر 

د وإستقرت على  مكان واحد من جمموع القبائل العشائر اليت تكون القبيلة إستمرت يف النمو و اإلزد�

 تكونت القرى فاملدينة فالدولة.حيث 

  )1( _ نظرية القوة :4

فهي تنشأ من يفرض القوى قوته على . تذهب هذه النظرية إىل أن الدولة من صنع القوة و العنف        

هي تلك  اليت خيضع هلا العامل  وهلذا فإن أقدم القوانني . مجيع األفراد الذين خيضعون لسيطرته و قوته

 حكم القوي وسيطرته على الضعفاء من األفراد.القوانني  اليت كرست 

  )2( العقد اإلجتماعي: _5

 الذي يرجع،  تعد فكرة العقد اإلجتماعي من األفكار األساسية اليت يقوم عليها املذهب الدميقراطي       

  وتكاد  . روعة إال إذا إستندت إىل إرادة اجلماعةوال تكون سلطة احلاكم مش . السلطة إىل الشعب

  الكثريون حبيث يعتقد. ترتبط فكرة العقد اإلجتماعي �لفيلسوف الفرنسي املشهور " جان جاك روسو" 

قيقة  تكمن  يف أن العديد  من الفالسفة  و الذين  �دوا �ذه الفكرة إال أن احل. أنه هو أول من �دى به 

  ) 3(ا . قد سبقوا روسو إليه

  

  )4(:  لدولةالتارخيي لتطور ال�لثا: 

عالقة  اــونظرا ألمهية املسألة فيما هل. ل إن أهم ما ميز التطور التارخيي للدولة هو مرورها �ربع مراح       

   مبوضوع البحث فقد رأينا إجياز هذا التطور من الوجهة التارخيية.

  

   ــــــــــــــــــــــ

  .30أنس قاسم جعفر، املرجع السابق، ص حممد _ أنظر:  )1(

 : أنظر ،العقد اإلجتماعي عند  جاك جاك روسو يف للتفصيل  )2(

_ Jean Jacques Rousseau, The social contrat ( translated by Fillmore Kendall ). Chicago Henry 

    Régnery comany ( A Gateway Edition ) , 1954, pp 2_47.      

مد أنس قاسم أنظر: _ حم ،وماس هوبز، جون لوك و جاك جاك روسو ، تتفصيل يف العقد اإلجتماعي عند لل) 3(

 .41_31، ص ص السابق  ، املرجع  جعفر

جامعة اجلزائر، قسم الفلسفة، التطور التارخيي لدولة ، أنظر: _ صاحل الشقباوي ،  يف املسألة لتفصيلا ملزيد من) 4(

     ها.يليوما  21ص،  2008
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 الدولة: رمراحل تطو  _1

  : لقد مرت الدولة يف تطورها التارخيي �ملراحل الرئيسية التالية       

  _ ا�تمعات البدائية: أ

من إجتماع األسر ذات األصل الواحد إىل جمتمع العشرية اليت  ، ورت الدولة البدائيةوفيها تط       

وبذلك مت إكتساب القوة والتمتع بفوائد احلياة التعاونية حتت  . أخرى وكونت القبيلة تالمحت مع عشائر

  قيادة سلطة موحدة. 

  _ الدول واإلمرباطور�ت القدمية:ب

وأهم ما . وهي دولة قد نشأت من جتمع عدة قبائل . املدينة يف اليو�ين  ومن أمثلة ذلك ظاهرة دولة       

يف  إىل النظام الطبقي السائد ميز حضارة هذه املدينة الثقافة املشرتكة اليت كانت جتمع بني اليو�نيني، إضافة

رية الرومانية مث �يت اإلمرباطو . قد اختذ أساسا للنظام السياسي يف تلك املدن . و تلك املدن اليو�نية 

  )1( كاملدن اإلغريقية .لتتشكل من جتمع مدن صغرية مستقلة عن بعضها  

 ج_ دول القرون الوسطى: 

  واإلقطاعية.تالشت و ضعفت الدولة يف أورو� وساد اإلقطاع  ، بعد إند�ر اإلمراطورية الرومانية       

حيث أن الكينونة اإلقطاعية  . ة العامةهي جتمع إقتصادي وسياسي تتدخل فيه امللكية اخلاصة مع امللكي

وهكذا مهدت هذه التشكيلة اهلرمية إىل ظهور امللكيات اليت . األصغر كانت تتبع لوحدة إقطاعية أكرب 

فالدولة امللكية يف العصور الوسطى قسمت إىل . وصفت بضعف سيطرة مالكها على املناطق التابعة هلا 

لكنهم إحتفظوا �إلستقالل يف حكم و ، أقسموا والءهم للملك إقطاعيات حتكم بواسطة النبالء الذين 

 .  أما سلطة الكنيسة  فقد إستغلت نفوذ الكنيسة من روما إىل داخل اإلقطاعيات املختلفة. إقطاعيا�م 

   )2(.بعد أن حتدت ملوك أورو�، وبذلك حافظت الكنيسة على وحد�ا وقو�ا ووسعت جمال سيطر�ا 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  وهكذا نشأت اإلمرباطورية الرومانية و توسعت يف الشرق و الغرب معتمدة على القوة و القانون. )1(

وبسبب منو املشاعر القومية اليت بدأت  ، سرعان ما ضعف نفوذ الكنيسة بسبب احلركات اإلصالحية الدينيةلكن و  )2(

  تظهر يف ذلك الوقت.
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 :  _ الدولة القومية احلديثةد

و تعود بوجودها �رخييا إىل . الدولة القومية من حيث الشكل هي الدول السائدة حاليا يف العامل        

. سة وأسياد اإلقطاع إىل سيطر�م يا و فرنسا من إخضاع الكنيبعد أن متكن ملوك إسبان، القرن الرابع عشر 

. علما أنه مت ترسيخ وجود الدولة القومية  وبظهور الدولة القومية ظهرت فكرة املواطنة مبعناها احلديث

اليت إعرتفت حبدود الدول القومية وأقرت ، "  1648وسياد�ا الوطنية يف أورو� بعد معاهدة " وستفاليا 

وهكذا أنشأت الدولة القومية يف أورو� .  اعلى أراضيها ومواطنيه م املتبادل لسيادة هذه الدولحرتااإل

  . و جيش وطين ونظام ضرييب موحد دت يف وجودها على نظام ملكي مطلقوإعتم

   )1( من حيث طبيعة الوجود السياسي: _ أنواع الدول2

   وهي : حيث طبيعة الوجود السياسي وذلك من، تنقسم دول العامل املعاصر إىل نوعني        

  أ_ الدولة املوحدة:

و لكنها ختتلف من . وحدة تتميز بوحدة السلطة ووحدة القوانني ووحدة اإلقليم املومعظم دول العامل        

الدميقراطي، اجلمهوري  ،فمنها امللكي . حيث طبيعة النظام السياسي و درجة املركزية اليت متارسها احلكومة 

و تعتمد على جمالس وإدارات وهيئات حملية إلدارة شؤون مناطقها  . يوقراطي و الدكتاتوري الفاشيالث ،

  وهي دولة مركبة وجدت بثالث مناذج : . املختلفة

   _ اإلحتاد الشخصي: 1أ

مع إحتفاظ كل منها ، قام على أساس إحتاد دولتني حتت عرش واحد و ملك لدولتني و الذي        

و حتتفظ عادة كل دولة بدستورها و حكومتها وأجهز�ا . وسياد�ا الداخلية و اخلارجية �ستقالليتها 

 )2(. ات وهنا يتم اإلحتاد يف شخص احلاكم دون األجهزة و املؤسس. التنفيذية و التشريعية 

   

 ــــــــــــــــــــــ

تظهر بذلك الدولة ذات السيادة الكاملة  و، من زاوية السيادة  وميكن تناول الدول من حيث أنواعها من زاويتني )1(

. للتفصيل يف أنواع  ومن زاوية التكوين فتظهر بذلك الدول البسيطة أو املوحدة و الدول املركبة. والدول الناقصة السيادة 

  .50_43الدول أنظر:_ حممد أنس قاسم جعفر،  مرجع مذكور، ص ص 

 . 1890_  1815لكسمبورغ  ومن أمثلة اإلحتادات الشخصية  إحتاد هولندا و )2(
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 _ اإلحتاد الفعلي أو احلقيقي:  2أ

    الكثري من املؤسسات ت العامة وضماإلحتاد هنا يتجاوز شخصية احلاكم و يتناول توحيد السياسا       

  . 1918_1867، إحتاد النمسا وهنغار�  1905_1815إحتاد السويد مع النرويج منها  واألمثلة عديدة 

   : _ اإلحتاد الكونفدرايل 3أ

يقوم هذا النوع من اإلحتاد نتيجة توقيع معاهدة تربم بينة دول   و الكونفدرايل يظهر من خالل نوعني:       

 وتتفق فيما بينها على تنظيم عالقا�ا اإلقتصادية والثقافية والعسكرية " سويسرا مثال"  كاملة السيادة و

فدرالية  22حيث يوجد اليوم أكثر من ا . حالي العامل و النموذج األكثر شيوعا بني دولوه.  اإلحتاد الفدرايل

ويف هذا النوع من اإلحتاد   . املتحدة، اإلمارات العربية  ، أسرتاليا ، اهلند ، الربازيل منها الوال�ت املتحدة

حيكمها دستور توافق عليه كل دول اإلحتاد و يتحول إىل قانون أعلى أو ، تندمج الدول يف دولة واحدة 

القضائية و ع السلطات التنفيذية  التشريعية يوفيه يتم توز . نظام أساسي للدولة اجلديدة املنبثقة عن اإلحتاد 

  . علما أن احلكومة الفدرالية تضم السلطات الثالث .ني احلكومات احمللية بني احلكومة الفدرالية وب

 

  الفرع الثاين

 شرعية الدولة بني السلطة و احلرية

  

ضرورة التعريج �لدراسة  ، إستوجبريف والنشأة  والتطور ن البحث يف مسألة الدولة من حيث التعإ       

حينها يتجلى . مسألة عالقة الدولة حبر�ت األفراد ث ببح و يتعلق األمر. مهية مبا كان يف مسألة من األ

  ) 1(.  و الذي يعد عنصرا ضرور� لقيام الدولة، بوضوح عنصر السلطة 

      

  ــــــــــــــــــــــ

مثال، ما مدى جند ضرورة اإلجابة على عدة تساؤالت منها ، ومن مربرات البحث يف عالقة الدولة حبر�ت األفراد  )1(

حدود القانون وختضع له  يف حد هلا ؟ أم أ�ا سلطة متارس  ا الدولة ؟  هل هي سلطة مطلقة الالسلطة اليت تتمتع � هذه

  = مضمو�ا  ناع كل على حسبر�ت أفاضت يف اإلقدت أربع نظجو لإلجابة على التساؤل املطروح و ؟ 
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و اليت يقصد �ا منذ . ولبحث العالقة بني السلطة و احلرية البد من احلسم يف مسألة شرعية الدولة        

أو من   . الوهلة األوىل ما يتصل �ا من إعتبارات احلق و القانون سواء من حيث بداية نشأ�ا و تكوينها 

تسري على ها للتصرفات اليت تقع فيها القواعد العامة ومدى خضوع، مور �ا بعد قيامها حيث سري األ

  اجلميع كما سوف نرى ذلك من خالل مضمون املطلب املوايل.

 أو    بحث يف مسألة السلطة واحلرية مبا يفيد يف النهاية التأكيد على مبدأ سيادة القانون يتم الوحىت        

مث مسألة ضرورة يف املقام األول . توضيح مسألة السلطة و ا�تمع  وجبدأ خضوع الدولة للقانون مب

كل ذلك بشيء يف املقام الثالث ،  التوافق بني السلطة واحلرية  لة التوفيق أوأمسمث  يف املقام الثاين ،السلطة 

  )1( . من التحليل

  

  أوال: السلطة وا�تمع:

سلطة الدولة اليت  مبعىن أدق بني، يه هوريو أنه مثة تعارض بني فكريت السلطة و احلرية يرى الفقيه أندر        

ض يرتبط �لوجود اإلنساين بني فردية اإلنسان و وهو تعار . متارسها على األفراد وبني متتع األفراد حبر��م 

  . مجاعيته

وكان اإلنسان منذ . تمع ا�يف  فإن البشر مضطرون للعيش، هذا وإذ كان اإلنسان بطبعه فردي        

�هيك عما وجد من مؤسسات . رغم إهتمامه بشخصيته البشرية ، القدم مقيد �لروابط اإلجتماعية 

  عترب الفرد حمور نشاطا�ا.أإجتماعية و إقتصادية و سياسية 

  

  

   ـــــــــــــــــــــــ

و  ةـو نظري ق الفردية و نظرية التجديد الذايت للسيادةوحجج أصحا�ا وهي : نظرية القانون الطبيعي و نظرية احلقو  =

 :يف تفصيل املسألة  راجع. نظرية التضامن اإلجتماعي. للتفصيل يف مضمون  هذه النظر�ت 
_ André Hauriou, droit constitutionnel et institutions  politiques, Paris 1972, p   
  98 et S.   _ George Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques ,p 22 et S.     

يان أساسة عرب ملزيد من التفصيالت يف مضمون مبدأ خضوع الدولة للقانون من حيث �كيد سيادة القانون وتب )1(

.111_108مرجع مذكور، ص ص ، خمتلف النظر�ت و حبث مقتضياته راجع: _ ماجد راغب احللو   
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كون هذه األخرية . التمتع حبر��م فإنه من حق ا�تمع تنظيم السلطة فيه ، وملا كان حق األفراد        

  كو�ا ال ميكن حتقيقها . ها خارج نطاق ا�تمع ظاهرة إجتماعية الزمت حياة اجلماعات وال ميكن تصور 

ألن ا�تمع بال ، بدون سلطة عليا  كما ال ميكن تصور جمتمعا بشر�.ال يف إطار العالقات اإلجتماعية إ

  .د يربر ضرورة السلطة من حيث الوجو  وهذا ما. سلطة عاجرا عن حتقيق متطلبات احلياة اإلجتماعية 

  

  �نيا: ضرورة السلطة:

كو�ما رغم تناقضهما فإ�ما ،ظاهر� فقط تناقضا  إال أنه يبقى، رغم التناقض بني السلطة واحلرية        

هذا من جهة ، ومن جهة  بواسطة الدستور و القانونحيث يتم التوفيق بينهما . يبقيان مرتبطان ببعضهما 

 على القدرة على التعرف الكاملخري �ن تكون هذا األوذلك .  طبائع الفردمن فإن احلرية تبقى ، أخرى 

وأن تكون له كذلك القدرة على توجيه نشاطه وفقا ملا يقتضي به التنظيم الذي يعيش يف . حقوقه و حر�ته 

  )1( . للمجتمع الذي يعيش فيهو محاية له ، داخله 

 

  �لثا: التوافق بني السلطة و احلرية:

  سلطة عامة د حبر��م و حقوقهم ال يتم إال يف ظلمما سبق عرضه يتضح لنا جليا أن متتع األفرا       

ضوابط اجلماعة من جهة  ة وزن بني متطلبات الفرد من جهتتوىل تنظيم ا�تمع وتعمل على حتقيق التوا

حيث يتدخل الدستور بوجه أخص . بتنظيم سلوك األفراد من قبل القانون  . وهي املسألة اليت تعىن أخرى

كما حيدد جماالت السلطة العامة وكذا جماالت حر�ت ،يسري عليها ا�تمع  يف مسألة وضع األسس اليت

ن حتقيق األهداف الفردية ال يتم إال بتوفري بعض احلر�ت لألفراد فإمن جهة أخرى و  . األفراد هذا من جهة

أثناء تنظيم  بني احلرية و السلطة قا يؤسس لضرورة قيام مسألة التوفيوهو م. بغية التمتع �حلر�ت الضرورية 

 يهدف تفعيل انونية حبثة لعلى أبرزها الدساتريا�تمع و حتديد العالقة بينه وبني األفراد عن طريق تقنيات ق

 .  ميكانيزمات الدميقراطية

 

  ــــــــــــــــــــــ

يف توافق مع نفسه ذا فإن الفرد سيكون سعيدا إذا مارس نشاطه كأندريه هوريو حينما عرب قائال: " ... ه ىير  ناوه )1(

                  .André Hauriou, op cit, p38 _ أنظر:للتفصيل  تتحقق له سعادته و سعادة اآلخرينومع ا�تمع و 
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 املطلب الثاين

  ساليب الدميقراطية لنشأة الدساتري و أنواعهااأل

  

فهي تستلزم وجود سلطة تضع الدستور. ونستطيع  ختالفاإلرغم . و ختتلف أساليب وضع الدساتري        

هناك أساليب غري دميقراطية أو مدى دميقراطية الدستور،  من حيث. أن منيز بني أسلوبني لوضع الدستور 

قوم على مشاركة تأساليب دميقراطية،  . و تيوقراطية ، واليت يتم وضع الدستور فيها عن طريق احلاكم

 )1( الشعب يف وضع الدستور.

. مث ندرس ولتوضيح املسألة سندرس األساليب الدميقراطية لنشأة الدساتري من خالل الفرع األول        

  انواع الدساتري من خالل الفرع الثاين .

  

  الفرع األول

 ساليب الدميقراطية لنشأة الدساتري األ

  

  كيفيـات   تعد عملية إعداد الدستور مسألة جوهرية ، ألن األمر يتعلق �عداد وثيقة تدور حوهلا       

  من قواعد تضبط أساليب تعيني السلطات مبا يتطلبه دلك القانونية للدولة تنظيم وتسيري احلياة السياسية و

حر��م  فضال عن تلك األحكام املكرسة حلقوق األفراد و . ، و عالقتها املتبادلةا و حتديد صالحيته

  )2( . األساسية

  ــــــــــــــــــــــ

ة،  العقد،  اجلمعية علما أنه توجد أربع أساليب أساسية ميكن أن تتبع يف وضع الدساتري املرنة وهي أسلوب املنح )1(

وهذه األساليب  تدرج يف مدى دميقراطيتها اليت يصنف األسلوب األول يف صنف املنعدم  التأسيسية واإلستفتاء الشعيب،

للدميقراطية و الثاين يف صنف نصف دميقراطية والثالث  وهو أسلوب الدميقراطية غري املباشرة و الرابع وهو األسلوب 

: _ ثروت بدوي القانون أنطرخيص األسلوبني األول و الثاين طية املباشرة. للتفصيل فيما املصنف يف صنف الدميقرا

  وراجع أيضا: .1969 القاهرة ،دار النهضة العربية ،  الدستوري و تطور األنظمة الدستورية يف مصر،

_ G.Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel la ferrière, manuel de droit  

Constitutionnel, 1946.                                                                                                    

 ، دار النهضة العربيةة لنظرية العامة والرقابة الدستوريإبراهيم درويش، القانون الدستوري واملزيد من التفصيل أنظر: _  )2(

  .120_119، ص  2004، ة ، القاهر 
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ألن من خالل هذه الكيفية تربز .  وتطرح قضية كيفية أو أسلوب إعداد الدستور على ا�تمع برمته       

. حيث تتلخص كيفية  يف الدولة ومدى دور املواطنني يف تسيري الشؤون العامة فيهاطبيعة النظام السياسي 

هو ما سنتناوله يف املقام أسلوب اجلمعية التأسيسية و  ا ،بطريقة دميقراطية يف أسلوبني مه إعداد الدساتري

  . وهو ما سنتناوله يف املقام الثاين أسلوب اإلستفتاء الشعيب و. األول 

  

 : جلمعية التأسيسيةأوال: أسلوب ا

نظرا ملا هلا من مزا� وما توفره من ، أصبح إعداد الدستور من قبل اجلمعية التأسيسية تقنية عاملية  لقد       

وعلى هذا فاجلمعية . أين تكون حمددة زمنيا �ملهمة اليت كلفت �جنازها .  فعالية ومصداقية للدستور

و اليت ميكن إمجاهلا يف كيفيتني رئيسيتني إما �لنظر ، خمتلفة  التأسيسية ميكن أن تظهر بكيفيات عديدة و

  )1( . إىل شكلها أو إىل مدى سلطتها

  )2(_ اجلمعية التأسيسية احملددة زمنيا: 1

وهي .  وهي إعداد مشروع الدستور، إن مثل هذه اجلمعية تنتخب خصيصا إلجناز مهمة واحدة        

) اليت أعدت وصاغت الدستور  مؤمتر فيالدلفيا مثلة هذه  اجلمعيات (ومن أ. �لتايل تعترب مؤسسة عرضية 

( ممثلي الشعب األمريكي   ةالذي جاء معربا عن رغب،  1787الفيدرايل للوال�ت املتحدة األمريكية سنة 

 و �لنتيجة فإن هذا النوع من. دل واحلر�ت  إقامة إحتاد كامل يضمن فيه الع) يف املنعقدين يف شكل مؤمتر

  الواليـات كحالةإبتداءا  اجلمعية التأسيسية احملددة �لغرض يلجأ إليه عادة يف حالة الدولة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 .يقوم الشعب �نتخا�ا أو إختيارها من قبل السلطة املختصة بوضع الدستوراليت تأسيسية المعية اجلأين تتوىل  )1(

. أنظـر: _ حممد أنس  رض على أية سلطة أخرىععية التأسيسية له دون حاجة للجلموالذي يعد �فذا و ملزما بعد إقرار ا

  . 342، ص  ، مرجع مذكور قاسم جعفر

. وكان الدستور اإلحتادي للوال�ت  وقد كانت بداية فكرة اجلمعية التأسيسية �لوال�ت املتحدة بعد اإلستقالل )2(

الطريقة ، حيث جاء يف مقدمتة " حنن شعب الوال�ت املتحدة  هذه 1787 /17/09املتحدة األمريكية الذي أقر يوم 

  .123، ص السابقرجع ، امل " أنظر: _ إبراهيم درويش األمريكية قرر� هذا الدستور للوال�ت املتحدة األمريكية
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حيث .  1791كما حدث يف فرنسا سنة ،  أو يف حالة تغري النظام السياسي جذر� . املتحدة األمريكية 

  .القدمي  الفرنسيهذه السنة قطيعة مع النظام سجل دستور 

 :ةالتشريعي _ اجلمعية التأسيسية و2

. إذ  األول املذكور أعاله أكثر من إستعمال النوع ن اللجوء إىل هذا النوع من اجلمعيات متوافرإ        

نالحظ مدى إتساع  إختصاصات اجلمعية التأسيسية ، �لرجوع إىل السوابق املسجلة يف كثري من الدول 

فضال ، أساسا �عداد مشروع الدستور والتصويت على القوانني العادية  فلتحبيث تك. والتشريعية هذه 

بعبارة أخرى فإن اجلمعية  . ملوافقة على  تشكيلته احلكومية )رئيس احلكومة و اعن تنظيم احلكومة ( تعيني 

هذا و لقد كان هذا األسلوب شائعا يف احلياة السياسية . التأسيسية والتشريعية تتوىل مصري ا�تمع و قيادته 

لنوع عام حيث ظهرت أول مجعية �سيسية من هذا ا. وذلك مند عهد الثورة ، والدستورية الفرنسيني 

هذا األسلوب أيضا يف سنيت  عتمدأكما . 1792سنة   La conventionمث اجلمعية املعروفة بـ  1789

  .1975والدستور اليو�ين  1948وبنفس األسلوب ظهر دستور إيطاليا سنة . يف فرنسا  1946_  1945

سلطتها مبدى التشريعية يتعلق ل املطروح �لنسبة للجمعية التأسيسية اشكإلفإن ا، كان األمر   �أو         

  ؟ هل هي ذات السيادة املطلقة أم أ�ا ذات الصالحيات احملددةومن مثة ، 

  )1( يلي: ولإلجابة على اإلشكال املثار نوجز ما        

  : املطلقة أ_ اجلمعية التأسيسية ذات السيادة

  نجمسديحيث يعد أعضاء اجلمعية ، يلي يلتجأ إىل هذا النوع من اجلمعية التأسيسية يف النظام التمث        

ذين بل هم ال، وهم �ذه الصفة ال ميلكون فقط سلطة إعداد الدستور و املوافقة عليه . لسيادة األمة 

  ( اجلمعية التأسيسية ذات السيادة ) يف فرنسا  هذا وقد إستعمل هذا النظام. يضفون عليه الصفة اإللزامية 

إلتجأت إليه بعض الدول األخرى مثل اإلحتاد السوفيايت (سابقا)  كما.1871_1848و سنيت  1791عام 

  . 1978والصني  1977عام 

  

  ــــــــــــــــــــــ

مفهوم  اجلزء األول ، ري والنظم السياسيةأصول القانون الدستو  ، حممد أرزقي نسيب _أنظر:  زيد من التفصيلمل )1(

  .  202_198، ص ص  ، اجلزائر مةهو ار ظاهرة الدولة و الدستور، د ، القانون الدستوري
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  : ب_ اجلمعية التأسيسية ذات السلطة احملددة

ويظهر عمل هذه اجلمعية أساسا يف   ة شبه املباشر  يوجد هذا النوع من اجلمعية غالبا يف الدميقراطية        

 لموافقة الشعبية لوع الدستور الذي  يقدم فيما بعد ويتلخص يف حتضري مشر . كونه تقنيا أكثر منه سياسيا 

وال تتعدى مهمة هذه اجلمعية إىل ميادين أخرى .  1978عن طريق اإلستفتاء كما حدث يف إسبانيا عليه 

  . من نشاط الدولة

لدستور الفرنسي سوابق أعدت يف نطاقها بعض الدساتري وفق أساليب لهذا وقد سجل التاريخ         

حيث متنح لنفسها حق حترير النص الدستوري مع . توحي مبدى هيمنة السلطة التنفيذية يف الدولة 

اء مث عرض املشروع على اإلستفت، اإلستعانة ببعض اإلستشارات وآراء بعض اهليئات أو الشخصيات 

  .عليه  الشعيب للموافقة 

  

  

 )1( �نيا: أسلوب اإلستفتاء الشعيب:

 أسلوبهو و أن يقوم الشعب أو يشرتك بنفسه يف مباشرة السلطة التأسيسية هذا األسلوب ، يفرتض        

  )2(:  أساسيني مها يف غرضني يستخدم، أسلوب ي يثبت أنه لموالواقع الع. اإلستفتاء الشعيب 

كما حدث �لنسبة لإلسفتاء ،رأي الشعب يف مسألة جوهرية يرتتب عليها وضع الدستور _ أخذ 1       

وكذلك إستفتاء الشعب  اإليطايل يف .  1946الشعيب الذي مت يف اليو�ن بشان إعادة النظام امللكي سنة 

  . 1947إعالن النظام اجلمهوري سنة 

  

  ــــــــــــــــــــ 

و يعتربها تنويعا يف نطاق األسلوب املنوه به أعاله. بل  ريقة طريقة رابعة لنشأة الدساتري ال يعترب البعض أن هذه الط )1(

  للتفصيل أنظر: _ جابر جاد نصار.  ا مع الدميقراطيةكثري كونه يتفق  ،أن هذا األسلوب يعد أكثر األساليب إنتشارا 

النظم   . _ سليمان حممد الطماوي1993عة القاهـرة ، كلية احلقوق جام رسالة دكتوراه ، اإلستفتاء الشعيب و الدميقراطية

  .يليهاوما  122ص   ، 1988،   دار الفكر العريب،  ، دراسة مقارنة السياسية و القانون الدستوري

وإمنا ، عليه  لإلستفتاءوب لواملالحظ أنه ليس بشرط أن تكون مجعية �سيسية نيابية هي اليت وضعت الدستور املط )2(

مث من بعد يعرض على ، ن هناك هيئة أو مجعية أو جلنة أو شخصية  قد قامت بتحضري مشروع الدستور يفرتض أن تكو 

  .125، ص سابق، مرجع  _ إبراهيم درويشأنظر: لرفض، للموافقة أو لالشعب 
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_ أخذ رأي الشعب يف إقرار أو عدم  إقرار مشروع الدستور الذي وضعته مجعية �سيسية نيابة عنه 2       

و كذلك  الشأن .  1946وكذلك دستورها سنة .  1792كما حدث �لنسبة لدستور فرنسا سنة ،

  . اإلجنليزي�لنسبة لدساتري الوال�ت املتحدة األمريكية خاصة دستورها 

  

  الفرع الثاين

  أنـــواع الدساتري

  

قد تتفق الدساتري عادة يف معظم املوضوعات اليت تتضمنها كقيم للمجتمع املعني اليت نشأت يف        

ساتري الد بيد أن هذه .محقوق األفراد وحر��ببعضها و  الدساتري و النظام السياسي و عالقات السلطات

و�لنتيجة  .قد يكون العرفو ، املشرع الدستوري ، فقد يكون املصدر   .اختتلف من حيث املصدر أساس

مدى كما تتنوع الدساتري من حيث و هذا ما سنتناوله يف املقام األول .   غري املدونةالدساتري املدونة و  توجد

  )1( . وهذا ما سنتناوله يف املقام الثاين �لنتيجة توجد الدساتري اجلامدة املرنةو  .إمكانية تعديلها

  

  )2(أوال: من حيث املصدر: الدساتري املدونة و الدساتري غري املدونة: 

و املقصود  .  مكتوبة أو مدونة ودساتري عرفيةفمن حيث معيار املصدر تنقسم الدساتري إىل دساتري       

و� وصدر يف كان مسن ومن مث فالدستور يعترب مدو� إذا. �لتدوين هنا التدوين �ملعىن الفين أو الرمسي 

أما الدستور غري املدون فهو الدستور الذي يستند يف أحكامه من غري طريق . شكل وثيقة أو عدة و�ئق 

والدساتري املدونة هي الغالبة اآلن يف القانون  .أي مل يصدر يف شكل مسنون من قبله ، املشرع الدستوري 

  الدستوري بينما تقلصت الدساتري غري املدونة .

  

  ـــــــــــــــــــــــ

، مكتبة ، مبادئ القانون الدستوري : _ السيد صربي للتفصيل يف مسألة أنواع الدساتري من حيث مصدرها أنظر )1(

  . وما يليها 221ص  ،1949عبد هللا وهبة ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، 

يدي على هذا النمط من الدساتري حيث ال ومثاهلا دائما الذي يقفز إىل األذهان هو الدستور اإلجنليزي وهو مثل تقل )2(

،  ، املرجع السابق : _ إبراهيم درويش أنظر . ملزيد من التفصيل در �ا وثيقةيتدخل املشرع الدستوري يف وضعها وال يص

 .128_127ص 
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 )1(�نيا: من حيث مدى إمكانية التعديل الدساتري املرنة و الدساتري اجلامدة: 

فالدستور املرن . ر املرن هو الذي ال يتطلب إجراءات خاصة لتعديله ستو يتفق الفقهاء على أن الد       

التشريع  تو�تباع ذات إجراءا، العادي  ريعية العادية بواسطة املشرعشو الذي ميكن تعديله �لطريقة الته

أنه ليس  العادي وعن طريق السلطة التشريعية اليت تتوىل سن و تعديل القوانني العادية و يرتتب على ذلك

، و إمنا تتوىل هذه املهمة السلطة التشريعية اليت  تقوم  هناك حاجة إلتباع إجراءات خاصة لتعديل الدستور

لوج و جوب و . أما الدستور اجلامد فهو الدستور الذي يتطلب يف تعديله  العامةبوضع و تعديل التشريعات 

شروط أكثر و ومن مث فإن هناك إجراءات  . خاصة أشد من إجراءات تعديل التشريع العاديإجراءات 

تعديل ن ه ال ميكمبعىن أن. شد صعوبة جيب إتباعها حني الرغبة يف تعديل الدستور اجلامد أتعقيدا و 

 )2( . اجلامد بقانون عادي الدستور

تكون و هو حتقيق نوع من الثبات و اإلستقرار حىت تستقر أحكامه ، واهلدف من وراء مجود الدساتري        

ولتحقيق ذلك تستهدف الوثيقة الدستورية النص على .  مبنأى عن التبديل و التعديل و التغيري املستمر

املشرع الدستوري يف توفري قدر أكرب  بوكلما رغ. عسريا يل الدستور أمرا إشرتاط تنظيم خاص جيعل تعد

ومن مث هدف بعض . إجراءات تعديله  كلما تشدد يف شروط تنظيم ،من اإلستقرار و الثبات للدستور 

فإن لذلك  . ثباتهو ر ضمان إلستقراره ظر تعديل الدستور وإعتربوا أن هذا احلظاملشرعني الدستوريني إىل ح

تعددت وتنوعت فإ�ا يف احلقيقة �دف إىل كفالة اإلستقرار لنفسها إما بواسطة حظر  نالدساتري اجلامدة وإ

، فمنها  وهذا ما يدفع بنا إىل القول �نه توجد أنواع للدساتري اجلامدة. التعديل أو �جازية بشروط خاصة 

يزه ولكن �جراءات ومنها اليت جت. ما حيظر التعديل و يظهر هذا احلظر هنا بنوعيه الزمين و املوضوعي 

  ) 3( وشروط خاصة.

  

 ــــــــــــــــــــــ

. للتفصيل أنظر: _ عبد احلميد  م الدساتري من حيث مدى إمكانية تعديلها إىل دساتري مرنة و دساتري جامدةقسوت )1(

  وما يليها. 133، ص  فصل يف القانون الدستوري، امل متويل

  .131، ص سابق ال _ إبراهيم درويش، املرجع أنظر : )2(

 وراجع أيضا : .ها يليوما  205، ص  ، مرجع مذكور للتفصيل أنظر: _ حممد أرزقي نسيب )3(

_ Marcel Prelot, instituions politiques et droit constitutionnel, 1968, p225, et S.  
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اته حتقيق الدميقراطية مهما ورد به من نصوص ذه خنلص إىل أن الدستور ال يضمن بمما سبق عرض     

، إذ ال بد من وجود نظام قانوين و إجتماعي متكامل يستطيع احملافظة على  مقيدة للسلطات احلاكمة

  . واألهم من كل ذلك أن الشعوب املختلفة ومن خالل ثورا�ا املتنوعة وحىت صضمان تنفيذ هذه النصو 

فحسب   ذاملنشو   جتعل من صراعها من أجل احلقوق واحلر�ت هدفهامليش يف كنف الدميقراطية و احلرية عت

  )1( .ا معاشواقعا  هات لتحقيق احلقوق واحلر�ت و جعلسعت لتجسيد ضما�، بل 

  

  

  املبحث الثاين

  اية حقوق اإلنسان بني مبدأ مسو الدستور مح

  نيــالقوان ومسألة الرقابة على دستورية                           

  

 .  إلرادة ا�تمع يف كيفية تنظيمه و تسيري مؤسساته من جهة أوىل اإن الدستور �عتباره جتسيد       

جب أن تتقيد �حكامه مجيع و  يناإلعتبار  ينو هلذ. وبصفتة القانون األمسى يف الدولة من جهة �نية 

  .و أال تتعارض  مع روحه  ،أن تكون القوانني الصادرة يف الدولة منسجمة يف أحكامه و ، السلطات 

        

  

 ــــــــــــــــــــــ 

   نصوصالسلطات التأسيسية تضع يف الدستور من ال " :   ى األستاذ حممد أنس قاسم جعفر أنويف هذا املنوال ير  )1(

. كما  ، الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية و يظهر هذا يف مبدأ الفصل بني السلطات. ما يضمن تنفيذه 

. للتفصيل يف ضما�ت تنفيذ القواعد الدستورية أنظر: _ حممد أنس قاسم "  يظهر أيضا يف الرقابة على دستورية القوانني

، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية يف  . _ إيهاب زكي سالم401_352ص ، ص  ، مرجع مذكور جعفر

  . وراجع أيضا: بدون �ريخ، ، جامعة القاهرة  ، رسالة دكتوراه النظام الربملاين

 _ Eismein (ch) et autres, le contrôle de la loi constitutionnel  de lois en   France et a 

l’étranger, documents d’études droit constitutionnel N°115_116, 1978.  
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و مسألة محاية حقوق  لدستورالشكلي و السمو املوضوعي ل سموالمبدأ  درسسن ويف هذا املبحث      

ية القوانني  ومسألة محاية حقوق دستور على  رقابة الفكرة  اإلنسان من خالل املطلب األول . مث ندرس

حد الضما�ت اهلامة لتطبيق الدستور كأ  م مسو و تدرج التشريعهو اليت جاءت كنتيجة حتمية ملف اإلنسان

  .طلب الثاين من خالل امل  وقواعده محاية حلقوق األفراد و حر��م

  

  املطلب األول

  السمو املوضوعي  الشكلي والسمو مبدأ 

  ة حقوق اإلنسانـمسألة محاي للدستور و                           

  

إن احلديث عن فكرة مسو الدستور ال ينبغي أن يلهينا عن جوهر املسألة املتمثل يف أن علوية           

ية إال يف ا�تمعات اليت تكون الدساتري فعال إنعكاسا إلرادة األغلبية الدستور ال ستجسد  يف صور�ا احلقيق

إنطالقا من هذه الفكرة و .  مبا خيدم مصاحل احملكومني  يم الدولة و تسيري الشؤون العامةيف كيفية تنظ

 سند ، اليت تعترب السياسية قيل  أن الدميقراطية املنظمة ظهرت يف شكل الدساتري املعربة عن إرادة الشعوب

  )1( . السياسية يف ا�تمعالسلطة 

إمنا      وال شك أن وجود الدستور واإلعرتاف له �لسيادة على مجيع تصرفات الدولة القانونية  واملادية      

 . الدولة إعتداء وحتكم سلطات حتمالهو هدف يرمي إىل محاية األفراد و ضمان حقوقهم و حر��م ضد إ

د ال يتحقق وال جدوى منه إذا مل يتسم �لتفوق و السمو على مجيع مؤسسات غري أن مثل هذا اهلدف ق

  )2( . الدولة

       

  ـــــــــــــــــــــ

تصاصات خإن الوظائف يف الدولة غدت حمددة وإحقوق شخصية بل يعد احلكام أصحاب إمتيازات و و�لتايل مل  )1(

  .السلطات و توزيعها خاضعة للدستور

ى فإن الدولة يف مجيع مظاهر أنشطتها خاضعة لسلطان الدستور سواء تعلق األمر بنشاطها التشريعي وبعبارة أخر ) 2(

  . 213، ص  ، املرجع السابق : _ حممد أرزقي نسيب القضائي أو اإلداري. أنظر
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من خالل الفرع  دستور و مسوه من الناحيتني الشكليةالتفوق مبدأ دراسة لتوضيح املسألة وجب و      

  .من خالل الفرع الثاين  املوضوعيةو  األول 

  

  الفرع األول

  السمو الشكلي للدستورمبدأ 

  

  ان تعديل أحكام الدستور إجراءات خاصة أشديف أن يشرتط إلمك للدستور الشكلي لسمويتمثل ا      

 و بذلك �خذ القواعد الدستورية مكانتها اليت تليق. من تلك املتطلبة لتعديل أحكام القانون العادي 

و يطلق على الدساتري اليت تنتهج هذا املنهج إصطالح . مبوضوعها و تعتلي قمة التدرج  القانوين يف الدولة 

.  ص الدستورية و القوانني العاديةو لة فقط ميكن التمييز بني النصيف هذه احلاو  )1( . الدساتري اجلامدة

  ،حيث ال ميكن للربملان أن ميس من أحكام الدستور تعديال ، ويكون حينئذ هلذا التمييز أثر هام 

هة من ج  يف النظام القانوين للدولة هك يعد هدما لقيمة الدستور و تفوقوعكس ذل.  ومن �ب أوىل إلغاءا

نوين الذي مييز يؤول إىل إ�يار التدرج القا األمر الذي. جهة �نية ليل من أمهية السلطة املؤسسة من تقو ال

مث �يت ، حيث حتتل هذه األخرية قمة اهلرم القانوين  . للدولة ذات الدساتري اجلامدة ةاألنظمة القانوني

  )2( . مث اللوائح و هكذا، القوانني العادية 

        

  ـــــــــــــــــــــ

اإلسكندرية ، ، داراجلامعة اجلديدة القانون الدستوريالنظم السياسية و ، ماجد راغب احللو _أنظر: للتفصيل  )1(

  .15، ص1999،

اإلجراءات    فسبنتنتهي سيادة الدستور الشكلية إذا متكنت السلطة التشريعية أن تعدل النصوص الدستورية هذا و  )2(

أما الدستور املرن الدي يعدل بذات اإلجراءات و الكيفيات اليت تعدل �ا القوانني . لقانون العادي اليت يعدل �ا ا

_ ماجد راغب احللو، املرجع أنظر: . ملزيد من التفصيل العادية ال يكون للدستور فيها أي تفوق على القانون العادي 

  .يليها وما  16، ص  السابق
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  الفرع الثاين

  السمو املوضوعي للدستور مبدأ 

  

يعد الدستور �لنسبة للدولة قانو�ا األساسي املتضمن لفلسفتها السياسية اإلقتصادية واإلجتماعية        

 يف ظل هذه الدولة فاهليئة احلاكمة. يف ذات الوقت سند شرعية السلطات يف الدولة و�لنتيجة فهو يشكل 

تصرفات  ويف هذه احلالة فقط تكون. ال متارس السلطة �مسها هي، وإمنا تؤدي وظيفة أسند إليها الدستور 

  )1(.  اهليئة احلاكمة معربة عن اإلدارة العامة

احملددة  ن األحكام األساسية املنشئة لسلطات الدولة وهذا وملا كانت قواعد الدستور تتضم       

  )2( . ، فإنه من الطبيعي أن يسمو حمتوى الدستور على كل القواعد القانونية األخرى لصالحيتها

     

 املطلب الثاين

  دستورية القواننيالرقابة على 

  و مسألة محاية حقوق اإلنسان 

 

دود اليت حددها حيث ال تتجاوز سلطتها احل.  لدولةسي يف ايفرض الدستور قيودا على النظام السيا      

   مجيع و إمنا تعمل . ، أو تطغى إحداها على األخرى وال تتدخل سلطة يف أعمال سلطة أخرى. الدستور 

  

   ــــــــــــــــــــــ

   . يف صلب الدساتريذلك أن مبدأ علو الدستور يعد من املبادئ األساسية املسلم �ا دون حاجة إىل نص عليها  )1(

يرجع ذلك إىل أن الدستور هو الذي يضع النظام القانوين للدولة و ينشأ سلطا�ا العامة و حيدد ما هلا من  و

لنظام الدولة القانونية اليت يتقيد فيها كل  املشروعية مبعناه الواسع و �ييد. كما يعترب هذا املبدأ �كيد ملبدأ ا إختصاصات

  . 433، ص  السابق رجع امل ،  ماجد رغب احللو : _ . أنظر مني �حكام القانونمن احلكام واحملكو 

يف خصائص السمو ل ي. للتفص وهو ما جيعل الدستور يظهر جبملة من اخلصائص من حيث السمو املوضوعي )2(

  . 219 _ 213 ص ، ص : _ حممد أرزقي نسيب ، مرجع مذكور املوضوعي للدستور راجع
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مجيع السلطات بشكل متعادل و متوازن من اجل حتقيق وظيفة الدولة و كفالة احلقوق واحلر�ت العامة 

حىت يشعر اجلميع بضرورة  ضما�ت حلمايته يف الدولة يتطلب . والدستور بصفته القانون األمسى لألفراد

 ، وعدم خمالفة إرادة السلطة املؤسسة ا�سدة يف أحكام الوثيقة الدستورية من جهة تطبيقه ميدانيا من جهة

أخرى. ومن أوجه ضما�ت حتقيق الدستور يف واقع احلياة يف اجلماعة السياسية ، ما إستقرت عليه النظم 

واملبادئ   دستورية القوانني كوسيلة قانونية فعالة لضمان اإللتزام �حلدود الدستورية الدستورية من تقرير رقابة

  )1( . اليت قرر�ا الوثيقة الدستورية والقواعد

يف  اقام عليه  سندرس نظام الرقابة على دستورية القوانني من خالل األسس اليتولتوضيح  املسألة       

مث نوضح أشكال من خالل الفرع األول . ة كضمان حلقوق اإلنسان جمال كفالة إحرتام الشرعية الدستوري

  .من خالل الفرع الثاين  الرقابة الدستورية ومدى ضما�ا حلقوق اإلنسان

  

 الفرع األول

  أسس الرقابة على دستورية القوانني لكفالة احرتام 

  الشرعية الدستورية ولضمان محاية حقوق اإلنسان

  

   لـبشكالقوانني  دستورية على  الرقابة نطام عليها  األسس الفلسفية اليت قام ولاملقام األيف  نتناول      

  

  ـــــــــــــــــــــــ

د لعدم إصدارها إذا كانت مل متهي تحقق من خمالفة القوانني للدستورال هذا وتعرف الرقابة الدستورية القوانني بكو�ا " )1(

إىل ثالثة   اجلامدة تشريعات حسب الدساتريتقسم الو . "  إذا مت إصدارها عن تطبيقها أو إلغاءها أو اإلمتناع  تصدر

و يعلو التشريع الدستوري قمة . ألعلى  . كما مينع األدىن من خمالفة ا وذلك حسب قو�ا، درجات بعضها فوق بعض 

أنظر: _  ملزيد من التفصيل . مث يليه التشريع العادي فالتشريع الفرعي أو كما  يعرف �للوائح اإلدارية، هذه األقسام 

الدول ذات  و للتفصيل أكثر يف مسألة أقسام التشريعات حسب.  438_437املرجع السابق، ص ،  اجد راغب احللوم

  :راجعالدساتري اجلامدة 

_ Andre Hauriou, droit constitutionnel et institutions politiques, 1968, p 282 et S.    
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ألسس القانونية اليت قام عليها هذا النظام القانوين يف الوال�ت املتحدة ا ناول يف املقام الثاينمث نت.  عام

  . األمريكية بشكل خاص

  

 : دستورية القواننيعلى  قابة : األسس الفلسفية للر أوال

  : تستند الرقابة على دستورية القوانني على عدة أسس فلسفية هي      

 : _ محاية النظام الدميقراطي وسيادة القانون1

ففي .ظهرت احلاجة إىل الرقابة القضائية على دستورية القوانني بعد إندحار النظم الدكتاتورية       

إال أن . ) تتوافر فيه قيمة املشروعية اليت ال جيوز املساس �ا  مقدسا ن عمال (الدميقراطية يعترب القانو 

أدت إىل البحث عن وسيلة حلماية القانون ال من ، املستفادة من تعسف النظم النازية و الفاشية  الدروس

  . وإمنا من حتكم السلطة التشريعية أيضا، بطش السلطة التنفيذية فحسب 

حبيث يصبح هذا األخري  . ) للقانون إىل الدستور نفسه قدسةامل حب الصفة (ويتطلب أن تنس      

  ةـ. وقد بدأ تطور هذه الفكرة يف أملانيا وإيطاليا مند اخلمسينات بعد �اي القانون األساسي لكل القوانني

ى دستورية لذلك أصبحت الرقابة القضائية عل . ، مث إنتقلت إىل فرنسا و إسبانيا احلرب العاملية الثانية

القوانني إحدى وظائف النظام السياسي حني تتوافر على األغلبية الربملانية املستقرة املستمرة اليت هلا القدرة 

دستورية القوانني. أما تلك الدول اليت  على املوافقة على القوانني، مبا يستلزم موازنتها بقضاء دستوري يراقب

طاليا فإن تدخل احملكمة الدستورية يكون الزما لتعويض القدرة يقرة كإال تتوفر فيها األغلبية الربملانية املست

احلامسة للسلطة التشريعية هذا من جهة ومن جهة أخرى فالدميقراطية ال تقوم بدون سيادة القانون ومنه لن 

ة تكون حقيقة واقعة إال يف الدول اليت تنتهج أسلوب الرقابة على دستورية القوانني فتصبح شرعية الرقاب

 )1( عالمة على نضج الدميقراطية ذلك أن سيادة القانون ال ستود إال �إلعرتاف الدائم بسيادة الدستور.

 

  ــــــــــــــــــــــ

         C.Eismein, la haute cour constitutionnel d’Autriche, Economica, 1986 _ : أنظر لتفصيلل )1(

N°9 p 22 _ G.Drago, l’exécution des déscision du conseil constitutionnel, Economica, 

1991, p12 et S. 
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 1992ة يف مدينة مونبليه يف أفريل و اليت إنعقدت بشأ�ا ندو ، هذا و خبصوص الدميقراطية املستمرة       

فيما له  ة والنواب يف الربملانية �زمة ضعف الثقة بني احلكومالوقوف عند مرور الدميقراطية النيابمت  فقد

إذ ال جيب الوقوف عند مرحلة . ستوجب ضرورة حتويلها إىل دميقراطية مستمرة إ مما. عالقة �لتشريع 

، األول ليست له طبيعة  إستمرار رقابة الشعب من خالل مؤمترينبل البد من ، إنتخاب نواب الشعب 

و الثاين ذو طبيعة قضائية . قضائية كما هو الشأن �لنسبة ألجهزة اإلعالم واإلستفتاء الشعيب و الرأي العام 

يظهر من خالل القضاء الدستوري عرب منع إصدار تشريعات ال تتفق مع اإلرادة العامة للشعب املعرب عنها 

غري قضائية على مبادئ جل إضفاء محاية القوانني ليس من أ دستوريةتظهر الرقابة على  لذلك لدستور.�

متكينا لقيام الدولة القانونية وإمنا فقط  ،  ، وليس لتمكني القضاء وحده من اإلمساك حبقائق القانون قانونية

ء الكلمة النهائية للشعب الذي وضع ومن مث إعطا .بصورة واضحة عرب �صيل وتفصيل مبدأ سيادة القانون 

  )1( . الدستور محاية للدميقراطية يف حد ذا�ا

 إشباع احلاجات املتطورة للمجتمع:_ 2

على كفالة  تعترب هذه الرقابة من الوظائف الفنية القضائية حني ينهض �ا قضاة متخصصون قادرون      

ري من الوظائف القضائية التقليدية اليت يغلب عليها وهي وظيفة إبداعية أبعد بكث . الرقابة على القوانني

، بل تفسري القضاء الدستوري يتم مبنهج جد خمتلف عن منهج  عنصر التفسري و التطبيق وخدمة القوانني

إن ما تتصف به بعض النصوص الدستورية من خاصية عدم التحديد يتيح للقضاء . تفسري القوانني 

د يف صفة التحدي ضاقتوهلذا قيل �نه كلما . طورة للمجتمع الدميقراطي الدستوري إشباع اإلحتياجات املت

بتدقيق  العنايةكما أن ز�دة .رع وخضع يف ممارستها للرقابة الدستورية هذه النصوص إتسعت سلطة املش

 و تقييد الرقابة  حمددة يف معانيها يؤدي من �حية إىل تقليل حرية املشرع  لتكونصياغة النصوص 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 املستمرة أنظر:ملزيد من التفصيل يف مضامني الدميقراطية  )1(

_ D.Rousseau, la démocratie continue, ouvrage collectif sous la direction de   
   D.Rousseau, Ed ,LGDJ , bruy lant, collection la pensé juridique  moderne 1992.   
_ Alexender Viala, les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du conseil  
    Constitutionnel, LGDT, Paris, 1999, p 176 et S.                                                                        
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تتيح للقضاء  دستورية القواننيى علذلك �عتبار أن الرقابة  . يصيب الدستور �جلمود على الدستورية مما

الدستوري فرصة التجاوب مع إحتياجات ا�تمع املتطورة لكي تكون نصوص الدستور على الدوام عمال 

  )1( . يتوقف نبضهال حيا 

 اإلستقرار السياسي و القانوين:_ حتقيق 3

 ضمون بعض القواننيالنزاع بني اإلجتاهات السياسية حول موانني يف الرقابة على دستورية الق حتسم      

ففي  . مسائل هامة �رحوهلا خالف دستوريوذلك إذا ما حدثت مواجهة بني األغلبية و املعارضة حول 

تؤدي الرقابة ويف هذه احلالة . توري ضرور� حلسم هذه املواجهة هذه احلالة يكون اإللتجاء إىل القضاء الدس

جديدة تريد املساس ضطراب التشريعي إذا ما جاءت أغلبية برملانية إلعلى دستورية القوانني إىل جتنب ا

هذا من  �لقانون ، طاملا أن القضاء الدستوري قد قال كلمته بشأن مدى مطابقة هذا القانون للدستور 

حتقيق اإلستقرار وحسم املنازعات حول يف جهة أخرى تساهم الرقابة على دستورية القوانني  ومنجهة . 

  فإنه  . إذ �لنظر للقضاء العادي  القانون واملراكز القانونية الناشئة بواسطة القانون

 ووه. يفصل يف منازعات حتكمها تشريعات خمتلفة مرتبطة يف النهاية مبصدر رواق يعلوها وهو الدستور 

وهو ما جيعل من القضاء الدستوري املفوض . أين يقف الدستور على قمته ، ما يعزز وحدة النظام القانوين  

بذلك على اإلستقرار القانوين القائم  الوحيد يف حتديد معاين الدستور عن طريق الرقابة على الدستورية حمافظا

. تور على مجيع فروع النظام القانوين هو اآلخر على مبدأ سيادة القانون . ولذلك تنعكس نصوص الدس

ة بوهكذا �لنس ،ودستوري إقتصادي ، ، و دستوري مدين  وهو ما أدى إىل ظهور قانون دستوري جنائي

 )2( . ىخر جلميع فروع القانون األ

  

  ــــــــــــــــــــــ

بحث عن احللول اجلديدة للمشاكل فهو ي. الدستورية  وهنا يتأكد دور القضاء الدستوري يف مسألة تفسري القواعد )1(

املبادئ فإن  ومن جهة أخرى. ، ويصاحب تطور الضمري و السلوك و املصاحل اإلجتماعية هذا من جهة  اإلجتماعية

�سم الدستور. ملزيد من لكي حيقق معايشة التطور اإلجتماعي الدستوري الدستورية مملوءة �لرغبة و األمل فيأيت القضاء 

ص  ، 2000دار الشروق ، القاهرة   ،  ، احلماية الدستورية للحقوق واحلر�ت أمحد فتحي سرور  _أنظر:  التفصيل

161 _ 162 .  

  : _ أمحد   أنظر يق اإلستقرار السياسي و القانويندور الرقابة على دستورية القوانني يف حتق لتفصيل  يفا ملزيد من )2(

  .164 _ 162، ص ص   نفسه  رجعامل،  فتحي سرور
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  _ ضمان إحرتام احلقوق و احلر�ت: 4

ت اليت  نص من املؤكد أن الرقابة على دستورية القوانني تدفع املشرع إىل إحرتام و محاية احلقوق واحلر�      

 .كفالة محايتها  ه اآلخرية بنص املشرع الدستوري عليهاذبتحديد ه و األمر املؤكدوه.عليها الدستور

جني كنموذ وحىت الوال�ت املتحدة األمريكيةوهي احلقيقة اليت أقرت �ا فرنسا  فبتطبيقات القضاء الدستوري

 للنموذجالنسبة فب. هحر�تو اإلنسان حقوق حرتام القوانني بضمان إ ةدستوري مثاليني إلهتمام الرقابة على

واحلر�ت لوحظ أن  الفرنسي يف جمال دور الرقابة على دستورية القوانني و أمهيتها يف ضمان وإحرتام احلقوق

الواردة يف إعالن احلقوق لسنة  املواطن ت حقوق و حر�ت اإلنسان وقد أكد 1946ديباجة دستور 

  ورـدست فجاء ، حينها �ر غموض حول طبيعة هذه الديباجة .  1789

الذي أورد يف مقدمة أن الشعب الفرنسي يؤكد بصفة رمسية إرتباطه حبقوق اإلنسان ومبادئ السيادة  1958

لك ا�لس الدستوري الفرنسي الذي أعطاها القيمة ذمث جاء بعد .  1789الوطنية اليت حددها إعالن 

احلر�ت يف و شرة إىل محاية احلقوق �دف مبا و�لنسبة للنموذج األمريكي فإن الرقابة الدستورية.  الدستورية

  )1( . يسامواجهة السلطة وهي هدفها األس

  

  : دستورية القوانني يف الوال�ت املتحدة األمريكية: أسس الرقابة على �نيا

ابة ن الرقأعادة أين يقال يف األهداف الثالثة الرئيسية ميكن حصر أسس الرقابة على دستورية القوانني       

.  محاية النظام اإلحتادي يف هذه  األهداف تتلخص  و. تحقيقها لوسائل  حتتاج إىلالقوانني  على دستورية

كفالة إلتزام وأخريا   .مة  املركزية وحكومات  الوال�ت احملافظة على التوازن الذي أقامه الدستور بني احلكو  مث

ومحاية احلر�ت الفردية من عدوان احلدود اليت أقامها الدستور بني السلطات الثالث الرئيسية يف الدولة 

  )2( . السلطات العامة عليها

  

  ــــــــــــــــــــــ

             .161_ 159 ، ص صالسابق ، املرجع  أنظر: _ أمحد فتحي سرورملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

  =:  أنظـرلرئيسية الثالثة املنوه �ا لتفصيل يف دور الرقابة على دستورية القوانني يف حتقيق األهداف املزيد من ا )2(
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 الفرع الثاين

  أشكال الرقابة  على دستورية القوانني 

  انـوق اإلنسـا حلقـو مدى ضما�                            

  

  تأكيد أمهية مبدأ الرقابة على دستورية القوانني إنطالقا من مبدأ سيادة القانون ومسو الدستور وفق مال    

و مبا تضمنه النموذجني الفرنسي . سبق عرضه من أسس فلسفية يقوم عليها مبدأ الرقابة الدستورية 

تفصيال من خالل  فإن األمهية تظهر كذلك �صيال و، واألمريكي من تشريعات و تطبيقات دستورية 

  .حلقوق اإلنسان  عرض أشكال الرقابة على دستورية القوانني و مدى ضما�ا

، لتوفري احلماية  فقد وجدت وسيلتان، جل تثبيت علوية الدستور يف النظام القانوين للدولة ألهذا و     

و اليت نتناوهلا  و الرقابة القضائيةل . و اليت  نتناوهلا يف املقام األو  الدستورية و املتمثلتان يف الرقابة السياسية 

  .يف املقام الثاين 

 

  )1(:  أوال: الرقابة السياسية ( الرقابة عن طريق هيئة سياسية )

حبيث  .حق رقابة مطابقة القوانني للدستور منوطا �يئة هلا طابع سياسي أن تقرر الوثيقة الدستورية       

ف منع صدور القانون إال بعد حتققها من ذ�، لطة التشريعية واجهة السمتقف هذه اهليئة �ملرصاد يف 

  تتأتى الرقابة كضمانة  . ومن نقطة البدء هذه وجود خمالفة للقواعد املقررة يف الوثيقة الدستورية من عدمه

  

  ــــــــــــــــــــــ

الرقابة على دستورية القوانني يف و م  مريكية، الرقابة على دستورية القوانني يف الوال�ت املتحدة األ أمحد كمال أبو ا�د =

 . 544 _ 539ص ، ص 1960 ،  ، القاهرة مكتبة دار النهضة العربية ، ، رسالة دكتوراه أ و اإلقليم املصري

، مبدأ املساواة يف الدساتري العربية يف دائرة احلقوق  _ شحاتة أبو زيد شحاتة: أنظر يف املسألة لتفصيل ملزيد من ا )1(

       .يليها ما و 197ص  ، 2001شارع اجلامع اإلمساعيلي  20،  واجبات العامة وتطبيقاته القضائيةالو 
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نعرض . ومنه نبني مضمون الرقابة السياسية مث  يف الوثيقة الدستوريةأساسية ملمارسة احلر�ت واحلقوق املقررة 

  : منادج عنها

  _ مضمون الرقابة السياسية:1

أن تشكيل هذه اهليئة قد خيتلف تبعا للكيفية اليت حيدد �ا جيدر �لتذكري به يف هذا الصدد  مما      

ول املعاصرة اليت طبقت فلسفة الرقابة كما جرت على ذلك الد عادة و. الرقابة الدستور هذا النوع من

  السياسية يتم تشكيل هذه اهليئة إما بطريقة التكليف أو التعيني من جانب السلطة التشريعية أو من جانب 

إستعمال  عنه يف رقابة اإلحنراف يف نعضاء اهليئة بواسطة الشعب لينوبو السلطة التنفيذية أو طريق إنتخاب أ

أخذت �ذا اليت الدول  وواقع األمر أن . ريق إختيار تلك اهليئة ألعضائها بذا�ا السلطة التشريعية أو عن ط

قه هلدفه الرامي إىل وجود رقابة فعالة وحقيقية على القوانني غري يقد �كد لديها عدم حتق  النوع من الرقابة

  . فذقاصرة عن حتقيق اهلإعتربه وسيلة  الفقه و هومن أجل ذلك عارض. الدستورية 

  : منادج الرقابة الدستورية عن طريق اهليئة السياسية_ 2

  رقابة الدستورية عن طريق السوف نلقى الضوء يف هذا الشأن على بعض الدول اليت �خذ بفلسفة       

  . فعالية هذا النوع من الرقابة ومدى محايتها للحر�ت العامة وحقوق األفراد ومدى  . هيئة سياسية

  : لقوانني يف فرنساأ_ رقابة دستورية ا    

وهو أمر إستحدثه دستور . �خذ فرنسا بفلسفة الرقابة على دستورية القوانني بواسطة هيئة سياسية       

و ينظم ا�لس الدستوري الفصل . فقد أنشأ ا�لس الدستوري لضمان سالمة تطبيق الدستور .  1958سنة 

  " Ordonnance"ف إىل هذه النصوص األمر ويضا. )  63إىل  56من الدستور ( املواد من  السابع

واملعدل  1958نوفمرب سنة  08الصادر يف  1067_58رقم  "  Loi organiqueاملتضمن للقانون النظامي  "

) وهذه  ( املعدل      1959نوفمرب سنة  13ومرسوم  1974ديسمرب  26ويف  1959فرباير سنة  04يف 

الربملان وري و للمجلس أن يراقب دستورية القوانني بعد موافقة النصوص األساسية اليت حتكم ا�لس الدست

وصفت ��ا رقابة وقائية   وهلذا . " بتصديق رئيس اجلمهورية عليه  وقبل أن يصري مشروع القانون " قانو�

  )1(وهذا عكس الرقابة القضائية بصفة عامة .، أل�ا �يت قبل إكتمال القانون 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  = إذ يقتصر هذا احلق على رئيس، كما أن حق الطعن يف مشروع القانون ال يعرتف به للخواص أمام ا�لس  )1(
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  دول أخرى: ب_ رقابة دستورية القوانني يف    

إذا كانت فرنسا تعترب دولة األصل أو دولة املنبت �لنسبة لفلسفة الرقابة على دستورية القوانني        

إنتشرت يف دول   و  ه الدولة أن هذه الفلسفة جتاوزت حدود هذإال ، وإسنادها إىل هيئة ذات طابع سياسي

دستورها  كذلك بلغار� اليت نص )1( . بقا والصنيكثرية مثل اجلمهور�ت السوفياتية اإلشرتاكية الشعبية سا

نت الشروط اليت يتطلب على إختصاص اهليئة التشريعية وحدها حبق الفصل فيما إذا كا 1947لسنة 

 )2( . وعيت عند إصدار القانون وفيما إذا كان هذا القانون دستور�ر  الدستور قد

  )3(احلر�ت: _ فعالية الرقابة السياسية ومدى محايتها للحقوق و 3

 أ�ا من الناحية و  .) إىل أن الرقابة السياسية  �دف إىل حتقيق الرقابة الوقائية  جورج بريدو ذهب (       

منع وقوع خمالفة أحكام الدستور خري من تتبعها و عالجها بعد تاملنطقية ا�ردة تفضل عن الرقابة العالجية ف

سياسية على حد تعبري " جورج بريدو " تقوم لتمنع املخالفة و ما دامت الرقابة بواسطة هيئة . صدورها 

 فهي تكون أكثر  فعالية من غريها  من صور الرقابة العالجية . ،الدستورية قبل وقوعها 

و �كد عدم  . ورغم هذا املنطق فقد فشلت الرقابة على دستورية القوانني عن طريق هيئة سياسية        

ومن هذا الفشل . ستور ريعية من اإلعتداء على األحكام املقررة يف صلب الدكفايتها يف منع السلطة التش

 فيتم . ختضع أوال  للسلطة اليت أنشأ�ا وعدم الكفاية يعود إىل اهليئة السياسية املنوط �ا القيام �لرقابة

  ةــعضويورئيس اجلمهورية خيتاروا ل أعضاء ا�لس الدستوري الفرنسي من قبل رؤساء ا�الس  إختيار

  

  ــــــــــــــــــــــ

يف  يوخ وفقا للتعديل األخري للدستورورئيس جملس الش ير األول ورئيس اجلمعية الوطنيةاجلمهورية والوز = 

  . 499، ص  السابق املرجع ، _ شحاتة أبو زيد شحاتةأنظر:  .26/12/1974

 1977  و ذلك يف دستور، اص اهليئة التشريعية فجمهور�ت اإلحتاد السوفييت جعلت الرقابة الدستورية من إختص )1(

ملزيد من .  تنفيذ الدستور اإلحتادي الرقابة على، األعلى  السوفيايتا�لس الذي جعل من إختصاص . األمر قبل إ�يارها 

  . 31، ص  1966 حلرية اإلشرتاكية و الوحدة ،، ا مصطفى أبو زيد فهمي_  : أنظرالتفصيل 

  .242، ص  زقي نسيب ، مرجع مذكور: _ حممد أر  أنظر) 2(

  . 501 _ 500ص   ،، املرجع  نفسه  _ شحاتة أبوزيد شحاتة : أنظر )3(
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هذا �إلضافة إىل أن رئيس ا�لس  . ئ سياسية معينةان مببادا�لس من األشخاص الذين يشاركون اإلمي

وهلذا فقد أثبتت التجربة أن ا�لس .  له صوت مرجح عند إنقسام األصواتخيتاره رئيس اجلمهورية وهو 

ألن أعضاءه جييئون من أحزاب األغلبية ، الدستوري بطبيعته و حبكم تشكيله يكون أكثر ميال للحكومة 

وجتاه ذلك فإن أعضاء الربملان الفرنسي يستندون غالبا إىل اإلعتماد على إعال�ت . مة املشكلة للحكو 

لقواعد الدستورية الصادرة لبسبب إحرتام املشرع الفرنسي ، حقوق اإلنسان واملواطن السيما مبدأ املساواة 

  . عن ا�لس الفرنسي

  

 

  : �نيا: الرقابة القضائية ( الرقابة عن طريق هيئة قضائية )

  رـوفقا لإلعال�ت السابقة اليت أبرزت أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانني كأداة تفتق       

فإن الرأي الراجح يف الفقه الدستوري احلايل يتجه حنو ضرورة األخذ �لرقابة ، إىل املوضوعية و الفعالية 

  . القضائية كوسيلة وحيدة لضمان إحرتام إرادة املؤسس

  )1(ون الرقابة القضائية : _ مضم1

دستورية القوانني اليت تكون هليئة قضائية ( القضاء العادي على  حيث أن مفاد مضمون الرقابة        

احملكمة الدستورية ( لكو�ا تراقب مدى مطابقة ما تصدره  يئة قضائية خاصة يطلق عليهاهل) أو  واإلداري

 تهخمالف للدستور فتقضي بعدم دستوريالقانون  يما إذا كان ) حق النظر ف السلطة التشريعية مع الدستور

أو أن حيكم �لغاء القانون املخالف وذلك يف حالة وجود هيئة . ومتتنع عن تطبيقه يف الدعوى املعروضة 

   .قضائية أو حمكمة دستورية 

 فيهنسبة للقانون املطعون يها �لمعىن هذا أنه ميكن تقسيم الرقابة القضائية تبعا لألثر الذي يرتتب عل       

ميهل  فرقابة اإلمتناع تعين أن القاضي . ورقابة اإللغاءبعدم الدستورية إىل نوعني رئيسيني مها رقابة اإلمتناع 

  وهذا القضاء  . مبعىن أنه ميتنع عن تطبيقه يف القضية املطروحة أمامه .  حكم القانون غري الدستوري

 و إمنا يستمر هذا، ي أو إنفاذ حكمه يف األحوال اليت يتسىن معها ذلك ينهي حياة القانون غري الدستور ال 

  الدستورية بعدم  فيهإ�اء حياة القانون املطعون  . أما رقابة اإللغاء فإ�ا تعين القانون املعيب دستور�
  

  ـــــــــــــــــــــ

  . وما يليها 508، ص  ، املرجع السابق : _ شحاتة أبو زيد شحاتة أنظر )1(

  

34  



  محاية حقوق اإلنسانورية و الدولة ودور الدستور فيها كغاية إلقامة الشرعية الدست ..............................ألول االفصل 

  

ومن مث فال جدوى من اإلستناد إليه . ومن مث إعتبار هذا القانون كأن مل يكن  . إبطاله يف مواجهة الكافةو 

  )1( . مستقبال

  : ة الرقابة القضائية على دستورية القوانني_ أساليب ممارس2

متميزا  إن الرقابة القضائية على دستورية القوانني متارس وفقا إلجراءات و كيفيات جتعل منها أسلوب       

وميكن إجياز  أساليب  ممارسة هذا النوع  . يف جمال احملافظة على علوية األحكام الدستورية يف الدولة احلديثة

  يف :من الرقابة 

  : أ_ أسلوب الرقابة عن طريق الدعوى األصلية   

حيتمل أو يستعملها الفرد املتضرر بتطبيق قانون معني  يعترب أسلوب الدعوى األصلية وسيلة مباشرة       

الذين يعارضون  شخاص. حيث تبدو الدعوى األصلية وسيلة هجومية متاحة لأل يلحقه ضرر إن طبق

ولو إفرتضنا أن قانون  . قبل تطبيقه عليهم من خالل رفع الدعوى �دف إلغائه النص أمام احملاكم املختصة

املتضمن تقسيم الدوائر  1991أفريل  3املؤرخ يف  07_91القانون رقم  التقسيم اإلنتخايب اجلزائري (

) صدر يف دولة تتيح لألفراد رفع الدعوى أمام اجلهات القضائية الدستورية ضد نص خمالف  اإلنتخابية

ة املختصة قصد إلغائه وحمو  للدستور ومضر مبصاحلهم وحقوقهم لسجلت آالف الطعون لدى تلك  احملكم

  )2( . ركل آث

 إن أسلوب الدعوى األصلية يعد وسيلة راديكالية تشكل خطرا على كلو مهما يكن من األمر ف       

يكون غري أن نص حيتمل حبيث تصبح قوانينه عرضة هلجومات األشخاص كلما ظهر ، مبادرات املشرع 

فإن نظامها القانوين ال يرتك مهمة النظر يف ، ونظرا إلحتمال شل العمل التشريعي يف الدولة . دستوري 

  يف  لـوإمنا ال بد من إسناد مهمة الفص ، الدعاوي املقدمة من قبل األشخاص ضد القوانني لكل احملاكم

  

  ـــــــــــــــــــــــ

واجب النفاذ و قاضيا ميتنع عن تطبيقه يف قضية متداولة أمامه فهي رقابة  قانون عن اإلمتناع  هذا و تفرض رقابة )1( 

للقانون  وكذلك تباشر �لنسبة. . أما رقابة اإللغاء فيمكن أن تباشر �لنسبة ملشروع القانون  الحقة على صدور القانون

ملزيد من   عليه وقد تكون الحقة. ابقة على صدور القانون وعليه فرقابة اإللغاء قد تكون س .النفاذ  الواجب التطبيق أو

  .292، ص  ، مرجع مذكور : _ إبراهيم درويش نظرالتفصيل أ

  . املتضمن تقسيم الدوائر اإلنتخابية 1991أفريل  3املؤرخ يف  07_91القانون رقم  نصهذا اخلصوص يف راجع  )2(
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صة يف النظر يف وبتعيني حماكم خمت . هة قضائية متخصصة حيددها الدستوريف تلك الدعاوي األصلية إىل ج

ا كمنازعات ة بشكل فعال و متييزهكون هذا األسلوب وسيلة لتنظيم املنازعات الدستورييالدعاوي األصلية 

الدستوري إىل هيئة إسناد القضاء  . ومن جهة أخرى فإن  مستقلة عن اجلهات القضائية األخرى يف الدولة

متميزة يعد تنظيما يساعد على حصر الصراع الدستوري من حيث الزمان و مينع �لنتيجة إ�رة قضية عدم 

 من خالل ضرب املثال التايل :عوى األصلية آليات حتريك الد ميكن إجيازو  . الدستورية مبناسبة أية حماكمة

النظر يف مدى يطلب منها   شخص يتوجه إىل جهة قضائية خمتصة �لفصل يف النزاع الدستوري )1(

ذي يهدد الشخص يهاجم مباشرة القانون ال نوهذا يعين أ . يعتقد انه خمالف للدستور  دستورية قانون معني

، وضعية على القاضي الدستوري أن يفحص دعوى الشخص ففي هذه ال .حقوقه أو مصاحله إن طبق 

حيكم �لغاء   اهن فإذا �كد فعال من خمالفة القانون املطعون فيه للدستور فإن القاضي. ويبني مدى صحتها 

القانون غري الدستوري و حيرمه، و�لتايل من كل اآل�ر �لنسبة للكافة و �لنتيجة إعتباره كأن مل يكن وجيوز 

 )2(.  كم قوة الشئ املقضي فيهذلك احل

  )3( : ب_ أسلوب الرقابة عن طريق الدفع  

   ة حتت تصرف مدعيعيعد وسيلة دفاعية متوقعة و موضو  يعترب هذا األسلوب مناقضا لألول لكونه      

ع يرتك املبادرة للمواطنني بعبارة أخرى فإن أسلوب الدف. طرف يف الدعوى العادية أمام حمكمة عادية 

 هذا األسلوب يف تكمن آليات و .  طبق القاضي بشأ�ا قانو� معينايالدعاوي العادية و اليت س  فأطرا

يستند إىل  أحدمها (أ) ،شخصان يف حماكمة ( أمام احملكمة اليت ستفصل بينهما ) نفرتضهما (أ و ب) 

   امــحيتج أمو ب) . هنا يرد الشخص الثاين ( ألنه حيقق مصلحته قانوين يريد أن يطبق على النزاع نص

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . 252 _ 251، ص  سابق، مرجع  _ حممد أرزقي نسيب : أنظرللتفصيل يف آليات حتريك الدعوى األصلية  )1(

،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، سيادة الدستور و ضمان تطبيقه : _ حممد عبد احلميد أبو زيد أنظرللتفصيل  )2(

  .  هاوما يلي 230 ص،  1989

  .254، ص  نفسهحممد أرزقي نسيب ، املرجع  : _ أنظر املسألة ملزيد  من التفصيل يف  )3(
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خمالف أنه وذلك حبجة أن النص معيب و ، أراده خصمه يف الدعوى القاضي ويرفض تطبيق القانون الذي 

يف  أن الطرف الثاينملالحظة هنا من الناحية التقنية وا . للدستور و�لتايل فهو جمرد من القيمة القانونية

هو حمل الدعوى و  مل يكن موضوع عدم الدستورية الذي  و  (ب) أ�ر عدم دستورية النصوهو الدعوى 

 الدعوى (ذات طرفا يف  سبب وجودهوهو القانون  ، وإمنا آ�ر عدم دستورية يت هو طرف فيهااألصلية ال

   )1(:  ويف مثل هذه الوضعية نكون أمام إحتمالني .موضوع آخر) 

اضي يشكل �لنسبة للقو الذي الدفع بعدم الدستورية من خالل األول  اإلحتماليظهر حيث       

و �لتايل ال يستطيع معاجلتها ألن الدستور .  Une question préjudicielle املطروح أمامه املوضوع 

يف الدعوى إىل والقاضي يف هذه احلالة حييل طر . قضا� عدم الدستورية  أنشأ هيئة متخصصة يف النظر يف

 . يعود النزاع إىل القاضي األول. و وعندما تفصل احملكمة الدستورية يف القضية فقط  تلك اجلهة املختصة

الدول اليت ال تكرس حماكم دستورية مستقلة للنظر يف دستورية القوانني اإلحتمال الثاين ، ص خي يف حني

القوانني هو أن يكون �ستطاعة كل  فإن الطريق القضائي ملعاجلة موضوع دستوريةأمريكا  ومنها بريطانيا و

و يفصل  أمامه ي يبديه املتقاضونواحد من القضاة أن ينظر يف الدفع بعدم دستورية النص أو القانون الذ

إمنا حيكم بعدم و  نو نفإنه ال حيكم �لغاء هذا القا، و عندما يتوصل القاضي إىل عدم دستورية القانون . فيه 

فإن ذلك سيؤدي ، األعلى يف الدولة فإن �كد هذا احلكم من احملكمة . دستوريته للوصول إىل عدم تطبيقه 

و  .طبيق النص أو القانون املذكور على كل من يدفع بعدم دستوريته مستقبال من الناحية الواقعية إىل شل ت

  يصبح يف النهاية من حيث األثر كالقانون الذي حكم ببطالنه لعدم دستوريته  من إحدى احملاكم الدستورية

.   

  

  ــــــــــــــــــــــ

و           ، احلقوق و احلر�ت بني أهواء السياسية  : _ حممد احلموري احملامي أنظريف املسألة زيد من التفصيل مل )1(

  . هايليوما  297، ص  2010 ، ، الطبعة األوىل دار وائل للنشر  موجبات الدستور
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 الفصل الثاين

  ، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون  الدميقراطية

  انـكأسس للشرعية الدستورية وحقوق اإلنس                        
  

وهي كلمة يو�نية مركبة تركيبا من لفظني مها . تعين كلمة الدميقراطية نظام احلكم املستند من الشعب        

Démo  معناها شعب ووCratia    وهي بذلك مفهوم وجد منذ . أي أ�ا سلطة الشعب ، ومعناها سلطة

كنظام فلسفي و سياسي مل خيرج إىل الوجود إال بعد قيام و لكنها  . زمن بعيد لدى فالسفة اليو�ن وغريهم 

ليها و ليت قامت  عأول نتائجها صدور دستور يتضمن املبادئ امن  واليت كان ،  1789الثورة الفرنسية سنة 

و الذي جاء يف مادته ، املواطن و مث صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  .  يقرر للشعب حقوقه وحر�ته

  وأن الغرض من. "  ويتساوون يف احلقوق ايولد األفراد أحرار  األوىل " 

يد إال �لقدر الضروري ، وال حتد وال تق قيام كل مجاعة سياسية هو احملافظة على حقوق اإلنسان الطبيعية

   )1(  . الذي يضمن ألفراد اجلماعة اآلخرين التمتع بنفس احلقوق

ة ـ، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون كأسس للشرعي الدميقراطيةويف هذا الفصل سندرس مسألة         

الدميقراطية   مقوماتإىل  مبحثني إثنني . نتطرق من خالل املبحث األول  يف الدستورية وحقوق اإلنسان

أسس الشرعية من خالل املبحث  الثاين . مث نعاجل  الدستورية و حقوق اإلنسان للشرعية س كأسا

ومن مث ،كيف أسست الدميقراطية  . الدستورية وحقوق اإلنسان بني مبدأ مسو الدستور و سيادة القانون

  ؟ للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون

  

  ــــــــــــــــــــــ

مبدأ مسو الدستور ، ل �ن الدميقراطية اوملا كان الدستور يستمد قوته و علوه من قوة الشعب جاز أن يقو�لنتيجة ،  )1(

                            . وحقوق اإلنسان دستورية  عليها الشرعية  وسيادة القانون هي أسس ترتكز
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 املبحث األول

  س للشرعية قراطية كأسمقومات الدمي

   انــوق اإلنسـة و حقـالدستوري                             

  

وظائف ع ، توزيذا اآلخري �حيث يقصد .  طاتتقوم الدميقراطية على أساس مبدأ الفصل بني السل       

لة حبيث تتحقق داخل الدو . نها عن األخرى يف مباشرة وظيفتهاالدولة على هيئات منفصلة تستقل كل م

   ة .ستقلم بصورةة قضائية تقوم كل منها بوظيفتها �لثسلطة تشريعية وأخرى تنفيذية و 

س للشرعية الدستورية مسو الدستور و سيادة القانون كأس ، مبدأ الدميقراطية سندرسيف هذا املبحث و        

يف الدولة القانونية  احلامية قراطية ومبدأ الفصل بني السلطات حث مسألة الدميبب ،و حقوق اإلنسان 

عالقة الشرعية الدستورية حبقوق اإلنسان يف الدولة يف بحث المث . من خالل املطلب األول حلقوق اإلنسان 

    .من خالل املطلب الثاين  جة ملضمون العالقة السابقةالقانونية كنتي

  

  املطلب األول

  الدميقراطية ومبدأ الفصل بني السلطات يف 

  )1(الدولة القانونية احلامية حلقوق اإلنسان 

  

  الذي يعد أول ، جيد مبدأ الفصل بني السلطات أساسه يف الفلسفة السياسية اليت �دى �ا أرسطو        

جنليزي إلا الفيلسوف نديف القرن السابع و الثامن عشر عوظهر املبدأ بوضوح . طبيق هذا املبدأ من طالب بت

  )2(. 1690جان لوك يف حبثه عن احلكومة املدنية الصادر سنة 

  

  ـــــــــــــــــــــ

، مرجع  جعفر: _ حممد أنس قاسم  يف مسألة الدميقراطية ومبدأ الفصل بني السلطات أنظرلتفصيل ملزيد من ا) 1(

   .ا يليه وما 118، ص  مذكور

  . 300، ص  ، املرجع السابق _ حممد احلموري احملاميأنظر :  )2(
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من  يف الدولة القانونية مبدأ الفصل بني السلطات�صيل  لدميقراطية وا ولتوضيح املسألة سنتناول       

على املستويني الدويل  حقوق اإلنسان يف الدولة القانونيةو الدميقراطية  رع األول . مث نتناولالل الفـخ

 .من خالل الفرع الثايناإلقليمي و 

  الفرع األول

  الفصل  مبدأ �صيلالدميقراطية و

  السلطات يف الدولة القانونية بني                                

  

فكل إنسان يتمتع بسلطة يسئ . يعترب األخذ مببدأ الفصل بني السلطات ضمانة ضرورية للحر�ت       

و كما يقال فالفضيلة نفسها يف حاجة إىل حدود . . و يتمادى يف استعماهلا جيد من يوقفه عند حده �ا 

وهذا .  ن يقوم النظام على أساس أن السلطة توقف السلطةأالسلطة جيب وحىت نصل إىل عدم استعمال 

الدميقراطية و�صيل مبدأ الفصل بني السلطات يف الدولة القانونية من خالل حبث يدفعنا اىل حبث مسالة 

  .مضمون مبدأ الفصل بني السلطات  عند مونستكيو يف املقام األول ، مث عرض موا� املبدأ يف املقام الثاين

  

  )1(:  أوال :  مضمون مبدأ الفصل بني السلطات  عند مونستكيو

مبدأ الفصل بني السلطات ال يعين الفصل املطلق و اإلستقالل التام لكل سلطة على أخرى حبيث   إن       

هيئة ولكن يقصد به عدم تركيز وظائف الدولة و جتميعها يف يد فرد أو . تكون كل منها مبعزل عن األخرى 

و التعاون والرقابة       وإمنا توزع سلطات الدولة على هيئات منفصلة يكون بينها نوع من التداخل،  واحدة

  أكمل مونتسكيو حبث مبدأ الفصل بني السلطات يف مؤلفه 1748في سنة ف . املتبادلة

  

   ـــــــــــــــــــــــ

صول التارخيية مرورا مبوقف لوك يف نظرية الفصل األبني السلطات انطالقا من الفصل مبدأ  ملزيذ من التفصيل يف  )1(

مببدأ الفصل بني السلطات يف فلسفة القرن الثامن عشر  الى أساس السيادة الشعبية وإنتهاءبني السلطات النظام النيايب ع

العريب، ية ، دار الفكر أنظر: _ حممد عاطف البنا ، الوسيط يف النظم السياسملزيد من التفصيل وخاصة عند مونتسكيو 

  . 360_356  . ص ص1994 ، القاهرة ، الطبعة الثانية
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 بتقسيم وذلك، قا ملبدأ صياغة جديدة و عرضه عرضا مبسطا وواضحا و دقياأين صاغ " ، نينواالق روح" 

فتقوم األوىل بوضع القانون و الثانية بتنفيذه  . ، قضائية تنفيذية،  تشريعية: وظائف الدولة إىل ثالث 

واحملور األساسي الذي ارتكز عليه .  والثالثة بتطبيقه على املنازعات اليت قد تنشأ عن خمالفة أحكام القانون

ولكي ال حيدث    يء إستعمال السلطة اليت يتمتع �اأن أي شخص قد يسهو فكر مونتسكيو ومن سبقه 

توازن بني  كيو إىل إقامةوقد دعا مونتس.   من السلطة ألن السلطة حتد، ذلك فيجب أن تتعدد السلطات 

التعاون بني  من مع وجود نوع، السلطات دون أن يكون مبقدور أي سلطة شل أعمال السلطة األخرى 

  )1(. على مبدأ الفصل بني السلطات نفسه الوقت  افظة يفوللمح، حلسن سري العمل  السلطات

   

  

 �نيا : مزا� مبدأ الفصل بني السلطات :

  ما يلي : إجيازها فيميكن ، بعدة مزا� فصل بني السلطات لامبدأ يز مت لقد        

  . نني وحسن تطبيقها إحرتام القوا _  1

  . صيانة احلرية ومنع اإلستبداد  _ 2

و    مونتسكيو أنه إذا اجتمعت السلطتان التشريعية  هنا يرى و . ولة لوظائفها على خري وجهأداء الد _ 3

أو     ذلك الشخص  سنألنه خيشى أن ي. أو هيئة واحدة انعدمت احلرية  التنفيذية يف يد شخص واحد

منفصلة عن تلك اهليئة قوانني مستبدة وينفذها بطريقة ظاملة . كذلك الشأن إذا مل تكن سلطة القضاء 

وإذا ما  . ألن السلطة تتحكم يف حياة األفراد وحر��م مادام القاضي سيغدو مشرعا. سلطة التشريع 

كل ويضيع  .كما تنعدم احلرية  فإن القاضي تكون له قوة طاغية، إحتدت سلطة القضاء مع سلطة التنفيذ 

  .  اتهولوكانت يد الشعب ذ، شيء إذا إجتمعت السلطات الثالث يف يد واحدة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

والدساتري الفرنسية اليت وضعت مند قيام الثورة  1776وقد �ثر �فكار مونتسكيو الدستور األمريكي الصادر سنة  )1(

  . الفرنسية
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  الفرع الثاين

  ةـحقوق اإلنسان يف الدولو الدميقراطية 

  على املستويني الدويل واإلقليمي القانونية                           

  

 ةحيث تقوم الدول. تمع الدميقراطي تنشأ حقوق وحر�ت اإلنسان و تتطور يف ظل ا�هذا و        

ة بني حق السلطة واألشخاص و تفصل الدولة الدميقراطي. قوق واحلر�ت القانونية حبماية وكفالة هذه احل

 فإنه يعد مستبدا، فإذا إغتصب أحد احلكام السلطة  . وبذلك يصبح الشعب مصدر السلطة .احلكام

ن الدول اليت تتبع نظام سياسي دميقراطي جندها إومن جهة أخرى ف. وسلطته غري مشروعة هذا من جهة 

  . ة ن و حتيطها حبماية قانونيتقر حقوق اإلنسا

من خالل حبث  وهذا ما يدفعنا إىل حبث مسألة محاية حقوق اإلنسان يف ظل النظام الدميقراطي       

  توى اإلقليمي يف املقام الثاين الدميقراطية وحقوق اإلنسان على املستوى الدويل يف املقام األول مث على املس

  

  :ستوى الدويل على امل أوال: الدميقراطية و حقوق اإلنسان

 و تقييم آليات احلماية. إلنسان على املستوى الدويل احقوق وهذا يقتضي من البحث يف مسألة        

يثاق ملوق اإلنسان وفقا معىن ذلك احلديث عن محاية حققلنا اإلطار الدويل حلماية حقوق اإلنسان ففإذا 

 اإلجتماعيةو  للحقوق اإلقتصادية ل من العهد الدويلقوق اإلنسان وكواإلعالن العاملي حلاألمم املتحدة 

 )1(.  والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

      

  ــــــــــــــــــــــ

يعترب ميثاق منظمة األمم املتحدة دستور املنظمة الدولية، مبعىن أدق، قانو�ا األساسي، ومن مث دستور دول األعضاء  )1(

تضمنه من قواعد و أحكام وحدود معينة. للتفصيل أكثر يف مسالة محاية حقوق اإلنسان  وغري األعضاء من حيث ما

دراسة  : _ إبرهيم أمحد شليب، التنظيم الدويل. للتفصيل راجع من خالل مبادئ و أهداف ميثاق منظمة األمم املتحدة 

 النهضة را، د ، املنظمات الدولية سالم_ جعفر عبد ال ، مصر يف النظرية العامة و األمم املتحدة، املطبعة النموذجية

    . 1967 ، ،األصول العامة للمنظمات الدولية _ عبد العزيز حممد سرحان 1974 القاهرة ، ،العربية 
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   حقوق اإلنسان وفقا مليثاق األمم املتحدة: _1

فقد ورد يف ديباجة . مؤكدا الدعوة إىل تدعيم إحرتام حقوق اإلنسان  )1( جاء ميثاق األمم املتحدة        

قدره هو ملا  أن شعوب األمم املتحدة تؤكد إميا�ا �حلقوق األساسية لإلنسان و بكرامة الفرد و امليثاق "

 من امليثاق على أن من مقاصد األمم املتحدة  1/3املادة ". كما نصت   ن حقوق متساويةللرجال والنساء م

بال متييز  إطالقا والتشجيع على ذلك ، تعزيز إحرتام حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية للناس مجيعا  " 

لدعوى إىل اعلى  املنظمةحرص مع .  تفريق بني الرجال والنساءب اجلنس أو اللغة أو الدين وبال بسب

اللغة  األساسية للجميع دون متييز لسبب اجلنس أواإلحرتام العاملي ومراعاة احلقوق اإلنسانية واحلر�ت 

، إبتداءا  لقد كان ميثاق األمم املتحدة من خالل املستوى العاملي يف تنظيم ا�تمع الدويلو  . "  أوالدين

العاملي الذي يضم جمموعة دول العامل املتصف أساسا من تنظيم املنظمة العاملية ألساس اإلتفاق الدويل 

، ويف املضمون نفسه يؤكد الدكتور مفيد حممود شهاب  بسموه على سائر اإلتفاقيات الدولية األخرى

امليثاق املنشئ للمنظمة معاهدة دولية ختضع لكل األحكام اخلاصة بصحة إنعقاد املعاهدات من " �لقول : 

، بسبب تعدد أطرافها وطبيعة العالقات اليت  أنه معاهدة دولية من نوع خاص حيث الشكل واملوضوع، إال

، بل Traité loi، وهو معاهدة مجاعية ذات طبيعة تشريعية ،  تنظمها و اهليكل التنظيمي الذي ينشأ عنها

، بعكس العاهدات الدولية ذات الصفة العقدية  Traité constitutionnelدستورية يف نظر البعض 

Traité contrat  مليثاق املنظمة الدولية لتربير  ، وقد أطلق هذا الوصف لتربير بعض الصفات املميزة

  )2( " من امليثاق 103، املادة  اإلعرتاف بقيمة قانونية تسمو على املعاهدات األخرى

حيث . ومع هذا فقد خال ميثاق األمم املتحدة من أي تعريف ملضمون حقوق اإلنسان وحر�ته       

  اليت و  بنما ) قد بذلتها أثناء عملية صياغة امليثاق،  كو�، هود اليت كانت بعض الدول ( شيليشلت اجلف

         

  ـــــــــــــــــــــ

ووضع موضع التنفيذ بعد التصديق  1945جوان  26وقد صدر ميثاق األمم املتحدة مبدينة سان فرانسيسكو يوم ) 1(

 .25/10/1945عليه إعتبارا من يوم 

 ، القاهرة ،  ، دار النهضة العربية ، املنظمات الدولية : _ مفيد حممود شهاب أنظرملزيد من التفصيل يف املسألة   )2(

  . وما يليها 73، ص  1986
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  )1(.  ص فيه على اآلليات الالزمة لتطبيقهاذه احلقوق و احلر�ت أو النكانت �دف إىل تضمينه قائمة �

ألن   .نسان بطريقة أو �خرىإلية �ألمم املتحدة مسائل حقوق اكما تتناول مجيع األجهزة الرئيس        

تلك األجهزة اجلمعية  نوم، اإلنسان حية من نواحيها حبقوق شاكل اإلنسانية تقريبا تتعلق من �م مجيع

   )2( . وجملس األمن وجملس الوصاية وحمكمة العدل الدولية وا�لس اإلقتصادي و اإلجتماعي العامة

مبسؤولية إجراء الدراسات و تقدمي التوصيات فيما يتصل ،  مبوجب امليثاق فاجلمعية العامة منوطة         

ومند صدور اإلعالن العاملي . احلر�ت السياسية �لنسبة للجميع  �ملساعدة يف إقرار حقوق اإلنسان و

وإتفاقية تركز  على حقوق  إعال� 60إعتمدت اجلمعية العامة ما يقرب من  1948حلقوق اإلنسان عام 

  ه يف ذلك فمن حق هذا ا�لس شأن. ا�لس اإلقتصادي و اإلجتماعي بدور له أمهية  عطلضوي . اإلنسان

   

  ــــــــــــــــــــــ

من و ومع ذلك يبقى مليثاق منظمة األمم املتحدة دورا هاما يف جمال محاية حقوق اإلنسان إنطالقا من مضمونه  )1(

�هيك عن مضمون احلماية بني . حيث ديباجته و مواد عديدة خاصة �هداف املنظمة العاملية و مبادئها يف ذات ا�ال 

: _ عمر صدوق حماضرات  لة أنظرأملزيد من التفصيل يف هذه املس . لحقوق و حلر�تاإلعرتاف الدويل لامليثاق و مبدأ 

_ عصام  بعدهاوما  110، ص  2003، طبعة  بن عكنون اجلزائر امعية ،طبوعات اجليوان املام، ديف القانون الدويل الع

 31_26، ص ص 1998، مصر  ربية، دار النهضة الع ، محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة حممد أمحد ز�يت

  ، ، مركز دراسات الوحدة العربية ، األمم املتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن _ هالة سعود

  ، دور األمم املتحدة يف حتقيق السلم واألمن الدوليني يف ظل _ حسن �فعة 1996،  ، طبعة أوىل لبنان ، بريوت

  .1996 ، وىلاألطبعة ال،  ، لبنان الوحدة العربية بريوت، مركز دراسات  التحوالت العاملية الراهنة

حقوق ، العضوية يف جمال مجلة  يف إختصاصات و صالحيات أجهزة منظمة األمم املتحدةلتفصيل ملزيد من ا )2(

   اإلنسان إنطالقا من صالحيات جملس األمن و اجلمعية العامة عن طريق مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

ب املفوض السامي حلقوق اإلنسان مرورا بصالحيات ا�لس اإلقتصادي واإلجتماعي و أجهزته الفرعية املختلفة  ومنص

القانون ، : _ فتحي حممود مصطفى أنظر . كلجنة حقوق اإلنسان و إنتهاءا بصالحيات جملس الوصا� واألمانة العامة

، قانون حقوق اإلنسان ،  بشريحممد  _ الشافعي  1989، ، طبعة أوىلة ، دار النهضة العربي الدويل حلقوق اإلنسان

  =   رو ــ، تط ، جلنة األمم املتحدة  حلقوق اإلنسان إبراهيم علي بدوي الشيخ _   1992 ، مكتبة اجلالء اجلديدة
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كما أنه منوط به وضع إتفاقيات   . اعاة حقوق اإلنسانأن يقدم توصيات يف جمال مر اجلمعية العامة  شأن

على أول جلسة عقدها وبعد مرور شهر واحد  1946ويف عام . سائل الواقعة يف دائرة إختصاصه تتصل �مل

جلنة حقوق اإلنسان فهي اهليئة الرئيسية �ألمم املتحدة . أما  ، �در ا�لس إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان

رمسيا عام اؤها شإن مت أين  وقد نص امليثاق نفسه على إنشاء هذه اللجنة  . املعنية حبماية حقوق اإلنسان

 )1( �لس اإلقتصادي واإلجتماعي كي تساعد ا�لس يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان.ل امن قب 1946

  )2(حقوق اإلنسان وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: _ محاية 2 

  ةـصدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة و بذلك صارت مسؤولي       

  

  ــــــــــــــــــــــ

  و راجع :  1982 ، 38عدد  ،  ، ا�لة املصرية للقانون الدويل تكوينها وصالحيتها و دورها املستقبلني =

      _ The high commissionner for human rights , an introduction notes of the Unite nation       
N° U.N New York 1996 _ Dougan Beaca, (J_D) O.N.U et la protection des droit de l’homme 
 revue africain de droit international et comparé,1997    _ Dougan ( declan )  the économic and 
social conseil in the United nation and human rights édited bay Philip alson , clarendon press, 
Oxford,1992.                                                                                                                                   

 43، حىت أصبحت اليوم هيئة مؤلفة من  عضوا 18صياغة يضم للاللجنة على مر السنني من جهاز  وقد تطورت )1(

كما . من جانب ا�تمع الدويلتتناول مجيع جوانب قضا� حقوق اإلنسان و تنطوي على املشاركة النشطة . عضوا 

ارا للدول ميكنها من قياس أدائها فيما يتصل شرعة دولية حلقوق اإلنسان لتكون معي وضعقامت جلنة حقوق اإلنسان ب

و تتكون هذه الشرعية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني �حلقوق  . هذه احلقوق بتعزيز

نع �نشاء اللجنة الفرعية ملقامت  1947ويف عام . الثقافية و احلقوق املدنية و السياسية  اإلجتماعية و اإلقتصادية و

خاصة  اتـأو تشكل فرق عمل لتناول موضوع رعية مقررين خاصنيوكثريا ما تعني اللجنة الف. التمييز ومحاية األقليات 

وهذه الدراسة قد تشكل أساسا إلعداد مشروعات لصكوك دولية أو . تعليم أو تقليد الوظائف أو غريهامثل التمييز يف ال

_ حسنني احملمدي  : ر املسألة أنظ يف تفصيلملزيد من ال . امت بدراستهالصياغة مبادئ عامة تتعلق �ملشكالت اليت ق

، ص  2008 ، كلية احلقوق  ،عات اجلامعية ، دار املطبو  ضما�ت املتهم قبل وبعد احملاكمةو ، حقوق اإلنسان  بوادي

،  2002،  ار اجلامعةدال ، دراسة مقارنة ،، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان  خريي أمحد الشباش _  35  _  31ص 

  . 782  _ 781ص 

  =ناويعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أول ما إستهلت به األمم املتحدة إجنازا�ا يف جمال محاية حقوق اإلنس )2(
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محاية حقوق اإلنسان على عاتق ا�تمع الدويل الذي صارت لديه قناعة �ن احلماية الدولية الفعالة حلقوق 

  )1( . اإلنسان تعد من الشروط الضرورية للسالم والتقدم الدوليني

ألسرة ة أعضاء اويعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أول بيان دويل أساسي تناول حقوق كاف      

وهي حقوق غري قابلة للتصرف واإلنتهاك وهو ما يتضمن حقوقا عديدة مدنية وسياسية .  اإلنسانية

. حيث قصد �ذا اإلعالن العاملي أن  يستحقها الناس يف كل مكان .إجتماعية و ثقافية  وإقتصادية و

      دإن اإلعالن العاملي ال يعف ولذا . يكون بيا� �ألهداف اليت ينبغي على احلكومات أن تسعى إىل حتقيقها

هذا اإلعالن من جانب عدد ضخم من الدول قد أضفى عليه   ولكن قبول . جزءا من القانون الدويل امللزم

، وأثر �ثريا ملموسا على دساتري العديد  إهلام عند وضع إتفاقيات كثرية ، وأصبح مصدر وز� معنو� كبريا

  )2(.  من البلدان و قوانينها

وتتألف بنود هذا اإلعالن من ثالثني مادة، أكدت مجيعها على احلرية واملساواة واحلق يف احلياة        

   )3( . اتـوسالمة الشخص ومنع الرق و القضاء على التعذيب و اإلرهاب وغريها من احلقوق و احلري

  

  ــــــــــــــــــــــ

. إال أن الدراسات تشري إىل وجود جمموعة من  10/12/1948حيث أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  =

من حيث الصدور وأثرت من حيث اإلصدار كصدور إعال�ت أخرى عن مؤسسات  الت سبقت هذا اإلعالنالرتتي

وكذا قيام بعض املنظمات غري  . 12/10/1889دولية كإعالن احلقوق الدولية لإلنسان املعتمد من قبل ا�تمع الدويل يف 

، املؤمتر األمريكي للمحامني بدور  كاألكادميية الدولية ، مجعية جروشيوس  هتمة �لقانون والعالقات الدوليةملاحلكومية ا

، وكذا مسامهة املشروعني املودعني من قبل احلكومة الكوبية  هام يف تطوير بعض املفاهيم اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان

ل األوىل للجنة حقوق اإلنسان.  خلق مناخ مناسب لألعمايف  26/04/1946وحكومة �منا يف  22/04/1946يف 

   أنظر: يف املسألة تفصيلملزيد من ال

  _ Gassin ( Rêne) la déclaration universelle et la   Misse en œuvre des droit de l’homme           

  recueil des cours de l’académie des droits de  L’homme 1951, p 272_273 .  

  . 26، ص   1983 ، ، بغداد ، مطبعة عشتار ، توفيق املتهم يف التشريع العراقي : _ فؤاد علي الراوي أنظر )1(

  . 35، ص  ، املرجع السابق : _ حسنني احملمدي بوادي أنظر) 2(

   33ص ، 2007،ريةاإلستكند،منشأة املعارف،احلماية اجلنائية للحر�ت الفردية،أنظر: _ عبد احلكيم زنون الغزال )3(
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مع  حيث تعد مقدمته إنعكاسا ملقدمة ميثاق األمم املتحدة و اإللتزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان �لتعاون

و يتألف اإلعالن كما سبق و . و ميثل اإلعالن مثال أعلى مشرتكا جيب أن تبلغه الشعوب . األمم املتحدة 

إىل  22و تشمل املواد من . احلقوق املدنية  والسياسية  21إىل  3طى املواد من غت  . أشر� من ثالثني مادة

على أن مجيع الناس  همن ثانيةاألوىل و الوتؤكد املاد�ن  )1( . احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية والثقافية 27

ألساسية اادئ كما ترسى املاد�ن املب. متييز يف الكرامة و احلقوقأدىن دومنا قد ولدوا أحرارا متساوين 

فتتناول  التسع عشرومتضي املواد  . حبقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية للمساواة وعدم التمييز يف التمتع

بغي أن يتمتع �ا كل إنسان وتشمل هذه احلقوق احلق يف احلياة و احلرية و احلقوق املدنية و السياسية اليت ين

و التعبري وغريها من  اإلنصاف القضائي وحرية التنقل واإلقامة وحرية الفكر وحرية الرأيو األمن و املساواة 

  )2( . احلقوق األخرى

ص على  حق الفرد يف احلرية  ويف احلياة تن أن املادة الثالثةجند ، وإذا ألقينا الضوء على مجيع املواد        

إخضاع ة اخلامسة وحضرت املاد . أساسي للتمتع بكل احلقوق األخرى وأنه حق. ويف األمان على شخصه 

 الرابعةوحظرت املادة . املعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو احلط �لكرامة  أوأي شخص للتعذيب 

للعقو�ت أو   تعريض أي إنسان للتعذيب و اخلامسةا حظرت املادة كم. إسرتقاق أو إستعباد أي شخص

 املادة طبقا لنصاملعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة �لكرامة وأن لكل إنسان شخصيته القانونية 

  التمتع يف على مساواة الناس مجيعا أمام القانون وحقهم السابعةاملادة وأكدت  . السادسة
  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

مت تقدميه كإقرتاح من قبل أحد األعضاء مبؤمتر سان فرانسيسكو مبناسبة التوقيع على  واإلعالن من حيث إصدار )1(

وكذلك من خالل وضع إعالن يتضمن احلقوق واحلر�ت األساسية لإلنسان  . 1945ميثاق األمم املتحدة يف صيف 

، حقوق  أنظر: _ أمحد حافظ جنمملزيد من التفصيل يف املسألة .  أمام جلنة ظهر �ا رأ�ن أحدمها مؤيد واآلخر معارض

  . 79 _78، طبعة بدون �ريخ ، ص  ، القاهرة ، دار الفكر العريب اإلنسان بني اإلعالن والقرآن

 و يتميز اإلعالن عن غريه من اإلعال�ت جبملة من املميزات لعلى أمهها أنه أضفى الطابع العاملي على حقوق) 2(

و الذي ظهر . ان و إقتداء الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبا إحتواه من مبادئ و أهذاف إقتداءا مثاليا ومنوذجيا اإلنس

.  1963من دستور  �11ا أصدرته تشريعات و دساتري كما هو احلال �لنسبة للجزائر اليت صادقت عليه مبوجب املادة 

  .10/09/1963ليوم  67رقم  ة الدميقراطية الشعبيةأنظر : _ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري
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إلنصافه ختصة شخص يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية امل لإىل حق ك الثامنةوأشارت املادة . حبماية القانون 

 28إىل  22. أما املواد من  الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها الدستور أو القانون

ا�ت وحق التأمني يف ة واإلجتماعية والثقافية مثل احلق يف العمل وحق إنشاء النقاحلقوق اإلقتصادي فتناولت

   )1(.  ة و الطفولة وحق التعليم وغري ذلك من احلقوقأو املرض أو العجز ومحاية األموم ةحالة البطال

أن على كل فرد واجبات إزاء اجلماعة وأن  التاسعة و العشرونيف املادة  مت التأكيدومن �حية أخرى          

الواجب اإلعرتاف  الفرد يف ممارسته حلقوقه و حر�ته ال خيضع إال للقيود اليت يقرها و اليت �دف إىل ضمان 

فتؤكد أنه ليس يف اإلعالن  ادة اخلتامية من اإلعالن العاملي. أما امل ق و واجبات اآلخرين و إحرتامهاحبقو 

أي نص جيوز �ويله على حنو يفيد إنطوائه على حتويل أية أدلة أو مجاعة أو أي فرد أي حق يف القيام �ي 

  )2( . ن العاملينشاط يهدف إىل هدم أي من احلقوق واحلر�ت املنصوص عليها يف اإلعال

         اخلاصني �حلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية _  محاية حقوق اإلنسان وفقا للعهدين الدوليني3

   واحلقوق املدنية و السياسية و الربوتكول اإلختياري امللحق:

قوق املدنية والسياسية إن العهدين الدوليني اخلاصني �حلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واحل        

.  حلقوق اإلنسانيعتربان من أبرز املواثيق واإلتفاقيات الدولية اليت أجنز�ا األمم املتحدة بعد اإلعالن العاملي 

وقد عرب عندئد األمني العام لألمم املتحدة " أوشنت " عن سروره �إلتفاقني واصفا إ�مها �ملرحلة اجلديدة 

   )3( قوق اإلنسان.واحلامسة يف جمال محاية ح

               

   ــــــــــــــــــــــ

        ، حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية  : _ حممد احلسيين املصيلحي أنظريف املسألة  لتفصيلملزيد من ا )1(  

  . 26 _ 19 ، ص ص 1988،  ، القاهرة ،  دار النهضة العربية و القانون الدويل

  . 48 _ 46، ص ص سابق ، مرجع  حسنني احملمدي بوادي_ :  أنظر يف املسألة فصيللتملزيد من ا )2(

  =اتــ، األمم املتحدة واملنظم : _ حممد سعيد الدقاق للتفصيل يف اجلديد الذي  أبرزه كل من العهدين أنظر )3(
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إبرامه يف إطار  فقد مت  ،�حلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فيما يتعلق �لعهد الدويل اخلاص ف     

اإلعداد من و بعد الصياغة  16/12/1966مندوبو الدول األطراف يوم  معية العامة لألمم املتحدة ووقعهاجل

بعد إكتمال  03/01/1966ودخل حيز التنفيذ يوم . اإلنسان التابعة لألمم املتحدة قبل جلنة حقوق 

أوراق تصديق إيداع شهر من �ريخ أي بعد ثالثة أ، دولة  35 النصاب القانوين يف التصديقات املطلوبة وهي

دويل اخلاص من العهد ال 28لدى األمني العام  لألمم املتحدة وفقا للمادة  )1(دولة  35أو انضمام الـ 

ولقد إحتوى العهد من حيث املضمون على ديباجة ومنت يتشكل من  . �حلقوق اإلقتضادية واإلجتماعية

جيب على الدولة تدعيمها اليت ، على جمموعة احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  تمادة إشتمل 31

  )2(.  ام�ختاد اإلجراءات معينة و ملموسة لتحقيقها مقسمة على مخسة أقس

فقد مت التوقيع عليه يف إطار ، هذا وفيما يتعلق �لعهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية         

 23/03/1946دولة عليه إعتبارا من يوم  35النفاذ بعد تصديق  ودخل حيز 16/12/1966األمم املتحدة يوم 

.  العهد الدويل من 49ذا تطبيقا لنص املادة وه 01/09/1981:  دولة يوم 81أين بلغ عدد الدول املوقعة 

ولقد إحتوى هذا األخري من حيث املضمون على ديباجة  إحتوت على مبادئ و أهداف العهد و ستة 

  )3(.  بثالثة ومخسني مادةأقسام متكاملة مقننة 

   

  ـــــــــــــــــــــــ

، قانون وحقوق  _ عبد الواحد حممد يوسف الفار  يليهاوما  78ص  ، 1977اإلقليمية، دار املعارف، اإلسكندرية  =

  .104 _ 103، ص 1991، ، القاهرة  دار النهضة العربية  ، اإلنسان يف الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية

ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية _ اجلأنظر: .  16/05/1989وفيما خيص اجلزائر فقد صادقت على العهدين يوم  )1(

   . 17/05/1989يوم  20رقم ة الشعبية الدميقراطي

  يـوان  ، د ، دراسة مصادر حقوق اإلنسان : _ عمر صدوق لتفصيل يف مضمون العهد وأقسامه أنظرملزيد من ل )2(    

  .ها ما يليو  108ص ،  1993،  ، اجلزائر  ، بن عكنوناملطبوعات اجلامعية 

  .يليها  وما 13، ص  ، املرجع نفسه _ عمر صدوق : ظريف مضمون العهد و أقسامه أن لتفصيل ملزيد من ا) 3(
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الواجبات الواردة ومن أهم ما ميكن مالحظته خبصوص العهدين الدوليني هي مسألة ظهور احلقوق و      

فهي  �لعهدين مبجموعة من اخلصائص لعلى من بينها الطابع املوضوعي لإللتزامات الناشئة عن العهدين

 )1(.  ذا ورود النص على بعض القيوداه رعا�ها وكجتعلى عاتق الدولة إإلتزامات تقع 

السياسية و ويل اخلاص �حلقوق املدنية وية هو أن األمم املتحدة قد أحلقت �لعهد الدن�لت رإن اجلدي          

 وهو إتفاق مكمل وخاص بلجنة حقوق اإلنسان مفتوح لتوقيعات وتصديقات الدول، بروتوكول إختياري 

بعد أن حصل على احلد األدىن  23/03/1976األطراف، تضمن أربعة مسائل ودخل حيز النفاذ يف 

  )2(املطلوب. 

  

  :      اإلقليمي  على  املستوى الدميقراطية و حقوق  اإلنسان_ �نيا 

 بينها روابط  جتمع منها من عدة دول  ليتكون ك.  تمع الدويل جتمعات إقليمية عديدةيضم ا�        

من  عي حنو مزيدالروابط أصحا�ا إىل السقتصادية أو غريها . وقد دفعت جغرافية أو ثقافية أو دينية أو إ

جامعة  ذكرن، يف ا�تمع العاملي املعاصر الدولية اإلقليمية العامة ات املنظم و من أهم . الروابط والتعاون

  )3(. منظمة الدول اإلفريقية وكية ، السوق األوروبية املشرتكة منظمة الدول األمري ، الدول العربية

        

  ــــــــــــــــــــــ

  دين زت سعد الع_ :  رـأنظ نص العهدينو الواجبات الواردة ب يف مسالة خصائص احلقوق لتفصيل ملزيد من ا )1(

  1983 ، 39دد ــع، للقانون الدويل  ، ا�لة املصرية املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية حلماية حقوق اإلنسانقانون     

   احلقوق ،  ةلـاإلنسان ، جمحلقوق  ، بنود التحلل من اإلتفاقيات الدولية _ حممد يوسف علوان يليهاوما  283ص  

     يليها .  وما  160، ص  1985،  ة الكويتجامع 

  : _ حممد حسنني أنظر ميثاق جامعة الدول العربية و أقسام يف مضمون مواد لتفصيلملزيد من ا.  مادة 12وبه  )2(   

  . 52 _ 49 ص ص ،كور ذ ، مرجع م مصيلحي

وحر�ته األساسية على املستوى  نسانفسعت إىل عقد العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية سعيا منها حلماية حقوق اإل )3(

  .الدويل اإلقليمي 
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  )1(:  _ محاية حقوق اإلنسان وفق ميثاق جامعة الدول العربية1

يف أشار امليثاق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ولقد  1994الدول العربية سنة وافق جملس جامعة       

ديباجته أنه صدر �كيدا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و أحكام العهدين 

  )2( . الدوليني و إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

على تعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق �ن تكفل لكل إنسان ، منه  الثانيةو أوضحت املادة        

. وحظرت املادة  موجود على أراضيها و خاضع لسلطتها حق التمتع بكافة احلقوق و احلر�ت الواردة فيه

.  ضرور� فرض قيود على احلقوق و احلر�ت املكفولة مبوجب هذا امليثاق سوى ما ينص عليه القانون 4/1

أو حقوق و  القخويعترب ضرور� حلماية األمن واإلقتصاد الوطين  والنظام العام أوالصحة العمومية أو األ

. و  على حق كل فرد يف احلياة ويف احلرية ويف سالمة الشخصية اخلامسةكدت املادة أ. و  حر�ت اآلخرين

 على ةـالسابعادة على مبدأ شرعية اجلرمية و العقوبة . وأشارت امل السادسة أكدت املادة

    

  ــــــــــــــــــــــ

امليثاق  �ملوافقة على 102ج.د.ع _  5437قراره رقم  102أصدر جملس اجلامعة يف الدورة  15/09/1994بتاريخ  )1(

  إال أن بعض الدول قد قدمت بعض التحفظات عليه.. ووافقت عليه الدول العربية ، العريب حلقوق اإلنسان 

ودخل حيز .  22/03/1945جامعة الدول العربية فقد وقع على امليثاق املنشئ هلا يف القاهرة بتاريخ هذا وخبصوص  )2(

إذ إقتصر  . وقد صيغ امليثاق �سلوب تقين جامد وغريب  05/1945/ 11التنفيذ بعد إكتمال التصديق عليه إعتبارا من 

. كما أنه مل يتضمن النص على حقوق  ول األعضاءعلى تعداد األجهزة ومهامها و بيان صور إقامة العالقات بني الد

رغم كون عدد كبري آنذاك من الدول العربية كان ، اإلنسان مبا يف ذلك حق الشعوب يف تقرير املصري واإلستقالل 

دم احلكام خي ساس قومي ضيقأ يف تلك الفرتة كانت قائمة على رجع أسباب هذا القصور إىل كون اجلامعةتو . مستعمرا 

حقوق اإلنسان  وأن أغلب الدول األعضاء �ا كانت أنظمتها ملكية ال تنشد  فتح �ب املطالبة حبماية. كومني دون احمل

  =ة ــميثاق جامعة الدول العربية  يف جمال محاي دور. ملزيد من التفصيل يف  واحلر�ت العامة للناس
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عدم جواز حجز أو قبض أو إيقاف األشخاص بغري سند قانوين أو  الثامنةمبدأ قرينة الرباءة و أكدت املادة 

  )1(.  أن يقدم إىل القضاء دون إبطاء

 : _ محاية حقوق اإلنسان وفق ميثاق منظمة الدول األمريكية2

بتاريخ  النافذ 30/04/1948لقد مت إنشاء منظمة الدول األمريكية مبوجب ميثاق بوغو� املوقع يف        

 �ج 112و 47 ، 43،  16 و الذي نشد وفق مواده.  27/02/1967و املعدل بتاريخ  13/12/1981

ديباجته  عرب، العامة  خالل التأكيد على اإلعرتاف حبقوق اإلنسان و احلر�ت نمميثاق األمم املتحدة 

واملساواة ورفض للتمييز   على التوايل من احلق 47و  43منها ما تضمنته املواد . مواده والعديد من 

  ، احلق يف التأمني اإلجتماعي ، احلق التقايب ، احلق يف الصحة ، احلق يف العمل و األجر العادل العنصري

عن التأكيد على أمهية و ضرورة التعاون بني الدول  �هيك. احلق يف املساعدة القضائية واحلق يف التعليم 

 )2(.  األعضاء لتحقيق التنمية

. إنطالقا من تفصيل احلقوق واحلر�ت ، قوق اإلنسان حبىل إهتمام كبري أو املالحظ بشأن امليثاق أنه و        

ملختصة بتقدمي ااإلنسان   منها جلنة حقوق، إىل جانب إنشاء جلان خاصة معينة حبماية حقوق اإلنسان 

 )3(.  اإلستشارات و التوصيات الالزمة يف هذا ا�ال للمنظمة

        

  ــــــــــــــــــــــ

_ عمر صدوق ،   95 _ 94، ص  ، مرجع سابق : _ عمر صدوق أنظر. اإلنسان على املستوى اإلقليمي حقوق  =

  . هايليوما  60ص  ، 1993، بن عكنون اجلزائر ، طبوعات اجلامعية يوان امل، د دروس يف التنظيم الدويل املعاصر

  إىل جمموعة من احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية. 35إىل  26وأشارت كذلك املواد من  )1(

و لتجسيد فعالية اإلهتمام مبسائل حقوق اإلنسان وفق امليثاق مث إنشاء اللجنة املركزية حلقوق اإلنسان والدفاع عنها  )2(

  . 112دمي اإلستشارة ملنظمة الدول األمريكية و ذلك وفقا لنص املادة �دف تق

كية حلقوق اإلنسان �عتبارها جهاز دائما يو�دف تفعيل ميثاق منظمة الدول األمريكية و بعد إنشاء اللجنة األمر  )3(

اإلتفاقية  رام ـوافقة على إبمؤمتر يف كوسرتيكا أين متت امل 22/11/1969، إنعقد بتاريخ  1959من أجهز�ا الرئيسة سنة 

  = الـبعد إكتم 18/07/1978 يومو النافذة إعتبارا من . األمريكية حلقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية 
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 ة حقوق اإلنسان وفق ميثاق السوق األوروبية املشرتكة:محاي _ 3

 ذلك ة  األوروبية وحتت تسمية اجلماعة اإلقتصادي لقد مت إنشاء ميثاق السوق األوروبية املشرتكة       

من  منها حقني 48وفق املادة . وقد تضمنت فقط  23/03/1957وجب املعاهدة املربمة يف روما بتاريخ مب

 ومها.لقان بتحديد إجراءات التعاون والتبادل بني الدول األعضاء يف ميدان العمل حقوق اإلنسان يتع

متييز على أساس اجلنسية بني   ضمان حرية العمال يف التنقل واإلقامة داخل أقاليم الدول األعضاء و إلغاء

  )1(.  وفهظر و تويل الوظائف أو األجر و �قي الشروط اخلاصة �لعمل  دعند طلب العمل أو عن العمال 

فقد مت إبرام اإلتفاقية األوروبية ،  05/05/1949 واملالحظ أنه و بعد إنشاء ا�لس األورويب يوم       

بعد إكتمال النصاب القانوين  03/09/1953و دخلت حيز النفاذ إعتبارا من  . حلماية حقوق اإلنسان

من اإلتفاقية املدعمة  66 طبقا للمادة دول لدى األمني العام �لس أورو� 10من التصديقات املودعة من 

 )2( . فيما بعد بعدة بروتوكوالت تضمنت حقوقا أخرى مع حتديد إختصاصات بعض األجهزة

   

  ــــــــــــــــــــــ

 مادة يف شكل تقنينا شامال ودقيقا حلقوق اإلنسان 32النصاب القانوين من التصديقات ضمت يف حمتواها مقدمة و  =

_ عمر  : رــأنظ قوق اإلنسان و احلر�ت األساسيةفيما متيزت به اإلتفاقية األمريكية حل . ملزيد من التفصيل مةحر�ته العاو 

 _ عمر إمساعيل سعد هللا . و أنظر أيضا : يليهاوما  66، ص  املرجع السابق، ، دروس يف التنظيم الدويل  صدوق

وما  227، ص  1999،  اجلزائر، ، بن عكنون وعات اجلامعية يوان املطب، د مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  . هايلي

املهتم مبسائل حقوق اإلنسان و  1949 وهذا على خالف ما إهتم به ميثاق ا�لس األورويب املنشئ إعتبارا من سنة )1(

  . 2و  1 حر�ته األساسية �صيال و تفصيال حسب ما ورد مبادتيه

منها احلق يف احلرية واألمان، . أبواب مصاغة بشكل موسع ومفصل  05مادة من  66وتضم  اإلتفاقية مقدمة و  )2(

كما   . سكنه ومراسالته وحقوق أخرى عديدة، حق إحرتام احلياة اخلاصة لإلنسان و عائلته وم حق احملاكمة العادلة

اإلتفاقية يف  كما تضمنت. افيةتضمنت الربوتوكوالت امللحقة تفصيال مبجموعة من احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثق

  =ات ــاحلريو النص على حتديد األجهزة الدائمة املكلفة حبماية و ضمان حقوق  ��19ا الثاين من خالل املادة 
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 : _ محاية حقوق اإلنسان وفق ميثاق منظمة الدول اإلفريقية4

 ��25/05/1963 يوم أرأديس منظمة الوحدة اإلفريقية بناء على امليثاق املوقع يف مؤمت هلقد أنشأت       

 أين نص يف ديباجته على اإلعرتاف حبقوق اإلنسان.  10/12/1963ودخل حيز النفاذ إعتبارا من يوم 

الل حق الشعوب يف تقرير املصري و يف احلرية واملساواة والعدل والكرامة اإلنسانية واحلق يف محايتها من خو 

  )1( . األمن والسالم والتقدم مع اإللتزام مبضمون اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

منها حق . ولقد تضمن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب النص على عدة حقوق متميزة        

، احلق يف  ، احلق يف السلم لشعوب يف تقرير املصري و احلق يف التنمية و احلق يف الثرات اإلنساين املشرتكا

كما تضمنت حقوق فردية على غرار احلقوق . ساواة و يف التحرر من اإلستعمارالبيئة الصحية ويف امل

النص على جمموعة �هيك على . ية اجلماعية للشعوب ومنها احلقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية والثقاف

من األجهزة املكلفة �لعمل على ضمان  محاية حقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية ومها اللجنة اإلفريقية 

  )2( . حلقوق اإلنسان والشعوب ومؤمتر رؤساء الدول و احلكومات اإلفريقية

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

 37إىل  20ويف املواد من . وق اإلنسان و احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان األساسية ومها اللجنة األوروبية حلق =

 38 ويف املواد من . تضمنت النص على حتديد القواعد و اإلجراءات املتعلقة بتكوين اللجنة األوروربية حلقوق اإلنسان 

النص على تضمنت  66إىل  57من و يف املواد . تضمنت تقنني خيص تكوين احملكمة األوروربية حلقوق اإلنسان  56إىل 

حقوق اإلنسان و  مضمون اإلتفاقية األوروبية حلماية  . ملزيد من التفصيل يف اتق الدولبعض اإللتزامات امللقاة على ع

، دار الثقافة للنشر  ، الوجيز يف حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية : _ غازي حسني صبارين أنظر دورها يف احلماية

  . هايليوما  50 ، ص 1997،  ان، عم والتوزيع

رباء األمني العام لتنظيم إجتماع من اخل ىدع 1979وبناء على قرار صادر عن مؤمتر منظمة الوحدة اإلفريقية سنة  )1(

املشروع �إلمجاع.  28/07/1981حيث إعتمد مند .  فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب إمشروع أويل مليثاق إلعداد 

  . 283، ص  املرجع السابق سعد هللا ، : _ عمر إمساعيل أنظر

املؤرخ يف  37_87رقمولقد صادقت اجلزائر على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب مبوجب املرسوم  )2(

  .1987 /04/02ليوم  6رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  .03/02/1987
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 املطلب الثاين

  الدميقراطية أساس الدولة القانونية 

 انــاإلنس قوق ـة حلـاحلامي                                

  

 فهي اليت حترتم.  )1(إال يف رحاب الدولة القانونية  إن التمتع الفعلي �حلقوق و احلر�ت ال يتم حبق       

. و إعالء الدولة ذات النظام الدميقراطي  القانون يف كل تصرفا�ا و تراعيه يف اإلجراءات اليت تتخذها

انون هو الوسيلة املثلى قلألمة على إختالف طبقا�ا ، فال للقانون �يت من كونه هو التعبري عن اإلرادة العامة

ولذلك يؤكد الفقهاء أن . م العالقات اإلجتماعية بني أفراد ا�تمع مهما  بدا بينها من تعارض لتنظي

 . اخلضوع للقانون هو مبدأ مالزم ملوكب الدميقراطية أينما سار ال يفارقه

من  الدميقراطية و مضمون مبدأ سيادة القانون يف الدولة القانونيةولتوضيح املسألة سنتناول مفهوم       

من خالل الفرع  عالقة الشرعية الدستورية حبقوق اإلنسان يف الدولة القانونيةخالل الفرع األول ، مث نتناول 

 الثاين .

  الفرع األول

  دأ ـة و مضمون مبـالدميقراطي

 سيادة القانون يف الدولة القانونية

  

  و إمنا بقانون يعرب فعال عن ،أو تقييدها ال يكون من أي سلطة  من املقرر أن تنظيم حقوق األفراد       

         

  ــــــــــــــــــــــ

أن هليئات احلاكمة مجيعها جيب . فا فعنا إىل البحث عن املشروعيةإن البحث يف مسألة خضوع احلكام للقانون يد )1(

إال أ�ا تلتزم به ، ومؤداه أن الدولة وإن كانت هي اليت تضع القانون . نظام الدولة القانونية وهذا هو ، ختضع للقانون 

و إمنا هي مقيدة ، . كما يعين أن الدولة ليست مطلقة احلرية يف وضع القانون  �حكامه إىل أن يعدل أو يلغى دتقيتو 

ن تعدل لمادام السلطات العامة ، و بدون هذه األخرية فإن سيادة القانون تكاد تفرغ من أي مضمون . حبدود معينة 

  = يف . ملزيد من التفصيل أن يكون للمحكومني اإلحتجاج حبقوق �بثة أو حبر�ت ال متس القانون وفقا ألهوائها دون
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فال متلك  .النواب يف الربملان اليت يتوىل التعبري عنها ادة اإلر  أي تلك.  إرادة األمة يف هذا التنظيم أو التقييد

ن اخلالف يف حتديد ذلك أ .  أي سلطة أخرى غري السلطة التشريعية أن تقرر قيودا على حقوق األفراد

معىن الدولة القانونية هو الذي يؤدي إىل اإلختالف يف مدى حتقيق وصف الدولة القانونية يف نظام حكم 

، يرجع إىل التاريخ الذي أحس فيه الناس  ا املعىن ذهب البعض إىل أن مبدأ املشروعية قدمي. ويف هذ معني

  )1( و خاصييت العموم والتجريد من ضما�ت تباتهأن جدية احلماية إمنا ترتكز على ما يقدمه القانون حبكم 

 يءميكنها أن تلزم األفراد بش يت ال لواانونية هو أن السلطات اإلدارية ولعل أهم ما مييز الدولة الق       

 تستطيع اإلدارة ال�حية فمن  . ك يعين تقييد اإلدارة من �حيتني. وبذل خارج نطاق القوانني املعمول �ا

ومن �حية أخرى ال تستطيع أن . أن ختالف القانون أو خترج عليه  حينما تدخل يف معامالت مع األفراد

. يف حني يتمثل اجلانب اآلخر ملبدأ سادة  ون أو مبوجب قانونتفرض عليهم شيئا إال إعماال لنص القان

ن مهما كانت فالدميقراطية تعين أن كل مواط.  القانون يف عدم خمالفة حقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية 

، مثل  و حياته املقررة له كإنسان دىن حلقوقه و حر�ته املتعلقة بشخصهاألد تعبريا للح درجته اإلجتماعية 

لكرامة اإلنسانية وحرية الفكر واإلعتقاد وإبداء الرأي دون خوف من عقاب، وحرية التنقل و العمل. ارتام اح

  )2(.  كذلك قدرة املعارضة على توصيل رأيها للسلطة احلاكمة يف إطار القنوات الشرعية املعرتف �او 

       

  ــــــــــــــــــــــ

_ حممود عاطف البنا ، أنظر:  قيلت لتفسري خضوع الدولة للقانونر�ت اليت املقصود �لدولة القانونية وكذا النظ =

 .117_  88، ص ص 1994،  ، مصر ، دار الفكر العريب النظم السياسية يفالوسيط 

، جملة القانون و  ، مبدأ مشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة طعيمة اجلرف_ :  أنظرملزيد من التفصيل  )1(

  . هايليوما  857، ص  1959، ديسمرب  صاداإلقت

عترب التسليم �ا يف الدولة يكذلك عدم إخالل تشريعا�ا اليت   و الذي يعين، و بذلك يتحقق خضوع الدولة للقانون  )2(

.  ةشخصيته املتكاملو الدميقراطية مفرتضا أوليا لقيام الدولة القانونية و ضما�ته األساسية لصون حقوق اإلنسان وكرامته 

  = ا ــالدميقراطية تعترب حقوقفهي وفقا ملفهوم ، فجميع حقوق اإلنسان تعترب مالزمة للدولة القانونية 
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تكتسب احلماية الدستورية يف الدولة ، ن احلقوق األساسية لإلنسان و�لنتيجة يكون من احملقق أ       

اإلنسان ال ن حقوق أومن �حية أخرى .  هذا من �حية سواء نص عليها الدستور أم مل ينص ، القانونية 

بل مردها إىل اخلصائص اليت متيز الشخصية البشرية و تربر �لتايل ، تستمد من صفته كمواطن يف بلد ما 

. فقيام الدولة القانونية شرط ال غىن عنه يف أي جمتمع دميقراطي و ضروري لتمتع  ها وطنيا ودوليامحايت

 )1( . و مقتضى هذا الشرط أن يصدر القانون بقاعدة عامة و جمردة. األفراد حبقوقهم وحر��م 

  

  الفرع الثاين

  ة ـالدستوري ة ـة الشرعيـعالق                               

  ق اإلنسان يف الدولة القانونيةحبقو 

  

فال وجود ألية ضمانة أخرى بدون . يعد مبدأ الشرعية أهم ضمانة اكتسبها اإلنسان على مر العصور        

فهو الضابط . ، فجميع الضما�ت األخرى تستمد وجودها منه و تدور يف فلكه  وجود مبدأ الشرعية

  )2( . تجاوزألعمال السلطة و املرجع يف حالة اإلدعاء �ل

إن احلاجة إىل �كيد احلرية و كفالتها يف مواجهة السلطة دفعت �لشعوب إىل وضع بعض األصول         

 إذ. تدعيمها و و ذلك يف آخر مراحل الكفاح السياسي يف سبيل كسب احلرية ، اليت تؤكد حقها يف احلرية 

لة أولية تستوجب احلماية القانونية ذات قيمة ثالية إىل مسأياألخرية  من جمرد فكرة  خيالية مإنتقلت هذه 

  ا ـهقاطيد نشاطها و حتديد نحمددة يتمتع �ا األفراد يف مواجهة السلطة عن طريق تقي

  

  ــــــــــــــــــــ

القيمة الدستورية بناءا على قيام الدستور على ثالث مبادئ هي حقوق  ةحيث تنال هذه األخري . أساسية = وحر�ت 

  . سيادة القانون و الدميقراطية،  اإلنسان

لذلك و �لنتيجة وبعد تدوين العديد من القواعد العرفية يف شكل قواعد قانونية وشيوع العلم �ا بني الناس مل يعد ) 1(

للسلطات احلاكمة أن تعتدي عليهم إال حسبما تسمح به القواعد القانونية املقررة على أساس من العمومية والتجريد 

  . وهذا هو دليل القائلني بوجود الدول القانونية حىت يف العصور القدمية.  والثبات

  = قـكما أن املواثيق الدولية تبنت هذا املبدأ ، فاملادة التاسعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أكدت على ح )2(
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و فيما  .  النصوص و مضمو�ا مث حتديد النطاق الدستوري لتحديد تلك. من خالل نصوص القانون   

يرى الدكتور  و. تتحدد قائمة من احلقوق و احلر�ت  خيص حتديد العالقة بني الدولة كسلطة وبني الفرد

ن البحث يثور حول احلقوق و احلر�ت اليت تنتمي إىل أملسألة اجلوهرية فيما خيص هذه افتحي سرور أمحد 

هذا اإلختيار يعرب عن درجة  نأو .  و اليت أضفت عليها الدولة محاية دستورية . جمموعة حقوق اإلنسان 

السياسية يف القيم اليت تعتنقها يف ضوء نظامها السياسي و اليت تعرب عنها اإلرادة و الثقافة القانونية يف الدولة 

. . ويكون بذلك مضمون هذه الوثيقة معربا عن الشرعية الدستورية اليت تناهلا هذه احلقوق  الوثيقة الدستورية

مسى قيم الشرعية الوضعية وهي أو�لنتيجة يكون إضفاء الطابع الدستوري هو الوسيلة إلعطاء هذه احلقوق 

 )1( . احلقوق و احلر�ت داخل الوثيقة الدستوريةجيب تقنني هذه   ويف نفس الوقت .الشرعية الدستورية

مث حتديد يف املقام األول . وهذا ما سنوجزه من خالل ضبط العالقة بني مبدأ الشرعية و مبدأ سيادة القانون 

، وكنموذج نعرض التجربة الدستورية  النطاق الدستوري للحقوق واحلر�ت بني التحديد الدستوري املباشر

  . يف املقام الثاين حديد الدستوري غري املباشروالت اجلزائرية .

  

)2( : لقانونأوال: حتديد النطاق الدستوري للحقوق و احلر�ت بني مبدأ الشرعية و مبدأ سيادة ا   

  ون ـم يف الدولة واحملكوماخبضوع سلطات احلك، يقصد مببدأ الشرعية أو خضوع الدولة للقانون          

  ــــــــــــــــــــ

، حقوق اإلنسان وحر�ته  ، أنظر: _ علي حممد صاحل الد�س.قبض عليه أو حبسه أو نفيه تعسفيا يف عدم ال ساناإلن

  . 124ص  . 2005دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 

  وقيف مسألة حتديد احلق لتفصيل ملزيد من او  . 37_  36، ص  أمحد فتحي سرور ، مرجع  مذكور_ :  أنظر )1(

  قوق اإلنسان راجع:�حل إطار عالقة الشرعية الدستورية واحلر�ت �لوثيقة الدستورية يف
_ Pierre Cambot, la protection constitutionnel de la liberté individuelle en France et en 

Espagne, Économica, 1998, p 18 et S.                                                                                           
_ Andre Morel, protection des droit fondamentaux  et système juridique, l’effectivité des  
   Droits fondamentaux  dans les pays de la communauté Francophone AUPEE -UREF, 1994 ,                              

     p  320 et S.                                                                   
   =مبدأ سيادة القانونأن ، ذلك  و مبدأ سيادة القانون �ذا املعىن هو أضيق نطاقا من مبدأ خضوع الدولة للقانون )2(
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رغم أن لفظ سيادة ، ادة القانون له معىن أضيق نطاقا من املعىن املتقدم يف حني أن مبدأ سي . للقانون 

ذلك أن مبدأ سيادة القانون قد ظهر يف  . الشرعية أو خضوع الدولة للقانون ملبدأ االقانون قد يعترب مرادف

ا ينصرف إىل . كما أخذ معىن أكثر حتديد تنظيم معني للسلطات العامة يف الدولة ليعين مسو التشريع الربملاين

كما هو الشأن �لنسبة ملا هو مستقر �لنظام السياسي الفرنسي ،   ملاينخضوع اإلدارة إىل هذا للتشريع الرب 

يسمو اد�ا و و نيابة عنه الربملان الذي يعرب عن إر . عقب الثورة الفرنسية اليت رفعت شعار مبدأ سيادة األمة 

ليزي حينما  حتققت للربملان فيه السيادة يف صراعه مع وكذا النظام السياسي اإلجن. على مجيع السلطات 

   . امللوك منذ القرن السابع عشر

 :�نيا: حتديد النطاق الدستوري للحقوق واحلر�ت بني التحديد املباشر والتحديد غري املباشر

من خالل يم الدميقراطي ومداها ظة محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنلأعرضنا فيما سبق �لبحث مس       

  ة مـأين خلصا إىل أن حقوق اإلنسان قي، مسألة حقوق اإلنسان على املستوى الدويل واإلقليمي 

إرتبطت بفكر سياسي متغري إىل أن ، حبقوق طبيعية تنبع من إنسانيته  لفردانية رفيعة مبقتضاها يتمتع اإنس

إعالن و  1215العهد األعظم سنة أصبح إهتمام دويل و إقليمي ظهرت يف جمموعة من الو�ئق الوطنية مثل 

�لوال�ت املتحدة األمريكية وإعالن الثورة الفرنسية حلقوق اإلنسان واملواطن  1776حقوق اإلنسان سنة 

مث على املستوى العاملي مبا تضمنه ميثاق األمم املتحدة و يف إطارها ما تضمنه اإلعالن .  1789سنة 

ن الدوليني اخلاصني �حلقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية والعهدي 1948 العاملي حلقوق اإلنسان سنة

مث على املستوى اإلقليمي و فقا ملا أقرته اإلتفاقية األوروبية حلماية .  1966 واإلجتماعية والثقافية سنة

واإلتفاقية  1948نة سو ميثاق منظمة الدول األمريكية  1950حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية سنة 

لصادر عن ا�لس اإلسالمي االم وبيان حقوق اإلنسان يف اإلس 1969حلقوق اإلنسان سنة  األمريكية

و ميثاق جامعة الدول العربية  1981وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب سنة  1981العاملي سنة 

   )1(.1994سنة 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

أما مبدأ خضوع الدولة للقانون فإنه يعين إخضاع مجيع السلطات العامة .  يعين خضوع اإلدارة للتشريع الربلبماين فقط = 

  .96 _ 95، ص  ، مرجع سابق : _ حممد عاطف البنا . للتفصيل أنظر للقانون

   . 54إىل الصفحة  42 صفحةالن م لب األول من املبحث احلايلراجع ما تضمنه الفرع األول من املط للتفصيل )1(
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ا قد عرضناه أن جمموع احلقوق واحلر�ت املنصوص عليها وفق للنصوص الدولية واإلقليمية ملوخالصة        

لذلك نتسآل عن ماهية . الشرعية الدستورية والوطنية قد أسهمت يف حتديد احلقوق واحلر�ت اليت تشملها 

إذ يربز املستوى األول من خالل ما . احلقوق واحلر�ت اليت حتظى �حلماية الدستورية من خالل مستويني 

حيدده املشرع الدستوري صراحة من حقوق وحر�ت عرب ما يضعه من قواعد دستورية حتدد املستوى 

يربز و . الدستور هي املصدر املباشر لشرعيتها الدستورية  حيث تكون نصوص. القاعدي هلذه احلقوق 

املستوى الثاين من خالل تلك احلقوق واحلر�ت اليت تشملها الشرعية الدستورية دون أن ترد يف الدستور 

كأن تكون نتاج أزمة النظام الدميقراطي داخل الدولة املعينة أو أ�ا مستوحاة بصورة غري مباشرة من حقوق .

، وذلك ما سنعرضه من إجياز مضمون  النطاق .ص الدستور عليها يف شكل مبادئ دستوريةوحر�ت ن

  )1( . غري املباشرالتحديد الدستوري  و    املباشر الدستوري الدستوري للحقوق واحلر�ت بني التحديد 

 :ر�ت_ التحديد الدستوري  املباشر للحقوق و احل1

ملباشر للحقوق واحلر�ت أيضا �لوضعية القانونية فيما هلا عالقة يسمى كذلك التحديد الدستوري ا و       

إذ ترجع تسمية بعض احلقوق ��ا أساسية إىل وقت أي كانت حقوق . �حلقوق األساسية واحلر�ت 

مث تطور بظهور اجليل الثاين حلقوق اإلنسان مث اجليل . اإلنسان يف جيلها األول كحقوق مدنية و سياسية 

   )2(.  الثالث

  

  ـــــــــــــــــــــــ

يد اشر والتحدسنعرج يف دراستنا ملضمون النطاق الدستوري للحقوق و احلر�ت بني التحديد الدستوري املب )1(

  .  89و  76،  63الدستوري غري املباشر على ما تضمنته التجربة الدستورية اجلزائرية عرب دساتريها الثالثة لسنة 

أين ظهر يف كتا�ت الفقه القانوين كغطاء قانوين  . األساسية يف فرنسا حىت السبعينات  مل يعرف مصطلح احلقوق) 2(

وكان املهم يبدو يف إجياد منهج إلستخالص ما ميكن إعتباره حقوقا أساسية  . لفكر القانون الطبيعي حلقوق اإلنسان

سان هي اليت ستوحاة من إعال�ت حقوق اإلنو كان األهم يبدو يف أن احلماية الدستورية للحقوق امل. �ملعىن القانوين 

و �لنتيجة فإن إضفاء احلماية الدستورية على احلقوق هو الوسيلة الوحيدة إلعطاء هذه احلقوق .  تظهر طابعها األساسي

ه . للتفصيل يف هذه املسألة و فق ما تضمنت قيمة أعلى من القيمة املمنوحة لتشريع و رفعها إىل قيمة النظام القانوين

  التعديالت الواردة على الدستور األمريكي �ذا الشأن راجع:
  _ Mark Janis, la notion des droits de fondamentaux aux Etas unis d’Amériques, actualité   
  Juridique juillet _ Aout, 1998, p 52_55.        
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  : التحديد الدستوري املباشر للحقوق و احلر�تجمال يف كنموذج   اجلزائرية الدستورية لتجربة ا_  

و�لنسبة للتجربة اجلزائرية يف جمال التحديد الدستوري املباشر للحقوق و احلر�ت عرب دساتريها        

�لرغم من أن كل دستور و  و اليت متت املصادقة عليها عن طريق اإلستفساء  89و  76_  63الثالث 

إال أن كلها تؤكد على متسك اجلزائر مببادئ  ، ق سياسي و إقتصادي و إجتماعي خاصمنها صدر يف سيا

زائر حبقوق اإلنسان و . وهكذا إنعكس إهتمام اجل حقوق اإلنسان املعلن عنها يف املواثيق الدولية و ضما�ا

  حر�ته األساسية يف العديد من املواد اليت تضمنتها هذه الدساتري .

  :  1963دستور �لنسبة ل_ 1       

جند أنه تضمن نصوصا عديدة لتأكيد ، وهو أول دستور عرفته الدولة اجلزائرية منذ إستقالهلا        

 أو   اإلقتصادية  السياسية أو سواء منها املدنية أو، اطن اإلعرتاف حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية للمو 

    )1(.  اإلجتماعية أو الثقافية وعلى محاية الدولة لألسرة وضمان حق الدفاع

   : 1976دستور �لنسبة ل_ 2       

 املتحدة  تضمنتها مواثيق األمميتال منه فإن اجلزائر تتبىن املبادئ واألهداف �86لرجوع إىل املادة          

يقية تفضل التعاون حيث يؤكد ميثاق هذه األخرية أن الدول اإلفر . ومنظمة الوحدة اإلفريقية واجلامعة العربية 

عني اإلعتبار مقتضيات أحكام ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على بالدويل آخذة 

.  ن العاملي حلقوق اإلنسان بصفة غري مباشرةالذي كرس احلقوق اليت نص عليها اإلعال 76خالف دستور 

وضمان   )2( على أن الدولة تضمن احلر�ت األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن 39ونص يف مادتة 

احلقوق ذات الطابع السياسي كاملساواة بني مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات وفتح وظائف الدولة أمام 

    )3( . عديدة أخرىمجيع املواطنني �لتساوي وحقوق 

  

 ــــــــــــــــــــــ

  .1963من دستور  26إىل  12وهذا ما تضمنته املواد من  )1(

قتصادية مادة على حقوق اإلنسان  اإل 25يف الفصل الرابع منه والذي يتضمن أكثر من  1976كما أكد دستور  )2(

يف  ية واألمن والوقاية الصحية واحلقاألجر و احلق يف احلماو كامللكية واحلق يف الرتكة ويف العمل ،واإلجتماعية والثقافية 

  الراحة ومحاية الدولة لألسرة و األمومة و الطفولة ، الشبيبة و الشيخوخة و التعليم  ا�اين و الرقابة الصحية ا�انية.

 .النقايب ق كحرية الرأي واملعتقد والتعبري واإلجتماع و حرية إنشاء اجلمعيات وحق اإلنتخاب واحل  )3(
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  : 1989لدستور �لنسبة_  3       

يف جديدة ذات طابع سياسي منها احلق حقوق  1976إىل دستور  1989دستور  أضاف لقد        

ر العنف ظحو حرمة اإلنسان  ، احلق يف األمن،  ماعي عن احلقوق األساسية لإلنسانلفردي و اجلالدفاع ا

ضراب يف اإليف ، اإلعرتاف �حلق  ، اإلعرتاف حبق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي البدين واملعنوي

�م الشخصية حر�و  وأكد على أن حقوق اإلنسان متارس مع إحرتام حقوق الغري . القطاعني العام و اخلاص

الذي يتوىل مراقبة مدى مطابقة التشريعات  153ونص كذلك على إنشاء ا�لس الدستوري طبقا للمادة  .

     )1(الداخلية للدستور. 

  : لقول فإنه لة خالص       

 عضويحياة اإلنسانية يف اجلانب الإذا كان جوهر احلقوق األساسية قد حتدد حلماية قيم مشرتكة لل _       

املعتقد فإن اجلوهر املذكور قد و واجلانب النفسي كحرية الفكر والتعبري . وحرية التنقل ، كاحلق يف األمن 

. و�لنتيجة أصبح كل  أين أصبح يعين احلق اجلوهري الالزم للمجتمع �سره. تطور من خالل اجليل الثالث 

. فكانت  يتمتع �لقيمة الدستورية الالزمة هو ضروري إلستكمال اهلياكل الالزمة للمجتمع أمرا أساسيا ما

على فكرة مشرتكة و إحرتام مشرتك و نظام سياسي دميقراطي  ىة على احلر�ت األساسية تعتمد علاحملافظ

  )2(.  حلقوق اإلنسان

  

 ــــــــــــــــــــــ

محاية  ، _ حيياوي نورة بن علي أنظر :احلر�ت و قوق احلالتجربة الدستورية اجلزائرية يف جمال محاية  يف لتفصيلل )1(

 .ها يلي  وما 324، ص  2006، بعة �نية ، ط ، دار هومة حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون  الداخلي

لذلك فإن النظام القانوين للدولة الدميقراطية ميكن أن يتحول إىل جمموعة من احلقوق األساسية من خالل العنصر  )2(

ذلك أن الدولة القانونية ليست قوقعة فارغة من املعىن أو أ�ا تقبل اإلمتالء بقيم أو حقوق . قانون املوضوعي لسيادة ال

. وهذا ما أشارت إليه  بل هي نظام قانوين  يقوم على إحرتام احلقوق األساسية املسلم �ا دميقراطيا ، مهما كان نوعها

حينما أشارت يف ديباجتها إىل أن احلر�ت األساسية تعتمد  ، اإلتفاقيات األوروبية حلقوق اإلنسان و حر�ته األساسية

 .  شرتك حلقوق اإلنسانومن جهة أخرى تعتمد على فكرة مشرتكة و إحرتام م. على نظام سياسي دميقراطي من جهة 

 يف املسألة راجع: لتفصيل ملزيد من ا

_ Alan Seriaux, Laurent Sermet et Dominique Virlot_Barriel, droits  et libertés 

fondamentaux, ellipses, 1998, p 13 et S. 
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على أساس من كما أن احلقوق األساسية تستمد جذورها من أفكار حقوق اإلنسان و تعتمد  _       

. لذلك فإن كافة احلقوق سواء نص  عليها الدستور  الدميقراطية و سيادة القانون و تنال قيمة دستورية

ذلك أ�ا  .، تعترب حقوقا أساسية من الناحية الدستورية  صراحة أو أ�ا استخلصت من مبادئه الدستورية

فإن ،خمتلف اإلعال�ت و اإلتفاقيات الدولية حىت وإن تطورت إنطالقا من القانون الطبيعي إىل ما تضمنته 

إ�ها القانون الداخلي دون  عطيعهاي القوة القانونية هلذه األخرية تعتمد من حيث الشكل على األقل على ما

وتستمد الشرعية الدستورية هلذا التطور . إخالل بقيمتها الدستورية املستخلصة ضمنا من املبادئ الدستورية 

 )1(.  ورية للمجتمع الدميقراطيمن املبادئ الدست

إال أ�ا قد تستعمل مع إضافة لفظ ،  يتعذر إعطاء تعريف دقيق هلا يتفيما خيص احلر�ت ال _      

. فاحلر�ت العامة يتحدد معناها وفقا ملفهوم سياسي يف إشارة إىل العالقة اليت " األساسية"أو لفظ  "العامة"

الدولة �ا لذلك تتدخل السلطة العامة لفرض احلماية القانونية هلا ، تعرتف  جتمع بني اإلنسان والسلطة

حينها تظهر احلرية العامة يف حرية اإلشرتاك يف أعباء احلكم يف شكل . حتميها بواجبات أثناء مباشر�ا و 

ويف احلرية الذاتية للفرد يف مباشرة حقوقه يف ، ويف الرتشيح ، كاحلق يف اإلنتخاب ،احلقوق السياسية 

. و لذلك تتميز احلر�ت العامة  و يف احلياة اخلاصة، التنقل  كاحلق يف،واجهة السلطة دون تدخلها م

ن ع رج احلرية و خبالف ذلك ال خت. بكو�ا تتمتع �حلماية القانونية من الدولة يف مواجهة السلطة العامة 

  )2(. نطاق احلق الطبيعي

  

  ــــــــــــــــــــــ

  ."إن كل جمتمع ال تكفل فيه ضما�ت احلقوق ال أثر فيه للدستور" : إلجتاه قيل وتدعيما هلذا ا )1(

منها من عرفها بكو�ا جمموعة احلقوق األساسية اليت تعترب يف . وقد ظهرت عدة إجتاهات يف تعريف احلر�ت العامة  )2(

تعلق �إلنسان ي احلقوق األساسية على ما نها من عرفها مقتصرا. وم الدولة احلديثة احلرة ال غىن عنها لقيام حرية حقيقة

ولذلك تعترب مجيع احلر�ت العامة حقوق أساسية و خبالف مجيع احلقوق األساسية فإ�ا تعترب �لضرورة حر�ت عامة . 

 : أنظر رية العامة وفق خمتلف اإلجتاهاتتعريف احل زيد من التفصيل يفمل

_ Michel Verpeaux, la liberté, l’actualité juridique, juillet_Aout 1998, p 144 et S.               
_ Gilles Lebreton, libertés publiques et droits de l’homme, édition Paris, 1995, p 12 et S.     
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و يتداخل املعنيني يف . مبناسبة إضفاء احلماية القانونية على احلرية قد خيتلط معناها مبعىن احلق  _      

. احلق  بسلوك إجيايب جتاه صاحبإلتزام الدولة و الغري ، فتظهر حينذاك من مميزات احلق . مضمون مشرتك 

ومن جهة أخرى . هذا من جهة  )1(رية العامة املختلطة �حلق بتوافر هذا األمر تسمى احلرية حينئذ �حلو 

رغم أنه يف جمال احلماية الدستورية . القيمة الدستورية املطلوبة  �ألساسية فقد �لت فإن احلر�ت ملا وصفت

 )2(.  هحر�تاإلنسان و قوق ري أساسي فيما له عالقة حبال جمال للتمييز بني ما هو أساسي أو غ

  الدستوري غري املباشر للحقوق و احلر�ت :_ التحديد 2

ال ميكن أن تعلو سيادة القانون إال بتوطيد قيم احلقوق واحلر�ت يف النظام القانوين الدميقراطي. ذلك       

ممارسات  ر بصورة حامسة على مسار الدميقراطية وثاحلر�ت اليت يكفلها الدستور تؤ  أن كل من احلقوق و

هو فما التشريع أ .حتديد احلقوق واحلر�ت ومرجعها ا من كون الدستور هو املرجع يفإنطالق، سلطة الدولة 

فإنه يضمن ممارستها على وجه معني يف حدود سلطة الدستور ، حني يوفر ضما� للحقوق واحلر�ت 

 )3(.  التقديرية

         

   ــــــــــــــــــــــ

هلذا تعترب احلرية . ختيار �إلمنهما لصاحبه مكنة املمارسة  واحد يعطي كلف�هيك عن كون كل من احلرية و احلق  )1(

.  حقا و يقال حينها �حلق يف احلرية . و �لنتيجة تندرج احلر�ت حتت مفهوم احلقوق حتت مظلة احلماية القانونية

ملزيد من  اتمكني منهالو حلقوق تلتزم الدولة بتوفريها احلقوق من واد واحد وفقا لتقسيمات او ذلك قيل أن احلر�ت لو 

   :  يف املسألة  راجعلتفصيل ا

_ J- Rivero, la jurisprudence du conseil constitutionnel et le principe de liberté   Proclamé par 
la déclaration de 1789 (conseil constitutionnel, la déclaration des  droits de   L’homme et du 
citoyen et la jurisprudence, colloque du 25 et 26 mai 1989 PUF 1989. _ Michel Verpeaux , op 
cit,p 144. 

  . 53، ص  ، مرجع سابق : _ أمحد فتحي سرور أنظر )2( 

وأثناء حتديد التشريع لضما�ت ممارسة احلقوق واحلر�ت فإنه جيري مبوازنة الضرورية بني إحرتام حقوق اإلنسان و بني  )3(

  أنظر: . ا ال ميكن ضمان ممارسة هذه احلقوق و احلر�ت�و اليت بدو ، ية النظام العام أو املصلحة العامة محا

_ Francois Luchaire, le conseil constitutionnel, tom 2 présprudence, première  partie, 

l’individu Economica, 1998,p 63 et S.                                                         
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 �ت اليت جيب على الدولة كفالتهامهما يف تطوير احلقوق واحلر  اهذا ولقد أدى القضاء الدستوري دور      

دعمها يعترب و حىت قيل أن القضاء الدستوري و�كيده حلقوق اإلنسان . ث املعىن والنطاق وذلك من حي، 

معتمدا يف ذلك على إرادة املشرع الدستوري عرب . أحد الظواهر امللحوظة من القانون الدستوري املعاصر 

عليه قضاء ا�لس و مثاله ما إستقر . مبا يسمى �ألساس الشكلي للشرعية الدستورية ، النصوص الدستورية 

اليت مل ترد  خيص تلكالتسليم بدستورية حقوق اإلنسان فيما  يف فرنسا يف بداية األمر أين رفضالدستوري 

الواسع الذي  عكسه التفسريو  )1(هجا يف ذلك التفسري الضيق لنصوص الدستور.تمن. صراحة يف الدستور 

قرت بعضها مبدأ أن النصوص املتعلقة �حلقوق أين أ .ه بعض الدساتري يف حتديد احلقوق واحلر�ت إنتهج

 )2( . األساسية جيب تفسريها وفق لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وإقتداء مبا إستقر عليه العمل لدى معظم التشريعات الدستورية من إنتهاج التفسري الواسع للنصوص       

،  الدستورية الالزمة الدولة كفالتها �حلماية الدستورية فيما له عالقة بتحديد احلقوق واحلر�ت الواجب على

الدستور من جهة ومن جهة  فإن املشرع اجلزائري إعتمد هو اآلخر يف حتديد احلقوق واحلر�ت على قواعد

  )3( أخرى إعتمد على مبادئه العامة اليت  يستخلصها من الدستور ذاته.

  

  ــــــــــــــــــــــ

   الحقةلنصوص الدستور مث يف مراحل  سي إعتمد يف بداية األمر منهج التفسري الضيقواملالحظ أن الدستور الفرن) 1(

 وقــاحلق جماليف  منهج تفسري النصوص الدستورية يف لستور الفرنسي. ملزيد من التفصيإعتمد على مقدمات الد 

 :  أنظر لقضاء ا�لس الدستوري يف فرنسا واحلر�ت �لنسبة

_ Michel Fromont, la justice constitutionnel dans le monde, Dalloz, 1996, p115 et S. 

بل إعتمد على مبادئه  ، وهكذا فإن القضاء الدستوري مل يعتمد يف حتديد احلقوق و احلر�ت على  قواعد الدستور )2(

رية يف جمال احلقوق و التفسري الواسع للنصوص الدستو  . ملزيد من التفصيل يف اليت يستخلصها من الدستور ذاته، العامة 

 : أنظر . ، سويسرا ، الربتغال ، إسبانيا ، أملانيا إيطاليايف بعض الدول ل �لنسبة للقضاء الدستوري احلر�ت

_ R.Herzog, Rapport allemand, Annuaire international  de justice constitutionnel     

Economica, 1990, p 18 et S. _ Massimo Luciani, Annuaire international  de  justice  

  constitutionnelle Economica, 1990,p 162 et S.     

 ورد�ا إعال�تأكما هو املنهج الذي جيمع بني كل من فكرة القانون الطبيعي حول تفسري حقوق اإلنسان   و )3(

، وفكرة الوضعية القائمة على النظام  ، وفكرة العاملية اليت عربت عنها مجيع مواثيق حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان

 . 62، ص  ، املرجع السابق أمحد فتحي سرور_ :  . أنظر الدميقراطي و مبدأ سيادة القانون يف الدولة القانونية
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نسان وخمتلف التشريعات من املهم جدا اإلشارة إىل أن العالقة بني املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإل      

يف خمتلف الدساتري اجلزائرية قد نص عليها اإلعالن  ةيف أن خمتلف هذه احلقوق املتبنا تكمن ، الداخلية

لدوليان اخلاصان �حلقوق املدنية والسياسية كما تناوهلا العهدان ا، 1948العاملي حلقوق اإلنسان سنة 

 كذا امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، و  1966 الثقافية لسنةو واحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

  )1( .1981لسنة 

والذي يقصد به أن كل  ،مسو اإلتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية  وبناءا على مبدأ       

اليت مث إدراجها يف النظام القانوين اجلزائري عن طريق إقرارها و املصادقة عليها قانو� أو عن طريق اإلتفاقيات 

ن تلك مأعلى  ةسم الدستور قيم� بل تكسب، اإلنضمام إليها تصبح جزءا مكمال للتشريع الداخلي 

  )2(انونية بعد الدستور. حبيث يصبح هلا املركز الثاين يف سلم القواعد الق . املمنوحة للقوانني العادية

       

  ــــــــــــــــــــــ

قد مت �كيده بوضوح ، بدأ الدستوري اخلاص بسمو اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها قانو� املواألكثر من ذلك أن  )1(

املصادقة  ونظرا لكون أية إتفاقية بعد: "  20/08/1989من طرف ا�لس الدستوري حيث جاء يف قراره الصادر يوم 

من الدستور سلطة السمو على القوانني و خيول  123، تكتسب مبقتضى املادة  عليها و نشرها تندرج يف القانون الوطين

  ." لكل مواطن جزائري أن يتذرع �ا أمام اجلهات القضائية

وامليثاق اإلفريقي  1966ومن بني اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر نذكر ميثاق األمم املتحدة سنة  )2(

والعهدين الدوليني اخلاصني  03/02/1987ليوم  37_87حلقوق اإلنسان والشعوب املصادق عليه مبوجب املرسوم 

.  16/05/1989اإلجتماعية والثقافية الذين إنضمت إليهما اجلزائر يوم  �حلقوق املدنية والسياسية واحلقوق اإلقتصادية و

كما أن اإلتفاقيات الدولية تلتزم فيها الدولة �حرتام أحكامها �دراجها يف   . الدولية وسلسلة أخرى من اإلتفاقيات

القانون الداخلي مثلما نصت على ذلك أحكام املادة الثانية من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية لسنة 

مان حقوق املقررة يف هذا امليثاق لكافة حيث فرضت ثالثة إلتزامات على الدول وهي: اإللتزام �حرتام و ض 1966

الدين أو على الرأي ،  بين على أساس العرق،اللون، اللغةو اخلاضعني لواليتها دون متييز مإقليمها األفراد املقيمني على 

اليت تسمح اإللتزام �ختاذ ترتيبات تشريعية مع إجراءا�ا الدستورية واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا امليثاق  ،السياسي 

إلتزام الدول �ن : _ تضمن لكل شخص مست حقوقه املقررة يف  ،املنصوص عليها يف هذا امليثاق  �عتماد األحكام 

  =أثناء  هذا امليثاق حق الطعن ولو كانت هذه املخالفات مرتكبة من طرف أشخاص
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  :ا�لس الدستوري اجلزائري  موقف_ 3

. ويستشف ذلك  تتمتع احلقوق واحلر�ت اليت يتضمنها الدستور اجلزائري �لقيمة الدستورية الالزمة       

ومنها صالحياته يف جمال  . ديةيف األوضاع العا ��لس الدستوري اجلزائري من خالل مجلة األدوار املنوطة 

ويف . وكذا ا�ال اإلنتخايب ، الرقابة على دستورية القوانني ومدى مطابقة النصوص القانونية للتشريع 

ومنها ما هو معقود لرئيسه. كما ميكننا التأكيد ، األوضاع اخلاصة منها ما هو معقود للمجلس يف حد ذاته 

  )1( . شرعية اإلجراءات اجلزائيةعلى إختصاصاته يف جمال الرقابة على 

عواصف الدميقراطية اليت هبت على اجلزائر منذ أكتوبر إىل  اء ا�لس الدستوريويعود الفضل يف إنش       

وإعتناق املشرع ملبدأ التعددية احلزبية و إحرتام احلقوق و احلر�ت الفردية و العامة عن طريق إنشاء  1988

الدستور و إبقاء �لسهر على إحرتام  1989من دستور  163ملادة جملس دستوري مكلف طبقا لنص ا

الوطين املنصوص  املذهبالسلطات الثالث تعمل وفق حدود إختصاص كل سلطة و وفق املبادئ العامة أو 

  )2( . يف األوضاع اخلاصةو إختصاصات معقودة له يف األوضاع العادية مبوجب  1989عليه يف دستور 

  

  ــــــــــــــــــــــ

وق  الشخص الذي يرفع لقضائية اإلدارية املختصة يف حق�ن تفصل السلطة اممارستهم لوظائفهم الرمسية _ تضمن  =

إليها طعنه وأن تنظر يف إمكانية الطعن القضائي _ تضمن متابعة السلطات املختصة للطعون القضائية املرفوعة اليت تكون 

  . مربرة

 . 1996يف ساحة الرقابة على دستورية القوانني منذ صدوره سنة  لدستوري اجلزائريا�لس ا هذا ولقد إستقر  وجود )1(

 07/06/2000ليوماملرسوم الر�سي   و 28/11/1996لدستور الدستورية اليت ختضع يف تنظيمها والذي كرس هذه اهليئة 

 39/143املرسوم الر�سي و  23/11/1989النظام األساسي لعمل ا�لس الدستوري بعدما كان خاضعا لدستور  املتضمن

اجلريدة : _  أنظر  القانون األساسي لبعض أعضائه.  املتضمن قواعد تنظيم ا�لس الدستوري و 07/08/1989ليوم 

  . 32/89رقم   الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية

  . 1989من دستور  163املادة راجع نص  )2(
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ففي األوضاع العادية حيوز ا�لس الدستوري إلختصاصات يف جمال الرقابة الدستورية و رقابة مطابقة        

و  108املواد و  1989من دستور  165و  163النصوص القانونية للدستور وهذا طبقا لنص املادة  بعض

ت ا�لس ا. أما يف احلاالت اخلاصة فإختصاص املتضمن قانون اإلنتخا�ت 07/08/1989 قانون من 113

 97 و 93الدستوري تعقد بومسها إستشارية إما للمجلس يف حد ذاته كما هو منصوص عليه يف املادتني 

و قبل توقيع إتفاقيات اهلدنة ، ثنائية إذ يستشريه رئيس اجلمهورية قبل تقرير احلالة اإلست. من الدستور 

ويف حاالت تطبيق ، من الدستور  176و يف حالة التعديل الدستوري طبقا للمادة ، ومعاهدات السلم 

و يف حالة حدوث ظروف خطرية اليت تقتضي متديد مهمة ، املانع أو شغور ر�سة اجلمهورية أو إستقالته 

ما لرئيس ا�لس الدستوري فيعقد أو  . من الدستور  2و 102/1ادة الربملان طبقا ملا هو منصوص عليه يف امل

إستشارته من قبل رئيس و  07/08/1989ليوم  89/143 له صالحيات إدارية مبوجب املرسوم الر�سي رقم

ويف حالة إقرار الشغور النهائي لر�سة اجلمهورية بشغور ، اجلمهورية يف حالة تقرير حاليت الطوارئ و احلصار 

  )1( . من الدستور 88حينها يتوىل رئيسه مهام رئيس الدولة طبقا للمادة . ة جملس األمة ر�س

يف جمال الرقابة على مشروعية اإلجراءات اجلزائية أنه ن صالحيات ا�لس الدستوري املالحظ بشأو          

للحرية الشخصية وإنظالقا من كون قانون اإلجراءات اجلزائية يعترب القانون الذي يضمن عدم التعرض 

       خيول هلا التعرض اليتطة فهو من يقيد السل. سمح به القانون يإال فيما ، �لتقيد أو السلب 

.  للحقوق واحلر�ت وفق إجراءات ونظم جيب إحرتامها منذ وقوع اجلرمية إىل غاية احلكم النهائي يف املوضوع

ذه اإلجراءات إىل ضما�ت دستورية وحتت رقابة يف ذلك يستند قانون اإلجراءات اجلزائية يف تسطري هو 

  إنطالقا ا�لس الدستوري األعلى مكرسا يف ذلك أركان الشرعية اإلجرائية هادستورية ميارس

  

  ــــــــــــــــــــــ

 ت، ديوان املطبوعا ، اجلزء األول يف يف شرح القانون الدستوريا، الو  فوزي أوصديق_ :  زيد من التفصيل أنظرمل )1(

  . 269 _  267، ص ص 1994، ، اجلزائر اجلامعية 

 

  

68  



  الدميقراطية، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون كأسس للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ......................الفصل الثاين 

  

الرقابة على وجوب ا بوإنتهاء، مرورا بكون القانون هو مصدر القواعد اإلجرائية ، من مبدأ قرينة الرباءة  

  )1(اإلجراءات اجلزائية . 

يف الرقابة على  مضمون دور ا�لس الدستوري األعلى، ومما سبق عرضه نستنتج وبصورة مباشرة          

من الدستور فيما  169و 165و  163/1و  162شرعية اإلجراءات اجلزائية خاصة �لنظر كذلك إىل نص املـواد 

التنفيذي مع و أجهزة الرقابة �لتحقيق يف تطابق العمل التشريعي  خيص تكفل املؤسسات الدستورية و

  )2( هذا من جهة . . الدستور والسهر على إحرتامه من خالل القواعد احملددة لعمل ا�لس الدستوري

 ديد مفهوم ونطاق احلقوقخنلص إىل أن التجربة الدستورية اجلزائرية يف جمال حت ومن جهة أخرى      

  وعلى غرار ما إستقر عليه العديد من القضاء الدستوري ، ر�ت املعنية �حلماية الدستورية واحل األساسية

إستخالص هذه بل مث ،  تتقيد مبا ورد صراحة يف نصوص الدستور بشأن احلقوق واحلر�ت ،ملاملقارن 

الواسع لبعض إىل جانب التفسري .  احلقوق أيضا من جمموعة من املعايري مصدرها إعال�ت حقوق اإلنسان

  ذاـالدميقراطية هو . و�لنتيجة إستخالص حقوق أخرى إرتبطت مبقتضيات دولة القانون  احلقوق

  

  ـــــــــــــــــــــ

   ادةـهلذه األركان بومسها ضما�ت دستورية هامة للحرية الشخصية للفرد مبوجب امل 1996ولقد أشار دستور  )1(

فيما خيص مقتضيات التوقيف  48/1و املادة ، فيما خيص الشرعية اجلنائية  46ادة و امل، منه فيما خيص قرينة الرباءة  45

  .1996من دستور  48/1و  46،  45أنظر : نص املواد  . للنظر

يف الفصل  ااملتعلقة بدوره 6جند املادة ،  ومن بني املواد اليت تضمنت النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري )2(

ورية الغيا املتعلقة �عتبار احلكم املصرح بشأنه بعدم الدست 7و املادة ، اهدات و القوانني و التنظيمات يف دستورية املع

ويبقى من املهم اإلشارة إىل أن النصوص الدستورية و التشريعية غري صرحية يف النص على .   �عادته إىل اجلهة املخطرة و

وما ميكننا جزمه يف هذا ا�ال أن ا�لس .  اإلجراءات اجلزائية  توريةالدستوري يف جمال الرقابة على دسإختصاص ا�لس 

�لنظر يف مدى مطابقة النصوص التشريعية للدستور ومنها قانون اإلجراءات  دستوري األعلى يعقد له اإلختصاص ال

 . اجلزائية
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و يكشف هذا اإلستخالص حقيقة هامة هي التالزم بني الطابع األساسي للحقوق واحلر�ت و   .من جهة 

ميكننا اجلزم �ن سيادة  أخرىومن جهة  )1(.  ا ينال قيمة دستوريةيفكل ما يعترب أساس  احلماية الدستورية

و أجياهلا      من حقوق اإلنسان و مضامينها  تستلزم إحرتام احلقوق واحلر�ت النابعة القانون والدميقراطية

صادية واإلقت السياسيةها الفرد من حقوقه املدنية و . ذلك أن الدولة الدميقراطية هي اليت ينال في املتعاقبة

كون الشرعية الدستورية نطالقا من  إ �لنتيجة الدولة القانونية مبعناها احلقيقيا يقيم واإلجتماعية والثقافية مب

الدستورية وإنتهاءا بكون الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان ترتكز على  احلر�ت ترتكز على الوثيقةو للحقوق 

�حلقوق املدنية  ن الدوليني اخلاصنيما تضمنه ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدي

ادية واإلجتماعية والثقافية من حقوق شكلت متكاملة مدونة عاملية حلقوق والسياسية واحلقوق اإلقتص

 )2(.  اإلنسان و حر�ته

من املهم كذلك اإلشارة إىل أن احلديث عن ذلك الرتابط الالزم بني حقوق اإلنسان يف الدول       

الذي  مفادها أن املستوى جبر� دائما إىل �كيد فكرة، الدميقراطية و احلماية الدستورية للحقوق واحلر�ت 

يرجع إليه ، ة ميثل معيارا للشرعيوحريته  األساسية  اإلنسان  وقتلتزم به الدولة الدميقراطية يف إحرتام حق

أثناء إتيان عملية حتديد مضمون الشرعية ، املشرع الدستوري يف حتديد املراد �حلقوق واحلر�ت للفرد 

  ما يف املذكور مبثابة الضوء الذي ينري النصوص الدستورية صري املستوى يو �لنتيجة . الدستورية 

  

  ــــــــــــــــــــــ

فجميع حقوق اإلنسان يعترب الزما . و يعتمد الطابع األساسي على معايري حقوق والدولة القانونية والدميقراطية  )1(

فتنال القيمة الدستورية تبعا لذلك بناءا ساسية أوحر�ت ومن مث تعترب حقوقا . لدميقراطية للدولة القانونية وفقا ملفهوم ا

على قيام الدستور على مبادئ ثالثة هي حقوق اإلنسان، سيادة القانون و الدميقراطية . أنظر: _ أمحد فتحي سرور ، 

  .69_68املرجع السابق، ص 

الشرعية و حقوق و احلر�ت وهذا ما �كد من خالل إقامت دساتري عديدة لوحدة متكاملة بني الشرعية الدستورية لل )2(

  . هايليوما  30ص  مرجع مذكور  ، ،  الشافعي حممد البشري أنظر: _ . للتفصيل الدولية حلقوق اإلنسان
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 وهذا ما جيعل من.  من خالل ضبط مفهومها و حتديد نطاقها يف الدولة القانونية ، عية هلا عالقة �لشر 

كونه من خالل ما يضع من حدود حيول دون خروج ،  الدستور أنه يعتلى القمة يف سلم التنظيم القانوين 

. العاملية  سامية ردد�ا ديباجات خمتلف الدساتريللدستور سيادة وهو ما جيعل . القواعد الدنيا عليها 

ال  دائم احلركة ، و متفتح وأنه �نه عمل غري منغلق ، �حلقوق واحلر�ت ة أفادت من خالل نصوصها املتعلق

وال يقول ما سنفعله ، ، يقول ما جيب أن نفعله  ويتفاعل مع املستقبل،  ، يعيش يف احلاضر يتوقف نبضه

وإما بصورة . إما كفالة مباشرة من خالل قواعده ، فإنه يكفل محاية احلقوق واحلر�ت  و �لنتيجة  . )1(

ماية يف إطار مبادئ �ركا يف ذلك للتشريع مهمة حتديد إطار هذه احل. مبادئه  من خالل، غري مباشرة 

 . ضما��ا تنظيما للحقوق واحلر�تويوفر  ايقرره، عامة 

   

  املبحث الثاين

  أسس الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان 

  ونـادة القانـبني مبدأ مسو الدستور و سي                          

  

لقد ظهرت الدميقراطية املنظمة يف شكل الدساتري املعرب عن إرادة الشعوب و احلامية حلقوقهم إنطالقا        

         و إنعكاسا هلا يف كيفية، من كون تلك الدساتري إمنا وجدت للتعبري يف األصل عن إرادة األغلبية 

مما قد يرتتب من . وقبل كل ذلك إنطالقا مبا خيدم مصاحل احملكومني ، يم  الدولة وتسيري الشؤون العامة تنظ

من مبدأ  جيمع بني مقتضيات كلة مزجي، يتسم �ملتانة اإلنسان حقوق ان تقف فوقه الشرعية الدستورية و بني

  ، ومبدأ سيادة القانون من جهة أخرى . مسو الدستور من جهة 

 

 ــــــــــــــــــــــ

       Vedel ( G ) et Delvolve ( P ), la constitution Base du _                   أنظر التفصيلملزيد من  )1(

système juridique, Tournées de la Société de législation comparée, Paris éd, 1979.                    
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، بدأين املذكورين مبا سبق وصفه املني ب، مسألة أسس الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان  إن حبث       

نطاق مث تبيان . يدفعنا إىل التعمق يف حتليل مضمون احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان يف الدولة القانونية 

  . الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف ظل تطبيقات املبدأين

من خالل  ان يف الدولة القانونيةمضمون احلماية الدستورية حلقوق اإلنسو يف هذا املبحث سندرس    

 سيادة القانونو بني مسو الدستور اإلنسان وق ققتضيات الشرعية الدستورية وحممث نبحث  .املطلب األول 

   من خالل املطلب الثاين .

  املطلب األول

  ة ـــمضمون احلماية الدستوري

  حلقوق اإلنسان يف الدولة القانونية

  

جير� بصورة مباشرة ، اية الدستورية حلقوق اإلنسان يف الدولة القانونية إن احلديث عن مضمون احلم       

كون الدستور إنطالقا من   لدستورية حلقوق اإلنسان و حر�ته ،إىل عرض و تفصيل النظام اخلاص �حلماية ا

أو بصورة غري مباشرة عرب خمتلف  ، احلر�ت بصورة مباشرة عرب خمتلف نصوصهيكفل محاية احلقوق و 

. . كل ذلك يرتك للمشرع مهمة حتديد إطار هذه احلماية يف إطار مبادئ عامة جيسدها و يضمنها  ادئهمب

  �هيك عن تدخله لتنظيم احلقوق و احلر�ت.

، من جهة   ملنصوص عليها يف الدستورويف ذات اإلطار قد يظهر تناقض بني احلقوق و احلر�ت ا       

إطار املصلحة العامة من جهة أخرى . ومنه وجب حل هذا  �ا يفب ضماجمموع القيم الدستورية الواجو 

وفق القيم الدستورية احملددة مبوجب الوثيقة الدستورية الواحدة  كون املصلحة العامة قد تتطلب التناقض ،

  )1(دالة . األمن و الع لتحقيق السلطة  منح الدولة قدرا من 

  ــــــــــــــــــــــ

  العقاب يف ظــل =احلر�ت ، نص عليهما التشريع اجلنائي يف إطار ممارسة سلطة  تسليط ومها من احلقوق و  )1(
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       ام احلماية الدستورية للحقوق و احلر�ت ال يتم إال بعد ضبط نظ، إن حل التناقض املنوه به       

املصلحة و بني متطلبات . عن طريق حتقيق التوازن املطلوب بني حقوق اإلنسان و حر�ته من جهة  وذلك

عرب نظام قانوين قائم على عالقة التناسب بني خمتلف ، من جهة أخرى يف كنف الشرعية الدستورية  العامة

ام احلماية الدستورية حلقوق أين يتحدد نظ. هذا النظام يف األصل وهي مضمون . القيم احملمية قانو� 

و الذي يعترب معيار حتقيق التناسب يف املعاملة ضما� للتوازن . عرب مبدأ املساواة ، حر�ته و ان اإلنس

  )1( . املطلوب بني حقوق اإلنسان وحر�ته و املصلحة العامة

مث  األول . من خالل الفرع سألة التوازن بني القيم الدستورية املختلفة ماملسألة سنتناول ولتوضيح        

من  مبدأ املساواة كمعيار لتحقيق التناسب و ضما�  للتوازن املطلوب بني حقوق اإلنسان و حر�تهنتناول 

  . الفرع الثاين خالل

  األول الفرع

  التوازن بني القيم الدستورية املختلفة

  

ل البد من حتديد متطلبات ذلك التوازن داخ، ازن بني القيم الدستورية املختلفة نظام التو لبحث        

متطلبات التوازن بني القيم الدستورية املختلفة يف إطار النظام النظام القانوين. وهدا ما يدفعنا إىل تناول 

ر�ت و املصلحة تطبيقات التوازن املطلوب بني خمتلف احلقوق و احل. مث نعرض  املقام األوليف  القانوين

  يف املقام الثاين . العامة

  

  ــــــــــــــــــــــ

ويف هذه اللحظة  �لذات قد  متس  سلطيت التجرمي و العقاب محاية للمصلحة العامة وفق إجراءات جزائية مسطرة .= 

  جبزء معني من حقوق األفراد و حر��م املكفولة دستور�.

التناسب  ام احلماية الدستورية للحقوق و احلر�ت تتحدد بداخله املساواة . و ميثلأيضا ، نظ و املقصود �لتوازن )1(

  . 86_ أمحد فتحي سرور  ، مرجع مذكور ، ص  للتفصيل أنظر : معيار هذا النظام . 
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  :متطلبات التوازن بني القيم الدستورية املختلفة يف إطار النظام القانوينأوال: 

عرب إشباع ، إىل محاية الفرد يف مصاحله اخلاصة و ا�تمع يف إطار املصلحة العامة القانون إمنا يهدف        

فقد تصعب املوازنة بني  ومع تعدد احلاجيات . و جتاه ا�تمععة و حتميله بواجباته جتاه غريه حاجاته املتنو 

إذ . للحل ة عندها تربز مسألة التناقض املستوجب. و ما يقابلها من واجبات عامة ، وحر�ته كفرد  وقهحق

   )1( . خبالف ذلك تظهر الصراعات و تستمر

و حتديد إطار هلذا ، التوازن بني مبدأ التناسب كمعيار لتحقيق التوازن  وقبل التفصيل يف متطلبات       

و اليت ختص النظام القانوين يف حد . البد من اإلشارة إىل بعض تفصيالت جمال تلك املتطلبات . األخري 

  . عرب ما يصبو إىل حتقيقه بنفسه من أهداف، ذاته 

  أهداف النظام القانوين: _1

تياجات العامة املتعلقة ��تمع اإلح بداية ال بد من اإلشارة إىل أن مصاحل الفرد و إحتياجاته تقابلها       

و اإلجتماعية و و اليت تسعى الدولة بسلطتها إىل كفالتها و محايتها يف مجيع ا�االت السياسية و اإلقتصادية 

 الثقافية و الصحة العمومية و األمن . وهي يف النهاية مهام يضطلع �ا النظام القانوين ويكفلها �لعناية

يف الوقت نفسه الذي يكفل فيه حقوق األفراد و حر��م كل هذا يف نسق دولة القانون احلماية . و ذلك   و

  )2(أين يسمو القانون على الدولة ضما� للحقوق و احلر�ت يف ظل األمن القانوين والعدالة. 

  

  ــــــــــــــــــــــ

اإلحتياجات املتعارضة لألفراد واملصاحل اليت  كان من واجب الدولة من خال ل الدستور و التشريع ، التوفيق بني  وهلذا(1)

  تشبع هذه و يضمن محاية املصلحة اليت ، تشبعها عن طريق نظام قانوين خيتار احلاجة اليت جيب أن حتظى �ألولوية 

      .Delogu, la lois pénale et son application le Caire, T1, 1956, p30 et S _ أنظر:للتفصيل  . احلاجة

ويف حتديد معىن األمن القانوين و مضمونه يرى األستاذ بيار كامبو " أن األمن القانوين يتوقف على األسلوب الذي  )2( 

خيتاره املشرع يف تنظيم احلماية اليت يضفيها على احلقوق و احلر�ت و املصلحة العامة . و يتوافر هذا األمن كلما متت  

 ضمن التبات و اإلستقرار ، و يؤمن للمواطنني حقوقهـــم = احلماية القانونية هلذه املصلحة �سلوب ي
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ن عن جسامة النتائج اليت مثاليني حقيقيني يعربا، وقانون اإلجراءات اجلزائية  ويعترب قانون العقو�ت       

التوفيق بني حقوق اإلنسان وحر�ته من جهة  و �لقانونني معا يتم. قد ترتتب بسبب إهدار األمن القانوين 

العقو�ت  و . ويف هذا ا�ال  ينصب مبدأ شرعية اجلرائم  و مقتضيات احلماية اجلنائية للنظام العام القائم، 

مراعاته مبناسبة محاته احلرية  ع اجلزائينوين الذي جيب على املشر كصمام أساسي لتأمني اإلستقرار القا

القانوين الذي جيب على املشرع اجلزائي مبدأ قرينة الرباءة صمام األمن  ويقابله  )1(.  الشخصية للفرد

لكي ال ، اإلجرائي مراعاته عند حتديد مجلة اإلجراءات اجلزائية الواجب إتباعها عند كل متابعة قضائية 

  . ون وسيلة بطش و تعسف ضد حقوق اإلنسان و حر�تهتك

هذا و فيما خيص العدالة ، فإن اإلحساس �ا كقيمة إجتماعية عرب األزمنة جيعل منها قيمة أخالقية خالدة  

يف الضمري اإلنساين لذلك وجب على املشرع مراعاة هذه القيمة اإلجتماعية عند تدخله حلل التنازع بني 

م به املشرع اجلنائي ما قا  و املثال على ذلك )2(ايته على املصلحة األجدر �لرعاية . املصاحل و إضفاء مح

قانون العقو�ت ، أين قام بتحديد خمتلف اجلرائم و العقو�ت كل ذلك محاية حلقوق  من خالل نص

   اإلنسان و حر�ته من اإلعتداء عليها .

  

  ــــــــــــــــــــــ

ليت تعرض مراكزهم القانونية للخطر . فالتوازن بني مقتضيات املصلحة العامة و محاية هذه وحر��م ضد املفاجأت ا= 

 :  أنظر حدود الدستور.. وهو إلتزام يقع على عاتق السلطة التشريعية يف  ضمان لألمن القانوين احلقوق هو

_ Pierre Compot, la protection constitutionnel de la liberté individuelle en France 

et en  Espagne, Economica , 1998, p109 et S.   

يؤمن اإلستقرار القانوين ضد الرجعية أو القياس يف جمال ، إن مبدأ شرعية اجلرائم و العقو�ت �لوصف املذكور ) 1(

  :. ملزيد من التفصيل أنظر التجرمي و العقاب يف قانون العقو�ت وضد خطر التحكم و املساس �حلرية  

_ François Luchaire, le conseil constitutionnel, T2 jurisprudence, première partie,   

L’individu Economica, 1998 N°203, p 147 et S.  

مبعىن القيمة الدستورية األجدر �حلماية . فالقانون حبكم نشأته اإلجتماعية ال ميكنه أن يصطدم �حساس ا�تمع  )2(

  . 90أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص  _ر :  �لعدالة . أنظ
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  : مبدأ التناسب كمعيار لتحقيق التوازن _2

جمموعة من احلقوق من خالل إحداث توازن فيما بينها و بني  النظام القانوين حيكم إنطالقا من        

. و �لنتيجة نشأ مبدأ التناسب  املصلحة العامة عندها قد حيدث نوع من التناقض الذي يستوجب احلل

ثناء محايته حلقوق اإلنسان و حر�ته من جهة به ضما� لوحدة النظام القانوين ألتحقيق التوازن املنوه 

بني  ة من جهة أخرى. و التناسب �ذا الوصف يقتضي وجود عالقة منطقية و متماسكةاملصلحة العامو 

و�ذا املعىن يتجسد مبدأ . خمتلف القواعد القانونية و خمتلف العناصر املكونة للقاعدة املنطقية الواحدة 

من خالل  إذ و التجانس و التوازن وعدم التحكم .التناسب من خالل جمموعة من األفكار متثل  املنطق 

التوازن و ومن أمثلة التناسب  . تلك األفكار ميكن إستخالص التناسب عند وضعها موضع التطبيق الفعلي

من خالل تطبيقات النظام القانوين ، جند مثال يف قانون العقو�ت أن من املبادئ الواجب إحرتامها أثناء 

فاع الشرعي اليت تستوجب التناسب بني و حالة الد. تطبيق نصوصه جند مبدأ تناسب العقوبة مع اجلرمية 

اإلعتداء و الدفاع . ومن تطبيقاته يف القانون املدين جند نظرية التعسف يف إستعمال احلق و الفسخ 

وجود القضائي للعقود امللزمة للجانبني . ويف جمال تطبيقات مبدأ املساواة جند أنه يكفي إلحرتام هذا املبدأ 

  )1( ملنطقية بني أصحاب املراكز القانونية الواحدة .معاملة متكافئة من الناحية ا

إعمال مبدأ التناسب يف جمال احلقوق و احلر�ت يف إطار إحداث التوازن بني هذه  هذا وفيما خيص       

األخرية و املصلحة العامة ، فإن التوازن يكفل ضمان وحدة النظام القانوين الذي يرسم احلقوق والواجبات 

  ومن أمثلة و يكفل حتديد نطاق احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان وحر�ته .العامة من جهة 

خالل مضمون القاعدة  نذكر ذلك التناسب املعرب عنه من التناسب و التوازن يف جمال احلقوق و احلر�ت

  وصـهو منص . مثلما ينظمها التشريع يف حدود ما  القانونية فيما له عالقة بتسطري حدود حرية التنقل

  

  ــــــــــــــــــــــ

أقيمت يف األساس عليها خمتلف ، و املبادئ املذكورة أعاله متثل يف حقيقة األمر أمثلة بسيطة جلملة من املبادئ  )1(

   القوانني املشكلة للنظام القانوين الواحد .
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ند وضع القاعدة القانونية عليه يف الدستور. و التناسب املعرب عنه من خالل الشرط املنصوص عليه قانو� ع

بعدم  اكتلك القاعدة اليت تنص على احلق يف التعبري أين يعد إستخدام هذا األخري مشروط،  لتطبيق موضع ا

   )1( . لعام وما هو مكفول للغري من حقوق وحر�تاإلساءة إىل النظام ا

ن أعمال التناسب يف جمال احلقوق و احلر�ت يف إطار إحداث التوازن على الوصف فإ لإلشارة و        

 . احلر�ت بني احلقوق و ب للتوازنو يتم وفق مبادئ يتحدد من خالهلا اإلطار القانوين املطل، املنوه به 

  إلطار القانوين املطلوب للتوازن بني احلقوق و احلر�ت:املبادئ احملددة ل _3

  ميكن   ملبادئ فإنه خيضع يف ذلك  حىت يؤدي التوازن بني احلقوق و احلر�ت الغرض املطلوب منه       

  حصرها يف :

أ _ أن احلقوق و احلر�ت ليست حقوقا مطلقة ال حتدها حدود ، إذ عند ممارستها ال جيب التضحية        

أو شرف     ريها . ومثال ذلك أنه عند ممارسة حرية التعبري ، فإنه ال جيوز اإلعتداء على احلياة اخلاصةبغ

  )2(وإعتبار األشخاص . 

ب _ أن الدستور ال يعرف أي تدرج بني املبادئ الدستورية وال بني احلقوق و احلر�ت احملمية مباشرة        

  من قبل الدستور و بصورة غري مباشرة .

  

  ــــــــــــــــــــــ

كتلك القاعدة اليت تنص على احلق يف ،  كذلك حالة ما إذا تعارضت قاعدتني قانونيتني يف مضمو�ما ونذكر   )1(

 وهنا يتضح.  ربةاملضو القاعدة العامة اليت تنص على توفري احلد األدىن من اخلدمة �لنسبة للمرافق العمومية . اإلضراب 

بني احلق يف اإلضراب و مقتضيات املصلحة العامة من خالل أداء احلد األدىن من اخلدمة تطبيقا  جليا أن ضمان التوازن

جيسد التناسب املطلوب بني املساس �حلق يف اإلضراب و بني محاية إعتبارات املصلحة ، ملبدأ إستمرار املرافق العمومية 

  . العامة

وى ضرورة ضمان احلقوق و احلر�ت و غريها من املبادئ ولذلك فإن ممارسة احلقوق و احلر�ت ال حيدها س )2(

  = ةت عند تفسريها جيب أن تكون متناسبومن جهة أخرى فإن حدود ممارسة احلقوق و احلر�. الدستورية من جهة 
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ويف حالة . داخل الوثيقة الدستورية الواحدة  _ أن التنازع بني احلقوق و احلر�ت ال ميكن تصورهج        

 فإن حله ميكن يف التوازن املتوافر بني خمتلف احلقوق و احلر�ت داخل النظام، ظهور التنازع الشكلي 

  )1(.  القانوين القائم على وحدة نصوص الدستور

  

  : نيا: تطبيقات التوازن املطلوب بني خمتلف احلقوق و احلر�ت و املصلحة العامة�

يف ، قد يتجلى من املهم بداية اإلشارة أن التوازن بني خمتلف احلقوق و احلر�ت و املصلحة العامة        

  .تلك التطبيقات . مث نذكر بعض من ة نتوىل تبيا�اإظهار حدود معين

  : احلقوق و احلر�ت و املصلحة العامةحدود التوازن بني _1

نصوص مبا إحتوته من ، رب عرب خمتلف أقسامها ن املؤكد أن الوثيقة الدستورية يف الدولة القانونية تعم       

ذا التعبري من خالل حتديد واجبات و يظهر ه .عن جمموع القيم الدستورية املسطرة حلماية املصلحة العامة 

ها اإلجيايب يف بناء ا�تمع مبختلف مرافقه العمومية . �هيك عن األدوار املنوطة �ا ودور  الدولة و سلطا�ا

يف سبيل محاية البالد وسالمة أراضيها وتفعيل وترية النمو اإلقتصادي و البناء اإلجتماعي وحىت الثقايف هذا 

بصورة جلية تلك العناية من جهة أوىل . ومن جهة �نية ال ميكن لكل متصفح ملواد الدستور إال أن يالحظ 

الوثيقة  الذي أفردت لهالعميقة مبختلف حقوق أفراد ا�تمع و حر�ته على إختالف أنواعها. وهو اإلهتمام 

  ة ـإحال الدستورية �� خاصا مسي بباب احلقوق و احلر�ت . مع 

 

  ــــــــــــــــــــــ

  يف مضمون هذا املبدأ راجع : من التفصيل. ملزيد  مبراعاة اهلدف من وسائل محايتها، معقولة و = 

_ Louis Favoreu, la protection des droits de l’homme Fondamentaux, Annuaire 1985, p 

186 et S. _ Siegbert Morshier, rapport autrechien , Annuaire international de la justice 

constitutionnel ,économica, 1990, p143 et S. 

_ Rodriguez_ Pinero et J.Leguina, rapport espagnol, Annuaire international de la justice 

constitutionnel ,économica, 1990, p 129 et S.  

            .Ron Roman  Herzog, Annuaire 1990, p 17 et S (Rapport Allemand) _ راجع:  للتفصيل )1(
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 حتديد نطاقها إىل التشريع الذي حيدث آليات وأجهزة خمتلفة ، تكريسا و جتسيدا لتويل مهمة احلماية

جهة �لثة فإن التوازن بني من  و )1(.  صيالأسس احلماية الدستورية �القانونية تفصيال و إنطالقا من 

يظهر يف ا�تمعات الدميقراطية عرب الدول القانونية من خالل حتمل قوق و احلر�ت و املصلحة العامة ، احل

املصلحة العامة مع مراعاة كون النظام العام عبارة  . ويف هذا الصدد وجب حتديد املشرع �ا لواجب املوازنة

املنطوي يف حد ذاته على كون القيم إمنا هي متغريات من  تتطور مع تطور النظم و املبادئ عن فكرة متطورة

 )2(.  الظروفو حيث حتديدها تتأثر من حيث الزمان و املكان 

  : بعض تطبيقات التوازن بني احلقوق و احلر�ت و املصلحة العامة_ 2

ملصلحة العامة و تتنوع ، إنطالقا من الظهور تتعدد تطبيقات التوازن بني احلقوق و احلر�ت و ا         

املتميز الذي طبع الدولة القانونية عرب خمتلف مضامني ا�تمعات الدميقراطية . وذلك من خالل عديد الو�ئق 

لإلستشهاد �ا على جتدر هذه الفكرة عرب الزمان و  تنتصب ومن بني األمثلة اليت ملختلف الدول .  الدستورية

ض �لشرح املوجز لبعض احلقوق كاحلق يف امللكية  و احلق يف السالمة اجلسدية و يف احلياة املكان ، نتعر 

 اخلاصة . ولبعض احلر�ت كحرية التعبري وحرية العقيدة .

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

يته عليها ضمن أبواب أخرى تعبريا منه على بسط محا و املالحظ بشأن �ب احلقوق و احلر�ت أن الدستور أقره )1(

�ملصلحة  يتضحعلى إختالف أنواعها عرب عديد املواد اليت تضمنت يف حمتواها النص على احلقوق و احلر�ت بصورة ال 

العامة ، و إمنا بوجه يضع القيم الدستورية بشأن احلقوق و احلر�ت موضع التكامل الذي حيميه الدستور . للتفصيل  

  بواب املفصلة من خالل نصوص مواد خمتلفة.عرب األ 96و  89،  76راجع  نص دستور 

اإلقتصادي  جند النظام، ومن أمثلة النظم اليت تقرها القيم الدستورية و املنطوية على التطور و التغيري و عدم الثبات  )2( 

شأن �لنسبة إىل نظام الدولة احلارسة . وكذلك ال نظام الدولة املتدخلة، من ري بفعل الزمان وحىت املكان الذي حتول وتغ

 للنظام اإلداري و النظام الضرييب الذين تغريا و تطورا بفعل الزمان وكذا املكان . ملزيد من التفصيل راجع:

_ Dal François Terré, Rapport introductif (l’ordre public à la fin du 20 éme  siècle)       

1996, pp 5_12.                                                                                                                                  
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  : فيما خيص املوازنة بني خمتلف احلقوق أ _

  : يلي ويف هذا الصدد نتناول �لشرح على سبيل الذكر ال احلصر ما       

  : _ احلق يف امللكية 1 أ     

، اليت تتجلى تضبطها وظيفتها اإلجتماعية  . الذي له يف إطار حمدد تتوازن فيه املصاحل وال تتنافر        

،   . واليت جيب اإللتزام �ا ملمارستها ملشروعةعلى امللكية عرب  احلدود االقانون فرضها من خالل القيود اليت ي

. مع مالحظة تلك القيود اليت  كون اإلعتداء عليها يدفع �مللكية إىل اخلروج عن دائرة احلماية الدستورية

الفرد و اليت جيب اإلقرار بشأ�ا كو�ا وضعت حلماية مصلحة ، يفرضها الدستور للحد من إطالقها 

  )1( وفق متطلبا�ا املنطقية . عت. أل�ا وض اجلماعة معاو 

  : _ احلق يف السالمة اجلسدية يف احلياة اخلاصة 2أ      

األمر تعلق  اإذ سالمة اجلسم من خالل عدم جترمي املساس بهاملشرع خبصوص احلق يف  سلكميبدو        

المة جسمه وفقا ملا �لتوازن مع حقوق أخرى حيميها الدستور. إذ ال شك يف أن يتمتع اإلنسان �حلق يف س

جاء مبختلف املواثيق و اإلتفاقيات الدولية وعلى رأسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. كون هذا احلق ال 

   )2(يتعارض مع قد يوجبه التشريع . 

ما قيل يف مدى احلق يف مساعدة الغري على التخلص من حياته ، مثلة املعروضة يف هذا املقام ومن األ        

 ا ــطاملا أن املريض ميلك التخلص من حياته بعدم الرضا �ن يكون حمال للعالج فرض، نتحار �إل

  

  ــــــــــــــــــــــ

وكان حامال . لذلك فإن احلماية الدستورية للحق يف امللكية جندها ال ترتتب إال على من إكتسبها بطريق مشروع ) 1(

خاليا من العيوب و إال �قض بذلك حامل السند النظام العام .  الصحيح �قل هلا على الوجه القانوين،  لسند امللكية

 _ عندها تقرر املصلحة العامة عدم كفالة حقه يف امللكية املدعي به �حلماية الدستورية الالزمة. ملزيد من التفصيل راجع:

Annuaire international de justice constitutionnel, 1998, p p 782_786.                            )2(  ملزيد

  .104_102، ص ص  أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، مرجع مذكوريف املسألة من التفصيل 
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. وهنا تعترب   إستعجال موتهو مما يعطيه حرية رفض إنقاذ حياته ، للعالج  املريض هنا شرط عام خلضوعه

  على اإلنتحار جناية . وأن كل األمم تدل على إلتزامها  �حرتام  الدميقراطيات الغربية مساعدة الغري كل

  ياة اإلنسانيةاحلق يف احلياة كون املساعدة على إ�ائها جناية . كما أن منع القتل العمد و احملافظة على احل

ومنع اإلنتحار يدخل ضمن املصاحل العامة املتنوعة اليت تكفلها خمتلف احلكومات. ومن الضروري فقط 

الوقوف �لتمييز بني مساعدة املريض على املوت وبني ترك املريض ميوت. مبعىن أدق التمييز بني املساعدة 

ج حىت املوت ال يعترب عمال غري مشروع على اإلنتحار و رفض العالج ذلك أن ترك املريض رافضا العال

  )1(�سيسا على حق املريض يف رفض العالج إلنقاد حياته. 

و كيفية التوفيق بني هذا  . جواز نقل األعضاء ألسباب عالجية ومن األمثلة أيضا ما قيل بشأن مدى       

  املوضوع إشكاالت هذا. أين أ�رة  الواجب و بني احلق يف سالمة جسم اإلنسان املنقول منه العضو

قانونية عديدة اجلوانب ومنها اجلانب الدستوري . حيث نظر إليه البعض على إعتبار أن احلق يف سالمة 

يف الصحة . وبني احلق يف سالمة اجلسم واحلق   اجلسم . يف حني نظر إليه البعض اآلخر على إعتبار احلق

لعضو من أعضاء إنسان حي ميكن نقل هذا  يف الصحة ساد مبدأ أن املريض الذي لديه حاجة حيوية

العضو إليه لعالجه كفالة للحق يف الصحة شريطة أال ميس حق اإلنسان املنقول منه العضو يف صحته . مع  

 مراعاة شروط نقل األعضاء و التحقق من إحرتام احلق يف الصحة . �هيك عن إجراء املوازنة بني احلق يف

  املساس  دون إبداء العناية حبق على حساب احلق اآلخر أو .   و احلق يف الصحة، سالمة اجلسم 

  

  ــــــــــــــــــــــ

يف اإلعرتاض على احلكم الصادر  Sauterاحملكمة العليا األمريكية من خالل رأي القاضي  هبت إليهوهي مجلة ما ذ) 1(

 Washington et AL V .Glucksberg et AL. « Légitimante _العليا األمريكية يف قضية   من احملكمة

gouvernement intérêsts »      قضية _ : ظر ـــأن لتفصيلملزيد من ا.  110/96قضية رقم  26/06/1997الصادر يوم

 ,Vacco Attorney General of New York, et AL V _املتعلقة بـ:  1997يجانف 08ليوم  95/1858رقم 

QWL et AL.                                                                                                              81  
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  )1(.  ىل جتارة يف إطار األخالقيات البيولوجية�ألخالق والقيم يف الصحة حىت ال يتحول نقل األعضاء إ

هذا و�لنسبة للحق يف احلياة اخلاصة فإن هذا اآلخري أضحى ويف كثري من املناسبات حمل إعتداء من        

أين ظهرت وسائل . ا�تمع من تطور ملحوظ فيما يتعلق �لتطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم  هعرفما قبل 

مبا شكل يف ، رف اجلميع كالصوت و الصورة و الو�ئق املختلفة و األنرتنيت جديدة وضعت حتت تص

عديد من املناسبات �ديدا خطريا للحق يف احلياة اخلاصة من جهة و املصلحة العامة من خالل محاية القيم 

 رغم ذلك يبقى تدخل التشريع اجلنائي يف ردع ما قد يهدد و . الثقافية و اإلجتماعية من جهة أخرى

احملمية بنص و �حداث التوازن املطلوب بني مجيع احلقوق املنوه �ا  مصاحل األفراد و املصلحة العامة مطالب

  )2(.  الدستور و بنصوص القانون دون املساس بكنهها

  ب _ فيما خيص املوازنة بني خمتلف احلر�ت:

  : ويف هذا الصدد نتناول �لشرح على سبيل الذكر ال  احلصر مايلي       

  _ حرية التعبري: 1ب     

   ودــسواء عن طريق فرض قي، من املؤكد أنه ال جيوز تقييد حرية التعبري �غالل تعوق ممارستها        

    

  ــــــــــــــــــــــ

احلق   ركزت يف ذلك إهتمامها على وضع قواعد التوازن بني  ، فقدعضاء سبة للتشريعات اليت أجازت نقل األ�لن )1(

كما هو الشأن �لنسبة للمشرع الفرنسي يف . سالمة اجلسم و احلق يف الصحة و إحرتام األخالقيات البيولوجية يف 

و        قانون العقو�ت الفرنسي الذي نص على جترمي  أين كان آخرها خبصوص نقل األعضاء .  تشريعاته املتعاقبة

 653/94و القانون رقم  1994لسنة  48/94: _ القانون رقم  . راجع معاقبة املخالفني للقواعد املنظمة لنقل األعضاء

  .104، ص  ، املرجع السابق _ أمحد فتحي سرور وأنظر أيضا : .املتعلقني بنقل األعضاء  1994لسنة 

احلقوق  نم و املالحظ بشأن اآل�ر املرتتبة على التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم ومدى ذلك يف املساس ببعض )2(

،  أو تزويرها        ة ظهر ما يعرف يف جمال ردع اإلعتداء عليها جبرائم اإلستالء على املعلومات أو برامج الكمبيوتر احملمي

   =ك ـتعرض هؤالء للخطر و الضرر . �هي  كل ذلك مساسا �ملصاحل اإلقتصادية ألصحا�ا عند ثبوت
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الوثيقة الدستورية وعرب خمتلف ا�تمعات  على إعتبار أن. بقة أو عن طريق النص على عقو�ت لقمعها مس

أن تنال إذا كفلت حقا من احلقوق �حلماية فإن القيود املوضوعية ال جيب ، الدميقراطية و دولة القانون �ا 

. لذلك ال ميلك املشرع عرب خمتلف  من قيمتها و حمتواها إال يف إطار ما تنص عليه الوثيقة الدستورية نفسها

أن يفرض على األشخاص العاديني اإللتزام �ستخدام عبارات معينة ، التشريعات اليت يبينها يف هذا ا�ال 

و لكن  .  من حيث النص جيوز املساس به عبري الإنطالقا من كون جوهر حرية الت، وإال تعرضوا للعقوبة 

 )1(.  محاية النظام العامو للكرامة اإلنسانية وحرية التعبري  أثناء املمارسة ميكن تقييدها كفالة و إحرتاما

  : _ حرية العقيدة 2ب       

، أو التنصل من على القبول بعقيدة غري مؤمن �ا  أال حيمل شخصا، تعين حرية العقيدة يف أصلها          

عقيدة دخل فيها ، أو اإلعالن عنها ، أو ممارسة إلحداها حتامال على غري . بل تسامح األد�ن فيما بينها 

ها . مبا يفيد �لنتيجة ترتيب اجلزاء غري لإلضرار بمدعاة  وحترتم الواحدة األخرى . على أال تكون صيانتها

ة أو حماولة املساس �ا . ومن األمثلة يف سياق متصل �لعقاب على كل من يفرض قيودا على حرية العقيد

  ما إستقر لدى احملكمة اإلحتادية السويسرية يف قضاء أقرت من خالله واجب إحرتام حرية العقيدة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  : فيما خيص هذه املسألة راجع صلحة العامة  . ملزيد من التفصيلاملساس �ملعن ثبوت  =

_ Congres de l’association Française de droit pénale organisé du 28 au 30 novembre 1985, le   

droit criminel face aux technologies nouvelles de la communication, université de grenoble                     

Economica, 1985, pp 309_320.                                                                                  

بني الوال�ت املتحدة و اإلحتاد السوفييت سابقا يف إطار ما  وكمثال واقعي يف سياق متصل عاشته احلرب الباردة )1( 

�لوال�ت املتحدة األمريكية يف حماربة  1940أجاز قانون مسيت سنة ، يعرف �حلرب بني التيار الرأمسايل و الشيوعي 

. وبذات املناسبة إستقر لدى  تعبري حيتوي على خطر واضح وحاضرإذ كان مضمون ال. الشيوعية تقييد حرية التعبري 

  =خمالفة وأن التحريض على ، أن معىن اخلطر الواضح مسألة قانونية تتقيد �ا احملاكم ، قضاء احملكمة العليا األمريكية 
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. إذ تعود خلفيات  ل الكبريإلخالل �ملصلحة العامة ذات الثقضرورة إخضاعه أثناء ممارسته إىل عدم امع 

هذه القضية إىل الطعن الذي تقدم به أحد أولياء األمور إعفاء إبنته الطالبة املسلمة من دروس السباحة 

 ة اإلسالمية تنهي األطفال املختلطني من ذكور و إ�ث من اإلستحمام املختلط كون العقيد،  ألسباب دينية 

برفض الطعن املقدم خبصوص الطعن املقدم  زيوريخوهو طعن سجل بعد صدور قرار جملس الرتبية مبقاطعة 

  )1(.  احملكمة الدستورية السويسرية أمام

  

  ـــــــــــــــــــــ

. كما أن التحريض على قلب نظام احلكم �لقوة ال يتمتع �دىن محاية . كما أن نشر   القانون ال يعترب خطا� سياسيا =

  ال يتمتع �لضمان الدستوري حلرية التعبري ملخالفة كل ذلك للمصلحةجنسية كتا�ت فاحشة تصور األوضاع يف أوضاع 

  العامة . ملزيد من التفصيل أنظر : 

_ Gerald Gunther, individual rights in constitutional law,5 th edition Westburxy,New  york 

 1992, pp 711_728.    

مبين على أن حرية العقيدة حتول دون قبول البنت  وقد كان �سيس الطعن املقدم أمام احملكمة اإلحتادية السويسرية )1(

نصت عليه املادة التاسعة من اإلتفاقية . أما قرار احملكمة فقد رجعت فيه إىل ما  اإلستحمام املختلط مع الطلبة الذكور

و �كيد احلق يف تقدير ما إذا كان هناك مساس هلذه احلرية أم . األوروبية  حلقوق اإلنسان خبصوص حرية الفكر و العقيدة 

 مع حتديد األ�م اليت ال. املدرسية ألسباب دينية  املقرراتمع مالحظة وجود قواعد تنظم شروط اإلعفاء من بعض . ال 

احلصول على اإلعفاء م حقه. كما أقرت أن الطلبة الذين يعتنقون األد�ن من  يدرس فيها الطلبة الكاثوليكيون و اليهود

من بعض املقررات بناء على طلب من ممثلهم القانوين ألسباب دينية . ومما أقرته كذلك احملكمة إلتزام املدرسة �ن تكفل 

املمارسات الدينية ملختلف الطالب ختضع للقيد ملا يصري معها مستحيال توفري التماسك داخل الفصول .كما أن مراعاة 

تعليم فعال . و املهم يف مجيع ما سبق أنه وطبقا ملبدأ التناسب ال جيوز للمصلحة العامة أن متس حقا أساسيا ما مل يكن هلا 

لحة العامة اليت تفرض اإللتزام �إلنضمام يف ثقل كبري يفوق املصاحل اخلاصة اليت تواجهها . و �لنتيجة وجب موازنة املص

 الرتبية الر�ضية حىت وإن كانت متثل نذلك أ . مصاحل الطالب يف أن يعيش مع  أسرته وفقا ملعتقداته الدينيةالدراسة مع 

س السباحة جزءا مهما يف التعليم الذي توفره الدولة ، إال أن هذا اهلدف ال يتعطل حتقيقه بشدة إذا أعفي الطالب من درو 

  =املختلطة ،كون تلك الدروس ليست إال جزءا صغريا من مقرر الرتبية الر�ضية هذا 
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  الفرع الثاين

    اسب و ضمانر لتحقيق التنمبدأ املساواة كمعيا

  حر�ته املطلوب بني حقوق اإلنسان و  لتوازنا

  

كون   .يرتكز على أساس من الفلسفة السياسية للدميقراطية، مبدأ املساواة من املبادئ العامة للقانون          

مبدأ  إستخدام منك إنطالقا كذل ، . و �لنتيجة ال دميقراطية بال حرية احلرية تنعدم ما مل تكن متاحة للجميع

لذلك أضحى مبدأ املساواة من أهم  . املساواة عند تطبيق مجيع ما تعلق �حلقوق و احلر�ت من نصوص

 وهو �ذا. املساواة إنطالقا من كون سيادة القانون ال تعلو ما مل يطبق على قدم ، دعائم الدولة القانونية 

الدستورية الالزمة من جهة  ةجهة . ويتمتع �لقيم قانونية منالاملفهوم جزءا مفرتضا يف النظام القانوين للدولة 

  )1(أخرى . 

التناسب ضما� للتوازن املطلوب بني حقوق اإلنسان وحر�ته ،  ولبحث مبدأ املساواة كمعيار لتحقيق       

سنتعرض إىل ضبط مضمونه من خالل  حتديد املراكز القانونية طبقا للشروط املوضوعية من حيث التماثل 

لتحديد املعاملة القانونية �لتساوي مع املراكز القانونية املتماثلة  ض مث نتعر يف املقام األول ،  الفات أو اإلخت

  يف املقام الثاين .

  

  ــــــــــــــــــ

= من جهة . ومن جهة أخرى فإن اإلعفاء من دروس السباحة املختلطة مل يثبت هلا أنه أ�ر مشكالت تنظيمية جسيمة 

التعليم و فاعليته يف املدرسة .  ملزيد من التفصيل يف القضية أنظر : _ احلكم الصادر عن احملكمة اإلحتادية نظام  ميسومل 

 املنشور بـ :  1983السويسرية سنة 

_ Annuaire international de justice constitutionnel, 1996, pp 857_869.  

وق اإلنسان وفق ما نصت عليه املواثيق و اإلتفاقيات وخمتـلف والسر يف ذلك هو إرتباط مبدأ املساواة مبفهوم حق )1(

  = 1966السياسية لعام الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و  الدولية املعنية حبقوق اإلنسان . ومنها ما جاء �لعهد اإلعال�ت
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  : و اإلختالفأالقانونية من حيث التماثل  حتديد املراكز ملساواة و: مبدأ ا أوال

ذلك أن املشرع ومن خالل سلطته . �ن املساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية  من املؤكد         

يتساوى األفراد من خالهلا أمام  أين. ملراكز القانونية تتحدد �ا االتقديرية ميلك حق وضع شروط موضوعية 

  )1(.  هب يدتتق و ال واة التطابق. ولذلك ال تعين املسا القانون يف إطار احلفاظ على الصاحل العام

يف �ب الضما�ت الدستورية ينتصب مبدأ املساواة بومسه املساواة أمام القانون . ذلك أن املساواة و       

و املساواة بواسطة  القانون ، و املساواة داخل القانون ، عرب يف آن واحد عن املساواة أمام القانون القانونية ت

  خالل  من  التكامل الذي يظهر واة وفق املعاين الثالثة ، تعرب يف مضمو�ا عنبقى املساوت )2(. 

  

  ـــــــــــــــــــــ

ضاء .ويكمن السر كذلك يف كون املساواة يف حد ذا�ا تعترب توأم من أن مجيع الناس متساوون أمام الق 14يف مادته  = 

  احلرية فبدو�ا تصبح ممارسة احلر�ت العامة كلمة ال معىن هلا .كما أن احلرية ال ميكن البقاء بغري املساواة . أنظر: 

_ J.Robert, les violations de la liberté individuelle commises par l’administration, 1956, p 9   

يف حقيقة ة ( بطريقة ر�ضية ) بني الناس تؤدي دجيي �لقول " إن املساواة املطلقويف هذا املعىن عرب األستاذ / ليون  )1(

بينما   املتساوين إن املساواة هي عدم املساواة بني غري األمر إىل عدم املساواة " وعرب من قبل الفيلسوف أرسطو �لقول " 

  " . ملزيد من التفصيل يف املسألة راجع :  املساواة بني غري املتساوين عدم املساواة هي

_ Xavier Philipe, le contrôle de la proportionnalité dans les jurisprudences constitutionel   

et administratives Française, collection de science et droit a Administratif Economie, 

1990, p12 et S. 

 حينما أريدويف تفسري معاىن املساواة الثالثة ، قيل يف املساواة أمام القانون أنه املعىن الذي إستهدفته الثورة الفرنسية  )2( 

به وضع حد لنظام عدم املساواة العميقة بني املواطنني أمام القانون . إذ قصد به تطبيق القانون بنفس الطريقة على كافة 

نون بقواعده العامة و ا�ردة يطبق على الكافة . وقيل بشأن املساواة داخل القانون أن القانون مبقتضى الناس .كون القا

ذلك جيب أن يكون عادال فيقرر بذلك املعاملة الواحدة للمراكز القانونية الواحدة . على خالف املراكز القانونية املختلفة 

تحقق املساواة �إلختالف من خالل وضع املشرع لقواعد متميزة لكل جمموعة اليت يقرر بشأ�ا املعاملة املختلفة . حينذاك ت

  = بشأن املساواة بواسطة القانــون من املواطنني  املندرجني حتت مراكز قانونية خمتلفة . وقيل 
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يف مساواة اجلميع يف املعاملة القانونية مع إمكان التمييز يف املعاملة و تتمثل . كائز ملعىن املساواة بروز ر 

  )1(.  بداخله و بواسطته ظهر مبدأ املساواة أمام القانون حينها ي. لسبب موضوعي منطقي 

، تنتج ركائز تقوم عليها املساواة القانونية  واليت  ملعاين الثالثةأن املساواة وفق ا �إلستنتاج اجلديرو          

تنتج هي األخرى بدورها ثالثة مبادئ أساسية ، تثري مسألتني مهمتني . تظهر األوىل بعنوان املراكز القانونية 

ز يف من حيث التماثل أو اإلختالف و حتديدها وفق شروط موضوعية . يف حني تظهر الثانية بعنوان التميي

املعاملة بني أصحاب املراكز القانونية املتماثلة . وحتديد ذلك �إلرتباط �هلدف من القانون واملصلحة العامة 

  على حنو منطقي و موضوعي .

ترتبط  شروط موضوعيةلوفقا  حتديد املراكز القانونية من حيث التماثل أو اإلختالفويتم هذا          

لتزامات،  �عتبار املراكز القانونية وفق هذه املسألة هي أطراف العالقة �ألحكام املنشئة للحقوق و اإل

القانونية احملددة للحقوق و اإللتزامات . لذلك خيتلف املركز القانوين للبائع عن املستأجر وفقا لشروط 

ترتبط  مل .     إذالعاهو الشأن كذلك بني مركز املوظف و موضوعية مستوجبة يف مركز كل واحد منهما. كما 

  ر ـينحص بذلك  ) بشروط موضوعية . وئع ، املستأجر ، املوظف ، العامل البااملراكز األربعة ( 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 لتفصيل أنظر :بب املوضوعي املنطقي .لالعكس �لعكس عند توافر السفة . و عاملة واحدة ملراكز خمتلإمكانية تقرير مي= 

_ Mariam Dony, le principe d’égalité dans l’union européenne, le juge l’administration 

et le droit fondamentaux dans l’espace Francophone, 1999 p 300 et S.  

 األول يف أن املساواة يظهر يف املعاملةاملبدأ يكون . ملضمون املساواة القانونية ثالثة مبادئ  و�لنتيجة تتحدد تبعا )1( 

القانونية  عاملة القانونية ألصحاب املراكز. ويكمن املبدأ الثاين يف أن ختتلف امل القانونية املتماثلة صحاب املراكزالقانونية أل

املختلفة . يف حني يكمن املبدأ الثالث يف أن املساواة تتحقق ولو تطلب األمر التمييز يف املعاملة بني أصحاب املراكز 

طقي له عالقة �لقانون و املصلحة العامة . للتفصيل أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، القانونية املتماثلة لسبب موضوعي من

  .116املرجع السابق ، ص 

  . 122 _ 117، ص ص  ، املرجع نفسهوللتفصيل يف جمال تطبيق هذه املسألة . أنظر : _ أمحد فتحي سرور  )2(
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اإلختالف يف املراكز القانونية  يف العالقة القانونية اليت كونتها رغم متاثل أصحاب املركز القانونية األربعة يف 

  )1(عالقة قانونية أخرى يتكافئون فيها كالتمتع �حلق يف التقاضي . 

       

  : حتديد املعاملة القانونية �لتساوي مع املراكز القانونية املتماثلة ساواة و�نيا : مبدأ امل

الشكلية وهنا �خذ املساواة معىن الضيق. وهنا تتساوى  ويتم ذلك التحديد إما بواسطة املساواة        

نون و املصلحة العامة  املعاملة مع أصحاب املراكز القانونية املتماثلة طاملا أ�ا غري متناقضة مع اهلدف من القا

مع  و إما بواسطة املساواة املادية وهنا �خذ املساواة املعىن الواسع أين تتم املساواة مع املراكز القانونية املتماثلة

  )2(.  بعض التمييز الذي يرتبط �هلدف من القانون و املصلحة العامة

اهلدف من التمييز إىل إذا إستند . نية املتماثلة �لتمييز بني املراكز القانو املساواة هنا تتحقق إن        

التمييز بني  مع التأكيد على أن كل دساتري العامل  متنع. إىل املصلحة العامة أو إىل اإلثنني معا أو  القانون

فرض عمال  ومنه إذا حدث وأن نص التشريع على . فيكون املنع عاما أو خاصا، الواحدة املراكز القانونية 

ذلك أن . كان هذا التشريع غري دستوري ،  مواطنني و ميز بينهم يف األجر رغم وحدة العمل جربا على 

ال يسمح للقانون أن مينح ميزة خاصة ألحد اخلاطبني به  ، التمييز املمنوع دستور� عاما كان أو خاصا 

 شرع التقيد املى عل لذلك وجب. هي ضد التحكم  طاملا أن الدستور يؤكد على املساواة و. على غريه 

  يءلدستور . إذ يبقى التحكم  هو الشـمببدأ املساواة كونه أحد احلقوق احملمية من قبل ا
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 122 _ 117وللتفصيل يف جمال تطبيق هذه املسألة . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع نفسه ، ص ص  )1(

احلقوق و احلر�ت من  ملسألة سواء �ملعىن الضيق أو الواسع وعرب خمتلفبيق هذه اتط يف جمال ملزيد من التفصيل  )2(

 : راجع.  خالل ما إستقر يف قضاء ا�لس الدستوري الفرنسي وكذا قضاء احملكمة العليا األمريكية

_ Xavier Philip, op cit p 93 et S. _ (G) Vedel, l’égalité, déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen de  1789, ses origines, sa Pérennité, la documentation Française, Paris, 1990, p 

171 et S. _ Gerald Gunther, individual rights in constitutionnel Law, 5th édition, Westbury 
New York, the Fondation presse in 1992,p 270.  
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  )1(الذي ال ميكن قبوله �ملنطق أو العقل ومها مناط املعاملة املتساوية . 

بني  مبدأ التناسب يكفل حتقيق التوازن بني احلقوق و احلر�ت فيما بينها وو�لنتيجة فإذا كان        

ضما� لوحدة النظام القانوين يف محايته ملختلف القيم ، يف إطار اهلدف من القانون  املصلحة العامة

و اليت ال بد أن تراعي بني كل ، فإنه مبوجب ذلك التناسب تتحدد املعاملة القانونية الواحدة . الدستورية 

من  وحدة املعاملة ال بد عليه أن يتحققمن اهلدف من القانون و املصلحة العامة . وحىت يصل القاضي إىل 

  )2(.  ألسس القانونيةلقيام العاملني السابقني وفق 

  

 املطلب الثاين

  وقـحق قتضيات الشرعية الدستورية وم

  بني مسو الدستور و سيادة القانوناإلنسان                        

  

و       أل�ا تتدرج من حيث أمهيتها . ة ملؤكد أن النصوص التشريعية ليست كلها يف مرتبة واحدا       

    )3(.  وعلى ذلك �تى يف طليعتها الدستور فاملعاهدة مث القانون العضوي و القانون العادي. ترتيبها 

     

  ـــــــــــــــــــــــ

 كمة العليا األمريكيةقضت به احملللتفصيل يف معيار املنطق و العقل املعمول به يف جمال املعاملة املتساوية وفق ما  )1( 

  غري منطقي . راجع :  إعتبار كل متييز إليه ا�لس الدستوري الفرنسي يفو كذلك ما ذهب 

_ Gerald Gunther, op cit p 270. _ Ferdinand Melin- Soucramanien, le principe  d’égalité dans 

la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, Economica 1997 p p 33_ 128. _ Christian Starck, 

la constitution, Cadre et mesure du droit, Economica, 1994, p111. 

وهنا يتضح أن التناسب صفة مرتبطة �ملعاملة املقررة قانو� للمراكز القانونية املتماثلة حىت نصل إىل املساواة مبعناها  )2(

 .129، ص  ، املرجع السابق _ أمحد فتحي سرور . ناسبتييز غري املو يبقى التمييز احملظور هو التم. الواسع 

 ، اجلزائر ، عني مليلة ، دار اهلدىمزيدة و منقحة   ، طبعة جديدة ، الدستور اجلزائري عبد هللا بوقفةأنظر : _  )3(

 . 27، ص 2011
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املستقرة   أصبح من املبادئ، فاإلقرار �ن الدستور يعلو أو �ألحرى يسمو على بقية القوانني األخرى      

كون  . وحقيقة واملسلم �ا على صعيد الفقه القانوين سواء نصت عليها الدساتري أم مل تنص عليها

، على الرغم من أخذه  عرفت منذ ا�تمعات السياسية القدمية، د الدستور هو القانون األعلى يف البال

  يتـغري أن فحواه واحد وهو وجود جمموعة من األحكام و القواعد ال. أشكاال وأمساء متعددة 

ومن جهة  .ة عدم املساس �ا هذا من جهة تتمتع مبكانة و قدسية البد أن تؤخذ بعني اإلعتبار وضرور 

فإن الشرعية  ، ة و ملبدأ خضوع الدولة للقانونيهو األساس لقاعدة املشروع وملا كان الدستور أخرى

كما أن كفالة .سيادة القانون أ الدستورية و حقوق اإلنسان يتحدد نطاقها بني مبدأ مسو الدستور و مبد

  )1(. من أهم أولو�ت  اإلنسان وحر�ته تنتصب وفق لذلكحقوق 

ور ـبني مسو الدست ساننطاق الشرعية الدستورية وحقوق اإلن تناولبني املبدأين سن املسألة ثولبح      

 إلنسان بني مبادئ الدستور و نصوصكفالة حقوق ا. مث نتناول  الفرع األول  من خالل سيادة القانونو 

  . الفرع الثاين من خالل القانون

  

  لفرع األولا

 نطاق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان 

 ونـادة القانـور و سيـو الدستـبني مس                          

  

ة حكاما وحمكومني يعين خضوع مجيع من يف الدول ، إن مبدأ الشرعية الدستورية كما سبق و بينا        

فهذا املبدأ يؤكد من جديد على املبدأ السابق ( مبدأ مسو  . كونه القانون األمسى للبالد،  ألحكام الدستور

  . يضمن مبدأ آخر أال وهو مبدأ سيادة القانون الدستور ) و الذي بدوره

        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اململكة األردنية  دجلة ، دار  ، مقومات الدستور الدميقراطي وآليات الدفاع عنه سرهنك محيد الربزجنير :  _ ـأنظ )1(

   . 168ص ، 2009 ،الطبعة األوىل  ،اهلامشية 
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كام واليت على احل، من خالل وجوب توافر قواعد قانونية سابقة  مبدأ سيادة القانون هذا و لقد برز       

و جند هذه القواعد أساسها يف القانون الطبيعي املوجود يف كل زمان ومكان. ومن بني . أن يلتزموا �ا 

وأن سيادة الدولة ليست للحكام و إمنا لألمة ، توفري احلر�ت األساسية لإلنسان ، قواعد هذا القانون 

أ سيادة القانون قررت الوثيقة لذلك ومن أجل تدعيم مبد.  مكونة إراد�ا من جمموع إرادات األفراد

. حكم القانون بني السلطات حىت تنهض كل سلطة مبا هلا من صالحيات دون أن تتجاوز  الدستورية الفصل

)1 (  

، أنه إذا كان للمبدأ مفهوم موحد �لنسبة جلميع النظم املعاصرة ، ما جيب التنويه به يف هذا املقام إن        

مبا ، فإن أسلوب التطبيق خيتلف من نظام إىل نظام آخر ، حملكوم حبكم القانون لتزام كل من احلاكم واإوهو 

. ضمانته وأهدافه و لذلك فقد إختلفت مصادر املبدأ . يتماشى مع تراثه التارخيي واملذهبية اليت يعتنقها 

لعامة ملبدأ سيادة القانون مصطلح موحد متفق عليه رغم أنه أصبح من املبادئ القانونية ا أضحىلذلك 

و اإلقتصادية و       واجبة التطبيق يف كل دول العصر بغض النظر متاما عن اإلجتاهات السياسية 

إذ أستقر الفكر السياسي  .اإلجتماعية اليت تتبناها الدولة و تتخذ منها أهدافها و غا��ا املستقبلية 

  )2( . القانوين اآلن أن السلطة و القانون ظاهر�ن متالزمتان ومتكاملتانو 

جند مسألة الرقابة على دستورية القوانني وذلك ، ومن بني أهم تفصيالت إعمال مبدأ سيادة القانون        

و الذي يتطلب خضوع اجلميع سواء كانوا حكاما أو حمكومني إىل . �سيس على مبدأ سيادة القانون 

 أن تتفق تصرفا�ا و قرارا�ا مع أي أن ختضع السلطات العامة يف الدولة للقانون مبعىن . سلطان القانون

وإذا أخذ� يف اإلعتبار أن تدرج القوانني من حيث القوة التشريعية ملبدأ سيادة . أحكام القانون ونصوصه 

. فإنه يكون لزاما على سلطات الدولة أن تراعي التدرج التشريعي يف سن التشريعات ، القانون املشروعية 

، وإن  يف املرتبةويسمو عليها الفة ألحكام الدستور الذي يعلو يف الدرجة ومعىن ذلك أال تصدر القوانني خم

  يـفعلت خالف ذلك تكون قد خرجت عن حدود إختصاصها ويصبح عمل غري شرع

  

  ـــــــــــــــــــــ

ريب غالعامل ال منلفكرة ابعد ذلك  تمث إنتقل. ريب غكان القرن الثامن عشر هو �ريخ ملبدأ سيادة القانون يف العامل الف )1(

  .حىت أصبح اآلن مبدأ قانونيا مسلما به من كافة األنظمة القانونية املعاصرة على إختالف أشكاهلا، إىل خارجه 

، دار النهضة  ، مبدأ سيادة القانون و ضما�ت تطبيقه طه حسني السيد_  : أنظرملزيد من التفصيل يف املسألة  )2(

   .43_42ص 1996 القاهرة ، ، العربية
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و يكون �طال و جيوز الطعن فيه ورده إىل حدود الشرعية وجعله موافق ملبدأ . وخمالف ملبدأ سيادة القانون 

  )1( . سيادة القانون

  الفرع الثاين

  نيــان بـة حقوق اإلنسـكفال                               

  مبادئ الدستور و نصوص القانون 

        

تعد قيودا على مجيع السلطات و األفراد يف ، املعايري و الضوابط الدستورية و القانونية  ال شك أن       

مجيع تصرفا�م يف هذا اإلطار مبا يكفل وأن �يت . يتعني على اجلميع اإللتزام �ا وعدم خمالفتها ، الدولة 

  . حق األفراد يف التمتع بتلك احلقوق واحلر�ت وفقا للتنظيم القانوين الذي كفلته تلك النصوص 

 لالقانونية نتناو مسألة كفالة احلقوق و احلر�ت وفق التأصيالت الدستورية والتفصيالت  بحثلو       

لعادية لضمان جياز القوانني ا�نتناول يف املقام األول . مث وحر�ته  مسألة احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان

  .يف املقام الثاين  اإلنسان وحر�ته حقوق

  

  :  حلقوق اإلنسان وحر�ته ة الدستورية يأوال: احلما

وهي اليت تكفل . ال شك أن النصوص الدستورية و القانونية تعترب السياج الواقي حلقوق اإلنسان        

يمها وتوضح كيفية ممارستها وتضع الضوابط جلهة اإلدارة وغريها من السلطات عند مباشرة إختصاصها تنظ

الضوابط و املعايري . وإن إلزام جهات اإلدارة بتلك  اليت قد تقيد من إمكانية ممارسة تلك احلقوق و احلر�ت

. وإذا  التعويضو عن جمال اإللغاء ، مبا جيعلها بعيدة  يعين يف ذات الوقت سالمة تصرفا�ا ومشروعيتها، 

  قد و . ا و قرارا�ا تكون معرضة لإللغاءخالفت تلك الضوابط أو جتاوز�ا فإن تصرفا�

 إمكانية قيام املسؤولية اجلنائية �إلضافة إىل  هذا  . يض املتضررين عما حلقهم من أضرارتؤدي إىل تعو 

  . لفة ملبدأ الشرعية التأديبية يف حق من أصدر مثل تلك القرارات املخاو 

  

  ــــــــــــــــــــــ

_ طه حسني  أنظر: مسو الدستور ومبدأ سيادة القانون أات الدستور الدميقراطي وفقا ملبديف مقوم زيد من التفصيلمل )1(

  .ها يليوما  134، ص السابق السيد ، املرجع 
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سنقوم �لقاء الضوء على بعض أهم حقوق اإلنسان اليت تناوهلا كل من الدستور و القانون �حلماية و          

من  يةو محانصا وفقا للتجربة الدستورية اجلزائرية أين أبدى الدستور اجلزائري إهتمامه البالغ حبقوق اإلنسان 

ستقالهلا يوم اجلزائر ومنذ إف.  خالل جتارب متتالية تضمنت كل جتربة جمموعة معينة من األحكام الدستورية

  )1(يف جمال محاية حقوق اإلنسان . عرفت جتارب دستورية متتالية  05/07/1962

  حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية  :  1963إهتمام دستور سنة  _1 

أين وضع هذا اآلخري نصوصا عديدة يف أكثر .  1963سنة الدساتري اجلزائرية  هو دستور  ولكان أ         

اجهها يف وضع نصوصه رغم الصعوبة اليت و . لتجسيد اإلعرتاف حلقوق اإلنسان للمواطن مادة  15من 

حادية نظام  املناداة حبقوق اإلنسان من جهة وأاب الذين نتجا عن حماولة اجلمع بنيو اإلضطر  أمام التناقض

.  من جهة أخرى 1963من دستور  23ا�سدة من خالل نص املادة  فرتةاحلكم يف اجلزائر خالل تلك ال

)2(  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  ا ـت آخرهو املعدل عدة مرا 1959موعة كبرية من الدساتري العربية ومنها الدستور التونسي لعام على غرار جم) 1(

و .  15إىل  05يف مواده من  1992و  1972سنة و املعدل  1962، املغريب لعام 14إىل  05مواده من  يف 1988سنة 

ى . للموقوف عل69إىل  25و  20إىل  08يف مواده من  1980فدستور  1971مث  1882املصري إبتداءا من دستور 

مصادر يف ، دراسة دوق : _ عمر ص أنظريف املسألة  ملزيد من التفصيل . حر�تمضامني هذه الدساتري من حقوق و 

  . 77 _ 67، ص ص  مرجع مذكور، حقوق اإلنسان 

، ضمان  ، اإلعرتاف �حلقوق السياسية لكل مواطن كموافقة اجلزائر على نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )2(

، حرية  التصويت ، احلق ساواة يف الواجبات و احلقوق بني املواطننيملالدولة �موعة من احلقوق ذات الطابع السياسي كا

إحرتام   ايب و احلق يف اإلضراب، احلق النق الصحافة و وسائل اإلعالم ، �سيس اجلمعيات و حرية التعبري و اإلجتماع

، جمانية التعليم، إحرتام كرامة  ة املسكن وسرية املراسالت احلق يف العمل، حرم تقدات و حرية ممارسة األد�نراء و املعاآل

فيما وضعه دستور   . للتفصيل  ، ضمان الدولة للحق يف الدفاع ومحايتها لألسرة مجيع صور التمييز اإلنسان و مكافحة

  .منه  21إىل  04من أحكام متعلقة حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية راجع املواد من  1963
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  حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية  : 1976إهتمام دستور سنة _ 2

مادة أين أقر إىل جانب  25على حقوق اإلنسان يف أكثر من  صو الذي ن 1976دستور  مث جاء     

منه   71ا هو وارد بنص املادة احلقوق و احلر�ت نصوصا عقابية يف حالة اإلعتداء على احلقوق طبقا مل

  ومع ذلك  فإنه مل يعرف جماال للتجسيد فيما خيص ما أقره من حقوق سياسية بسبب إستمرار النـظام

  )1( .76من دستور  94يف فرض احلكم القائم على احلزب الواحد طبقا ملا تضمنته املادة 

  ساسية  :حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته األ 1989إهتمام دستور سنة _ 3

وفق مميزات خمتلفة متعلقة مبفهوم  1989 فيفري 23 صدر دستور،  1976خالفا ملا متيز به دستور      

حيث جاءت صيغت هذا األخري مبزيد من التحديد فيما خيص ما أقره من أحكام . حقوق اإلنسان 

   )2(مادة  35قرابة  من خالل، متعلقة �حرتام حقوق اإلنسان ذات الصلة حبقوق األفراد و اجلماعات 

  

  ـــــــــــــــــــــ

ز بسبب ، مكافحة مجيع صور التميي ، مساواة املواطنني يف احلقوق و الواجبات 76ومن بني ما نص عليه دستور  )1(

ية ، ضمان احلقوق السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية للمرأة اجلزائرية، ضمان حر  اجلنس أو العرق أو احلرفة

حقوق الغري على مجيع املواطنني و حر��م و كرامتهم، احلق يف امللكية ويف العمل و إحرتام  ، فرض املعتقد وحرية الرأي

، الوقاية الصحية و يف الراحة ، ومحاية الدولة لألسرة واألمومة و الطفولة و  يف األجر و يف احلماية اإلجتماعية و األمن

، حق اإلنتخاب ، احلق النقايب  ، حرية إنشاء اجلمعيات ائف الدولة أمام مجيع املواطنني، فتح وظ الشبيبة و الشيخوخة

فيما أقره من حقوق هو  76، حرمة حياة املواطن وشرفه و منزله. ويبقى املالحظ بشأن دستور  وحق اللجوء السياسي

.  80و 76،  53،  42،  39ملواد : �كيده للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية وفق ما هو منصوص عليه �

كما هو الشأن �لنسبة حلظر احلق يف اإلضراب يف القطاع ،وبعض من احلقوق السياسية الواردة و فق قيود شديدة 

  . منه 61العمومي طبقا ملا نص عليه يف املادة 

، �كيد ضمان  ، احلق يف األمن سان، إحرتام كرامة اإلن ومنها سواسية كل املواطنني أمام القانون مناهضة كل متييز )2(

ذات الطابع ، حق إنشاء يف اجلمعيات الدفاع الفردي و اجلماعي على احلقوق األساسية و احلر�ت الفردية لإلنسان 

   =وق ـاحلقمن مبادئ و أحكام متعلقة بشىت جماالت  1989فيما أقره دستور السياسي . ملزيد من التفصيل 
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منها حبق  خاصة ما تعلق. حكام ثناء جتسيد ما أقره من  مبادئ و أرغم اإلنزالق اخلطري الذي وقع فيه أ

القواعد               و  ته بشأنفإن أهم ما ميكن مالحظ ذلكورغم  . )1(اإلنتخاب و التعددية احلزبية 

و        تكريسا للحماية الدستورية حلقوق اإلنسان 1989األحكام الدستورية املقررة مبوجب دستور 

أين تعرض  )2(حر�ته أ�ا أحكام و قواعد و مبادئ تتوافق مع طبيعة القانون الدويل حلقوق اإلنسان . 

  )3(ها عن قناعة تولدت عن تلك األوضاع . لتعديل عرب يف تفاصيل 1989فيما بعد دستور 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  منه .         66و 54،  40،  33،  32،  31،  28،  23احلقوق  واحلر�ت، راجع املواد  :  =

دخلت ج وما أرسته العملية من نتائ 27/12/1991ليوم  إذ ومبناسبة إجراء اإلنتخا�ت التشريعية يف دورها األول) 1(

من الدستور ، نتجت عنها مظاهر عربت عن اإلنتهاك  86طبقا للمادة  14/01/1992جلزائر يف حالة الطوارئ منذ ا

احلر�ت و الفظيع حلقوق اإلنسان وحر�ته األساسية ، جتسدت من خالل أعمال العنف واإلعتقال والقتل ومصادرة 

عمال التعذيب و . �هيك عن أصفة سرية بيها فات قضائية خاصة تدار احملاكمات خرق حقوق الدفاع �نشاء جه

الشأن �لنسبة  كما هو    حمل تكذيب من جهة وحمل نشر و تنديد من جهة أخرىكانت و اليت   ، األعمال الشبيهة �ا

وعربت عن . رت بتدهور أوضاع حقوق اإلنسان خالل الفرتة أنذاليت ، للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

 1993و ذلك بداية عام      ل إصدارها لكتاب ذكرت وشرحت واصفة فيه حاالت التعذيب يف اجلزائر ذلك من خال

. كما عمل تدهور األوضاع خالل هذه الفرتة على إدراج منظمة العفو الدولية للجزائر ضمن القائمة السوداء حلقوق 

وضاع حقوق اإلنسان يف اجلزائر تدهور أ لتفصيل يف. ملزيد من ا 1992من خالل مضمون تقريرها لعام ، اإلنسان 

  . 1992، التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان يف العامل لسنة  _ منظمة العفو الدولية : أنظر 1992خالل سنة 

 .125، ص  ، مرجع مذكور ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان عمر إمساعيل سعد هللا_ :  أنظر )2(

. ملزيد من التفصيل  28/11/1996صادق عليه الشعب اجلزائري يف إستفتاء عديل لت 1989تعرض دستور حيث  )3(

. اجلريدة الرمسية للجمهورية 07/12/1996ليوم  96/438نص املرسوم الر�سي رقم _ :  أنظر يف مضمون هذا التعديل

 .76عدد ،  1996الدميقراطية الشعبية ، سنة   اجلزائرية 
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  : نسان وحر�ته و التشريعات العادية ومحاية اإل�نيا: القوانني

اإلنسان وق و القواعد العامة لإلعرتاف حبق إذا كانت خمتلف الدساتري نصت على املبادئ األساسية      

تربز يف ايتها ، فإن اإلهتمام �ذا الوصف أضحى غري كاف . وهو ما جعل التشريعات العادية وضرورة مح

هي اليت تكفل مهمة ضمان ممارسة احلقوق واحلر�ت لإلنسان . تقنيات خاصة وعامة شكل قوانني و 

بني هذه . ومن  وملا ينطوي عليه من إجراءات قانونية ومؤسسات و أجهزة قائمة ، إستنادا إىل الدستور

، و قوانني  ، قانون اجلنسية ، قانون العمل ، قانون األسرة ، القانون املدين القوانني ، قانون العقو�ت

  عديدة .

  :اجلزائري  _ �لنسبة لقانون العقو�ت1

صال حلماية حقوق اإلنسان من اإلعتداء عليها فإن من القوانني املوضوعة أ قانون العقو�ت إذا كان      

و       ميثل تلك ا�موعة من القواعد القانونية اليت حتدد سياسة التجرمي ، قانون �ذا الوصف هذا ال

  )1(.  اجلزاء

اذ حممود يرى األست، من قانون العقو�ت  قة بني الدستور و أحكام القسم العام�صيل العالويف         

اليت يقوم عليها القانون بادئ األساسية أن القسم العام يتضمن امل ذلك. ثيقة  أ�ا عالقة و جنيب حسني

ت و احلقوق الفردية اليت ومن مث تتصل �حلر� اجلنائي . وتتمثل فيه فلسفتة وتعرب عن إجتهاهه و روحه .

، شق يتصل �ألحكام املختصة �لنظرية  . وهي عالقة ذات شقني وصيانتها الدستور على تقريرها  حيرص

  )2(التدبري اإلحرتازي.ختصة �لنظرية العامة للعقوبة و حكام امل، وشق يتصل �أل العامة للجرمية

      قانونية عديدة ترمي إىل محاية قد تضمن قواعد )3(قانون العقو�ت اجلزائري أن جند   و �لنتيجة      

  

  ــــــــــــــــــــ

  .  3ص ، 1981 ، ، �تنة ابشه، دار ال ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري سليمان �رش_  أنظر : )1(

  . 10، ص  1992،   ، القاهرة دار النهضة العربية،  ، الدستور و القانون اجلنائي : _ حممود جنيب حسين أنظر )2(

  املعدل و املتمم . 08/06/1966مؤرخ يف  66/156ألمر رقم ي الصادر �نص  قانون العقو�ت اجلزائر  راجع )3(
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اجلزائري . تضمنتها عدة مواد  املنصوص عليها يف الدستور اإلنسان متصلة إتصاال وثيقا �ملبادئحقوق 

، احلق يف اإلستفادة  أو املال ، حق الدفاع الشرعي عن النفس أو الغري ا على سبيل الذكر ال احلصرمنه

، احلق يف محاية احلرية الشخصية و سائر احلقوق  من ظروف التخفيف أثناء توقيع العقوبة على املتهم

، احلق يف احلماية  ، احلق يف احلماية من إساءة إستعمال السلطة اإلنسانية و تسليط العقاب على املعتدين

احلق يف  ق يف األمن و يف السالمة اجلسدية، احل أثناء أداء ملهامهيتعرض هلا املوظف  من اإلهانة اليت قد

، احلق يف احلماية ضد كل مظاهر اإلمهال �لنسبة لألطفال  ة املنزليانة الشرف و احلياة اخلاصة و حرمص

، احلق يف احلماية ضد اإلعتداءات املمكنة على املمتلكات الشخصية من أعمال  و العجزة و النساء

  )1(.  ، األدبية و الفنية ، حق محاية امللكية الفكرية التخريب و التحطيم السرقة و

  _ �لنسبة للقانون املدين اجلزائري:2

د وعة احلقوق املالية الناجتة عما قفهو ذلك القانون الذي يعمل على تقنني جمم ، أما القانون املدين      

، كحق  وكذا احلقوق العينية األصلية و التبعية ينتج عنها من إلتزامات عقدية ، دوما ق يربم من عقود

زاما و واجبا على عاتق الفريق ت. أين عمل على تثبيت هذه احلقوق لفريق مبا جيعله إل امللكية و حق الرهن

   . وبذلك يظهر هذا القانون كأداة لضمان محاية احلقوق و فرض تنفيذ اإللتزامات )2(. املقابل 

ملا  ان يف ممارسة حقوقه إبتداءا من �ريخ والدته حيا . مع متتع اجلنني �ا طبقا�هيك عن تقريره حلق اإلنس

  )3(هو منصوص عليه من حقوق .  وتقرير احلق يف التعويض عن كل مساس أو إضرارا �ا . 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  53 ، 39 : املواد احلر�ت أنظر فيما نص عليه قانون العقو�ت اجلزائري من محاية للحقوق وملزيد من التفصيل  )1( 

  371إىل  350 و 320 ، 314،  303إىل  295و  283إىل  254 و 148 ، 144 ، 136 ، 135 ، 111،  107

  . ومواد أخرى 394إىل  390 و 386

  . املعدل و املتمم 26/09/1975املؤرخ يف  75/58ألمر رقم ن املدين اجلزائري ، الصادر �القانو راجع نص  )2( 

  . من قانون املدين اجلزائري 124هو ما تولت النص عليه املادة  و )3(         
  

97  



  الدميقراطية، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون كأسس للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ....................الفصل الثاين 

  

  _ �لنسبة للقوانني اخلاصة اجلزائرية:3

جند قانون األسرة ، حر�ته احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان و وضوعة لتجسيد ومن بني القوانني امل      

  . اجلزائري و قانون اجلنسية اجلزائرية و قانون العمل

وذلك يف ، األسرة يضمن جمموعة من القواعد مقننة حلفظ حقوق أفراد  )1(فقانون األسرة اجلزائري       

،  التصرف فيهو كحق متلك الزوجة للصداق ،لعالقة القائمة شكل واجبات و إلتزامات متبادلة يف إطار ا

ن واحد يف حدود ما أقرته الشريعة حق يف الزواج �كثر م ضها له ،داء رغبتها يف الزواج أو رفحقها يف إب

،  ، حق الولد يف النسب ، احلقوق و الواجبات املتبادلة بني طريف عقد الزواج اإلسالمية و نصوص القانون

.  اث الشرعي، احلق يف املري  والزوجة، احلق يف النفقة لألبناء  لب الطالق أو التطليق أو اخللعاحلق يف ط

  فإنه يتضمن بدوره نصوصا ختص بعض من  )4(اجلزائرية  )3أما قانون اجلنسية ( )2(

و        ةية اجلزائرية األصليحقوق اإلنسان ذات األمهية البالغة ، ينتصب كأمهها ، احلق يف التمتع �جلنس

  )5(احلق يف إكتسا�ا وفقدان و إسرتجاعها . 

 

  ـــــــــــــــــــــ

 27املؤرخ يف  05/02، املعدل و املتمم �ألمر رقم  09/06/1984املؤرخ يف  84/11قانون األسرة اجلزائري رقم  )1(

  . 2005 ، ، وزارة العدل ، الطبعة الرابعة الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، 2005فيفري 

 14 13،  8:  املتبادلة من خالل ما تضمنته املواد وقد نص قانون األسرة اجلزائري على هذه احلقوق و اإللتزامات )2(

  . منه 183إىل  126 و 75،  74 ، 53 ، 48 ، 41 ، 39  إىل 36و 

اليت  ،السياسية و القانونية  يف الدولة احلديثة األداةاجلنسية عترب تيقول األستاذ عمر صدوق خبصوص اجلنسية : " ) 3(

لكل دولة قانون خاص  بني املواطنني و األجانب .يكون التمييز  . و بواسطة هذه األداةتربط املواطنني بدولتهم 

آ�ر  و شروط إكتساب هذه اجلنسية من األجانب و ظروف سحبها املتمتعني �ا و واجبا�م وحقوقهم و حيدد ، جبنسيتها 

  .  81، ص  ، املرجع السابق صدوق عمر  _ "  كل ذلك ...

املؤرخ يف  05/01م ـاملعدل و املتمم �ألمر رق،  1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/86قانون اجلنسية اجلزائرية رقم ) 4(

  . 2005، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، الطبعة الثالثة ، وزارة العدل  2005فيفري  27

  . منه 24إىل  6وهو ما أقرته املواد من ) 5(
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فقد نص على حقوق عديدة ختص اإلنسان بومسه مواطن تربطه بدولته ، وفيما خيص قانون العمل 

و احلماية ،         يف العمل  . ومن بني هذه احلقوق جند كعامل من جهة أخرىمن جهة و رابطة اجلنسية 

،  ، احلق يف الراحة و يف التقاعد و األجر املناسب للعمل املؤدى احلماية اإلجتماعية للعامل و ألسرته

، األمن و طلب العمل  ، الوقاية  الصحية ، احلق يف اإلضراب ويف الضمان اإلجتماعي احلق النقايب

  )1(.  وغريها ، ، احلق يف التكوين و الرتقية لبدنية و الكرامة اإلنسانيةصيانة للسالمة ا

الدستورية و اجلدير �ملالحظة أن اإلهتمام حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته إنطالقا مما أقرته الو�ئق        

توى مسجتسيد اإلهتمام حىت على  عادية املتنوعة ، إمتدت إىل تكريس واملختلفة و التشريعات ال

 لة احلماية علىن عملت هذه األخرية على جتسيد مسأأي. املؤسسات الوطنية و الضما�ت الفعلية 

ففيما خيص  املستو�ت السياسية و القانونية و القضائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية .

كن �كيده أ�ا فإن ما مي، وما أنيط �ا من مهام يف ميدان حقوق اإلنسان  )2( املؤسسات الوطنية

  مؤسسات أنشئتها دول عديدة لتجسيد احلماية على املستوى الوطين من خالل التعزيز والرتقية، احلماية

 و الضمان حيث أنيطت �ا وظائف نوعية مهمة منها متكني الدول واألفراد مبا يلزم من معلومات ختص

  املسامهة العميقةامها لدى الرأي العام مسائل تتعلق حبقوق اإلنسان. توطيد ثقافة حقوق اإلنسان وإحرت 

 

  

  ــــــــــــــــــــــ

املتضمن القانون األساسي العام للعامل  05/03/1978املؤرخ يف  78/12حر�ت توىل القانون رقم قوق و وهي ح) 1( 

من لوقاية و املتعلق � 06/02/1990املؤرخ يف  90/02. إضافة إىل قوانني أخرى منها القانون رقم  عليها النص

و  21/04/1990املؤرخ يف  90/11وكذا القانون رقم .  ارسة حق اإلضرابتسويتها ومماجلماعية يف العمل و النزاعات 

  . املتعلق بعالقات العمل الفردية

ا أوكل إليها قد عملت هذه املؤسسات الوطنية و اليت يقصد �ا اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان من خالل أدا�ا مل )2(

إمساعيل  صون حقوق اإلنسان على املستوى الوطين مبا جعل منها كما يؤكد ذلك األستاذ عمروظائف كرتقية و من 

سعد هللا ، أداة تتدعم �ا قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، للتفصيل أنظر: _ عمر إمساعيل سعد هللا  املرجع 

  . 128_127السابق، ص 
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، إستعراض و دراسة كل ما ميكن أن  لة حقوق اإلنسان إىل جانب احلكوماتا تطرحه مسأاجلادة فيمو 

إعداد و  ق اإلنسان ،ىل تعزيز حقو اإلدارية الرامية إ اتو الرتتيبيرتتب عن التشريعات و األحكام القضائية 

حقوق  أداء مهامها يف جمال ات يف، مساعدة احلكوم عرض ما أمكن من تقارير على جهات خمتصة

اة على عاتقها مبقتضى إتفاقيات خاصة حبقوق اإلنسان يذا ملا تعهدت به من إلتزامات ملقاإلنسان تنف

  .وترقيتهاجلنة الوطنية اإلستشارية حلماية حقوق اإلنسان اك،   هي طرفا فيها

بادئ الدستورية امل طارالتشريعات العادية يف إ خمتلف أرستها وخبصوص الضما�ت الفعلية اليت       

لتجسيد مسألة احلماية الوطنية حلقوق اإلنسان و حر�ته ، فيمكن رصد مجلة منها ، عملت الدول عديدة 

صادية واإلجتماعية والثقافية _ على _ على إختالف مذاهبها السياسية و أنظمة حكمها و توجها�ا اإلقت

وضعها موضع التطبيق الفعلي . ومن أمهها على وجه اخلصوص ، الضما�ت السياسية من خالل إقامة 

األنظمة الدميقراطية داخل ا�تمعات احلديثة . فال جمال للشك يف أن األنظمة الدميقراطية تعترب ضمانة 

ر��م وكفالة منها حلق التمتع  �ا من خالل  مجلة  من املبادئ  سياسية لصاحل األفراد محاية حلقوقهم و ح

. إىل جانب الضما�ت القضائية  )1(ينتصب كأمهها مبدأ الفصل بني السلطات يف إقامة دولة القانون . 

 عله سلطة مستقلة عن �قي السلطات .جيو بل ، وذلك ليس �قامة اجلهاز القضائي يف الدول فحسب 

بة الرقال ممارسات عديدة كان حقوق األفراد وحر��م من خالهذه السلطة على ضمحيث تعمل بذلك 

، احلق  ، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من خالل القضاء اإلداري إلغاءا و تعويضا القوانني على دستورية

  . رباءة و غريها ، قرينة ال يف اللجوء إىل القضاء

  

  ــــــــــــــــــــــ

من جهة  قانونية فيما بني السلطات الثالثمهمة حتديد العالقة ال مة دولة القانون يتوىل الدستور �افعند إقا )1(

الدستورية فيكون بذلك إستعمال كل مؤسسة من املؤسسات  ة كل سلطة لكل مؤسسة من جهة أخرى .�كيد مالزمو

، اإلختصاصات  تجنب التداخل يف جمالو ل. القائمة لسلطتها يف جمال إختصاصها مظهرا من مظاهر دولة القانون 

أن كل من "  . واملبدأ القائل : ألن السلطة حتد السلطة تبعا هلذا املبدأ. يستلزم إعمال مبدأ الفصل بني السلطات 

_ ميشال مياي دولة القانون ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، :  أنظر ".يل ال حمالة إىل إساءة إستعماهلا ميلك السلطة مي

  .ها وما يلي 288، ص 1990،  ، اجلزائر كنونن عب
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 الباب الثاين

   ةـة الدستوريـة للشرعيـائم القاعديـالدع                        

  اإلجراءات اجلزائيةانون قيف سان اإلنو حقوق 

  

يهذف إىل  ة ،من كون القانون اجلنائي بشقيه ، قانون العقو�ت و قانون اإلجراءات اجلزائي إنطالقا         

وهي اليت ، وهي اليت متس الدولة و ا�تمع ، أو اخلاصة ، محاية املصاحل اإلجتماعية ، سواء كانت العامة 

و  ذلك تتميز بقوة التأثري على السلوك اإلجتماعي . فراد . فإن قواعده تبعا لألتتعلق حبقوق و مصاحل ا

ى خمالفتها وفقا لقانون عل اجلزاء ترتيبمع ، معينة من السلوك  أمناطيتجلى ذلك من خالل فرض 

إقرار و احلقيقة عن كشف الأثناء ، العقو�ت . أو مبا هو منظم من قواعد إجرائية ماسة حبر�ت األفراد 

  . لطة الدولة يف العقاب و فقا لقانون اإلجراءات اجلزائيةس

مجلة الدعائم القاعدية اليت ، سنتناول �لدراسة و التحليل  يتضمنه هذا الباب ،سومن خالل ما         

قاصد القانون مب ، بدأتقوم عليها مسألة الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية 

بني فكرة املوازنة بني النظم اإلجرائية اجلزائية ، و إنتهاءا بتحليل مقتضيات ذات املسألة ، ر و طبيعته املذكو 

  و فكرة الشرعية اإلجرائية اجلزائية ، كل ذلك من خالل مضمون الفصلني التاليني :

  

  الفصل األول

  بني الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان 

  و طبيعتهمقاصد قانون اإلجراءات اجلزائية                                  

  

  الفصل الثاين

  بني الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني فكرة املوازنة

  اجلزائية   ائية و فكرة الشرعية اإلجرائيةاإلجرائية اجلز  النظم                        
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  الفصل األول

  ن اـة و حقوق اإلنسـة الدستوريـلشرعيا                         

  طبيعتهة و مقاصد قانون اإلجراءات اجلزائيبني 

  

  

، عرب ما يرتبه من ضما�ت حلماية و قانون اإلجراءات اجلزائية إىل محاية املصلحة اإلجتماعية  فيهد       

 أثناء افه يف إطار الشرعية الدستوريةللخطر أثناء ذلك . �هيك عن إستهدصون حرية املتهم ، اليت تتعرض 

 حقوق اإلنسان ، واحلرية الشخصية و سائرإحداث التوازن املطلوب بني فاعلية العدالة اجلنائية من جهة 

  )1( ملقاصده . حتقيقه ى . و يف ظل ذلك تتحدد طبيعة أثناءوحر�ته املتصلة �ا من جهة أخر 

قانون ستورية و حقوق اإلنسان بني مقاصد ويف هذا الفصل سندرس مقتضيات الشرعية الد       

املبحث األول إىل مضمون تلك  . نتطرق من خالل إثنني اإلجراءات اجلزائية و طبيعته يف مبحثني

 نعاجل ذات املقتضيات من خالل طبيعة قانون . مث ةاإلجراءات اجلزائيمقاصد قانون  من خالل املقتضيات

اإلجراءات اجلزائية عرب عالقة هذا األخري �لقوانني ذات الصلة ، و عرب كونه من القوانني املنظمة للحرية 

 انون اإلجراءات اجلزائيةقكيف عرب  ومن مث . املبحث الثاينمن خالل سائر حقوق اإلنسان  شخصية و ال

  ان ؟اإلنسحقوق ئم القاعدية للشرعية الدستورية و الدعا عن كونه مجلة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

، طبعة  ئيةنا اإلجراءات اجلالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف ، أمحد فتحي سرور: _  أنطرملزيد من التفصيل  )1(

   . 12_  8ص ، ص  1995،   ، القاهرة ، دار النهضة العربية معدلة
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  املبحث األول

    مقتضيات الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

  من خالل مقاصد قانون اإلجراءات اجلزائيــة                       

  
  

من خالل ، إذا كان قانون اإلجراءات اجلزائية يهدف بوجه عام إىل محاية املصلحة اإلجتماعية          

نصه على اإلجراءات القانونية اليت تكفل الكشف عن احلقيقة و إقرار سلطة الدولة يف العقاب من جهة، 

لك اإلجراءات من جهة وعن طريق الضما�ت اليت يقررها حلماية حرية املتهم اليت تتعرض للخطر جراء ت

ما له عالقة �لشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان إىل حتقيق يفإن القانون املعين يهدف �لنتيجة وف . أخرى

وأمهها احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا ، التوازن املطلوب بني املصلحتني العامة و اخلاصة 

. فاعلية العدالة اجلنائية من جهة  ، توازن بني هدفني رئيسيني مهاوهذا ال يتجسد إال عن طريق حتقيق ال .

   )1(. من جهة أخرى املتصلة  �ا واحلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان 

مقتضيات الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان من خالل فاعلية العدالة و يف هذا املبحث سندرس          

الل ية الدستورية وحقوق اإلنسان من خمقتضيات الشرعمث ندرس . من خالل املطلب األول  اجلنائية

   ب الثاين .من خالل املطل ضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا

 

  املطلب األول

  مقتضيات الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان 

  ةــة اجلنائيـة العدالـالل فاعليـن خـم                        

  

  إذا كان القانون اجلنائي مبا يف ذلك قانون العقو�ت وقانون اإلجراءات اجلزائية يؤدي وظيفته يف         

 

  ــــــــــــــــــــــ

  = ويقتضي التوازن الذي يقيمه القانون اجلنائي بني املصلحة العامة و املصلحة اخلاصة ضرورة كفالة حق الفرد يف )1(
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، فإن هدفه يف ذلك هو محاية املصاحل اإلجتماعية  الدولة يف إطار الشرعية على النحو الذي حيدده الدستور

 )1( . مصاحلهمو تتعلق حبقوق األفراد  ومنها اخلاصة اليت. منها العامة اليت متس كيان الدولة و ا�تمع . 

الشرعية الدستورية و حقوق  �لوصف املذكور وفق مقتضيات، لة الفاعلية اجلنائية ولبحث مسأ         

إنطالقا من كون هذا املدلول ال ميكن ، دلول الفاعلية و دورها يف حتقيق العدالة اجلنائية ملعرض تاإلنسان سن

يصل ا�تمع املعني و الدولة القانونية به إىل درجة عالية من الوعي اإلجتماعي أن تظهر معامله إال عندما 

و الفعال وفق         قانون العقو�ت موضع التطبيق اجلدي نص و يظهر ذلك أمام جناعة وضع . القانوين 

 تفصيل آليات ضمان حق املضرور من اجلرمية يف. مث إجرائية دقيقة من خالل الفرع األول  جزيئات

  . فيه خمتلف النظم القانونية �ذا الشأن من خالل الفرع الثاين تالتعويض وفق ما فصل

  

  الفرع األول

  العقو�ت  قانون نـص وضع                                  

  موضع التطبيق اجلدي والفعال

  

  " أال عقوبة قرار مببدأ إنظالقا من اإل ، اجلدي و الفعالع قانون العقو�ت موضع التطبيق يتم وض        

     

  ـــــــــــــــــــــ

 بواسطةوكـذا . أو حىت رجال السلطة العامة ، على حق الفرد يف احلرية عن طريق األفراد  احلرية بواسطة  ردع اإلعتداء =

راع الدائم بني الص. لذلك يظهر جليا تقرير الضما�ت اليت تكفل حرية الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة 

 :. ملزيد من التفصيل راجع  مقتضيات الضبط اإلجتماعي و متطلبات حق الفرد يف احلرية
_ Kacques Laute, droit pénal et démocratie en Aspecte nouveaux de la pensée juridique en 
Hommage à  Marc  Ancel, 1975, pp 145_153. 

 .والذي يبدو واضحا يف قانون العقو�ت، ي بقوة التأثري على السلوك اإلجتماعي ويف ذلك يتسم القانون اجلنائ )1(

كذلك يف قانون اإلجراءات اجلنائية مبا ينظمه  ويتجلى. السلوك ويرتب اجلزاء على املخالفني من أمناط الذي يفرض  و

، ص رجع السابق امل ، فتحي سرورأمحد _ أنظر:  . قيقةمن قواعد إجرائية متس حر�ت املواطنني أثناء الكشف عن احل

10_11.  

104 

  الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني مقاصد قانون اإلجراءات اجلزائية و طبيعته ........................... ألولالفصل ا



  

ووضع العقوبة احملكوم �ا موضع ، �مهية ضبط العالقة بني الدعوى العمومية  دعوى عمومية مرورابغري 

ويف هذا الشأن من املهم التسليم  . نفيذ وصوال و إنتهاءا بكفالة ذلك التطبيق بعد الكشف عن احلقيقةالت

تظهر من خالل تدخل العدالة يف حد ذا�ا يف املسائل اجلنائية من ، منذ الوهلة األوىل أن العدالة اجلنائية 

سواء فيما خيص ، ة اإلجتماعية خالل تطبيق السلطة القضائية لقانون العقو�ت لضمان محاية املصلح

   .ذلك أن اهلدف يف النهاية هو حتقيق اإلستقرار واألمن للمجتمع من جهة . املصلحة العامة أو اخلاصة 

  . و محاية حقوق األفراد من جهة أخرى

 لأن العدالة اجلنائية يف عالقتها �لسلطة القضائية من خال، يف سياق متصل فيه ومما ال شك          

هو بذلك يرتكز على إجراءات . و طبيق قانون العقو�ت أمرا ال ينفصل عن مقتضيات املصلحة العامة ت

و اليت يف إطارها ميكن للعدالة الفصل يف مدى توافر سلطة ، فعالة تصبو دائما إىل الكشف عن احلقيقة 

تقوم على  اجلنائية و فعاليتها مبا جيعل �لنتيجة العدالة ، الدولة يف جترمي الفعل و عقاب املرتكب للجرمية 

أمهية و بذلك نتناول يف املقام األول  . )1(  أمرين أوهلما تطبيق قانون العقو�ت من قبل السلطة القضائية

املبادئ اجلنائية لوضع قانون . مث نوضح  عالقة قانون اإلجراءات اجلزائية مبسألة  تطبيق قانون العقو�ت

   . الثاين قام يف امل العقو�ت موضع التطبيق

  

 :  : أمهية عالقة قانون اإلجراءات اجلزائية مبسألة  تطبيق قانون العقو�ت أوال

إن قانون العقو�ت و قانون اإلجراءات اجلنائية يسهمان بصورة تكاملية يف قيام الكيان العضوي         

راءات اجلنائية هي الوسيلة فاإلج.  كال القانونني وجهان لعملة واحدة حبيث يعترب. للقانون اجلنائي 

   )2( . الضرورية لتطبيق قانون العقو�ت و نقله من حالة السكون إىل حالة احلركة

          

  ــــــــــــــــــــــ

هي مسالة ضمان حق املضرور من اجلرمية يف جرب الضرر ، رين الذي تقوم عليه العدالة اجلنائية و فعاليتها و�ين األم )1(

  . من خالل الفرع الثاينتفصيال هسنوضح و هو ما.  ة مبا له من تعويضاتو من مث احلق يف املطالب. الالحق به 

وهذه اإلجراءات هي اليت تكشف عن مدى اإلحتاد بني اجلزء اخلاص �لتجرمي و اجلزء اخلاص �لعقاب يف قواعد ) 2(

املرجع  ، : _ أمحد فتحي سرور أنظر . لعقاب. أل�ا تبحث يف مدى توافر شروط التجرمي من أجل تطبيق ا العقو�ت

  . 16، ص  السابق
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احملرك و  القاعدة العقابية إن اإلجراءات اجلنائية هي الوجه العملي إلحتاد شقي التجرمي و العقاب يف        

. و�لنتيجة فإن جناح  لكي ينتقل من دائرة التجربة إىل دائرة التطبيق العملي، الفعال لقانون العقو�ت 

بل يتوقف كذلك ، على وضع قانون العقو�ت  ال تتوقف ، املشرع اجلزائي يف محاية املصلحة اإلجتماعية 

 . قيق تلك احلماية و يضمن حتقيق اهلدف من العقابيكفل حت، على وضع تنظيما إجرائيا فعاال 

إال أن قانون ، على الرغم من مالزمة اإلجراءات اجلزائية لقانون العقو�ت ما جتدر مالحظته و أنه  و        

على أنه جيب توفري الفعالية الالزمة هلذا . اإلجراءات اجلزائية ينهض مبهمة حتديد التنظيم اإلجرائي الالزم 

كما أن كل من القانونني يتميز .يد لضمان حتقيق املصلحة اإلجتماعية يف مواجهة اجلماعة أو األفراد التحد

  عن اآلخر مبضمونه وخبصائصه و مبنهجه املستقل.

  

  : �نيا: املبادئ اجلنائية لوضع قانون العقو�ت موضع التطبيق

ق وضع قانون العقو�ت موضع التطبي،  اجلنائية من حيث عناصرها من خاللوتظهر جليا الفاعلية         

ومنها ما يتعلق  �جلانب  .  ئي�جلانب اإلجرامنها ما يتعلق . ة مجلة من املبادئ اجلنائيالفعلي من خالل 

  )1( : املوضوعي نوجزها فيما يلي

  ) 2( : _ ال عقوبة بغري دعوى عمومية1

فإذا  شف احلقيقة من خالل إتيان إجراءات معينةالبدء يف ك، أين يتعني حىت يطبق قانون العقو�ت         

_ 2 .اليت تستوجب  تسليط العقاب، فتنعدم احلقيقة  تبث أن املتهم مل يرتكب الوقائع ا�رمة املسندة إليه

  :   الدعوى العمومية و تنفيذ العقوبة

 كان منطوقهأ� ابل للتنفيذ أن تنتهي حبكم ق ال بد،  حتركها النيابة العامةاليت عمومية الدعوى ال إن        

ن الفعالية ال تتوقف على جمرد تقرير احلق والقضاء أل . وذلك وفقا لإلجراءات اليت يتطلبها القانون نفسه .

  تنفيذه.ة أن توفر مجيع وسائل فحسب بل البد على الدول . به مبوجب حكما قضائيا

 

  ــــــــــــــــــــــ

                                                                              . Delogu, op, cit , pp149,155 _للتفصيل أنظر) 1(

_ Zlataric, droit pénal international, cours de doctorat université de caire, 1968,p150.   

  . " بغري قانون  قوبة أو تدابريال جرمية وال ع " اجلزائري : نص املادة األوىل من قانون العقو�تب جاء )2(
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  :  _ كشف احلقيقة3

ومنه  .املتهم وع اجلرمية و نسبتها إىل فحق الدولة يف تسليط العقاب ال بد أن يتأتى بعد ثبوت وق       

وألن كشف احلقيقة . وجب على قانون اإلجراءات اجلنائية كشف احلقيقة عرب وسائل اإلثبات املختلفة 

نائية يف الوصول إىل ففاعلية العدالة اجل. فهي متس حرية املتهم ، يف اخلصومة اجلنائية بسلطة العقاب  مرتبط

بل حتتم عليه يف سياق ، دف اإلسراع يف احملاكمة إلقتصاد يف مجع األدلة ��سمح للقاضي ياحلقيقة ال 

�هيك عن إحرتام . أن حيرتم ضما�ت حق املتهم يف احلرية ، متصل بدوره يف إقرار ضما�ت الفاعلية 

  )1( . ضما�ت األدلة اليت جيمعها

 �إلدانة  تنتهي ة أو املفرتضة . فكل حقيقةوليست النسبي،  واحلقيقة املراد كشفها هي احلقيقة احلقة        

  )2( أن تبىن على إقتناع  يقيين بصحة ما تنبين عليه من وقائع .جيب 

فإن إجراءات الكشف عن ، ويف إطار الوصول إىل احلقيقة سواء كانت يف صاحل اإل�ام أو املتهم        

بت احلقيقة املنتهية احلقيقة ال جيب أن �دف إىل إثبات اإلدانة بقدر ما جيب أن تتسم �ملوضوعية . فإذا غا

. هذا ويف سبيل  وجدت �ملقابل احلقيقة اليت �يت يف سياق املبدأ العام املبين على قرينة الرباءة، إىل اإلدانة 

  .  قبول الدليل أوال، وإدارة الدليل �نيا، الوصول إىل احلقيقة القضائية وجب التمييز بني أمرين 
  
  

  الفرع الثاين

  رمية يف التعويضضمان حق املضرور من اجل

  

  ة ـيظهر مبدأ ضمان حقوق املضرور من اجلرمية يف التعويض كمظهر جدي ملدى الفعالية اجلنائي       

  
  

 ــــــــــــــــــــــ  

                         .ALI Rached, de l’intime conviction du juge, thèse, Paris,1942,p23 _ أنظر : ) 1( 

ملزيد من التفصيل يف قبول الدليل و إدارة الدليل �دف  .خرى فإن اليقني هو مناط احلقيقة القضائية وبعبارة أ) 2( 

ئية االشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات احلن،  : _ أمحد فتحي سرور الوصول إىل احلقيقة القضائية أنظر

،  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائيةحي سرور ، وأنظر كذلك : _ أمحد فت.  28_  22، ص ص السابق رجع مل، 

  ها .يليوما  474 ، ص 1993 ، ، القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة السابعة
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   ذلك أن األصل هو تعويض الضحية عن الضرر احلاصل مباشرة جلرمية . يق العدالة اجلنائيةدورها يف حتقو 

ع ذلك وم . اليت ال متت بصلة �لدعوى العمومية، رغم أن البعض يرى يف هذا املبدأ املسألة املدنية البحتة 

تتبع الدعوى العمومية أن ، أقرت التشريعات خبصوص الدعوى املدنية الرامية إىل احلصول على حق الضحية 

  )1( وفق إجراءات قانونية مستوجبة .

فمنها  . خبصوص تعويض املضرور من اجلرمية وجتدر اإلشارة إىل أنه وجدت أنظمة قانونية متباينة       

  )2( . ومنها النظام اإلجرائي اخلاص . ومنها املختلط . ومنها النظام املدين التبعي . النظام املدين البحت

فإنه  ،ومهما قيل خبصوص خمتلف األنظمة القانونية احملددة لكيفيات تعويض املضرور من اجلرمية        

يكفي اجلزم �لقول أن املصلحة اإلجتماعية تقتضي سد كل فجوة بني قانون العقو�ت و القانون املدين 

ضاء شعور الضحية وجرب من إر ، و�كيد التكامل بينهما وفق إجراءات يرسيها قانون اإلجراءات اجلزائية 

مث تقرير تعويضا للمجين عليه . كون املتضرر من ، إنطالقا من توقيع جزاء على اجلاين . الضرر الالحق به 

 وبذلك وجب على قانون اإلجراءات اجلزائية حتقيق مصلحته الشخصية كونه. اجلرمية عضو يف ا�تمع 

 الضحية الشخصية من أمام املصلحة العامة للمجتمعومن غري املنطقي إستبعاد مصلحة . عضو يف ا�تمع 

تنظيم الدعوى املدنية التبعية يف نطاق اإلجراءات اجلزائية أمرا يتفق مع املصلحة  احلتميوبذلك يصري من . 

  )3( اإلجتماعية من جرب ضرر الضحية و تعويضه عن الضرر الالحق به جراء اجلرمية اليت راح ضحيتها .

  

  ـــ  ــــــــــــــــــــ

وهذا ما إستوجب على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ضرورة التصدي يف حتديد النظام اإلجرائي للمطالبة  )1(

 . 240 و  239،  3،  2  بعد �سيسه كطرف مدين وفقا ملا نصت عليه مواده،  بتعويض الضحية 

   وى ـا�ين عليه يف القانون املقارن خارج الدع  قوق، ح _ حممود مصطفى :  أنظريف املسألة  ملزيد من التفصيل )2(  

  ،  املستشار  سري حممود صيام . اجلرمية لة تعويض ا�ين عليه من ، مشك امنرمسيس � ، الدعوى املدنية  اجلنائية و   

   هحقوق ا�ين علي ، ، املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقانون اجلنائي حق الضحا� من احلصول على التعويض كفالة    

  . هاوما يلي 609، ص  1990القاهرة ،  ، ، دار النهضة العربية اإلجراءات اجلنائية يف   

   :  و�ذا التنظيم يتكامل القانون املدين مع قانون العقو�ت يف حتقيق هذه املصلحة أنظر )3(  

_ Schafer, Compensation of victims of criminal offenses, Revue international de droit  

Pénal, 1992,N°1 et 2, pp 112_118. 
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  املطلب الثاين

  الل من خ انالشرعية الدستورية وحقوق اإلنس مقتضيات

  اـان املتصلة �ـة الشخصية وسائر حقوق اإلنسـاحلري                  

  

�دف إىل حتقيق فعالية العدالة اجلنائية من خالل تطبيق قانون ، أن اإلجراءات اجلزائية رغم        

وذلك لكي . ضما�ت ال مجلة من �ثريو إال أن ذلك يبقى حيتاج إىل تكريس تلك الفاعلية . العقو�ت 

  )1( خاصة إذا تعلق األمر �ملتهم .، محاية ما لإلنسان من حقوق  يف، اءات اجلزائية جر هدف اإل حققيت

 فإن التوازن. هذا ويف سياق متصل �لشرعية الدستورية من جهة و حقوق اإلنسان من جهة أخرى           

و اهلدف    اجلنائية و املتمثل يف فاعلية العدالة  ، حتقيق اهلدف األول لإلجراءات اجلزائيةاملطلوب يقتضي 

ذلك أنه بغري هذا . املتمثل يف ضمان احلرية الشخصية وحقوق اإلنسان املتصلة �ا يصري أمرا حمتوما  ، الثاين

كون التصرفات يف هذه األخرية .عالقة بدولة القانون  افيما هل، تفقد اإلجراءات اجلزائية جوهرها  التوازن 

 . انونجيب أن تتم يف ضوء إحرتام سيادة الق

لكي يتسىن لنا مالمسة مسألة ضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان لبحث املسألة ، و و         

ال بدا من مالمسة مكانة احلر�ت العامة يف مواجهة النظام القانوين ، املتصلة �ا كهدف لإلجراءات اجلزائية 

متطلبات احلرية الشخصية وسائر حقوق  . أين سنتناولوكذا مواجهة سلطة الدولة يف العقاب . القائم 

عالقة احلر�ت  نبنيمث . من خالل الفرع األول  اإلنسان املتصلة �ا يف مواجهة حق الدولة يف تسليط العقاب

 اإلنسان أمهية ضمان احلرية الشخصية وسائر حقوقأين سنتناول  العامة �لقانون الطبيعي حلقوق اإلنسان 

  . من خالل الفرع الثاين القانوين القائم تعلقة �ا يف ظل النظامامل

  

 ــــــــــــــــــــــ

فجاء مؤمترها الثاين عشر املنعقد يف . هذا وقد �ل هذا الوضع إهتمام مؤمتر اجلمعية الدولية لقانون العقو�ت  )1(

  =مترها الرابع عشر . وجاء مؤ  فوضع عددا من القواعد اليت تعترب حدا أدىن من حقوق املتهم،  1979هامبورج سنة 
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  الفرع األول

  ان ـاحلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنس متطلبات

 ابط العقتسلياملتصلة �ا يف مواجهة حق الدولة يف                       

  

اليت تعترب من ، عن احلر�ت العامة املكرسة يف النظام القانوين  أعترب احلرية الشخصية جزء ال يتجز ت       

من املهم اإلشارة إىل أن حرية الفرد ال بد أن تقيد من �لنتيجة فإنه و ) 1( . أهم دالئل وجود دولة القانون

ذلك أن  .دأ سيادة القانون �لوصف املذكورقانوين مبين على مب العقاب يف ظل نظامو خالل واقعيت التجرمي 

.  مباشرة ما قد �تيه الفرد من سلوك يناقض به مقومات اجلماعة وفق ضوابط إجتماعية معينةالتجرمي ميس 

و العقاب لنظام       مع مسايرة نظامي التجرمي. الشخصية للفرد  ةء ميس كذلك احلريكجزا  العقابمث

متارسها الدولة بواسطة النيابة . ائي نصت عليها مقتضيات الدعوى العمومية عرب خمتلف مراحلها جز  ئيإجرا

  ف ـقصد الكش، العامة وجهات أخرى خمولة هلا هذه الصالحية بعد وقوع اجلرمية 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 .لة اجلنائية واإلجراءات اجلنائيةظيم العدافوضع عددا من القواعد اخلاصة �لعالقة بني تن،  1989املنعقد يف فينا سنة = 

فبحث حركات اإلصالح يف اإلجراءات اجلنائية حلماية ،  1994سنة  املنعقد يف الربازيل  وجاء مؤمترها اخلامس عشر

 ،الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية  _ أمحد فتحي سرور ،:  أنظرللتفصيل .  حقوق اإلنسان

  .   39، ص مذكور مرجع

وذلك �خلضوع ملبدأ سيادة القانون أو ما . اليت ختضع مجيع سلطا�ا و أجهز�ا إىل القانون هي القانون و دولة  )1(

مبا جيعل �لنتيجة  ، واليت ختضع لضوابط القانون. وهي �ذا املبدأ تتميز عن الدولة البوليسية . يعرف مببدأ املشروعية 

  هاعند. حقيقي للحر�ت العامة يف مواجهة السلطات الثالث التشريعية، التنفيذية والقضائية  سيادة القانون ضمان

 تسمى وسيلة رقابية يتحقق النظام القانوين الذي يكفل إحرتام احلر�ت العامة خبضوع اجلميع ملبدأ سيادة القانون عرب

  . الرقابة على دستورية القوانني
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  )1( . ، فإجراءات التنفيذ العقايب ليتسىن للدولة فيما بعد إقرار سلطتها يف العقاب .عن احلقيقة القضائية 

عليها أن حتمي   .ضوعها ملبدأ سيادة القانون �لنسبة للدولة القانونية أ�ا حبكم طبيعتها و خمن املهم        

فاحلر�ت العامة جبب أن حيميها القانون وال جيوز   .كافة املصاحل القانونية اخلاصة �لدولة وكذا �ألفراد 

  )2( . . ومن مث وجب إحداث التوازن بني املصلحتني العامة واخلاصة املساس �ا

  

  الفر ع الثاين 

 وقـية وسائر حقحلرية الشخصأمهية ضمان ا

  تعلقة �ا يف ظل النظام القانوين القائمامل اإلنسان

  مـمبا حيمله هذا القانون من قي، إن القانون الوضعي هو وحده النطاق القانوين احلقيقي للحر�ت        

        )3( . ذلك أن القانون ليس إال تعبريا عن إحتياجات ا�تمع و أماله. أخالقية و دينية و إنسانية 

  ــــــــــــــــــــــ

إمنا هي ، واملالحظ أن التدرج بعد وقوع اجلرمية إبتداء من جترمي الفعل مرورا بتسليط العقوبة وإنتهاء بتنفيذ اجلزاء  )1(

خصوصا عندما تتجاوز القدر الالزم . و اليت متس مباشرة احلر�ت العامة و احلقوق الفردية ، مراحل النظام اجلنائي 

، حمكوم عليه  عن املصلحة اإلجتماعية مىت  حتتم ضرورة توفري سلسلة من الضما�ت للفرد بومسه مشتبه فيه، متهمللدفاع 

  . أو منفذ عليه

 . 41، ص سابقالرجع امل،  أمحد فتحي سرور _:  . أنظر اعية اليت حتكم ا�تمعوذلك يف إطار العالقات اإلجتم )2(

  دستور و القانون يف حد ذاته فيما له عالقة �حلرية الشخصية وسائر حقوق، ال واملقصود �لقانون الوضعي )3(

إذ يتعني قبل صياغة نصوص القانون حبث املبادئ األساسية اليت بتطلبها الوجود اإلجتماعي اليت تسمى   . اإلنسان

مث بعد . بطبيعتة اإلنسانية حقوقا طبيعية لإلنسان متصلة  اليت ترى يف احلر�ت العامة . كذلك مبادئ القانون الطبيعي 

وهو من صميم إختصاص علم اإلجتماع القانوين الذي يعد . ذلك حبث مدى توافر هذه املبادئ يف القانون الوضعي 

أمحد _ لتفصيل أنظر: ل.  ضعيبدوره مصدرا مهما للسياسة التشريعية اليت حتدد ما جيب أن تكون عليه التشريع الو 

  راجع : . 43_42، ص  سابقالرجع امل،  ية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائيةالشرعية الدستور  فتحي سرور،

_ Jorien Edmond, de la sociologie juridique, Bruxelles, p19.    
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وإلبراز أمهية ضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتعلقة �ا يف ظل النظام القانوين القائم بعد 

النظام  بني احلر�ت العامة وحقوق يف ظل فإن ربط العالقة ، ر�ت العامة �لقانون الوضعياحلعرض صلة 

حقوق للفرد قبل ، ذلك أن احلر�ت العامة هي  نيعد مؤشرا مهما على قيام أو إنعدام دولة القانو ، القانوين 

. وضعي حبث  اتـوبذلك يصري مصدر هذه احلري. عليها الدستور أو القانون وكفلها �حلماية  الدولة نص

و تنبع احلر�ت من مصادر وضعية تعرب يف جمملها عن اإلرادة الشعبية اليت قامت بوضع الدستور  أين

القانون  اهمرجع  من مصادر �رخيية و فلسفية ن هي حقوق مستمدةيف حني حقوق اإلنسا . القانون

ال ميكن   تكمن يف طبيعة اإلنسان ذاته، من احلقوق اإلنسان حبكم إنسانيته كمجموعة  ميلكها  ، الطبيعي

 )1(.  جتاوزها دون جتاوز اإلنسان يف طبيعته اإلنسانية

 الشخصية يف إطار احلر�ت العامة و حقوق اإلنسان يف اإلهتمام املتزايد مبسألة احلرية أنف إلشارةلو      

ويف هذا ا�ال نشري إىل أن . شمل حىت إهتمام التشريعات الدولية �ا يإمتد ل ، ظل النظام القانوين القائم

لتصبح تعين حقوق ، أعلن عن إهتمامه جبملة من احلقوق و احلر�ت ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا

اص �حلقوق طريق آلية العهد الدويل اخل احلقوق املدنية و السياسية يف مواجهة الدولة عناإلنسان بعنوان 

إقتضاء خدمة أساسية من يف احلق  الثقافية اليت ختولو اإلقتصادية و اإلجتماعية  و . املدنية و السياسية

 .العهدين  نهما تضم و.  من اإلعالن  27إىل   22لمواد من ل ظبقا. خاصةية الدولة عن طريق آل

 

 املبحث الثاين

  مقتضيات الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

  من خالل طبيعة قانون اإلجراءات اجلزائيــة                        

  

  ة أوىلـإن قانون اإلجراءات اجلزائية وأثناء سعيه لتحقيق التوازن بني فاعلية العدالة اجلنائية من جه     

 ـــــــــــــــــــــ

  وبذلك حتمل حقوق اإلنسان . و أن يكفل محايتها ، و يصري من واجب القانون الطبيعي اإلعرتاف �ذه احلقوق  )1(

   Jean Rivero, les libertés publique, 1973,p17 _ .          أنظر:.  يف القانون الوضعي تسمية احلر�ت العامة
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بتجسيد مقتضيات  يما له عالقةقة �ا من جهة �نية فوضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتعل

ذه األخرية من دور ، يظهر القانون املنوه به من حيث طبيعته فيما هل الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

ومن جهة أخرى يف تفعيل ضمان احلرية الشخصية مبا لقانون . يف جتسيد فعالية العدالة اجلنائية من جهة 

  اإلجراءات اجلزائية من مهام منوطة به يف تنظيم احلرية الشخصية .

و    من جهة  اجلنائيةأن قانون اإلجراءات اجلزائية يهدف إىل حتقيق غايتني مها ، فاعلية العدالة كما       

أثناء حتقيق هاتني الغايتني و  . سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا من جهة أخرىضمان احلرية الشخصية و 

   )1(. تتحدد طبيعة قانون اإلجراءات اجلزائية 

قانون اإلجراءات  عالقةالشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان من خالل  ويف هذا املبحث سندرس       

�عتبار قانون اإلجراءات املسألة  ذات . مث ندرس من خالل املطلب األول لةصة �لقوانني ذات الاجلزائي

  .من خالل املطلب الثاين اجلزائية من القوانني املنظمة للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا

    
  

 املطلب األول

  الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان من خالل عالقة

  ةلصوانني ذات الـة �لقـات اجلزائيون اإلجراءـقان                    

  

 مبا له عالقة ، على إعتبار أن قانون اإلجراءات اجلزائية يهدف إىل حتقيق فاعلية العدالة اجلنائية      

قانون فإن القانون املنوه به يتوقف عليه التطبيق القضائي الفعال ل ، لشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان�

  نو ـالسج العقو�ت وقانون تنظيم  ومنها قانون )2(.  العقو�ت ضمن منظومة قوانني التنظيم القضائي

  

  ــــــــــــــــــــــ

، تتجسد فعالية العدالة اجلنائية �لصورة األوضح  وحىت تتحقق فعالية العدالة اجلنائية �لصورة الواضحة . يثح )1(

حر�ته و ءات اجلزائية من القوانني املنظمة للحرية الشخصية و غريها من حقوق اإلنسان البد أن يكون قانون اإلجراف

  . منه وهي ضمان احلرية الشخصية  ةحتقيقا للغاية املتوخا

  وهي القوانني اليت تناط �ا العدالة اجلنائية . )2(
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أين يقوم قانون اإلجراءات اجلزائية بتجسيد مجلة  . وإعادة اإلدماج و اليت تناط �ا العدالة اجلنائية

  . لالزمة لتحقيق العدالة املطلوبةاإلجراءات ا

اإلنسان من خالل عالقة قانون  الشرعية الدستورية وحقوق�لدراسة  ناولاملسألة سنت توضيحول      

دور قانون من خالل الفرع األول . مث نتناول  اإلجراءات اجلزائية بقانون العقو�ت و قانون تنظيم السجون 

  وفقا ملا تضمنه التشريع اجلزائري من خالل الفرع الثاين .  ةيف ضمان فاعلية العدالة اجلنائي اإلجراءات اجلزائية

  الفرع األول

  ة ـراءات اجلزائيـاإلجقانـون ة ـعالق                           

  بقانون العقو�ت و قانون تنظيم السجون 

  

إن كل فرد داخل جمتمعه و دولته إذا متادى يف أ�نيته و أفرد يف تغليب مصاحله الشخصية إضرارا مبا      

الواجب يقع على عاتق فإن ، وقانونيا  شروعة مبوجب سلوك منبوذ إجتماعيالآلخرين من مصاحل م

مبا حيفظ لذلك الفرد احلق يف ، مها ونية �ن حتد تلك األ�نية و تنظالسلطات العامة داخل الدولة القان

لسلطة . و يتجسد واجب ا التمتع مبا له من حقوق و حر�ت دون املساس حبقوق و حر�ت اآلخرين

ل خيل �ألمن والنظام والسكينة ؤو دي مسة ذلك الفرد عن كل تصرف إراطريق مؤاخذ �لوصف املذكور عن

وعلى رأس هذه  . العامة عن طريق وضع قوانني حتدد اجلزاء عن كل فعل يراه ا�تمع مضرا �ألفراد وا�تمع

، والذي يعمل على حتديد األفعال املعتربة جرائم وكذا العقو�ت والتدابري  القوانني يظهر قانون العقو�ت

  )1(.  قانون تنظيم السجون األمنية املقررة هلا و

ت والتدابري األمنية العقو� ففي حني يعمل قانون العقو�ت على حتديد األفعال املعتربة جرائم وكذا     

  ال أن ــفهو حيدد مث . حتديد كيفية تطبيق تلك العقو�ت يعمل قانون تنظيم السجون على ، املقررة هلا

   

  ــــــــــــــــــــــ

   .12، ص 2005، طبعة  اجلزائر،بوزريعة ، ، دار هومة ، مبادئ القانون اجلنائي العام سنياحلبن شيخ  _:  أنظر )1(
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لذلك سنتناول يف املقام األول عالقة قانون  )1( . �لرصاص عقوبة اإلعدام يتم تطبيقها عن طريق الرمي

  .يف املقام الثاين  عالقته بقانون تنظيم السجون. مث نتناول  اإلجراءات اجلزائية بقانون العقو�ت

  

  : أوال: عالقة فانون اإلجراءات اجلزائية بقانون العقو�ت

، قواعد قانون العقو�ت،  من القواعد اجلنائية قانون اجلنائي حيتوي على نوعنيالإنطالقا من كون      

األخري هو جمموعة قواعد قانونية حتدد السبل و القواعد املقررة  هذا. اعد قانون اإلجراءات اجلزائية وقو 

   )2(.  للمطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام اجلماعة �رتكابه للجرمية جناية أوجنحة أو خمالفة

املتبعة يف املراحل اإلجرائية املختلفة اإلجراءات و .  القضائية و شبه قضائية و إختصاصا�ا د األجهزةيوحتد

  )3(.  اليت �دف مجيعها إىل الوصول إىل احلقيقة املنشودة

       

  ــــــــــــــــــــــ

جاء كما ".ابري أمن بغري قانونهذا وقد جاء يف نص املادة األوىل من قانون العقو�ت أنه " ال جرمية وال عقوبة أو تد )1(

تكريس إىل بنص املادة األوىل من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني أنه " يهدف هذا القانون 

مبادئ و قواعد إلرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع اإلجتماعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة وسيلة حلماية 

اإلجراءات اجلزائية قانون   نظر: _أ ملزيد من التفصيل.  طة إعادة الرتبية و اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسنيا�تمع  بواس

ديسمرب  20املؤرخ يف  06/22املعدل و املتمم �لقانون رقم  1966جوان  8املؤرخ يف  66/155الصادر مبوجب األمر رقم 

  . 2005فيفري  06املؤرخ يف  05/04ماعي للمحبوسني رقم قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجت و.  2006

على :  "من قانون العقو�ت اجلزائري وفقا لقواعد اإلختصاص النوعي و اإلقليمي الثانيةوهو ما نصت عليه املادة  )2(

 66/156رقم  من القانون الثالثةنص املادة  أيضا ع راج. و  ن اإلجراءات اجلزائية"قانو أن يكون التطبيق وفقا ألحكام 

 20املؤرخ يف  06/23املتضمن قانون العقو�ت املعدل و املتمم مبوجب القانون  رقم ،   1966جوان  08يف  املؤرخ

  . 2006 ديسمرب

  =ة أو ــالفة أوامره و نواهيه عن طريق اإلجراءات األوليالقانون على كل من خرق أحكامه مبخوهي تطبيق  )3(
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يقرر هلا و ة �لتجرمي اجلدير  حيدد العقو�ت للسلوكات، وقانون العقو�ت وفقا ألحكام الدستور اجلزائري      

  )1(.  وىل من قانون العقو�تالعقو�ت أو التدابري األمنية املناسبة تطبيقا لنص املادة األ

توضيحا ملقتضيات  ، للوقوف عند عمق العالقة بني قانون اإلجراءات اجلزائية و قانون العقو�ت و       

البد من التسليم بكون ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف ظل طبيعة قانون اإلجراءات اجلزائية 

اجلزاء و من القواعد القانونية اليت حتدد سياسة التجرمي موعة ك ا�القانون اجلنائي يف حد ذاته ما هو إال تل

 . ا يضمن حقوق املتهم، مبكيفية إقتضاء الدولة حلقها يف العقاب ة اليت تنظم  كذلك السياسة اإلجرائيو 

  )2( . موضوعية و شكليةوعني لذلك فالقواعد اجلنائية على ن

م التجرمي و حتديد اجلزاء اجلنائي يف إطار مبدأ شرعية القواعد �تم القواعد املوضوعية بتنظيحني ففي       

   )4(العام ،ه قسميب أو قانون العقو�ت،  )3( نائي املوضوعيوضوعية بومسها قواعد القانون اجلامل

   

  ــــــــــــــــــــــ

ليت حتركها و تباشرها النيابة العامة = اإلستداللية ، اليت يقوم �ا جهاز الضبطية القضائية ، وعن طريق الدعوى العمومية ا

من قانون اإلجراءات اجلزائية " الدعوى العمومية لتطبيق العقو�ت حيركها و يباشرها رجال القضاء  األوىلطبقا لنص املادة 

طالب تباشر النيابة العامة �سم ا�تمع وتمنه  "  29و املوظفني املعهود إليهم �ا مبقتضى القانون " . وتنص املادة 

" . أنظر : _ عبد هللا أوهايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، التحري              و  بتطبيق القانون ...

  . 5، ص  2013التحقيق ، دار هومة ، الطبعة الرابعة ، 

  . 1996بند من الدستور اجلزائري لسنة  122وهذا ما جاء صراحة بنص املادة  )1(

، دار الشهاب للطباعة  ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري _ سليمان �رشأنظر : التفصيل ملزيد من  )2(

 . 13، ص 1986 ، �تنة ، النشر و

، دار  ، النظرية العامة للجرمية و النظرية العامة للتدبري اإلحرتازي _ حممود جنيب حسينأنظر : ملزيد من التفصيل  )3(

  . 4، ص 1977 ، ةالقاهر ، النهضة العربية 

وهو القسم الذي يهتم بدراسة النظرية العامة للجرمية و اجلزاء اجلنائي دراسة حتليلية �صيلية . وذلك بتحديد األركان  )4(

  . 13العامة و القواعد اليت حتكم  اجلرمية و اجلزاء بصفة عامة . أنظر: _ سليمان �رش ، املرجع نفسه ، ص 
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عن والتحري  ، �تم القواعد الشكلية بتحديد اإلجراءات اجلزائية الواجب مراعا�ا يف البحث )1(واخلاص  

يف إطار  )2(بعة و تنظيم إختصاصها ات�هيك عن حتديد اجلهات املختصة �مل.  اجلرائم و يف مجع األدلة 

  )3. ( مبدأ الشرعية اجلنائية الشكلية

ديد طبيعة العالقة حتائية و قانون العقو�ت من خالل جراءات اجلز وتظهر أمهية العالقة بني قانون اإل      

مضمون و قبل ذلك تنتصب أمهية حتديد . بني القانون اجلنائي املوضوعي و القانون اجلنائي الشكلي 

  . القاعدة اجلنائية يف حد ذا�ا

  : _ مضمون القاعدة اجلنائية1

  وهي قاعدة صادرة عن الدولة �عتبارها صاحبة السيادة و فق اجلانب املوضوعي و اجلانب الشكلي      

تكا�ا أين تظهر مضمون القاعدة اجلنائية املوضوعية من خالل تقرير اجلرمية و اجلزاء اجلنائي املرتتب نتيجة إر 

.  وهي بذلك ذات شقني ، شق التكييف و يتضمن األمر أو النهي املوجه إىل اخلاطبني من طرف املشرع . 

  )4( . و شق اجلزاء و يتضمن األثر املرتتب على خمالفة مضمون شق التكييف

   

   ــــــــــــــــــــــ

 و اآل�ر اليت ترتتب.  مية على حدىكونة لكل جر وهو القسم الذي يهتم بدراسة و حتديد و وصف األركان امل )1(       

، حماضرات يف شرح قانون العقو�ت  مان �رشي. _ سل على توافر هذه األركان عن طريق تشريح عناصر كل جرمية         

  . 1، ص  1985، ، قسنطينة  ، دار البحث للطباعة و النشر ، القسم اخلاص اجلزائري

 .A.Vitu, procédures pénale , presse universitaire de France, 1957, p 1 _                 نظر:أ )2(

 . ويعرب عن هذه القواعد �لقانون اجلنائي الشكلي أو قانون اإلجراءات اجلزائية )3(

  فيصري .�عتبارها صاحبة السيادة ،  ملضمون عن عالقة الدولة �ألفرادفالقاعدة اجلنائية املوضوعية تعرب من حيث ا )4(

وقع   بذلك القانون اجلنائي املوضوعي فرعا من فروع القانون العام إنطالقا من ضرورة تطبيقه حىت و إن كان اإلعتداء

على حق خالص للفرد . ذلك أن حق الدولة يف العقاب بتقرير كون املشرع ال جيرم فعال و ال حيمي حقا إال إذا قدر 

  . 16_15ص  ،، املرجع السابق  يمان �رش ع . أنظر : _ سلأمهيتة �لنسبة للمجتم
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  : _ عالقة القانون اجلنائي الشكلي �لقانون اجلنائي املوضوعي2

. لذلك يظل قانون  لعقو�ت دون تطبيق قانون اإلجراءات اجلزائيةال ميكن القول بتطبيق قانون ا      

لذلك تعترب القواعد الشكلية من قواعد األداة  )1(.  العقو�ت ساكنا إىل أن حيركه قانون اإلجراءات اجلزائية

، نية هلذه األخرية أن تؤدي مهمتها إال �فرتاض وجود نوع آخر من القواعد القانو ، إذ ال ميكن  أو الوسيلة

تبعا لذلك العالقة بني القواعد اجلنائية املوضوعية و  فتصبح. قواعد أصلية حمددة للموضوع  تعترب �لنسبة هلا

  )2(.  الواحدة عن األخرى تستغينحيث ال ميكن أن . القواعد اجلنائية الشكلية وطيدة 

تستقر مسألة كون قانون ، متبادلة وطيدة و  بوسم العالقة نيو �ستقرار حقيقة عالقة القانون       

أنه القانون الذي يهدف إىل تنظيم عالقة الدولة على إعتبار ، ن فروع القانون العام اإلجراءات اجلزائية فرع م

كو�ا    يق حتديده لألجهزة املخاطبة و ضما�ت احلرية الشخصيةد �عتبارها صاحبة السيادة عن طر �ألفرا

ومن جهة أخرى كون قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية �بعة . ة من املصاحل األساسية للمجتمع من جه

جزائية دون قواعد �عتبارها القواعد اجلنائية األصلية إذ ال ميكن تصور إجراءات ، لقواعد قانون العقو�ت 

اليت تسري وبذلك يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية القواعد .  جنائية موضوعية تستند إليها موضع التطبيق

أحكامه ملخالفة لى الدعويني العمومية و املدنية التبعية املعتمدتني يف تطبيق قانون العقو�ت عند خرق ع

كما .أنه ال عقوبة بغري حكم قضائي ، حيث أنه من املستقر يف الفقه اجلنائي و القانوين  نواهيه و أوامره .

  كل شخص يعترب"  :تنص على أنه  1996من الدستور اجلزائري لسنة  45أن املادة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

أن القانون اجلنائي املوضوعي يقتصر على حتديد اجلرائم و اجلزاء ، ويف هذا املقام يرى األستاذ أمحد سرور فتحي  )1(

عن طريق تنظيم اإلجراءات اليت جيب  ، مث �يت القانون اجلنائي الشكلي ليضع هذه القواعد موضع التطبيق. اجلنائي 

قانون يف   ، الوسيط _ أمحد فتحي سرور:  لتفصيل أنظر. ل عها تطبيقا ملبدأ " ال عقوبة بغري خصومة جنائية "إتبا

  . هاوما يلي 103، ص ، جامعة القاهرة  القسم العام،  العقو�ت

  .هاا يليوم 36، ص  1982،  ، بريوت ، الدار اجلامعية ، أصول احملاكمة اجلزائية جالل ثروت_ أنظر:  للتفصيل) 2(
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ما يربر العالقة وهو . بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضما�ت اليت يتطلبها القانون " 

  )1( . ت و قانون اإلجراءات اجلزائيةالوطيدة بني قانون العقو�

  

   : ت اجلزائية بقانون تنظيم السجوناعالقة قانون اإلجراء �نيا:

القواعد اجلنائية الشكلية و من القواعد اجلنائية املوضوعية من جهة يعترب بشقيه رغم أن القانون اجلنائي         

حرية ثقافة احلماية الالزمة لل وترسيخنائية عمل على التأسيس لفاعلية العدالة اجلفقد ،  من جهة أخرى

  . ية الدستورية و حقوق اإلنسان و حر�تهعر كل ذلك يف إطار الش.الشخصية 

ات جنائية تعبريا أن الدولة القانونية يف ا�تمعات املعاصرة و عن طريق ما تسنه من تشريعف ولإلشارة      

نص قانون العقو�ت ذلك النص الذي يعمل على تكريس  فإ�ا جتعل من، ة دميقراطية كو�ا دولعن  منها 

يسود ف. املصلحة اخلاصة و السياسة اجلنائية املعاصرة املبنية على قدر كبري من التوازن بني املصلحة العامة 

و على إعتبار قانون اإلجراءات عتباره النص الذي حيدد ماهية العقو�ت بذلك �ا قانون العقو�ت �

  )2( الذي حيدد كيفية تنفيذها . اجلزائية ، النص

  

  ــــــــــــــــــــــ

، الطبعة  ديوان املطبوعات اجلامعية ، املدخل للعلوم القانونية ، : _ حبيب إبراهيم اخلليلي أنظر  ملزيد من التفصيل )1(

، يف املدخل للعلوم  األول، اجلزء  ، الوايف يف شرح القانون املدين _ سليمان مرقص . هاوما يلي 23، ص  1993،  الرابعة

دار  ، النظرية العامة للقانون _ مسري تناغو  هاوما يلي 17، ص  1987 ، ةالطبعة السابع ، بدون دار النشر،  القانونية

_  :  رأنظ يف طبيعة العالقة بني القانونني . وملزيد من التفصيل هاوما يلي 59، ص  1986، طبعة  اإلسكندرية  املعارف

.  هاوما يلي 73، ص  2003،  ، اجلزائر ، مطبعة الكاهنة ، القسم العام ، شرح قانون العقو�ت اجلزائري بيةيوهاعبد هللا أ

  . 85، ص  املرجع السابق  اجلزائري ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بيةيهللا أوها_ عبد و أنظر : 

و املتضمن قانون تنظيم ،  2005 فيفري 06يف  املؤرخ 05/04من القانون رقم  ألوىلاوقد جاء يف نص املادة  )2(

يهدف هذا القانون إىل تكريس مبادئ و قواعد إلرساء سياسة " :  السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني

اليت جتعل من تطبيق العقوبة وسيلة حلماية ا�تمع بواسطة إعادة الرتبية واإلدماج ، قائمة على فكرة الدفاع اإلجتماعي 

  . "إلجتماعي للمحبوسني ا
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و          تضح جليا مدى العالقة الوطيدة، تعرب خمتلف فصوله  وبتفحص مواد قانون تنظيم السجون     

خاصة فيما له عالقة بضمان و تكريس حقوق اإلنسان .  بني قانون اإلجراءات اجلزائية بينه و املتكاملة 

  : و يظهر ذلك من خالل. بوسم هذا األخري حمبوسا و فقا ملقتضيات القانون 

  :  السجونتنظيم قوم عليها قانون _ فيما خيص املبادئ العامة اليت ي1

  إمنا ، ال يبقى جمال للشك يف أن األدوار املنوطة �ذا القانون  7إىل  1فحوى املواد من يف تمعن لإذ �       

  : هامن و. جاءت لتفصيل حرص الدولة القانونية احلامية للحقوق على تكريس مبادئ دولة القانون    

  اءــ، تكريس مبادئ و قواعد إلرس هذا القانون ومنهااف لتصريح من الوهلة األوىل �هد_ ا           

  . قابية مؤسسة على فكرة محاية ا�تمعسياسة ع   

  ل ـإمنا بفع و، _ جعل العقوبة املوضوعة موضع التطبيق وسيلة حلماية ا�تمع ليس بوقع الردع            

  . الرتبية واإلدماج اإلجتماعي لفئة املخاطبني �حكام القانون اجلنائي   

  ق ـ�هيك عن قيام تطبي. امتهم دون متييز أو تفرقة _ املعاملة اإلنسانية للمحبوسني و صون كر            

   )1(.  ة للحريةالعقوبة على مبدأ تفريد العقوبة السالب   

   تربيته و إدماجه عدم حرمان احملبوس من ممارسة حقوقه إال يف احلدود الضرورية يف إطار إعادة _          

  ة ـالعقو�ت السالبة للحرية و التدابري األمني إجتماعيا . �هيك عن كفالة إدارة السجون لضمان تطبيق 

  و العقو�ت البديلة و فقا للقانون . 

  ودع ــامل  تسمية إضفاء الشرعية القانونية و فقا للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان على_            

   سجون ال يلبس ثوبمبؤسسة إعادة الرتبية ، مبحبوس . ذلك أن هذا األخري وفقا لنص قانون تنظيم ال    

  )2(احملبوس إال تنفيذا ألمر أو حكم أو قرار قضائي. و حسب تصنيفات ثالث ، احملبوس مؤقتا    

  

  ــــــــــــــــــــــ

هو معاملة احملبوس و فقا لوضعيته اجلزائية و حالته البدنية و العقلية  ، ة للحرية املقصود مببدأ تفريد العقوبة السالبو ) 1(

  . من قانون تنظيم السجون 3نص املادة :  أنظر

  = شأ�م أمر أو حكم أو قرار. و الذين مل يصدر ب، األشخاص املتابعني جزائيا  ويقصد �ذه الفئة من احملبوسني )2(
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  )2(.  احملبوس تنفيذا لإلكراه البدينو  ،  )1( عليه ني احملكومو احملبوس

  :وضع العقوبة موضع التطبيق نظيم السجون من مسائل فصل قانون ت فيما خيص _2  

. و نتناول  14 املادة إىل 8إنطالقا من نص املادة ، من خالل ما تضمنه الفصل الثاين منه وذلك          

�جيل تنفيذ األحكام  ميس ، متعلقة جبانب إجرائي، ل الفصل الثالث مسألة من األمهية مبا كان من خال

  . 20 املادة إىل 15اجلزائية بصفة مؤقتة من نص املادة 

  :الوطيدة و املتكاملة  قانون تنظيم السجون يف ضبط العالقة فيما خيص إسهاب _3  

الباب و يظهر ذلك من خالل ما تضمنه . اإلجراءات اجلزائية  سواء بنص قانون العقو�ت أو قانون        

  )3(.  84إىل املادة  81الثاين منه إنطالقا من نص املادة 

   ونـــتطلبه عالقة قانلدستورية و حقوق اإلنسان وفق ما سهم التأكيد أن الشرعية ايبقى من امل      

  

  ــــــــــــــــــــــ

ئك الصادر رية وفقا إلجراءات التلبس أو أولادر بشأ�م أمر إيداع عن السيد وكيل اجلمهو ولئك  الص. كأقضائي �ائي  =

زائية إنطالقا من وفقا ملا هو منصوص بقانون إلجراءات اجل، بشأ�م أوامر احلبس عن السيد قاضي التحقيق أو غرفة اإل�ام 

 . 210 املادة ىلإ 33نص املادة 

 . هم حكما أو قرار قضائيا أصبح �ائياوهم األشخاص الذين صدر يف حق )1(

تطبيقا إلجراءات اإلكراه البدين بسبب عدم �ديتهم ملا . وهم األشخاص املودعني احلبس لتقضية فرتة عقوبة مقدرة  )2(

  . هو  مرتتب عليهم من حقوق مالية سواء بومسها غرامات أو تعويضات

إنطالقا من تعريف املؤسسات العقابية، سريها، . العقابية و سريها تناول مسألة تنظيم املؤسسات ويف الباب الثالث  )3(

 25املادة  صم و واجبا�م و نظام �ديبهم من ن، حقوقه ، أوضاع احملبوسني �ا ، تنظيم أمنها ، مراقبتها وز�ر�ا تصنيفها

إىل نص  88 املادة إنطالقا من نص ة اإلدماجابع مسألة الرتبية و إعادب الر . كما تناول من خالل البا 87إىل نص املادة 

امس مسألة تربية وإعادة إدماج فئة عرب الباب اخل 128 نص املادة إىل 116املادة  تناول من خالل نص. و 115املادة 

مسألة تكييف العقوبة . و  158وحىت املادة  129تناول من خالل الباب السادس إنطالقا من نص املادة . و  األحداث

  . 157دة اإىل نص امل 151حكام اخلاصة �حملكوم عليهم �إلعدام عرب الباب السابع من نص املادة مسألة األتناول 
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حقيقة الدعائم القاعدية يف اإلجراءات اجلزائية عرب ترسيخ  طارة �لقوانني ذات الصلة يف إاإلجراءات اجلزائي

دالة اجلنائية مرورا مبقاصده تزداد أمهية بتوصيل دور القانون املذكور يف ضمان فاعلية الع، طبيعة هذا القانون 

  .  ظاهر التنظيم القضائي لضمان الفاعلية املنوه �امن خالل شرح مجلة م

  

  الفرع الثاين

 ءات اجلزائية اإلجرادور قانون 

  ةيف ضمان فاعلية العدالة اجلنائي 

  

و إذا كان قانون اإلجراءات اجلزائية يعمل على وضع . إذا كان قانون العقو�ت حيدد ماهية العقو�ت        

فإنه يتضح جليا . و قانون تنظيم السجون حيدد كيفية تنفيذ العقو�ت . نص قانون العقو�ت موضع احلركة 

  وانني الثالث يف نسق واحد و متكامل يعملون مجيعا على تكريس فاعلية العدالة اجلنائية.أن الق

 شرعية الدستورية و حقوق اإلنسان �لنتيجة فإن ضمان فعالية العدالة اجلنائية يربز جبالء مقتضيات الو      

  : ويظهر ذلك من خالل عدة مظاهر منها

وقانون العقو�ت وقانون انون اإلجراءات اجلزائية من جهة ط بني ق_ حتديد أمهية العالقة اليت ترب1       

  . تنظيم السجون من جهة أخرى . وقد رأينا أ�ا عالقة وطيدة ومتماسكة

_ حتديد اهليكل القضائي القائم على توضيح معامل تلك العالقة املنوه �ا من حماكم و جمالس 2       

  )1(.  حمكمة علياو 

  

  ـــــــــــــــــــــ

 21و املتعلق �لتنظيم القضائي عرب ،  2005جويلية  17املؤرخ يف  05/11ويف ذلك فصل القانون العضوي رقم  )1(

  و إنتهاءا �حملكمة ، مرورا مبحكمة اجلنا�ت ، إنطالقا من ا�الس القضائية و احملاكم . لة التنظيم القضائي مادة يف مسأ

  =، و املتضمن إصدار النظــام   2005أوت  14 املؤرخ يف 05/279رقم  كما عمل املرسوم الر�سي. العسكرية
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. وهو ما  ةعلية العدالة اجلنائيضما� لفا، ة _ تكريس الضما�ت الواجبة التوافر يف القضاء كسلط3       

  .نه القسم الثاين منه سيمثل موضوع حبثنا من خالل ما سيتضم

_ تسيري اإلجراءات اخلاصة بسري بعض من احملاكم اخلاصة كمحكمة اجلنا�ت و حمكمة األحداث 4       

عليها يف �ب مدى إحرتام هذه األجهزة و خضوعها جلملة القواعد املنصوص مع الوقوف �حلرص عند . 

  .  اإلجراءات اجلزائية

وخاصة يف جانبه اإلجرائي  ، _ أمهية تواجد هيئات رقابية عليا تعتين حبسن تطبيق القانون 5       

  ودورها يف مراقبة وقوف قضاة املوضوع  عند حسن تطبيق القانون فيما قضوا به .كاحملكمة العليا 

خاصة فيما له . جلزائية يتكيف مع خمتلف أشكال اجلرمية _ السهر على جعل قانون اإلجراءات ا6       

مع متكينه من خمتلف الوسائل .  عالقة �سلوب إدارة العدالة كمرفق عام بوجه يتالءم و قواعد العصرنة

  )1(.  العلمية يف مكافحة اإلجرام

يان اإلجراءات لى إتابة العامة . ومدى �ثري ذلك عتنظيم سلطة اإل�ام ممثلة يف جهاز الني_ 7         

  . لنيابة العامة�اجلزائية املسطرة يف �ب الدعوى العمومية وعالقة 

�عتباره من قوانني التنظيم القضائي يف ضمان فاعلية ، وألمهية مسألة دور قانون اإلجراءات اجلزائية       

  العالقة بني التنظيم  فقد إهتمت اجلمعية الدولية لقانون العقو�ت ببحث موضوع. العدالة اجلنائية 

  

  ـــــــــــــــــــــ

و املتعلق ،  1989ديسمرب  12املؤرخ يف  89/22للمحكمة العليا على تطبيق أحكام القانون رقم الداخلي  =

إنطالقا من تنظيم احملكمة العليا . مادة  77بصالحيات احملكمة العليا و تنظيمها و سريها املعدل و املتمم وذلك عرب 

  . إنتهاءا �ياكلها اإلداريةو ومجيعتها العامة و  القضائية مرورا جبلسا�ا و مكتبها وهياكلها سريهاو 

مهام عديدة متاشيا مع عصرنة وسائل محاية  ئري هيئة خاصة أوكل هلاأحدث املشرع اجلزاو خبصوص هذه املسألة  )1(

، و  2004جوان  26املؤرخ يف  04/183م رقم ا�تمع من اجلرمية جبميع أشكاهلا . وذلك من خالل ما تضمنه املرسو 

مادة .  25املتضمن إحداث املعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطين ، و حتديد قانونه األساسي عرب 

لس العلمي إنطالقا من األحكام العامة ،  و حتديد املهام و التنظيم ، مرورا �ملدير العام و جملس التوجيه ، و إنتهاءا ��

  . 2004جوان  26املؤرخ يف  04/183و األحكام املالية . أنظر : _ املرسوم رقم 
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  )1( .1979 الرابع عشر الذي عقدته يف فيينا سنة القضائي و قواعد اإلجراءات اجلنائية يف مؤمترها الدويل

  

  

  املطلب الثاين

  راءات اجلزائية وق اإلنسان �عتبار قانون اإلجقالشرعية الدستورية و ح       

  من القوانني املنظمة للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا       

  

من أهم النصوص املكرسة للحقوق و احلر�ت يف الدولة  إنطالقا من كون قانون اإلجراءات اجلزائية     

ا تعمل على ل مقاب ال تقوم له قائمة إال من خالفإن املساس �ا من خالل التجرمي و الع . القانونية

كون مسأليت التجرمي و العقاب قد متس بصورة أو �خرى احلقوق .ائية يف هذا ا�ال تفصيله اإلجراءات اجلز 

        .  ها احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �اومن . و احلر�ت

يف قانون  املركز القانوين للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا  املسألة سندرس لتوضيحو       

جراءات ون اإلمجلة اآل�ر املرتتبة على دور قان �لنتيجة . مث ندرسمن خالل الفرع األول اإلجراءات اجلزائية 

   . اجلزائية يف تنظيم احلرية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا من خال ل الفرع الثاين

  

  الفرع األول

  القانوين للحرية الشخصية و سائر حقوق املركز                       

  اإلجراءات اجلزائية يف قانون  املتصلة �ا اإلنسان                      

  

  ال يهتم فقط بوضع قانون العقو�ت موضع التطبيق ، تأكيد أن قانون اإلجراءات اجلزائية من املهم ال      

  

  ــــــــــــــــــــــ

 .Revue international de droit, 60 Année _ 3ém et 4 ém trimestre 1989 _       :راجع يف ذلك  )1(
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 تكريسا لسلطة الدولة يف العقاب . بل إن قانون اإلجراءات اجلزائية مبا حيتويه من نصوصه ميس �حلرية

  )1(الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا . و يتجلى ذلك مبناسبة إتيا�ا يف مواجهة املتهم . 

إذا إستهدف حتقيق مصلحة الدولة يف الكشف عن احلقيقة إلقرار ، يبقى قانون اإلجراءات اجلزائية و        

وهو ما يؤكد تفوق سلطة الدولة على . فإنه بذلك يضحى �حلرية الشخصية للمتهم . سلطتها يف العقاب 

ن النظم الدميقراطية تتسم خالف ذلك فإ . وعلى طيةالتسلالشأن �لنسبة للنظم هو كما ،مصاحل األفراد 

  )2( . و جتسيدها للتوازن املطلوب بينها و بني مصلحة الفرد، قوانينها اإلجرائية بضمان حرية املتهم 

ني معامل هذا ، سنبولتوضيح املركز القانوين للحرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا       

  . قوق و احلر�ت يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املقام الثايننطاق احل . مث نبنيالتحديد يف املقام األول 

       

  ــــــــــــــــــــــ

متس  كشف احلقيقة بكل ما تستهدفه من مجع األدلة ل و، اإل�ام فاإلجراءات اجلنائية بكل ما  حتمله من معاين  )1(

تورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، حرية املتهم و تعرضها للخطر . _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدس

  . 63مرجع مذكور ، ص 

لنظم السياسية واإلجتماعية ومن املهم التأكد يف هذا املقام ، أن التنظيم اإلجرائي املبني يف النظم الدميقراطية يتأثر � )2(

نني املنظمة للحرية . جراءات �ا من القواو اإلقتصادية اليت حتكم شكل الدولة و عالقة الفرد �ا . أين يعترب قانون اإل

ألة �ثري األزمة اإلقتصادية و�لنتيجة يتعرض القانون املذكور لألزمات كلما تعرضت احلرية هلا . ملزيد من التفصيل يف مس

هور مبدأ تفوق اتورية ، و ظالديكتالعاملية اليت ظهرت بوادرها بعد احلرب العاملية األوىل يف �كيد سلطة الدولة يف النظم  

تقوية سلطة يف  الدولة يف إيطاليا و أملانيا و اإلحتاد السوفييت سابقا ، وكذا إعادة ترتيب النظم اإلجرائية من أجل

 ,Donnedieu de Vabres _ احملاكمات اجلنائية و جتريد الفرد من ضما�ت حريته . راجع على وجه اخلصوص :

politique crimenel des états autoritaires,Paris, 1938 pp 6_59. 

_  Berend, l’influence de l’organisation de l’état sur le droit pénal, Revu international, le droit  

pénal 1994,pp 23_31.        
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  : أوال: معامل حتديد املركز القانوين للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا

يتحدد وفقا  . ومنها احلرية الشخصية ، تمما سبق عرضه يتضح أن املركز القانوين للحقوق و احلر�      

ملعلمني إثنني . يظهر املعلم األول من خالل ما تتضمنه املرحلة اليت تباشر فيها اإلجراءات اجلزائية . يف 

حني يظهر املعلم الثاين مبناسبة إبراز طبيعة السلطة اليت تباشر اإلجراءات اجلزائية من حتقيق أويل مرورا 

  مة يف جمال اإل�ام وكذا سلطات التحقيق القضائي اإلبتدائي و النهائي .بسلطة النيابة العا

وإنطالقا من كون اإلجراءات اجلزائية ال تتم فقط من جانب السلطة ، و إمنا تتم أيضا من جانب       

هة املتهم . أين ميلك هذا األخري احلق يف إختاذ مجلة من اإلجراءات لكفالة الدفاع عنها .كل ذلك يف مواج

القائمني على إختاذ اإلجراءات يف مواجهته . وهنا تظهر خمتلف األدوار املنوطة بقانون اإلجراءات اجلزائية يف 

محاية احلقوق و احلر�ت ، ومنها احلرية الشخصية . ومن مث تتجلي مسألة حتديد نطاق تلك احلقوق 

 واحلر�ت يف قانون اإلجراءات اجلزائية .

  

  قوق و احلر�ت يف قانون اإلجراءات اجلزائية:�نيا: حتديد نطاق احل

نسان املتصلة اإل وقمال متس احلرية الشخصية وسائر حق، هي أع من املؤكد أن اإلجراءات اجلزائية       

مباشر�ا يف مواجهة املتهم . و لذلك يضمن التنظيم اإلجرائي حرية املتهم ويوازن بني املصلحتني  �ا ، أثناء

له من حقوق وحر�ت أثناء محاية ما  . ومصلحة الفرد يف حة الدولة يف تسليط العقابصلاملتالزمتني ، م

احلرية الشخصية ،  قانون اإلجراءات اجلزائية ومنها و احلر�ت  املكرسة يف . و �لنتيجة فإن احلقوق ذلك

رة واضحة عن النمط والذي يعرب بصو ، اإلجرائي �ا خالل الصورة اليت يظهر �ا التنظيم  تحدد نطاقها منت

فقانون اإلجراءات اجلنائية يف دولة  . ا�تمع بوسم النظام السائد فيه تسلطيا أو دميقراطيا لاملعني املتبع داخ

  )1(  . ما هو الصورة الدقيقة للحر�ت يف هذا البلد

  ــــــــــــــــــــــ

  . 380، ص  ، مرجع مذكور �ت، احلماية الدستورية للحقوق و احلر  أنظر: _ أمحد فتحي سرور )1(
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  الفرع الثاين

  اآل�ر املرتتبة على دور قانون اإلجراءات اجلزائية يف تنظيم

  ئر حقوق اإلنسان املتصلـة �ــااحلرية الشخصية و سا                 

  

 فإن مجيع ما له . و العمل على تقييدها هو اإلستثناء ، إنطالقا من كون احلرية الشخصية هي املبدأ       

 اتـوفقا ملقتضي صلة حبقوق اإلنسان و حر�ته ومنها احلرية الشخصية ، خيضع ملبدئي احلظر و اإل�حة 

  �حلظر.   نصوص القانون يطبع �إل�حة . وكل ما ال يتفق معها يطبع القانون . ذلك أن كل ما يتفق مع 

وفيما خيص قانون اإلجراءات اجلزائية ، �عتباره من القوانني املنظمة للحرية و الشخصية و سائر       

تب حقوق اإلنسان املتصلة �ا ، فإن نصه يوضع موضع التطبيق وفقا للمبدأين املذكورين . وأثناء إعماله ترت 

  )1(مجلة من اآل�ر ميكن ذكر بعضها كما يلي : 

   

و لذلك ترتتب اإلجراءات . _ أن األصل يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف مواجهة املتهم هو الرباءة 1       

كما رأينا    و لكن بومسه بريئا حىت تتثبت جهة قضائية نظامية إدانته، لذلك ليس بوسم املتهم مدان وفقا 

  و كما سنفصل فيه من خالل ما سيتضمنه القسم الثاين من هذا البحث.، فيما سبق 

وهو ما . وجه ال يفيد معىن املصادرة التامة هلا ب،  تقييد احلرية الشخصية _ للمشرع احلق يف2       

نالحظه عرب عديد األوامر الصادرة عن اجلهات املخول هلا قانو� وضع قانون اإلجراءات اجلزائية موضع 

 ة ــإنطالقا من صالحيات الضبطي. ، مباشر�ا و الفصل فيها  ركة يف جمال حتريك الدعوى العموميةاحل

  

  ـــــــــــــــــــــ  

ملزيد من التفصيل يف مجلة اآل�ر املرتتبة على طبيعة قانون اإلجراءات اجلزائية ، بوصفه من القوانني املنظمة للحرية  )1(

  ن املتصلة �ا  أنظر :الشخصية و سائر حقوق اإلنسا

_ Thierry Renoux, le conseil constitutionnel  et l’autorité judiciaire collection droit 

public positif, Economica, 1984, pp 527_531.  
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هو خمول جلهات اإل�ام وهي النيابة ، وكذا جهات التحقيق القضائي اإلبتدائي من مبا القضائية ، مرورا 

خالل األوامر السالبة للحرية الصادرة عن السيد قاضي التحقيق و غرفة اإل�ام ، و صوال و إنتهاءا مبا هو 

  )1(الس قضائية . خمول جلهات التحقيق النهائي من حماكم و جم

_ تنصيب القضاء كحارس للحر�ت . و �لنتيجة ال غرو يف أن يتكفل لوحده �دارة العدالة 3       

اجلنائية ، من خالل خمتلف هياكله مبا لكل هيكل من صالحيات تكرس مجيعها حلراسة الفرد و ا�تمع 

  قضائي يف اإلجراءات اجلزائية من بنيفيما هلما من حقوق وحر�ت . و �لنتيجة تكريس مبدأ الضمان ال

أهم الضما�ت املكفولة سواء على مستوى النصوص الدستورية مبا إحتوته من مبادئ ، أو على مستوى 

  )2(القوانني والتشريعات مبا تضمنته من تفصيالت . 

يهتم بتقنني كل ما   يربر أمهية بلورة قانون إجرائي حلقوق اإلنسان، ن ترتيب النتائج املذكورة و غريها إ     

حبقوق اإلنسان بوسم هذا األخري مشتبه فيه أو متهم أو مدان أو حىت حمكوم عليه . و ذلك حىت  تعلقي

  حيسم التوازن املطلوب بني املصلحة العامة و بني محاية حقوق اإلنسان .

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

يود املوضوعة على ممارسة احلرية الشخصية ، بشرط أن تكون فاملشرع وحده هو صاحب اإلختصاص يف بيان الق )1(

عامة جمردة واضحة غري غامضة . وهلذا جاء مبدأ أن القانون هو مصدر اإلجراءات اجلنائية . أنظر : _ أمحد فتحي 

  . 78سرور ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور ، ص 

من التفصيل  يف املسألة أنظر: _ أمحد بوملكاحل ، اإلطار الدستوري ملمارسة السلطة القضائية كضمان  ملزيد )2(

،  2013، جوان  39، عدد  1قضائي للحقوق و احلر�ت يف التشريع اجلزائري ، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة قسنطينة 

  . 142 _ 123ص ص 
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  الفصل الثاين

  بني  حقوق اإلنسان بني فكرة املوازنةالشرعية الدستورية و 

  اجلزائية ةفكرة الشرعية اإلجرائيو اجلزائية اإلجرائية النظم                   

  

أثناء  تتحدد �ملبادئ اليت حتكم قانون اإلجراءات اجلزائية، ن النظم اإلجرائية اجلزائية من املؤكد أ      

 ائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا املطلوب بني فاعلية العدالة اجلنائية و احلرية الشخصية و سإحداث التوازن 

حقوق و ن الشرعية الدستورية فإ ، وأ� كانت العوامل املؤثرة يف إختيار النظام اإلجرائي اجلزائي األنسب

ي من تعطي للحرية قيمتها الفعال و املسيطر يف عملية اإلختيار . كون الشرعية ه هي العاملتظل اإلنسان 

. )1(   

ويف هذا الفصل سندرس مقتضيات الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني فكرة املوازنة بني النطم       

إىل  نتطرق من خالل املبحث األول .إثنني ة اإلجرائية اجلزائية يف مبحثني اإلجرائية اجلزائية و فكرة الشرعي

من اجلزائي األنسب  . مث نعاجل اإلجرائي مضمون النظم اإلجرائية اجلزائية املختلفة ومسألة إختيار النظام 

و الشرعية          اجلنائية ئي اجلزائي األنسب بني الشرعيةمسألة إختيار النظام اإلجراخالل املبحث الثاين 

كيف كان لفكرة املوازنة بني النظم اإلجرائية ومن مث   اإلجرائية يف ظل الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان .

ل يف الفض األنسب الشرعية اإلجرائية اجلزائية و مسألة إخنيار النظام اإلجرائي اجلزائي اجلزائية املختلفة وفكرة

  ان ؟نسوق اإلإقامة الشرعية الدستورية و حق

   

  

  ــــــــــــــــــــــ

م ـوأنه أثناء ذلك يتحدد النظام اإلجرائي اجلزائي األمثل بشكله العام ، بعيدا عن شكله  اخلاص بني خمتلف النظ )1(

  اإلجرائية اجلزائية .
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  املبحث األول 

  اإلجرائية  بني النظمالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان                    

  باملختلفة و مسألة إختيار النظام اإلجرائي األنساجلزائية                   

  

جرائية الواجب إتباعها من ليت حتدد السياسة اإلجمموعة من املبادئ ا اجلزائي ، يقصد �لنظام اإلجرائي      

سواء كانت احلقيقة لصاحل املتهم أو ، و ذلك عن طريق اليقني القضائي التام . ىل احلقيقة أجل الوصول إ

وذلك بواسطة فحص األدلة املقدمة من الطرفني من قبل اجلهة القضائية النظامية . لصاحل جهة اإل�ام 

اليت تعكس النظام السياسي و اإلجتماعي و ، تلفة تتعدد وفق تعدد صور النظم مبادئ خم . وهي املختصة

سواء كانت خصومة واقعية أو خصومة اإلنسان ، و حتدد طبيعة اخلصومة اجلنائية  )1(، القائم يف ا�تمع 

لى ذلك أن النظام اإلجرائي يعتمد يف قيامه على طبيعة النظام السياسي القائم ومدى حرصه ع . ا�رم

و األسلوب املتبع يف التوفيق بني مصلحة  يقرره من ضمان و محاية هلااحلقوق و احلر�ت الفردية و ما 

اجلماعة و مصلحة الفرد ومدى تغليب أو ترجيح أي منهما على األخرى ، وعلى مدى الدور الذي يوكل 

  )2(.  للقاضي يف الدعوى العمومية

و .    قانون اإلجراءات اجلزائية  و فق املبادئ اليت حتكماجلزائية  وتتحدد خمتلف النظم اإلجرائية هذا      

سائر حقوق اإلنسان املتصلة جلنائية وضمان احلرية الشخصية و ذلك من خالل املوازنة بني فاعلية العدالة ا

لتوازن تتأزم كلما إشتدت احلاجة إىل حتقيق ا، القواعد اإلجرائية حتديد املبادئ و أن مسالة ضبط و  على. ا �

 قتضي مبدأ الشرعية اإلجرائيةأين ي، مها مصلحة املتهم من جهة و ني تعارضتاملاملطلوب بني املصلحتني 

    ريـغ كام تفادي أحو ، م ضما�ت كافية للدفاع عن نفسه املتهضرورة منح  اجلزائية

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

وق الدستوربة و حق _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية  : نظراخلصومة اجلنائية من حيث طبيعتها أ يف لتفصيلل )1(

  . 87 _  81، ص ص  ، مرجع مذكور اجلنائية  اإلجراءاتاإلنسان  يف 

  . 27، ص  ، مرجع مذكور قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، شرح بيةي: _ عبد هللا أوها أنظر )2(
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عادلة . ومن جهة أخرى عن طريق تقرير وكفالة حق هذا األخري يف الدفاع عن نفسه ، بواسطة إقرار سلطة 

    )1(القمع السريع واحلقيقي . 

وق حقو الشرعية الدستورية  و دورها يف حتقيق اجلزائية النظم اإلجرائيةعمق سندرس بحث ويف هذا امل       

شرعية لل احتقيقالنظام اإلجرائي اجلزائي األنسب إختيار لة مسأ. مث ندرس من خالل املطلب األول  اناإلنس

   .من خالل املطلب الثاين  انالدستورية و حقوق اإلنس

  

  املطلب األول

  و دورها يف حتقيق اجلزائية النظم اإلجرائية

  انـة الدستورية و حقوق اإلنسـالشرعي                          

  

ها قانون  يسري وفقجبملة املبادئ اليت امضامينه تتحدداجلزائية على إعتبار أن النظم اإلجرائية       

و املتمثلة أساسا يف جتسيد فاعلية العدالة ، اإلجراءات اجلزائية أثناء سعيها لتحقيق الغاية املرجوة منها 

. وذلك و ضمان احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا من جهة أخرى ، ة من جهة اجلنائي

خمتلفة من حيث  . و لتجسيد هذه األخرية ظهرت ثالثة أنظمة إجرائية املوازنةعلى الوجه الذي جيسد 

  )2(.  ختلطالتنقيب والنظام امل. وهي النظام اإل�امي ونظام التحري و فها مضمو�ا موحدة من حيث هذ

      

  ـــــــــــــــــــــ

                      .J.C Soyer, procédure pénal, Paris, 1980, p 188 _ زيد من التفصيل يف  املسألة أنظر:مل) 1(

ام خبالف نظ . قد أبدى النظام اإل�امي إهتماما بضمان احلرية  الشخصية يفوق إهتمامه بفاعلية العدالة اجلنائيةل )2(

 وجاء النظام املختلط لكي حيقق . التحري و التنقيب الذي أعطى هذه الفاعلية أولوية على ضمان احلرية الشخصية 

ع كيدا على ضمان احلرية الشخصية مو الذي ظهر من خالل نظام الدفاع اإلجتماعي �. تواز� بني هدين اهلدفني 

 ي خصية ا�رم . أنظر : _ أمحد فتحأين تعطى فيه األمهية لبحث ش ،الرتكيز على مدلول ذايت لفاعلية العدالة اجلنائية 

  . 81، ص  ، مرجع مذكور اإلجراءات اجلنائية دستورية و حقوق اإلنسان يف قانون، الشرعية ال سرور
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ضمان و اجلنائية  حتقيق املوازنة بني فاعلية العدالة اإلجرائية اجلزائية وسندرس النظم ، لة املسأ ولبحث      

دورها يف حتقيق ل مث نتعرض  .األول من خالل الفرع  ااحلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �

   .من خالل الفرع الثاين الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان 

  

  الفرع األول

  اجلنائية  حتقيق املوازنة بني فاعلية العدالة النظم  اإلجرائية اجلزائية و          

  ااحلرية الشخصية وسـائر حقوق اإلنسـان املتصلة �ـو ضمان           

  

ثر بصورة واضحة يف النظم أ ق يف العقابلحإىل أن التطور التارخيي ل اإلشارة، من املهم بداية       

سواء من حيث طريف احلق يف العقاب أو من حيث من يتوىل ، املعاصرة وما تضمنته اجلزائية اإلجرائية 

سعي الدول على إختالف بنيا�ا اإلجتماعي و القانوين إىل إختيار خالل . ويظهر ذلك جليا من ه إقتضاء

. وسعي بعض منها إىل اجلمع بني سلطيت  العقاب إلقتضاء حقها يفاإلجرائي اجلزائي األمثل النظام 

. كذلك تقرير حق املضرور  التحقيق و اإل�ام أو بني سلطيت اإل�ام و احلكم يف يد شخص إجرائي واحد

و يف سياق شبيه جند تعليق املشرع . رغم أن حقه مدين حبث ، من اجلرمية يف حتريك الدعوى العمومية 

. و الطلب        اإلذن  كالشكوى و،  على ضرورة القيام �جراءات معينة اب إقتضاء الدولة حلقها يف العق

يف العقاب على أكثر من لة توزيع اإلختصاص عند ممارسة إقتضاء حق الدولة �هيك عن ظهور مسأ

    )1(.  إجرائي شخص 

  

  ــــــــــــــــــــــ 

عبد الفتاح مصطفى _ :   رالنظم اإلجرائية املعاصرة أنظيف التطور التارخيي للحق يف العقاب و دوره  للتفصيل يف )1(

  .65 _ 62، ص ص  2004،  ، القاهرة ، دار اهلدى للمطبوعات ، �صيل اإلجراءات اجلنائية الصيفي
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لة مدى كل نظام منها فيما خيص مسأ  املختلفة من حيث مضموناجلزائية ئية ظم اإلجراإن ربط الن      

وضمان احلرية الشخصية وسائر بني فاعلية العدالة اجلنائية  )1(واحد منها للموازنة املطلوبة  كلحتقيق  

  .حقوق اإلنسان �صيال و تفصيال من جهةحقوق اإلنسان املتصلة �ا يف نسق خيدم الشرعية الدستورية و 

  

  ــــــــــــــــــــــ

و�ملقابل ظهر النظام اإلجرائي يف الشريعة اإلسالمية وفق سياسة إجرائية تقوم أساسا على نوع معني من اجلرائم و  )1(

 ي يف الشريعة اإلسالميةفيما خيص فكرة النظام اإلجرائإجرائية خاصة  ملبادئ عامة و أحكامة ختضع يف ذلك هذه السياس

حق خالص � تعاىل وحده وهي جرائم احلدود اليت تقع إعتداءا  على  .أربع أنواع  من اجلرائم فهي سياسة تقوم على . 

حق هللا تعاىل مشوب حبق العبد و لكن حق هللا هو الغالب. وجرائم  على تقع. وتلك اليت  غري مشوب حبق العبد

. وأخريا جرائم التعزيز وهي اليت  قع إعتداءا على حق هللا و لكن حق العبد فيها األغلبت وهي اليت ، القصاص و الدية

يف هذا اإلعتداء األركان الالزمة لوقوع  تقع إما يف إعتداء على حق خالص للعبد أو على خالص � تعاىل دون أن يتوافر

تظهر من خالل  فهيإلجرائية يف الشريعة اإلسالمية أما املبادئ العامة اليت ختضع هلا السياسة ا.  إحدى جرائم احلدود

. وهو املبدأ املكرس من خالل عديد اآل�ت القرآنية . مبدأ ضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا 

وكان من كرب توإذا قلنا للمالئكة أسجدوا ألدم فسجدوا إال إبليس أىب واسمن سورة البقرة "  34منها ما جاء بنص اآلية 

إ� عرضنا األمانة على السماوات واألرض و اجلبال فأبني أن من سورة األحزاب "  73وقوله تعاىل يف اآلية . "  الكافرين

وال تقتلوا من سورة اإلسراء "  33. وقوله تعاىل يف اآلية  " حيملنها و أشفقن منها و محلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال

وقوله . "  �حلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا� فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا النفس اليت حرم هللا إال

وجعلناكم شعو� وقبائل لتعارفوا إ�  و أنثى  �يها الناس إ� خلناكم من ذكر" من سورة احلجرات  13تعاىل يف اآلية 

العدالة اجلنائية ، فهو مبدأ كرس إنطالقا من ة فاعليمبدأ و أما من خالل . "  أكرمكم عند هللا أثقاكم إن هللا عليم خبري

إعتبار القضاء يف حد ذاته من �ب  الوالية وكان بذلك أعظمها . فيكون عبادة خالصة لوجه هللا سبحانه و تعاىل لقوله 

جرائية اخلاصة " . أما فيما خيص األحكام اإل تحية عدل ساعة خري من عبادة ستني سنةالأفضل صلى هللا عليه وسلم "  

مي تطبيقا لشرع فقد ظهرت من خالل أنواع جرائم احلدود املنوه �ا أعاله وفقا تفاصيل إجرائية إعتىن �ا الشارع اإلسال

_  103 ، املرجع السابق ، ص ص رورلتفصيل يف النظام اإلجرائي يف الشريعة اإلسالمية أنظر: _ أمحد فتحي سهللا . ل

114. 
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هة أخرى . وحىت نقف من ج و تعبريا عن عمق الدولة القانونية املعنية داخل ا�تمعات الدميقراطية املختلفة

نظام إجرائي جزائي إنطالقا من حيث فكرته ، عند معاين حقيقة هذه املسألة ، نفصل يف مضمون كل 

أين نتناول النظام اإل�امي يف املقام األول مث نظام التحري و  مرورا بتطوره التارخيي وصوال  وإنتهاءا بتقييمه .

  ط يف املقام الثالث .التنقيب يف املقام الثاين مث النظام املختل

  

  )1(:  لنظام اإل�اميأوال : ا

نظام اإل�امي من أقدم األنظمة اإلجرائية اليت عر فتها ا�تمعات البشرية يف جمال اقتضاء احلق يعترب ال       

  : قده وفق اآليتطوره التارخيي ون. ولبحثه سنوجز فكرته و ت يف العقاب

  : _ فكرة النظام اإل�امي1

ن أيني للخصومة اجلنائية عصور مهو نظام إجرائي يقوم أساسا يف تنظيمه لإلجراءات اجلزائية على ت       

يتم فضه أمام شخص حمايد من خالل إتباع ، األخرية وفق تفصيالته نزاعا شخصيا بني خصمني  هتعترب هذ

 )2(.  إجراءات معينة

خالصا ملكا منها كون الدعوى العمومية تعترب ، ملة من اخلصائص ويتميز النظام اإل�امي جب       

ومن مث يظهر اإل�ام بنوعني ، فردي وهو املمنوح . و أ�ا ملكا للمجتمع لشخص ا�ين عليه أو لوالديه أ

. ويف اإل�امني ليس للقاضي سوى  ألي فرد يف ا�تمعاملمنوح و شعيب وهو  . للمجين عليه أو لوالديه

   من اخلصائص أيضا أن الدور و . كنه نظر الدعوى العمومية بدون هذين الطريقنيإذ ال مي. الدور السليب 

  

  ــــــــــــــــــــــ

، دار النهضة  ، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية : _ أمحد فتحي سرور أنظر خبصوص النظام اإل�امي لتفصيلل )1(

  . 54 _  30، ص ص  1985،  ، القاهرة العربية

  _ أمحد فتحي سرور . نيأين يناط هذا الدور �لقاضي الذي يقتصر دوره على تقرير كلمة القانون ألحد اخلصم )2(

  . 83، ص  الشرعية الدستور ية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور
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املناقشة و توجيه سري اإلجراءات دون التدخل  فإنه يقتصر فقط على إدارة، ره سلبيا �لقاضي و�عتبااملنوط 

و له فقط أن حيكم وفق احلقيقة ، و ليس له إختاد أي إجراء لكشف احلقيقة . فيها  أمام حجج اخلصوم 

علنية و شفوية على أن تتم املناقشة بصورة . املقدمة له من قبلهم املبنية على مهارة اخلصوم يف شرح احلجج 

 )1(.  و على قدم املساواة

  : _ التطور التارخيي للنظام اإل�امي2

لقد ظهرت مالمح النظام اإل�امي عند اليو�ن و يف الرومان و لدى اجلرمان ويف عهد اإلقطاع أين        

 �لعالنية اقشة بني خصمني تتميز متثلت يف من. مت توحيد اإلجراءات يف القضائني  اجلنائي و املدين 

على أن جييب . ، يوجه فيها ممثل اإل�ام طلبه بصوت قوي و بعبارات شكلية معينة  والشكليةالشفوية و 

 ل. و يدعو فيها ممثاألدلة  أحسن وإذ سكت فيعترب ذلك إعرتافا �لتهمة وهو. املتهم عليها يف ذات املكان 

أن يثبت دعواه بشهادة  أو، احلكم اإلهلي يف النزاع  اإل�ام املتهم إىل  املبارزة القضائية بوصفها دعوة إىل

  )2(.  وكل هذه اإلجراءات تتم وفقا ملراسيم معينة. مل يتهمهما املتهم بشهادة الزور شاهدين ما

  : _ نقد وتقييم النظامي اإل�امي 3

   الفرديةقوق يقدمه من ضمان للحر�ت و احلأساسا من مسألة ما  قد وتقييم النظام اإل�امين ينطلق      

ضور وحرية اإلثبات كمساواة اخلصمني أمام القاضي و سيادة مبادئ علنية اجللسة و شفوية املرافعات و احل

أما من حيث فاعلية  . إحرتام احلرية الشخصية للمتهم وهي مبادئ تكفل. حياد القاضي وحق الدفاع و 

  أن للقاضي طاملا  ن احلقيقة للكشف عفهوال يكفل اإلجراءات الصحيحة ، العدالة اجلنائية 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 ملزيد من التفصيل يف خصائص النظام اإل�امي، أنظر:  )1(

_ J.C. Soyer, procédure pénal, Paris, 1980, p 188 et S.   

بدون  هفقتبعد موا أين مسح مبحاكمة احملبوس.  وقد تطور هذا النظام يف حالة إمتناع ا�ين عليه من توجيه اإل�ام )2(

  . ملزيد من التفصيل يف التطور التارخيي للنظام اإل�امي، أنظر: ممثل اإل�ام إعتمادا على شهادة احمللفني بعد �دية اليمني

_ Eismein, Histoire de la procédure  criminel,en France , paris, édition 1969, pp 47_53.          
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ن رة فقط بني اخلصوم وما يقدمونه مو احلقيقة املنشودة من قبله حمصو . وفق هذا النظام جمرد دور سليب 

  )1( . حجج

   

  )2(:  لتنقيبنظام التحري و ا �نيا :

عرب  ةللدول السلطة املركزية أدت  إىل تقويةهو نظام إجرائي ظهر يف خضم التغيريات السياسية اليت        

تطوره  . ولبحثه سنوجز فكرته و و بذلك فقد قام على فكرة مغايرة لفكرة النظام اإل�امي. خمتلف العصور 

  : و نقده وفق اآليت التارخيي

  : قيب_ فكرة نظام التحري و التن1

و          فإن الفكرة اليت يقوم عليها نظام التحري اليت يقوم عليها النظام اإل�امي ، مبغايرة الفكرة        

ن اخلصومة اجلنائية إذا كانت يف النظام اإل�امي هي نزاع شخصي بني املتهم و ممثل التنقيب . ذلك أ

فهي جمموعة من اإلجراءات . هذا النظام خالف ذلك يف ظل  ، فإ�اغريه  اإل�ام سواء كان ا�ين عليه أو

    ليس طرفا فيهاو املتهم  �ا . إلقرار سلطة الدولة يف توقيع العقاب �دف إىل كشف احلقيقة 

  

 ــــــــــــــــــــــ

صاص من مرتكيب النظام اإلجرائي الذي يفتقد إىل القواعد اليت حتمي احلق العام يف اإلقت ويبقى النظام اإل�امي ذلك )1(

مها يف شراء شهادة فوذو القوى و تزايد ن صة أمام طغيان الغين�هيك عن ضعف املدعي أمام املدعى عليه خا. اجلرمية 

حممود _ حممود     :  ، أنظر تقييم النظام اإل�امينقد و  ملزيد من التفصيل يف  . ل الضحية على السكوتمحالشهود و 

 . 11_ 6، ص ص  1964،  الطبعة التاسعة دار النهضة العربية ، القاهرة ،، اجلنائية ، شرح قانون اإلجراءات مصطفى

مطبعة ،  يف مصر وغريها من الدول العربية  ، تطور قانون اإلجراءات اجلزائية مصطفىحممود _ حممود و أنظر أيضا 

  . هاو ما يلي 39ص ،  1985الطبعة الثانية ، ،  جامعة القاهرة

 خبصوص النظام التحري و التنقيب أنظر: فصيلملزيد من الت )2(

_ Merl et Vitu, traité de droit criminel, 2ém édition T1, 1973, pp 15 _156.           

_ A_ Eismein, op cit pp 177_328.  
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احملقق  و خيضع بذلك لسلطة. بل هو جمرد جهة تتخذ جتاهه إجراءات  ، حقوقا إجرائية خاصة بهوال ميلك 

  )1(.  له فرصة لإل�ام يف مجع األدلة ن تكوندون أ

بل هي ه أو غري عليه  ينمومية مل تعد ملكا للمججند أن الدعوى الع،  صائص هذا النظامومن خ       

، ضا الدور اإلجيايب املنوط �لقاضي ومن اخلصائص أي )2(. ملكا للدولة يباشرها نيابة عنها جهازا خاصا 

�لكشف عن احلقيقة املطلقة عما يقدمه املتهم أو ممثل اإل�ام وهي بذلك حقيقة  أين خيتص هذا األخري

يف مجع األدلة يف سرية و�لكتابة و يف غري مقيدة بطلبات اخلصوم وحججهم فكان للقاضي سلطة إجيابية 

غري حضور اخلصوم . ومن اخلصائص كذلك إقامة اإلثبات على األدلة القانونية مبا قيد سلطة القاضي يف 

  )3(. محله على اإلقتناع مما أدى إىل إ�حة إستعمال اإلكراه ضد املتهم حلمله على اإلعرتاف 

  : يب_ التطور التارخيي لنظام التحري و التنق2

ظهر نظام التحري و التنقيب أول ما ظهر يف القانون الروماين بعصر اجلمهورية . أين كانت إجراءاته        

  مقتصرة على اجلرائم اليت يتهم فيها األرقاء ، ليمتد إىل حماكمة ا�رمني الرومان املنتمني إىل عامة

  

 ــــــــــــــــــــــ

كون احلقيقة هي املطلب .بطلبات املتهم  احلقيقة �ي وسيلة دون أن يتقيد البحث عن، وعلى قاضي التحقيق  )1(

ام أثناء التحقيق والذي املنشود اليت جيب عليه أن يعثر عليها ولو كان ذلك على حساب حرية املتهم احملروم حىت من حم

رية و حقوق اإلنسان يف ، الشرعية الدستو  . أنظر : _ أمحد فتحي سرور سه عندما تتضح الشبهات قبلهع حبيستطي

  . 87، ص  قانون اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور

حينها إىل علمه  �لتصدي للجرائم اليت تصل ن خيتص قاضي احلكمذا النظام يف بعض مراحل تطبيقه �مما مسح هل )2(

و الذي تطور فيما بعد  . كما ظهر نظام اإل�ام القضائي أو التلقائي " كل قاض هو �ئب عامنشأ املبدأ القائل "  

أنظر: _ عبد الفتاح مصطفى يف املسألة  . ملزيد من التفصيل ليصبح اإل�امي العام الذي تتواله سلطة عامة متخصصة

  .83 _ 80، ص ص  الصيفي، مرجع مذكور

ة قبل ورغم ذلك فقد وسع النظام من نطاق إختاذ إجراءات اإلثبات أين خصص أكثر من مرحلة جلمع أدلة اجلرمي )3(

 . حيث نشأت مرحلة اإلستدالل و مرحلة التحقيق اإلبتدائي. إحالة الدعوى أمام احملكمة 
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  )1(.  طبقته احملاكم بفرنسا يف العهد امللكي ي ، وسلعهد الكنيف ا ةيسالكن هكما طبقت. الشعب

الدعوى  أن حتريك، عليه التعديل  التحري و التنقيب عند نشأته و قبل أن يطرأومن خصائص نظام        

حيد  مع حتديد أدلة اإلثبات مسبقا حىت. منوطا �يئة عامة وال ترتك لألفراد  كان،  العمومية و مباشر�ا 

. ا وكيفا عقوبة تدرج تبعا لألدلة كمكما أن ال.القضاة بغض النظر عن إقتناعهم �لرباءة املشرع من تعسف 

نظام  أسلفنا حيث ظهر كما، لكل جرمية يعلم �ا شخصيا  يصائص أيضا تصدي القاضاخلومن  )2(

كما . و الذي تطور فيما بعد ليصبح النظام اإل�امي العام، يعرف بنظام اإل�ام القضائي أو التلقائي 

حيث يتعقب األدلة و يوجهها و يوجه التحقيق أمامه كشفا ، للقاضي الدور اإلجيايب يف اخلصومة اجلنائية 

العمومية وهي النيابة ظهور هيئة عامة تتوىل اإل�ام بعد حتريك الدعوى  . ومن اخلصائص كذلكعن احلقيقة 

 خري حقوقا تقابلها حقوق سلطات للنيابة . والعامة ، أين إختل تبعا لذلك مركز املتهم ، و أضحى هلذا األ

  بذلك متيزت سلطة هذه األخرية أثناء مباشرة إقتضاءها  للحق يف تسليــط 

  

  ــــــــــــــــــــــ

التنقيب أين و نظام التحري امي يف اإلجراءات اجلنائية إىل ويشهد للقانون الكنسي أنه أول من حتول من النظام اإل� )1(

التحري و  نظام تطورفيما خيص مراحل  لتفصيل. لت به فيما بعد و الدول األوروبية ا�اورة اليت أخذ فرنساقدم منوذجا ل

فرنسا أنظـر: _ أمحد فتحي ، و إنتهاءا �لعهد امللكي بمرورا �لعهد الكنسي ، إنطالقا من العهد الروماين ، التنقيب 

 :  كذلك  التفصيل راجعو ملزيد من   93 _ 89، ص ص  ، املرجع السابق سرور

_ Merl et Vitu, op cit, p 130 et S.  _ A- Eismein, op cit, pp 68_78.      

ة  للجرمية اليت تتوافر على إثبات اإلدانة فيها أنواع معينة من األدل تبعا لذلك كان املشرع يرتب عقوبة معينة )2(

و الذي قد حيصل بواسطة اإلكراه إذا كان هو ، املتهم  يكفي وحده إلعدام كاإلعرتاف الذي كان سيد األدلة ، و الذي

على حتمل  يعتقد حينذاك أن هللا يساعد الربيءحيث كان . الدليل الوحيد يف إثبات جرائم معينة إىل جانب التعذيب 

طفى لتفصيل يف املسألة أنظر: _ عبد الفتاح مصعرض له وهو مينعه من اإلعرتاف . ملزيد من ايت آالم التعذيب الذي

  .71 _ 69، ص ص  ، مرجع سابق الصيفي
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التحقيق و يف غياب املتهم سواء مبناسبة إجراء ، وعن طريق الكتابة ، يف سرية  العقوبة �تيان اإلجراءات

  )1(.  مام احملكمةحىت النهائي أ اإلبتدائي أو

منوط به أن اإل�ام ، ة لنظام التحري و التنقيب يف مواجهة النظام اإل�امي ومن اخلصائص املميز         

و للقاضي الدور اإلجيايب يف إتيان اإلجراءات حبثا عن .  مبوظف معني من طرف الدولة هو وكيل اجلمهورية

مبا يفقد القاضي احلق يف تكوين ، رغم تقييده بتنظيم قانوين لألدلة يسمى نظام األدلة القانونية ، احلقيقة 

  )2( . قناعتة بل تكون مبنية على األدلة احملددة سلفا

  : لتحري و التنقيب_ نقد وتقييم نظام ا3 

رة احلقيقة و إختاذها من مسألة إرتكازه على فك ينطلقإن نقد و تقييم النظام التحري و التنقيب        

و جتسيد لذلك رأينا فيما سبق عرضه كيف . هدفا للتنظيم اإلجرائي من حيث فاعلية العدالة اجلنائية 

أصبحت يف ظل هذا النظام السلطة اإلجيابية يف حتقيق الدعوى العمومية وعدم اإلقتصار على املوازنة بني ما 

النزاع الذي كان جيمع بني  رجتأخجلملة من اإلجراءات . �هيك عن تكريس هذا النظام  يتقدم به اخلصوم

 )3( اجلاين و ا�ين عليه حبيث أصبح اإل�ام جهة تتواله .

  الدفاع ،مل تلقى أدىن إهتمام   و حىت  حقوق، و حقوقه ، هذا و �ملقابل فإن محاية شخصية املتهم        

  

  ــــــــــــــــــــــ

_  سليمان �رش  املساواة مع جهة اإل�ام يف النظام التحري و التنقيب ال يكون على قدم و من املالحظ أن املتهم  )1(

  . 58، مرجع مذكور ، ص 

فرها حيكم و بتوا. و اليت ال جيوز للقاضي أن يقتنع بغريها ، ويقصد �ألدلة القانونية تلك املذكورة على سبيل احلصر  )2(

، ص  سابقشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، مرجع _ أمحد فتحي سرور ، ال القاضي �إلدانه

93 .  

يضمن محاية كافية للمجتمع أمام تالشي الضما�ت املكفولة ، نظام التحري و التنقيب من املالحظ جدا أن  )3(

عدم حقوق الدفاع أمام �هيك عن طي . و اليت تكشف للمتهم التهم املوجهة إليه ، للمتهم  بسبب سرية اإلجراءات 

 .59_  58، املرجع نفسه ، ص  _ سليمان �رش أنظر : . السماح حبضور احملامي خالل سر�ن إجراءات التحقيق
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إنطالقا د و سائل التعذيب و اإلكراه يف محل املتهم على اإلعرتاف ، مبا هو منسوب إليه  من جرم أمام تزاي

ة و بدون مناقشة شفوية ألدل، صوم وإتيا�ا يف غياب اخل، من عدم إفرتاض الرباءة ، سرية اإلجراءات 

 . وهو ما أدى إىل ىت النهائيىل حجز املتهم إجرائيا سواء أمام التحقيق اإلبتدائي أو ح، مما أدى إ اإلثبات

  )1(. بنظام األدلة القانونية أمام تعاظم األخذ، احلكم ظهور اجلمع بني سلطة اإل�ام والتحقيق و 

  

  )2: ( نظام املختلطال �لثا :

، النظام اإل�امي مث نظام التحري  بعد عرضنا للنظامني السابقنيجدا  لقد أضحى من الواضح       

مجيع اإلجتاهات يف السعي إىل إبراز احلقيقة املنشودة من خالل إتيان مها �قض اآلخر يف أن كال، لتنقيب وا

ا كانت احلقيقة تتوسط هاذين النظامني وما �ما من ملو .  ا على حدىماجلزائية اخلاصة بكل منهاإلجراءات 

و لبحثه سنوجز  اصرة .نظاما توفيقيا  مسي �ملختلط ساد أغلب النظم اإلجرائية املعفقد برز ، إجراءات 

  : ونقده وفق اآليت، ، و تطوره التارخيي  فكرته

  : _ فكرة النظام املختلط1

 أين،  السابقني من خالل إعتباره احلل التوفيقي بني النظامني تظهر فكرة النظام املختلط ليس فقط       

هر من خالل إختيار هذا و إمنا أيضا تظ، �خذ من كل واحد منهما أفضل ما فيه رغم صعوبة املهمة 

النظام إلجراءات ومبادئ تتفق مع احلاجات السياسية واإلجتماعية من كل دولة . �هيك عن اإلحتياجات 

   )3( .العملية اليت يستلزمها التطبيق 

  

   ــــــــــــــــــــــ

للدعوى العمومية خاصة فيما تنظيم إجرائي جراءات نظام التحري و التنقيب كملزيد من التحليل فيما خيص قصور إ )1(

                                                .A- Eismein, op cit, 154_156 _له عالقة بنظام األدلة القانونية، أنظر: 

                      .Merl et Vitu, op cit, pp 161_169 _نظر:أخبصوص النظام املختلط  لتفصيلملزيد من ا )2(

     = فتحـي_ أمحد  . فإن النظام املختلط يتميز �لربمجاتية وال يتخذ صورة  �بتة مستقرة هلا معامل حمددةوهلذا  )3(
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مبهمة اإل�ام  اتستأثر وحدهال ، أن جهة اإل�ام وهي النيابة العامة ، ختلط ومن خصائص النظام امل       

اخلصائص أيضا إعطاء القاضي  مية املتضرر من جرمية حلقته . ومنفيجوز للمجين حتريك الدعوى العمو 

حلرية مع إحرتام ا، نظام التحري و التنقيب يف كما هو الشأن عليه ،  الدور اإلجيايب يف البحث عن احلقيقة 

ومديرها  ، األويل أمام الضبطية القضائية التحقيق حقوق و حر�ت املتهم عرب مرحليت الشخصية و كفالة

و النهائي مبناسبة ، و القضائي اإلبتدائي أمام قاضي التحقيق وغرفة اإل�ام ، السيد وكيل اجلمهورية 

التحقيق سري يف املرحلة األوىل ،  علمع ج. احملاكمة ضما� للموازنة بني حقوق اإل�ام و حقوق الدفاع 

اخلصائص كذلك بروز مبدأ حرية ومن  عة يف حضور أطراف اخلصومة .فوعلين فيما عداها وشفوية املرا

يف األخذ ببعضها و ترك  القاضي حرف األدلة القانونية املوضوعة سلفا . القاضي يف اإلقتناع بعيدا عن مبدأ

  )1(يرية له . البعض اآلخر من تقرير السلطة التقد

  )2(:  _ التطور التارخيي للنظام املختلط2

  األخذ كتنظيم إجرائي إبتداءا من القرن التاسع لقد عرف النظام املختلط إنتشارا واسعا من حيث       

  

  ــــــــــــــــــــــ

  : جتماعي راجع ضوء سياسة الدفاع  اإلالنظام املختلط يف  . وللتفصيل يف 95، ص  املرجع السابقور ، سر =

_ Marc Ancel, la défense nouvelle, 2eme édition, 1966,p37 et S.                                     

_ la protection des droits de la personne dans le procès et les doctrines de la défense social ,14  

 éme journée de la défense social, Fribourg, 28 et 29 Octobre 1966, supplément à la Revue     

Socio-criminel, 1967, pp 8_124.                                                                                                      

بينها ومن ، القرن التاسع عشر  منذ أوائلهذا هو النظام املختلط الذي ساد اجلانب الغالب من التشريعات  )1(

ىل النظام ل إ. فتارة مييالسابقني  بني  النظامني . وهو نظام ال يتخذ مسار �بتاتشريعات ذات أصل اجنلوسكسوين 

. وهو يف احلالتني حياول التوفيق بني إعتبارين تتعذر عادة التوفيق  و�رة أخرى إىل النظام التنقييب فيسايره. اإل�امي فيغلبه 

حريته  الدولة أودعومصلحة املتهم الذي ، شخصي يف معاقبة مرتكب اجلرمية  بينهما ومها مصلحة الدولة كصاحبة حق

:  أو إدانة . أنظر    حفظا أو إ�اما . ومن اإل�ام براءة  هيبته و كرامته أمانة حىت يتجلى موقفه من التحقيقو الشخصية 

  .74ص سابق ،_ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، مرجع 

   = و إضفاء الطابع ء مرحلة التحقيق األويليف إنتشار �ثري األخذ بنظام التحري و التنقيب اثنا ملزيد من التفصيل )2(
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 إسبانيامث يف بلجيكا و هولندا و سويسرا و إيطاليا و أملانيا و ،  1808طبق بفرنسا سنة حيث . عشر 

ا مث إىل  دول أمريكا الالتينية و الدول اإلفريقية املستقلة حديثا عن فرنسا ومنه، الربتغال وبولندا و رومانيا و 

   .اجلزائر وفق تشريعها اإلجرائي 

  : _ نقد و تقييم النظام املختلط 3

نظام التحري و توفيقي بني ما تضمنه النظام اإل�امي  قا من كون النظام املختلط ظهر كحلإنطال       

و إعتبارا . فيما له عالقة بتفادي سلبيا�ا و األخذ مبا هلما من إجيابيات ، من تفاصيل إجرائية  التنقيبو 

لعدالة اجلنائية و محاية احلرية بكون النظام املختلط ظهر أيضا إلحداث التوازن املطلوب بني فاعلية ا

فإن ا�ال لتوجيه اإلنتقادات له كنظام إجرائي أخذت به خمتلف التشريعات اإلجرائية ، الشخصية للمتهم 

و يبقى فقط من املهم التأكيد أن التوازن املطلوب و املنوه به كهدف للنظام املختلط قد . عرب الدول 

سألة ميقراطية و الدول القانونية �ا مبمدى قناعتها عرب ا�تمعات الدتبعا إلختالف النظم السياسية و  خيتلف

وهو املعيار . مشتبه فيه أو متهم أو حىت مدان و حمكوم عليه  ية حقوق اإلنسان بوسم هذا األخريمحا

تستلزم  املناسبة ، و اليت من املؤكد أ�الذي جيب أن يؤخذ به عند وضع السياسة اإلجرائية ااألساسي 

 )1(يرا�ا للسياسة اجلنائية املعاصرة املبنية أساسا على سياسة الدفاع اإلجتماعي . مسا

  

  ـــــــــــــــــــــ

اإل�امي على مرحلة احملاكمة مع األخذ مببدأ حرية إقتناع القاضي من خالل وضع النظام املختلط موضع التطبيق من  =

                                            .Merl et Vitu ,op cit, p 169 et S _، أنظر:  قبل خمتلف التشريعات اإلجرائية

إبتداءا من ، يقوم النظام اإلجرائي للدفاع اإلجتماعي على األفكار الرئيسية اليت صيغت �ا السياسة اجلنائية احلديثة ) 1(

ملبادئ الدفاع اإلجتماعي فإنه ينبغي  وفقاو . النظرية الوضعية إىل نظرية الدفاع اإلجتماعي اجلديد على يد مارك أنسل 

محاية ا�تمع بواسطة رد فعل معني ، ينبتق من شخصية ا�رم . وال ميكن الوصول إىل هذه الغاية إال إذا متثل رد الفعل 

فتحي املذكور يف صورة جزاء يهذف إىل تكييف ا�رم مع ا�تمع و جعله مدركا للقيم و احلاجات اإلحتماعيـة . _ أمحد 

 فصيل يف املسألة راجع :تلو ملزيد من ا . 97سرور ، املرجع السابق ، ص 

 _ Marc Ancel, la défense nouvelle, op cit , p 37 et S.                                                               
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  الفرع الثاين

  يف املختلفة اجلزائية ة ـدور النظم اإلجرائي                           

  حتقيق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان  

  

ا قام الدستور بتأصيله عرب املبادئ إمنا هو تفصيل مل، من املهم التسليم �ن قانون اإلجراءات اجلزائية        

وهو �ذا الوصف يعترب تكريسا للنظام اإلجرائي املتبع أثناء حتقيق املوازنة بني فاعلية العدالة . اليت تضمنها 

و التنقيب أو     سواء تعلق األمر �لنظام اإل�امي أو نظام التحري ، اجلنائية و ضمان احلرية الشخصية 

  . النظام املختلط

املختلفة يف حتقيق الشرعية الدستورية وحقوق اجلزائية اإلجرائية  وحىت نقف عند حقيقة دور النظم       

اجلزائية راءات الشرعية الدستورية بقانون اإلج ال بد من الوقوف �لبحث يف املقام األول يف عالقة، اإلنسان 

لدستور أو �لقانون يف حتديد النظام اإلجرائي ويف املقام الثاين البد من الوقوف عند الدور املنوط سواء �. 

  املعني .اجلزائي 

  

  )1( : أوال: عالقة الشرعية الدستورية بقانون اإلجراءات اجلزائية

إن محاية وضمان حقوق اإلنسان وفق مقتضيات العالقة اليت جتمع الشرعية الدستورية بقانون        

عملية من خالل رصد مجلة املبادئ الدستورية كعامل يف حتديد ميكن مالمستها بصورة ، اإلجراءات اجلزائية 

   بقانون هذاحيث تتطلب تلك املبادئ عدم جواز إختاد أي إجراء إالاجلزائية . شرعية اإلجراءات 

  

  ــــــــــــــــــــــ

تكريس و جتسيد التنظيم يشكل صورة من صور ، إن بروز العالقة بني الشرعية الدستورية و قانون اإلجراءات اجلزائية ) 1(

  = ةــوازنة املطلوبة بني فاعلية العدالة اجلنائيث تعمل هذه العالقة على تفعيل املحي. اإلجرائي حلرية املتهم 
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أن اليت جيب ، فإن املبادئ املنوه �ا تعدد لقانون اإلجراءات اجلزائية تفاصيله  ومن جهة �نية .من جهة أوىل

احلرص على إحاطة املخاطبني �حكام قانون ، ومنها على سبيل احلصر ال الذكر . جتسيدا هلا  يسود

و تضفي عليها . ص احملاكمة اجلزائية و كفالة ما له من ضما�ت خت، اإلجراءات اجلزائية بقرينة الرباءة 

. أما من جهة �لثة فإن اجلهات القضائية املنوط �ا مهمة وضع اإلجراءات اجلزائية  العادلةو تسمية املنصفة 

ة دستورية حامية الفعلي جيب أن تؤدى مهمتها تلك يف ظل املبادئ املؤطرة للقضاء كضمانموضع التطبيق 

  )1( احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا. حر�ته ومنهاحلقوق اإلنسان و 

  

  : املالئم اجلزائي �نيا: دور الدستور و النظام القانوين يف حتديد النظام اإلجرائي

فها . أين لظرو  اأمرا مرتوك، ينظم إجراءا�ا اجلزائية عن منوذج قانوين معني لكل دولة إن البحث        

املايل الدور تارخيية ، وكذا املركز اإلقتصادي و �هيك عن اخلربات ال، إلجتماعية اتلعب العوامل الثقافية و 

  . الدستور والنظام القانوين القائم �ا األدوار املهمة و �ملوازاة يلعب )2(. املركب يف إجادة اإلختيار 

         

  ــــــــــــــــــــــ

و            يف ا�تمعات الدميقراطية اليت تتأثر �لنظم السياسية وهو األمر الذي يتحقق . و ضمان احلرية الشخصية  =

و لذلك كما يرى األستاذ أمحد . اليت حتكم بشكل مباشر يف شكل الدولة و عالقة الفرد �ا ، اإلقتصادية و  اإلجتماعية

 اور عرب القانون الدستوريتؤثر يف قانون اإلجراءات اجلنائية من خالل ثالثة حم، فتحي سرور فإن الشرعية الدستورية 

�عتباره عامال يف حتديد شرعية اإلجراءات اجلنائية ، مث يف توجيه قانون اإلجراءات اجلزائية ، و أخريا يف تنظيم اجلهات 

و ر ، احلماية الدستورية للحقوق  أنظر : _ أمحد فتحي سرو للتفصيل اليت تنهض �إلجراءات اجلنائية وهي القضاء  . 

  .387_  386مرجع مذكور ، ص احلر�ت ، 

إمنا �يت جتسيدا و تكريسا للحماية الفعلية ملختلف ، و�لنتيجة فإن قانون اإلجراءات اجلزائية وفق املبادئ الدستورية ) 1(

  احلقوق و احلر�ت.

مرجع  ، ةالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائي ، أمحد فتحي سرور _ أنظر : للتفصيل )2(

  .115مذكور، ص 
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ففي حني يقوم الدستور بواسطة ما له من �ثري ، من خالل الشرعية الدستورية يف حتديد شكل هذا        

للحرية  تأثرة بدورها �لدور املركب املنوه به أعاله ، إنطالقا من جعلها القيمة املطلقة  املنشودةالنظام امل

  الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا ، كان النظام اإلجرائي املالئم هو ذلك النظام الذي

. وكلما  إلنسان املتصلة �احيدث تواز� مقبوال بني فاعلية العدالة اجلنائية و ضمان احلرية وسائر حقوق ا

 كلما ظهرت بصامته يف حتديد النظام اإلجرائي،   لعب النظام القانوين األدوار املنوطة به يف سياق متصل

ينها تتجسد األولوية يف إنتهاج النظام  �لنسبة  لتلك األنظمة اليت تقسم احملاكمة إىل ح. املالئم  اجلزائي

فني مث مرحلة حتديد العقوبة املناسبة على أن إنتهاج النظام اإل�امي يزدهر يف وفقا لقناعة احمللمرحلة اإلدانة 

  )1(الدول اليت حتوز على جهة إ�ام قوية بصالحيا�ا. 

  

  املطلب الثاين

  إختيار النظام اإلجرائـي  اجلزائي األنسب                       

  حتقيقا للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

  

 ال يتجسد إال عند حتقيق التوازن املطلوب بني، قيق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان إن حت       

  وأن   .  اـكما رأين  فاعلية العدالة اجلنائية و ضمان احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا

  

  ــــــــــــــــــــــ

الدستورية  فإن الشرعية ، يار النظام اإل�امي مل اليت تؤثر يف إخت� كانت العواإنه أ،  يرى األستاذ أمحد فتحي سرور )1(

و اليت يتم وفقا هلا التوازن املطلوب بني فاعلية العدالة . تظل هي العامل املسيطر يف إختيار النظام اإلجرائي املالئم 

 أمحد فتحي سرور يل أنظر : _نوع النظام اإلجرائي وشكله . للتفصبغض النظر عن ، اجلنائية و ضمان احلرية الشخصية 

  . 116، ص املرجع السابق ،  الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 
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املنشود املنوه به ، ال يتآتى إال بعد إختيار النظام اإلجرائي املالئم وفق ما يتضمنه قانون  جتسيد اهلذف

  اإلجراءات اجلزائية  من إجراءات .

من خالل اجلزائية سندرس حقيقة عملية اإلختيار بني خمتلف األنظمة اإلجرائية  ولبحث املسألة ،

جرائي املتبع يف التشريع اجلزائري وفق ما ستضمنه نص قانون حنلل �لقدر الالزم النظام اإل. مث  الفرع األول

  .من خالل الفرع الثاين   اإلجراءات اجلزائية

  

  الفرع األول

  حقيقة عملية اإلختيار بني خمتلف 

  )1( ةـاألنظمة اإلجرائية اجلزائي                               

  

ي أمهية يف جمال حتديد ، تكتسئية اجلزائية اإلجرا لة اإلختيار بني خمتلف األنظمةإذا كانت مسأ

 اي األمهية األشد لفتن حتديد معايري هذا اإلختيار يكتسفإ، شكل الدولة و النظام السياسي السائد �ا 

توضيح  و يكفي يف سبيل  .قد ال تسع ا�ال إىل ذكر مجيعها ، ويرجع ذلك إىل عدة إعتبارات . لإلنتباه 

  م األول لذكر بعض اإلعتبارات الواجب أخذها بعني اإلعتبار عند البـدء التطرق يف املقااملسألة 

يف عملية اإلختيار . مث يف املقام الثاين نتوىل حصر معايري اإلختيار تباعا على حسب أمهيتها ودورها احلاسم 

  يف إجادة إختيار النظام اإلجرائي األنسب .

  

  ــــــــــــــــــــــ

حقوق اإلنسان يف قانون د فتحي سرور ، الشرعية الدستورية و _ أمح : يف املسألة أنظرملزيد من التفصيل  )1( 

  . 116_  115، ص  ، املرجع السابق اإلجراءات اجلنائية
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  : اإلعتبار عند عملية اإلختبار أوال: اإلعتبارات الواجب أخذها بعني

ميكن أن جتد حال هلا من خالل كفالة ، إنطالقا من كون مشكلة ضبط و حتديد القواعد اإلجرائية         

من  أين ينعم املتهم جبملة .ومها مصلحة املتهم من جهة  بني مصلحتني متقابلتنياحلاجة إىل حتقيق التوازن 

و اليت تربز من خالل جتسيد مسألة  الدفاع عن مصاحل ا�تمع ، و مصلحة ا�تمع . الضما�ت عن نفسه 

لذلك فإن القيام بعملية إختيار النظام اإلجرائي املالئم لكل دولة  ة بواسطة الردع السريع و احلقيقي .املتنوع

   )1( : يقتضي مراعاة ما يلي من إعتبارات 

على قدم املساواة مع ا�ين  مع تفادي وضعه، طاء حد معقول للضما�ت املكفولة للجاين _ إع 1        

  . هعلي

  _ توفري احلماية الكافية ملصاحل ا�تمع حىت ولو مل بتهمه أحد. 2        

مع ترك املسألة . سواء كانت إلثبات اجلرم أو لنفيه ، تيسري مسألة البحث عن أدلة اإلقناع  _ 3        

  . من إختصاص ا�تمع من خالل ما أقره من أجهزة متمتعة بصالحيات

من سرية و علنية و شفوية اجلزائي ، _ إضفاء طابع احلماية حلقوق املخاطب �لنظام اإلجرائي  4        

�هيك عن تكريس . وكتابة و حضور على حسب مراحل الفصل يف الدعوى العمومية  حتريكا و مباشرة 

و وفق ملا هو خمول له من ، و وضع الضمان القضائي ممثال يف القضاء يف إطاره الدستوري اع الدف حقوق

  . صالحيات

  

  : �نيا: معايري إختيار النظام اإلجرائي اجلزائي األنسب

  حىت يضع النظام اإلجرائي اجلزائي املالئم أهدافه موضع التطبيق الفعلي ، ال بد أن يضمن �لقدر
  

  ــــــــــــــــــــــ

نتبع يف حقيقة ، ختيار النظام اإلجرائي األنسب رات الواجب األخذ �ا عند عملية إإن إستخالص مجلة اإلعتبا )1(

  =املسألة ملزيد من التفصيل يف . ا سبق التفصيل فيه يف نقد و تقييم األنظمة اإلجرائية الثالث املفصل فيها أعالهاألمر مب
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الكبري التوازن املطلوب بني مقتضيات فاعلية العدالة اجلنائية و مضمون احلرية الشخصية وسائر حقوق 

من خالل  ، الدول القانونية �اة و ات الدميقراطي. وقد رأينا فيما سبق كيف أن ا�تمع اإلنسان املتصلة �ا

أصرت على ، تصادية و املالية نب اإلجتماعية و الثقافية و اإلقأنظمتها السياسية املختلفة املتأثرة �جلوا

. فكان  حيقق الغرض املطلوب من تواجدها الواقعي همعني رأت من خالله أنجزائي إنتهاج نظام إجرائي 

مردها إىل أنه جاء كحل توفيقي بني النظامني اإل�امي . إعتبارات  ن عدةالنظام املختلط إنطالقا م أفضلها

  )1( . و التحري و التنقيب من جهة أخرى  من جهة

 ف املتعلق بتحقيق التوازن املطلوب املنوه به أعاله وفق ما يتضمنه النظام اإلجرائيولتجسيد اهلذ        

معايري إلجادة اإلختيار من  رية واجب الرجوع إىل عدةكان على هذه األخ،  األنسب يف كل دولة  اجلزائي

  : يلي ذكر منها ماأن ن وهي معايري متنوعة ميكن  . ف املنشود من جهة أخرىحقيق اهلذتلو ، جهة  

_ إعتماد التقاليد اإلجتماعية و الثقافية و اخلربات التارخيية و املركز املايل للدولة املعينة اليت متثل  1        

  )2(. اجلزائي م اإلجرائي يالتنظو يعيش فيه  فعلية احمليط الذي يولد بصورة 

  ار . ذلك ـ_ اإلقرار مبا للدستور وما يتضمنه من مبادئ دستورية من سلطان يف عملية اإلختي 2        
  

  ــــــــــــــــــــــ

إىل  135ق ما سبق عرضه من الصفحة املسألة راجع النقطة املتعلقة بنقد و تقييم األنظمة اإلجرائية الثالث وف =

  .142الصفحة 

 ق ـإنطالقا من كون النظم اإلجرائية اجلزائية الثالث اليت تنظم خمتلف القوانني اإلجرائية اجلزائية ، تعمل على حتقي )1(

األنظمة  لة �ا ، فإنالتوازن املطلوب بني فاعلية العدالة اجلنائية و ضمان احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتص       

اإلجرائية اجلزائية املختلفة قد تسعى لتحقيق هذف دون آخر . أو حتقيق اهلذفني معا من خالل األخذ مبا لكل نظام من 

  إحيابيات و �ملقابل إستبعاد السلبيات .

ات ملرجو وضعه ، فإن اخلرب وإىل جانب ما متثله التقاليد اإلجتماعية و الثقافية �لنسبة للتنظيم اإلجرائي اجلزائي ا )2(

 حينها تتفرع املسائل املتعلقة �لتفكري القانوين و القضائي. على أن املركز، جبالء حدود التنظيم املنوه به  التارخيية توضح

ة اليت تعمل على حتديد الوسائل املمكنة لعملي، ، املعنوية و حىت املادية  اإلقتصادي و املايل حيدد اإلمكانيات األخالقية

  . اإلختيار
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أنه ومن خالل الشرعية اليت يتأصل منها و يفصل فيها يف حتديد طبيعة النظام املختار ، ال ميكنه إال أن يعرب 

حلرية الشخصية إىل ما إرتقت الشرعية الدستورية �لفك. اليت وضع فيها إنطالق منها  جوهر البيئة عن

املختار من حتقيق التوازن املطلوب بني فاعلية العدالة  اجلزائي كلما متكن النظام اإلجرائي، احلقة الدرجة

  )1( اجلنائية وضمان احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا .

 النظام القانوين للدولة املعينة يف إختيار النظام اإلجرائيمعيار من األمهية مبا كان ، دور ب ك_ ينتص3

نظام قانوين مل يعمل على إحداث  هفمن الدول من أخذت �لنظام اإل�امي إنطالقا من كون. املالئم  اجلزائي

نظام من الدول من أخذت بإجنلرتا . و  يف كما هو الشأنواسعة يف اإل�ام  تتمتع بصالحيات  جهة إ�ام

ها من خالل نظامها القانوين بضرورة الكشف عن احلقيقة ولو بطرق تنايف احلرية من البحث و التحري إميا�

ومن الدول من رأت يف النظام املختلط من خالل املراحل اليت متر . الشخصية و غريها من حقوق اإلنسان 

يك مرورا مبرحلة املباشرة عن طريق التحقيق القضائي اإلبتدائي إنطالقا من مرحلة التحر العمومية �ا الدعوى 

بعد إعطاء كل طرف يف اخلصومة اجلنائية ما ، املنصفة  مةو إنتهاءا مبرحلة الفصل عن طريق إجراء احملاك

  )2(. يستهلك من حقوق وحر�ت 

هو جعل املعايري السابقة ، األنسب اجلزائي _ يبقى املهم يف سبيل تعداد معايري إختيار النظام اإلجرائي 4

  ها تسعى لتجسيد، اف هو حمدد من أهذما  طاملا أن هذه األخرية وفقتسبح يف كنف الشرعية الدستورية 

  )3(يظهر مسألة املوازنة املطلوبة كأهم األولو�ت ، حىت تتناسق و مضامني حقوق اإلنسان وحر�ته . 
  

  ــــــــــــــــــــــ

 وعلى " ال عقوبة بغري دعوى جنائية"  ق نصوص قانون العقو�ت يف إطار مبدأتطبي لة اجلنائية علىاعلية العداتقوم ف) 1(

  .  " تبعية الدعوى املدنية للدعوى العموميةيف التعويض يف إطار مبدأ " ضمان حق املضرور من اجلرمية 

لمبادئ . و تطبيقا لائية اإلجراءات اجلز  قانونل الذي أعتمده املشرع اجلزائري طبقا اجلزائي وهو النظام اإلجرائي )2(

  .ا سنفصل فيه من خالل الفرع املوايل. وهو م الدستورية املكرسة عرب مراحل التجربة الدستورية اجلزائرية

أو     اإلقتصادية جيوز للنظم اإلجرائية أن يتحدد شكلها يف ضوء العوامليرى األستاذ أمحد فتحي سرور أنه ال  "  )3(

  . 116"  . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص  ى حساب الشرعية الدستوريةاملالية عل
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  الفرع الثاين

  ه ام اإلجرائي اجلزائي وفق ما تضمنالنظ

  ري ـاجلزائ ةقانون اإلجراءات اجلزائي                             

  

، اإل�امي  على اجلمع بني النظامني تعتمد أغلب األنظمة القانونية يف جمال اإلجراءات اجلزائية        

  تراعي يف ذلك فإ�ا ، اخلصوص  ذا�القوانني  نبساملعنية و  إذ عندما تقوم أجهزة الدولة املعينة. التنقييب و 

  حماسن النظامني وفقا ما سبق عرضه و حتليله من خالل ما تضمنه الفرع السابق . ومن بني التشريعـات

املعاصرة اليت حاولت جتسيد ذلك مبوجب نص قانوين ، جند املشرع اجلزائري الذي إعتنق من خالل ذلك ، 

  )1(مادة .  730ي جاء يف النظام املختلط عند وضعه لقانون اإلجراءات اجلزائية . و الذ
  

  ــــــــــــــــــــ

 68/10املعدل و املتمم �ألمر رقم  08/06/1966املؤرخ يف  66/155مبوجب األمر رقم وهو القانون الصادر  )1(

 16/09/1969املؤرخ يف  69/73األمر رقم و  10/05/1968املؤرخ يف  68/116األمر رقم و  23/01/1968املؤرخ يف 

املؤرخ  78/01والقانون رقم  17/06/1975املؤرخ يف  75/46و األمر رقم  20/03/1970املؤرخ يف  70/26واألمر رقم 

 و 25/04/1981املؤرخ يف  81/04و القانون رقم  21/02/1981املؤرخ يف  81/01و األمر رقم  28/01/1978يف 

 86/05قم القانون ر  و 26/01/1985املؤرخ يف  85/02قم القانون ر و  13/02/1982املؤرخ يف  82/03قم القانون ر 

املؤرخ يف  90/24و القانون رقم  25/04/1989يف  املؤرخ   89/06القانون رقم  و 04/03/1986املؤرخ يف 

من  قانون  264املتضمن تطبيق املادة  17/04/1990املؤرخ يف  90/109و املرسوم التنفيذي رقم .  18/08/1990

املؤرخ يف  01/08و القانون رقم  19/04/1993املؤرخ يف  93/06ريعي رقم اإلجراءات اجلزائية و املرسوم التش

.أنظر : 20/12/2006املؤرخ يف  06/22القانون رقم و  10/11/2004املؤرخ يف  04/14قم القانون ر و  26/06/2001

ت األخرية ، رقم عيش ، قانون اإلجراءات اجلزائية ، قانون العقو�ت ، قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديال_ فيصل ال

 8ص  ، منشورات بغدادي ، 2007، طبعة  20/12/2006املؤرخ يف  06/23ورقم  20/12/2006املؤرخ يف  06/22

. 
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اجلزائري ، قانون اإلجراءات اجلزائية  تنصب دراستنا للنظام اإلجرائي اجلزائي وفق ما تضمنه نلهذا و         

على تفصيل حمتوى أقسامه وما يتضمنه من أحكام خمتلفة ختص الدعوى العمومية إنطالقا من حتريكها مرورا 

دستورية وحقوق اإلنسان لحىت لو كان ذلك فيما له عالقة �لشرعية ا، مبباشر�ا و إنتهاءا �لفصل فيها 

حقوق اإلنسان من خالل وتفصيل الشرعية الدستورية و  يتمثل السبب األول يف أن حبثوذلك لسببني . 

أما السبب . من هذا املبحث الثاين ع القسم و ستكون موض اجلزائري ، نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية

وهي مظاهر . ري �لنظام املختلط كنظام إجرائي الثاين فيتمثل يف أمهية توضيح مظاهر أخذ املشرع اجلزائ

 خالهلا نظام اإلجراءات اجلزائية كنظام خمتلط جيمع  من خالل مقتضياته ما تعلق منها �إل�ام  منتتجلى 

و نتناوهلا  يف املقام  الثالث . و احملاكمة نتناوهلا  يف املقام الثاين .  و التحقيق نتناوهلا  يف املقام األول . 

  )1(نتناوهلا  يف املقام  الرابع  .  ثبات اإل

  

  : يف مرحلة اإل�اماجلزائري اجلزائي اإلجرائي مظاهر النظام  أوال :

وهي بذلك جهة أصيلة تسند هلا صالحية حتريك الدعوى . تناط �لنيابة العامة مهمة اإل�ام        

  )2(.  العديد من املواد من خاللاجلزائية اجلزائري اإلجراءات  وهو ما أكده قانون. العمومية 

  

  ــــــــــــــــــــــ

،  ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري : _ عبد هللا أوهابية أنظرمظاهر النظام اإلجرائي اجلزائري يف  لتفصيلل )1(

  . 41 _  32 ، ص ص مرجع مذكور

 العقو�تالدعوى العمومية لتطبيق " اإلجراءات اجلزائية  من قانون 1الفقرة  1واد ما جاء صراحة �ملادة ومن هذه امل )2(

تباشر النيابة " اليت جاء �ا  29واملادة .  "، حيركها و يباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم مبقتضى قانون 

ضر ممثلها املرافعات أمام وحي العامة الدعوى العمومية �سم ا�تمع و تطالب بتطبيق القانون وهي متثل أمام كل جهة قضية

أ إىل  القوة العمومية كما تستعني بضباط و ا يف سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجاجلهات القضائية املختصة �حلكم ، وهل

  " .       و جمموعة احملاكم   ميثل النائب العام أمام ا�لس القضائي اليت جاء �ا "  33و املادة  " .أعوان الشرطة القضائية 
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 كماوبذلك يظهر �ثر النظام اإلجرائي اجلزائري مبا إختص به نظام التحري و التنقيب الذي أوكل         

مع التأكيد وفيما له عالقة �ذه املسألة أن النظام اإلجرائي اجلزائري . مة صالحية اإل�ام إىل جهة عا ، رأينا

اجلزائي وذلك مبناسبة تقرير املشرع ، أين تظهر بصمات النظام اإل�امي جبالء . عرب عن �ثره املزدوج 

قائم على ملبدأ الااجلزائري إلستثناءات مذكورة على سبيل احلصر بنص قانون اإلجراءات اجلزائية يف إطار 

و اإلستثناء املبين على تقييده فيما له عالقة . إستقاللية  النيابة العامة من حتريك ومباشرة الدعوى العمومية 

  )1( . بنوع معني من اجلرائم

فقد أقر املشرع ، مباشر�ا و هذا ويف إطار تفعيل تقييد النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية        

   الشعيب ��لس  النواب عدم جواز ذلك بشأن اجلرائم املرتكبة من قبل ممثلوا الشعب (  اجلزائي اجلزائري

  فيما خيص متعهدوا  التوريد وكذلك  )2(إال بعد إستصدار إذن من هيئة الربملان .  ) الوطين وجملس األمة

  

  ــــــــــــــــــــــ

بواسطة  لوجوب حتريك الدعوى العمومية اجلزائري راءات اجلزائيةأين عدد املشرع اجلزائري وفقا ما تضمنه قانون اإلج )1(

تقدميها من قبل الطرف املتضرر من اجلرمية كما يف جرمية  املشرتططلب و الوهي الشكوى ، اإلذن . النيابة ثالثة قيود 

و إخفاء       نةو الزواج منها و هجر أحد الزوجني لألسرة و السرقة و النصب وخيانة األما ةالز� و خطف القاصر 

درجة الرابعة و اجلنح املرتكبة من املواطنني اجلزائريني يف اخلارج الاألشياء املسروقة الواقعة بني األقارب و األصهار حىت 

 330 ، 326 ، 341،  339بنصوص املواد:   وايلعلى التوهي األفعال املنصوص  و املعاقب عليها  . ضد أحد األفراد 

.  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 583/3من قانون العقو�ت اجلزائري و املادة   389 و 377 ، 373 ، 369 ،

املؤرخ يف  66/155: _ قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر مبوجب األمر رقم  املواد املذكورة أنظر لإلطالع على مضمون

املعدل  08/07/1966يف  املؤرخ 66/156ر رقم املعدل و املتمم _ قانون العقو�ت الصادر مبوجب األم 08/06/1966

  . و املتمم

 و الدستور الصادر سنة 105و  104 مبوجب املادتني 1989 وهو اإلجراء الذي كرسه الدستور اجلزائري لسنة )2(

  . منه 111و  110 مبوجب املادتني 1996

 

  

152  



  فكرة املوازنة بني النظم اإلجرائية وفكرة الشرعية اإلجرائيةالشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني .. ...الفصل الثاين ........

  

حتريك  �هيك عن إقرار احلق يف )1(للجيش الشعيب الوطين إال بعد حصول طلب من وزير الدفاع الوطين . 

   )2( . اجللسات جزائية بشأن اجلرائم الدعوى العمومية و مباشر�ا جلهات احلكم مدنية كانت أو

  فيما خيص حتريك الدعوى العمومية ،متصل جبعل اإلستثناء عن املبدأ املنوه �ما أعاله  ويف سياق       

 التحقيقأمام قاضي  شكواهمن جناية أو جنحة أن يتقدم ب )3(أقر حبق املضرور  اجلزائريفإن املشرع اجلزائي 

  رمية يف رفع�هيك عن تقرير حق املتضرر من اجل) 4(.  بواسطة إجراءات اإلدعاء املدين املختص

  )5( . دعواه مباشرة أمام جهات احلكم طبقا إلجراءات التكليف املباشر

  

  يف مرحلة التحقيق :اجلزائري �نيا : مظاهر النظام اإلجرائي اجلزائي 

  التحريو من السهل جدا أن نلمس مجع النظام اإلجرائي اجلزائري بني مقتضيات النظامني اإل�امي        

  

  ــــــــــــــــــــــ

ويف مجيع األحوال املنصوص عليها يف من قانون العقو�ت اجلزائري �لقول "  164وهذا ما جاء صراحة بنص املادة  )1(

  ". هذا القسم ال جيوز حتريك الدعوى العمومية إال بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطين

 و        570،  569:  ق ما هو منصوص عليه �ملوادجبرائم اجللسات وهو القسم املنظم إجرائيا وفيعرف وهو ما  )2(

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 571

كما "  يف فقر�ا الثانية اليت جاء �ااجلزائري وهو احلق املكرس مبوجب املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية  )3(

  ".لشروط احملددة يف هذا القانون جيوز أيضا للطرف املضرور أن ي حيرك هذه الدعوى طبقا ل

"       ا على  التوايلمو اليت جاء �اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية  72و  2ه املادتني توهذا طبقا ملا تضمن) 4(

ا ية لكل من أصا�م شخصيتعلق احلق يف الدعوى املدنية للمطالبة بتعويض الضرر و الناجم عن حناية أو جنحة أو خمالف

 حة أن يدعي مدنيا �ن يتقدم بشكواه" وجيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جن. عن جناية "  ببسر مباشر تضر 

  . " أمام قاضي التحقيق املختص

مباشرة   ميكن للمدعي أن يكلف املتهم"  اجلزائريمكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  337ملادة � حيث جاء )5(

، إصدار  ، القذف ، إنتهاك  حرمة املنزل : ترك األسرة ، عدم تسليم الطفل الت اآلتية�حلضور أمام احملكمة يف احلا

  ". صك بدون رصيد...
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جنده جيسد هذا ، اجلزائري بتفحصنا لبعض مواد قانون اإلجراءات اجلزائية و . يف مرحلة التحقيق  قيبنالتو 

و يظهر .      اجلمع وخاصة ما تعلق منها خباصية السرية يف إختاذ اإلجراءات و احلضور و مناقشة الشهود 

  :  ذلك من خالل

عمال  التحقيق األويلاسبة إتيان إجراءات _ سرية التحري و التحقيق أمام الضبطية القضائية مبن 1      

تكون إجراءات التحري و التحقيق من  قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت جاء �ا "  11مبقتضيات املادة 

  )1( ."  بسرية ما مل ينص القانون على خالف ذلك و دون إضرار حبقوق الدفاع

إذ  رع اجلزائي اجلزائري السرية مام قاضي التحقيق راعى املش مساع الشهود أثناء أدائهم هلا أ_ يف  2       

  )2(.  أدائهم لشهاد�م بصفة إنفرادية و بغري حضور املتهم ألزم

من  184/1 املادة اجلزائري و عمال مبقتضيات فإن املشرع اجلزائي حلضوراة ي_ وفيما خيص خاص 3      

املالحظات الشفوية لتدعيم قانون اإلجراءات اجلزئية أجاز لألطراف و حماميهم احلضور يف اجللسة و توجيه 

   الدعوى حتريك  و مبناسبة  )3(الدفاع .لك كرس متكني اخلصوم من احلضور و وهو بذم . طلبا�
  

  ـــــــــــــــــــــ

 20/12/2006رخ يف املؤ  06/22كانت حمل تعديل مبوجب التعديل األخري رقم   11و املالحظ أن نص املادة  )1(

خاطبني �حكام قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل مبدأ السرية متاشيا مع فالة حقوق املاملشرع على جتسيد ك ا منحرص

  . سعي الدولة إلرساء املزيد من عناصر الشرعية الدستورية جتسيدا لدولة القانون

يعاونه م قاضي التحقيق  يؤدى الشهود شهاد�م أما" : من القانون املذكور �لقول  90وهو ما نصت عليه املادة  )2(

  . "ردي بغري حضور املتهم  وحيرر حمضر �قواهلم الكاتب ف

�ثره  من الظاهر جدا �ثر النظام اإلجرائي اجلزائري �لنظام اإل�امي عرب تنظيمه ملسألة احلضورية . ومن جهة أخرى  )3(

، أمام السيد قاضي  درجتني�لنظام التحري و التنقيب من إلزامية التحقيق يف مواد اجلنا�ت و بعض اجلنح وهو على 

 التحقيق وغرفة اإل�ام بومسه حتقيقا قضائيا إبتدائيا و أمام حمكمة اجلنا�ت بومسه حتقيقا فضائيا �ائيا عمال مبقتضيات

وص التحقيق  أمام قاضي التحقيق اجلزائري خبص من قانون اإلجراءات اجلزائية 207إىل  176ومن  166املواد من 

 . من القانون املذكور 66املخالفات عمال مبقتضيات املادة تيه و�جلوازية يف مواد اجلنح و جغرفة اإل�ام بدر و 
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  اجلمهورية على مستوى احملكمة ، فقد وكيلوهو ملمثلها مبا العمومية و مباشر�ا عن طريق النيابة العامة 

ومنها إختاذه إلجراءات التلبس وإجراءات اإلستدعاء املباشر ، ذلك صور عديدة يف  اجلزائريمنحه املشرع 

�هيك عن توجيه طلب إفتتاحي إلجراء التحقيق إىل السيد قاضي التحقيق بذات احملكمة يف مواد اجلنا�ت 

ومن مث أمام هذه الصالحيات  )1(.  املخالفات بني الوجوبية و اإلختيارية على حسب احلالةو اجلنح و 

ميكننا مالحظة مدى �ثر النظام اإلجرائي اجلزائري يف مرحلة التحقيق �لنظامني معا، اإل�امي و التحري و 

  )2(.  التنقيب

  

  : اكمةيف مرحلة احملاجلزائري اجلزائي مظاهر النظام اإلجرائي �لثا : 

إنظالقا من إقرار املشرع اجلزائي اجلزائري وفق ما تضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية من مبادئ أساسية        

بومسها حقوقا تتمتع �ا مرحلة احملاكمة ، وهي العلنية و الشفوية و احلضورية ، فإنه بذلك عرب تعبريا صرحيا 

ينا سابقا هذه املبادئ إىل أبعد حد . وهي املبادئ اليت فصل عن �ثره �لنظام اإل�امي ، الذي كرس كما رأ

من   350و  349،  347،  346،  345،  342،  309،  286،  212فيها عرب عديد املواد منها : 

  )3(قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 

  ي و التنقيب ، فقد أخـذ ولتفعيل احملاكمة جبعلها أكثر إنصافا متأثرا بذلك مبا تضمنه نظام التحر        

  

  ـــــــــــــــــــ

ة ، على أ�ا طرق حتريك الدعوى العمومياجلزائري على سبيل احلصر بقانون اإلجراءات اجلزائية  وهي الصورة احملددة )1(

   395و 394،  338 ، مكرر 337 و 334 ، 333،  72،  67 ، 59 :�ملواد  وايلاملنصوص عليها على الت

. أما �ثره �لنظام التحري  ر �ثره �لنظام اإل�امي من خالل جعل نظام التحقيق  بني وجوبه و عدمهحيث يظه )2(

، شرح  عبد هللا أوهايبيةأنظر : _  اجلنح .من فيظهر من خالل وجوب التحقيق يف مواد اجلنا�ت و بعض  والتنقيب

 . 36، ص  ، مرجع مذكور قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر ي

  اجلزائية .مضمون املواد املذكورة راجع نص قانون اإلجراءات  لإلطالع على )3(
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جعلها كإستثناء لألصل إطار م ، السرية يف املشرع اجلزائي اجلزائري مببادئ عكسية منها عدم حضور املته

عندما يقتضي حسن سري جلسة احملاكمة أو عدم مساسها �لنظام العام و اآلداب العامة . وهي املبادئ 

من قانون اإلجراءات  468و  296،  295،  285: اإلستثناء  عرب عديد من املواد منها  فيها بلغةاملفصل 

  )1(اجلزائية اجلزائري . 

  

  : يف مسألة اإلثبات اجلزائري اإلجرائي اجلزائيمظاهر النظام  ا :رابع

يعتمد على جزائي فإن كل نظام إجرائي ، على غرار خمتلف األنظمة اإلجرائية لدى الدول املختلفة        

اإلثبات  حرية جزائي معني على مبدأتمد نظام إجرائي ففي حني قد يع ت .مناسبا هلا من نظم لإلثبا هيرا ما

و�ذه املناسبة يالحظ  . آخر على نظام األدلة القانونية املوضوعة من قبلجزائي فقد يعتمد نظام إجرائي ، 

القانونية كإستثناء . و و نظام األدلة قد إعتمد على مبدأ حرية اإلثبات كأصل  ، اجلزائريأن املشرع اجلزائي 

  )2( و التنقيب . بذلك عرب بوضوح عن مدى �ثره �لنظامني اإل�امي و التحري

وما يفعل بوضوح األخذ املزدوج للمشرع اجلزائي اجلزائري من خالل مواد قانون اإلجراءات اجلزائية        

  يف مواد اجلنح ، هو التفصيل مبواد معينة يف )3(اجلزائري حىت ما إستقر عليه قضاء احملكمة العليا 
  

  ــــــــــــــــــــ

  . اجلزائيةاد املذكورة راجع نص قانون اإلجراءات مضمون املو  لإلطالع على) 1(

يف مسألة اإلثبات بنظام حرية نظام التحري و التنقيب �ثر النظام اإلجرائي اجلزائري �لنظام اإل�امي و  ويظهر )2(

 212املادتني ما فصل فيه قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف  عرب، اإلثبات كأصل و نظام األدلة القانونية كإستثناء 

جيوز إثبات اجلرائم �ي طرق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك" اليت جاء �ا " 

جاء متأثر بنظام التحري "  اإلعرتاف شأنه كشأن مجيع عناصر اإلثبات يرتك حلرية القاضي"  و اليت �ا 213واملادة 

  . ادتنيالتنقيب وهو املشتق من مضمون املو 

أين أقرت احملكمة العليا أن اإلعرتاف �لوقائع شأنه شأن عناصر اإلثبات ، يرتك حلرية  تقدير القاضي... وملا مل  )3(

  و =ـتثبت أن املتهم إعرتف أمام السيد قاضي التحقيق �ن الدم الذي عرت عليه �ملرحاض أن أكتشفت املخدرات ه
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و    339طبقا للمواد  األدلة الواجب توافرها إلثبات جرائم معينة كما هو الشأن �لنسبة جلرمية الز�مسألة 

  )2(. ة وشهادة الشهود كتابخبصوص عناصر اإلثبات من   400/3ما تضمنته املادة  و.  )1( 341

نه أاجلزائري ، وفقا ملا تضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية ، من املالحظ كذلك أن القاضي اجلزائي        

ا يضفي الدور اإلجيايب مب أو قاضي حكم . ، سواء كان قاضيا للتحقيق ، يف تكوين قناعته  �حلرية يتمتع

  )3(فصل يف الدعوى العمومية للوصول إىل احلقيقة . للقاضي اجلزائري عند حتريك ، مباشرة أو ال

و إجراءات عرب من  من مبادئ  ما تضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية إن املشرع اجلزائي اجلزائري وفق       

ملختلط ، الذي مجع عرب مقتضياته ما تضمنه كل من عن كون النظام اإلجرائي املتبع هو النظام اخالهلا 

ظهر ذلك عرب النص على  من جهة ، و نظام التحري و التنقيب  من جهة أخرى . وقد اإل�امي النظام

عديد املبادئ اليت أقرها ، و عمل مبوجبها كالسرية والعلنية والشفوية واحلضورية واحلرية يف اإلقتناع واألخذ 

  �ألدلة القانونية . مراعيا يف ذلك مزا�مها ، مبتعدا  عن  عيو�ما .

  

  ــــــــــــــــــــــ

دمه فكان يتعني على قضاة املوضوع مناقشة هذه التصرحيات وعدم اإلكتفاء عند احلكم بتربئة املتهم لفائدة الشك  =

جزائي الصادر يوم _ نقض  . للتفصيل أنظر : هأن الدم املوجود كان من الضروري حتليله حىت تتم إدانت�لقول 

  . 272، ص 1995ل، ، ا�لة القضائية، العدد األو 21/12/1993

أو        ، اإلقرار الوارد يف رسائل  هلاتني املادتني فيما خيص جرمية الز� �حملضر القضائيأين مث حتديد الدليل وفقا  )1(

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية 341و 339املادتني م أو اإلقرار القضائي. للتفصيل راجع مستندات صادرة من املته

 على حتديد عناصر إثبات اجلرمية من الكتابة وشهادة الشهود يف إثبات بعض املخالفات 400/1دة أين تنص املا )2(

  . اليت يعترب القانون احملاضر املتضمنة هلا حجة حلني إثبات عكسها �لكتابة أو شهادة الشهود

إلجراءات امن قانون  212و  69/3،  68/1 نعيد ذكر منها املادة، وهو ما جاء صراحة بعديد من املواد كما رأينا  )3(

و فقا ملا هو مكرس مبوجب املبادئ الدستورية ، اإلستقاللية و احلياد خرى كإضافة إىل خصائص أ اجلزائية اجلزائري .

  .1996من دستور  148 و 147  138 : �صيال ومنها املواد
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 املبحث الثاين

  ةـالشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني الشرعية اجلنائي  

  بوالشرعية اإلجرائية ومسألة إختيار النظام اإلجرائي األنس                  

  

  وقالشرعية الدستورية و حقمقتضيات  ف أنكي،عرضه من خالل املبحث السابق  رأينا فيما سبق       

    و دورها يف ذلك، من خالل ما عرضناه خبصوص الصور الثالثة للنظم اإلجرائية  ملهااإلنسان ظهرت معا

عرض مجلة املعايري الواجب  وفقا لذات املقتضيات يف �هيك عن مسألة إختيار النظام اإلجرائي األنسب

كذا اإلعتبارات الواجب أخذها عند ذات العملية . كل ذلك للوقوف    و، إعتمادها عند عملية اإلختيار 

جتسدا للعالقة ، �لتحليل لعمق العالقة بني الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان و النظم اإلجرائية املختلفة 

و سائر       املتكاملة و املتوازنة و املطلوبة بني فاعلية العدالة اجلنائية من جهة و ضمان احلرية الشخصية

  . حقوق اإلنسان املتصلة �ا من جهة أخرى

فإن احلاجة إىل حتليل و مناقشة النظام اإلجرائي اجلزائي ، �ا و للغوص أكثر يف عمق العالقة املنوه        

تفصيل املسألة  منا ضرورة تطلب ي ، األنسب املختار وفقا ملقتضيات الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

  )1( . ضيه قواعد الشرعية اجلنائية و كذا قواعد الشرعية اإلجرائيةبني ما تقت

للنظام  اإلجرائي اجلزائي  األنسب  و دورها يف بحث سندرس قواعد الشرعية اجلنائية امل ويف هذا       

حتقيق  الشرعية الدستورية و حقوق  اإلنسان  من خالل املطلب األول .  وندرس  ذات  املسألة  ولكن 

  خيص قواعد الشرعية اإلجرائية  من خالل املطلب الثاين . فيما 

  

  ــــــــــــــــــــــ

ا كما  و جتسيد حتقيقابع داخل الدولة املعينة ورة تكاملية للنظام اإلجرائي املتوهي جمموعة القواعد املشكلة بص )1(

     . تفصيالاجلزائية قانون اإلجراءات يال و ولة قانونية للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان �صدك تتوخاه هذه األخرية 
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  املطلب األول

  قواعد الشرعية اجلنائية للنظام اإلجرائي اجلزائي األنسب

 و دورها يف حتقيق الشرعية الدستورية و حقوق  اإلنسان                  

  

عتبار الشرعية اجلنائية ، شرعية إجرائية تظهر من خالل الشرعية الدستورية لإلجراءات اجلزائية  �        

، كان أو شكلي  وهي �ذا الوصف تعد قاعدة من القواعد اليت يقوم عليها القانون اجلنائي موضوعي

توضيح تلك القواعد يف ظل النظام اإلجرائي اجلزائي ل فيه سنبحث . وهو ما شرعية اجلنائيةبومسها قواعد لل

  )1(.  يف حتقيق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان نوط �ابعرض الدور امل ، األنسب

من و حقوق اإلنسان سيادة القانون وعالقته �لشرعية الدستورية  مبدأسندرس  ولبحث املسألة ،        

ومضمون و حقوق اإلنسان خالل الفرع األول . مث نتعرض ملسالة الرتابط القائم بني الشرعية الدستورية 

  الشرعية اإلجرائية من خالل الفرع الثاين .

  

  الفرع األول

  مبدأ سيـادة القانـون و عالقتــه

  �لشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان

  

  ينتصب مبدأ سيادة القانون، ول داخل ا�تمع الدويل املعاصر من املبادئ اليت تقوم عليها خمتلف الد      

  

  ــــــــــــــــــــــ

  =علــى   و إىل ما هلا من �ثري، ويرجع اإلهتمام بتحديد الشرعية اإلجرائية إىل حقوق اإلنسان اليت حتميها ) 1(
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  يف حتديد مضمونه . ومع اإلقرار بتواجد اإلختالف ،  كما رأينا فيما سبق،  كأمهها رغم إختالف الدول

رة خبصوص املبدأ ، يبقى هذا األخري ميثل التعبري الواضح إللتزام الدول عرب أجهز�ا املختلفة �لقوانني الصاد

  )1(عن السلطة املختصة كأساس ملشروعية أعماهلا . 

هي تلك الدولة اليت تتقيد يف كافة ، مبدأ سيادة القانون  فقو وإنطالقا من كون الدولة القانونية       

ما هلا من سلطات بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذا�ا ضابطا ألعماهلا  ومن خالل، مظاهر نشاطها 

أشكاهلا املختلفة . ألن ممارسة السلطة مل تعد إمتيازا شخصيا ألحد ، و لكنها تباشر نيابة عن وتصرفا�ا يف 

اجلماعة و لصاحلها . و�لنتيجة فإن التطبيق النظري للمبدأ ، ال يتجسد يف مواجهة املواطنني إال عرب 

حاكمني و حمكومني . إذ معرفتهم �لقانون الواجب التطبيق ، و بضما�ته على قدم املساواة على اجلميع 

خيشى يف هذه احلالة أن يكون القانون غري عادل إذ بتخلف عنصر العدل أثناء التطبيق يصبح املخاطبني 

�حكام القانون املطبق عليهم جمرد ضحا� حينها يفقد املبدأ فاعليته مامل حيقق احلد األدىن من األمن 

  )2( وضمان.

  

  ــــــــــــــــــــــ

يتضمنه قانون اإلجراءات اجلنائية  يهدف إىل حتقيقه وفق ما ، مقصد كل نظام إجرائي . وهو ءات اجلزائية على اإلجرا

رية الشخصية و سائر حقوق جتسيدا للتوفيق املطلوب بني فاعلية العدالة اجلنائية و ضمان احلمن إجراءات حتقيقا ، و 

 .119ص ،مرجع مذكور،اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائيةالشرعية الدستورية و حقوق ،أمحد فتحي سرور. _  اإلنسان

و�ذا املعىن يكفل مبدأ سيادة القانون ، إحرتام حقوق األفراد و حر��م يف مواجهة السلطة العامة أل�ا تصبح  )1(

طريق إلتزامهم حمكومة �لقانون وحده بعيدا عن أهواء السلطة أو حتكمها . حينها حيقق املبدأ املنوه به األمن لألفراد عن 

�لقوانني اليت تسري عليهم و إلتزام سلطات الدولة �حرتامها و تطبيقها . ملزيد من التفصيل أنظر : _ طعيمة اجلرف ، 

  ها .وما يلي 3روعية ، مرجع مذكور ، ص مبدأ املش

  = يف هذه احلالة يصبحو . إن األمن و الضمان ال يتحققان يف حالة ما إذا كان القانون غري عادل أو غري إنساين  )2(
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سيادة القانون و يضمن حتقيق  فإن وجود ما جيسد املضمون الفعال ملبدأو �سيسا على ما سبق ،        

عندها تصري الشرعية الدستورية و سيادة القانون وجهان  )1(دأ الشرعية �ملعىن الدقيق ، أهذافه وهو مب

  )2(لعملة واحدة . ذلك أن الشرعية الدستورية هي املبدأ ، و سيادة القانون هي املشروعية . 

عرب قواعد حتليل مضمون عالقة الشرعية الدستورية مببدأ سيادة القانون وفق النصوص اجلنائية و إن        

  القانون اجلنائي إنطالقا بعرض مضمونالغوص يف حتليل الشرعية الدستورية يف يستلزم، الشرعية اجلنائية 

قاعدة الشرعية اإلجرائية اجلنائية يف املقام ، مرورا ببحث قاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت يف املقام األول 

 كل ذلك إلعطاء املثال احلي.العقايب يف املقام الثالث قاعدة شرعية التنفيذ ، و إنتهاءا بتوضيح الثاين 

دة القانون من جهة أخرى وفق القواعد اليت تربط الشرعية الدستورية من جهة و مبدأ سيا حلقيقة الديناميكية

  )3(:  الثالثة التالية

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 قانون يف ا�تمعات احلرة أنظر:ن مبدأ سيادة اليف مضمو  . للتفصيل  القانون جمرد عزاء �فه لضحا� القانون =

_ Normans Marsh, la commission international de juriste, le principe de la légalité dans          

Une société libre, Rapport sur les travaux  du congrè international  des juristes, New              

Delhi, janvier 1959,p 52 et S. 

 النظام . ويفهي تلك املبادئ اليت تتقيد �ا  _ كما يرى األستاذ أمحد فتحي سرور_ الشرعية اليت نعنيها  )1(

أمحد _الدميقراطي جيب أن تكفل هذه املبادئ إحرتام حقوق اإلنسان و إقامة التوازن بينها و بني املصلحة العامة . أنظر: 

  .122، ص  ستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، مرجع سابق، الشرعية الد فتحي سرور

 . وهذه املطابقة تسمى �حرتام مبدأ سيادة القانون ومطابقة أفعاهلا معه ملشروعية هي إلتزام سلطات الدولةو ا )2(

�يت املشروعية أي تطبيق  �ملشروعية متييزا هلا عن الشرعية اليت تظل يف حالة سكون من خالل نصوص الدستور ، إىل أن

هذه النصوص ، فتنقل الشرعية إىل مرحلة التطبيق . و يتجلى إلتزام السلطة التشريعية بسيادة القانون من خالل التقيد 

  . 122، ص  أمحد فتحي سرور ، املرجع  نفسه �لشرعية الدستورية فيما توافق عليه من قوانني . أنظر :  _

كافحة اجلرمية وردع مرتكبها ، فيما ملبدأ الشرعية يف سبيل م _ املوضوعي و اإلجرائي_ خيضع القانون اجلنائي  )3(

  =املوضوعية أثناء توقيع العقوبة  و وضعها موضع التنفيذ . ويف  تسمح به النصوص اإلجرائية أثناء املتابعة و النصوص
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  أوال: قاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت:

ال جرمية  " يعرب عن قاعدة شرعية اجلرمية و العقو�ت بعبارة ردد�ا مجيع التشريعات اجلنائية �لقول       

ماية اإلنسان من خطر التجرمي و العقاب بغري وهي الفكرة املؤصلة حل.  وال عقوبة إال بناء على قانون "

  األداة التشريعية املعربة عن إرادة الشعب عن طريق القانون .

  تولت  األوىل فيما أسسه ولقد أضحى من البديهي أن مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بقانون ، وجد       

و أ�ا مضمونة ال متس ، إىل جانب خمتلف الدساتري من إقراره كمبدأ جلعل احلرية الشخصية حق طبيعي، 

  )1(مبادئ أخرى كعدم الرجعية  . و بفعل ذلك ترتبت عدة نتائج منها : 

ا�رمة وفقا ملا هو منصوص عليه يف قانون العقو�ت ، تكون حمددة بصورة دقيقة           أن األفعال_  1       

مواطن مجيع الوسائل ملباشرة حر�ته داخل  لكل يوفر،  و واضحة . وأن الدستور وفق ملا كرسه من مبادئ

  الضوابط اليت قيدها �ا .

  . أو قاطعة للحرية اسيةالعقو�ت غري مهينة وغري ق_ أن تكون العقو�ت املقررة مبوجب قانون  2       

 إذا كان يف تطبيقها مصلحة متهم  _ ضرورة إعمال مبدأ رجعية القوانني العقابية �ثر رجعي ، 3       

لصيانة حريته الشخصية . و يتحقق ذلك إذا إنتقل النص العقايب اجلديد من التجرمي إىل اإل�حة . ويف 

  ذلك رجوعا إىل األصل .

  _ ضرورة توافر عند كل جرمية أركان ، و أمهها الركن املادي الذي تنعدم �نعدامه . 4       

  

  ــــــــــــــــــــــ

حىت ال يتم ، سياسة اجلنائية اليت تستمدها الدولة القانونية يف ا�تمعات الدميقراطية جتسيد هذه املراحل كفالة لل = 

و حىت تتجسد فاعلية العدالة اجلنائية سواء عن طريق التجرمي و العقاب أو عن طريق ، اإلعتداء على احلرية الشخصية 

وبة . أنظر: نص املادة األوىل من قانون العقو�ت حتديد اإلجراءات الالزمة عند كل متابعة قضائية أو حىت عند تنفيذ العق

 . اجلزائري على سبيل اإلستدالل و املثال

 Le nouveau code pénal et le principe de la légalité, archives _ :للتفصيل يف املسألة راجع  ملزيد من )1( 

politiques criminel 1994, pp 10 _24.                                                                                 
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  : جرائية اجلنائية�نيا: قاعدة الشرعية اإل

لوصف ال تتجسد �، وفق قاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت  هاإن محاية حرية اإلنسان و صيانت       

يتم اللجوء إىل إختاذها إذا ما مت املساس �حلرية  ، إعمال مجلة من اإلجراءات الالزمة  املطلوب بل ال بد من

 أو القانون     . مع إعمال مجلة من املبادئ اليت تقوم عليها سواء الدستور  كالقبض واحلبس قبل احملاكمة

. فإفرتاض الرباءة يف املتهم أثناء الفصل يف الدعوى  اجلنائي املوضوعي أو الشكلي ومنها قرينة الرباءة

  ط ـ. وهذا ما استوجب ضرورة رب يصري أكثر من ضروري هاوأثناء حتريك، العمومية ضروري 

  )1(ية الشخصية . قاعدة شرعية اجلرائم والعقو�ت بقاعدة الشرعية اإلجرائية اجلنائية بشكل يضمن احلر 

  

  : قاعدة شرعية التنفيذ العقايب�لثا: 

قانون  لنص قانون العقو�ت و إن صدور احلكم �دانة املتهم مبا هو منسوب غليه من جرائم وفقا       

وط قرينة الرباءة عنه ، وذلك إنطالقا من سق الطبيعيلنطاقه اإلجراءات اجلزائية يبيح املساس حبريته و فقا 

 ،اجلزاء اجلنائيمن  فوإنتهاءا بتجسيد اهلذ ، على أن يكون احلكم �ائيا ،صدور احلكم �إلدانة مرورا ب

على أن تكامل شرعية . وفقا ملا إستقرت عليه السياسة اجلنائية املعاصرة يف إطار سياسة الدفاع اإلجتماعي 

لف التنظيمات اجلنائية داخل الدولة تكامل تستوجبه خمت، التنفيذ مع الشرعية اجلنائية و الشرعية اإلجرائية 

 )2(.  القانونية

  

  ـــــــــــــــــــــــ

هو املصدر الوحيد مع إفرتاض الرباءة يف املتهم أثناء إختاذ ، فيكون بذلك القانون �لنسبة للشرعية اإلجرائية اجلنائية ) 1(

 . ملزيد من التفصيل أنظر: على إعتبار أن القضاء هو احلارس الطبيعي للحر�ت. أي إجراء جتاهه 

_ La commission international des juristes, le principe de la légalité dans une société libre, op 

cit, p 267 et S.    

و اليت أقرها ا�لس ، حينما أصدرت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ، ت به األمم املتحدة نيوهو ما ع )2(

  =  للـدول  العامة مجعيتهابه  �هيك عما أوصت.  1977و  1957تصادي و اإلجتماعي بقراره الصادر سنة اإلق
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  الفرع الثاين

   عالقتها و الشرعية اإلجرائية مضمون                             

  �لشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان

  

لة ترتكز عليه مسأالذي ألساس الشكلي ا، عديدة ال هامبادئ تعترب الشرعية الدستورية  من خالل       

 املوضوعي األساسجانب  إىل ميثل . وهو أساس محاية احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا

  )1(.  سياسة املشرع يف وضع اإلجراءات اجلزائية، ثل يف محاية حقوق اإلنسان ميالذي ، 

اإلجرائية سنوضح  الشرعيةمضمون و حقوق اإلنسان ولتحليل عمق العالقة بني الشرعية الدستورية        

املوضوعي  األساس من خالل مضمون، مدى إهتمام الشرعية اإلجرائية مبسألة إحرتام حقوق اإلنسان 

من حقوق اإلنسان  وغريها منحلرية � جبالء مدى عالقة الشرعية اإلجرائيةضح للشرعية اإلجرائية . أين سيت

جهة .كما سيتضح جوهر حقوق اإلنسان يف ا�تمعات الدميقراطية كمقصد أويل  لقيام الدولة القانونية من 

ولدى نتناوهلا  يف املقام األول . اثيق حقوق اإلنسان  ني لدى خمتلف مو تجهة أخرى . ومها نتيجتني مستقر 

  )2(. نتناوهلا يف املقام الثاين القضاء الدستوري 

 

  ـــــــــــــــــــــ

 1974نوفمرب الصادر يف  2218القرار رقم و  20/12/1971يوم ل 2858: _ القرار رقم راجع  . بتطبيق تلك القواعد= 

  . ني الدول جتسيدا إلحرتام احلد األدىن من حرية احملكوم عليه داخل السجنبادئ أقر�ا خمتلف قوانوهي م. 

  بذل القدر الكايف، رب يف جوهرها اليت تع، ل مضمون اإلجراءات اجلزائية ك تظهر الشرعية اإلجرائية من خاللذل )1(

  . للحر�ت تنظما للتطبيق�هيك عن اجلانب العملي . من اجلهد القانوين من الناحية الفنية أثناء صياغة نصوصه 

 Jaques Robert, libertés publiques,Paris, 1971 p 40 et S . _ Jean Rivero, les _ لتفصيل أنظر:ل )2(

libertés publiques  , T1, 1973 p 147 et S.  _ Droit constitutionnel et droits de l’homme, 

Rapports  Français 11 congres Mondial de   L’association de droit constitutionnel Paris 

collection de droit positif 1987, p 263 et S.                                                                         
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  ) 1( �لنسبة ملواثيق حقوق اإلنسان :أوال: 

  نذكر، سبق وأن فصل فيها فيما سبق عرضه  اليتو ، ملواثيق املعنية حبقوق اإلنسان فبخصوص ا        

 اتق �رخيية قدمية للحد من سلطئو� ةواليت ظهرت يف صور ، ما عرفته إجنلرتا من إعال�ت احلقوق فقط 

والشيء نفسه ما عرفته فرنسا  )3(وما عرفته الوال�ت املتحدة األمريكية من إعال�ت احلقوق .  )2(.  امللك

   )4(وروسيا . 

إحرتام األمم املتحدة يف تطوير و تشجيع فنذكر ما إستقر �لنسبة ملنظمة ، أما على املستوى الدويل          

نذكر ما كرسته اإلتفاقيات ، أما على املستوى الدويل اإلقليمي  )5(. ان و احلر�ت األساسية حقوق اإلنس

النظام األمريكي و و خبصوص الوضع يف  )6(. املربمة خبصوص إحرتام احلقوق اليت تضمنها اإلعالن العاملي 

  فريقيـةأما يف الدول اإل )7(األسس اليت تقوم عليها فيما له عالقة حبقوق اإلنسان . 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

سات العليا يف مطبوعات املعهد الدويل للدرا حلقوق اإلنسان ،ا�لد الثاين  _  زيد من التفصيل يف املسألة أنظر:مل )1(

                         . 424  _ 46 ، ص ص  1989، ، الطبعة األوىل  ، إيطاليا سريكوزاالعلوم اجلنائية ، 

  : . للتفصيل أنظر 1679و الئحة احلقوق لسنة  1628و ملتمس احلقوق لسنة  1215األعظم  لسنة  كالعهد )2(

_ Jaque Robert, libertés publiques, op cit ,p 40 .                                                                

  . 1776كإعالن اإلستقالل لسنة  )3(

  . 1918مبناسبة الثورة الفرنسية و إعالن حقوق مجاهري العمال لسنة كإعالن حقوق اإلنسان   )4(

إضافة إىل ما أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، منظمة األمم املتحدة  من ميثاق 1/3املادة وهو ما نصت عليه  )5(         

ق املدنية والسياسية خبصوص العهدين الدوليني اخلاصني �حلقو ،  16/12/1966ويف يوم  10/12/1948يوم 

  ملبادئ األساسية إلستقالل السلطة القضائيةخبصوص ا 13/12/1975واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وما أقرته يوم 

اإلجتماعي  كذا امليثاقو . قوق اإلنسان وحر�ته األساسية خبصوص إتفاقية محاية ح 04/11/1950وذلك بروما يوم  )6(         

  . 18/10/1961ع يوم األورويب  املوق

  .1978و اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان سنة  1945مبناسبة توقيع ميثاق منظمة الدول األمريكية سنة  )7(         
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وما عرفته الدول العربية   )1(. 1981فاملثال يتضح فيما أقره مؤمتر القمة اإلقريقية املنعقدة يف نريويب سنة 

  )3(. �هيك عما صدر  على مستوى الدول اإلسالمية  )2(.   1981سرياكوزا سنة  مبدينة

  

  : �لنسبة للقضاء الدستوري �نيا:

تمسك حبقوق اإلنسان املسلم �ا يف الإمنا جاء لتكريس ، لعاملي من املؤكد أن القضاء الدستوري ا        

خمتلف دساتري العامل ،كفالة للحرية الشخصية و سائر احلقوق املتصلة �ا  الدول الدميقراطية عرب ما تضمنته

.كل ذلك يف سبيل توسيع جمال تطبيق النصوص الدستورية احلامية للحقوق واحلر�ت من النص الدستوري 

لقضاء الدستوري �كيد للحماية الدستورية حلقوق اإلنسان . و للوقوف عند هذه احلقيقة نذكر ما إىل ا

 )4(إستقر عليه ا�لس الدستوري الفرنسي و احملكمة العليا األمريكية . 

  _ إحتاد ا�لس الدستوري الفرنسي:1

  تعترب أحد املبادئ األساسية اليت �ن فكرة احلرية الشخصية ، لقد أكد ا�لس الدستوري الفرنسي         

  ) 5(.  1958ة ـاليت أكد�ا ديباجة دستور سن 1946حتميها قوانني اجلمهورية و تنادي �ا ديباجة دستور 

  

  ـــــــــــــــــــ

 .21/10/1986والذي أقر امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب و دخل حيز التنفيذ يوم  )1(         

مشروع ميثاق حقوق اإلنسان و الشعوب يف الوطن العريب خالل املؤمتر السادس عشر إلحتاد احملامني  خبصوص )2(

  . 1978العرب يف الكويت سنة 

   به العديد من احلقوقعن حقوق اإلنسان يف اإلسالم  بيا� 1981أين أصدر ا�لس اإلسالمي العاملي بباريس سنة  )3(

        .Jean Revero, le conseil constitutionnel et les libertés publiques, op cit _ للتفصيل أنظر: )4(

 _ Gerald Gunther, individuel Rights in constitutionnel law  5 th edition 1992 p 254_255.       

  لتفصيل أنظر:ل )5(

_ Décision N°76_75 Dc du 12/01/1977 ( Fouille des Véhicules A.J.D. 1978 p 216.          
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من إعالن الثورة الفرنسية  الثانيةاملادة ، على  1975، وقبل سنة  إعتمدالفرنسي على أن ا�لس الدستوري 

وهو الكيان العضوي  ديد أحد  مظاهر احلرية الشخصية .يف حت 1787 لسنة املواطن ن وحلقوق اإلنسا

فإن إمكانية وضع محاية األمن الشخصي  ، )2(أما على مستوى الفقه الدستوري الفرنسي  )1(. لإلنسان 

و مرد . احلقوق األساسية لإلنسان متضمنة احلر�ت العامة األساسية على مستوى واحد مل تستبعد  و مجيع

عالن الشعب الفرنسي بصفة رمسية متسكه نص يف مقدمته على إ،  1958لسنة ذلك أن الدستور الفرنسي 

  )3( . حبقوق اإلنسان

فكرة إندماج جمموعة املبادئ العامة اليت تتضمنها ، الفرنسي هذا وقد إستقر ��لس الدستوري         

لذلك قضى ا�لس الدستوري  )4(.  1958 لسنة يمقدمة الدستور الفرنس النصوص املشار إليها يف

أين أنشأ بذلك قواعد . مبخالفة بعض النصوص التشريعية للدستور رغم غياب النص الدستوري الصريح 

و مبدأ ، و مبدأ إحرتام حقوق الدفاع ، كمبدأ إستمرار املرفق العام ،جديدة مل ترد يف الدستور دستورية 

  )5(.  إستقالل أساتذة اجلامعة

      ســلقد كانت فكرة حقوق اإلنسان هي األساس املوضوعي للشرعية الدستورية يف نظر ا�ل        

     

  ــــــــــــــــــــــ        

 54_75وهو األمر الصادر بشأنه القرار رقم . القانون املتعلق ��حة اإلجهاض وذلك مبناسبة حبث مدى دستورية )1(        

  .Décision N°75_54 DC du 15/01/1975 A.J.D.A 1975 p 134  _ :للتفصيل راجع  15/01/1975يوم 

  وهو موقف القضية فيدل. )2(        

  أنظر: لتفصيلخيالف مقدمة الدستور. ل ولذلك قرر ا�لس الدستوري الفرنسي عدم دستورية القانون الذي )3(        

                                          _ Jean Rivero, les libertés publiques,  op cit , p 147_148.         

   .و املبادئ األساسية اليت تعرتف �ا قوانني اجلمهورية الفرنسية 1946و مقدمة دستور  1789إعالن سنة وهي  )4(

اليت  1946ع من دستور تنبعة احلقوق و احلر�ت اليت ويرجع ذلك إىل إعطاء ا�لس الدستوري قيمة دستورية �مو  )5(

  . ملزيد من التفصيل أنظر:1958و اليت أكد�ا ديباجة دستور  1789تشري مباشرة إىل إعالن الثورة الفرنسية لسنة 

_ Droit constitutionnel et droits de l’homme, Rapports Français op cit, p 263.  
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إنطالقا من تعدد تيارات ، أين جتلى الربط بني إحرتام حقوق اإلنسان و الدميقراطية ، الدستوري الفرنسي 

هو أحد شروط  و أن إحرتام هذا التعدد . وهو من أهداف القيمة الدستورية ، التعبري اإلجتماعي و الثقايف

  )1(.  الدميقراطية

  : _ إجتاه احملكمة العليا األمريكية2

تتجاوز ، �لنسبة ملا إجتهت إليه احملكمة اإلحتادية العليا األمريكية منذ السبعينات ، إن فكرة احلرية          

إشرتاط  و بذلك فإن. بل تتضمن كل احلقوق اليت �م الفرد ، جمرد التحرر من تقييد حرية اإلنسان 

صاحل ذات القيمة يتضمن امل، مناط الشرعية  يعترب، إستعمال الوسائل القانونية طبقا للقانون األمريكي 

  )2(.رف إىل جمموعة حقوق اإلنسان لدى اإلنسان مرهف احلس وتنص

ذ األخهو التوسع يف ، ما ذهب إليه ا�لس الدستوري الفرنسي و احملكمة العليا األمريكية  إن         

 ن املشار إليها يف مقدمة  الدستوررف إىل جمموعة من حقوق اإلنسامبدلول احلرية الشخصية ، لينص

نون القا وجب محايتها لدى  �عتبارها مصاحل للفرد، ، ذات القيمة لدى اإلنسان املرهف  الفرنسي

 ري احلزائري يف األخذاألمريكي . و هنا يثور التساؤول عن الوضع �لنسبة ملا إستقر عليه ا�لس الدستو 

  �ملعيار األنسب ، �لنسبة ملسألة إحرتام حقوق اإلنسان من خالل إهتمامه  �لشرعية اإلجرائية  اجلزائية

  

  ـــــــــــــــــــــ

ت حول ما جيب أن تكون عليه مضمون للمشرع توجيهاأن يعطي ، وهذا ما مسح للمجلس الدستوري الفرنسي  )1(

 القرار الصادر عن ا�لس _ :  من التفصيل حول هذا اإلجتاه راجع اف القيمة الدستورية . ملزيدهذالنصوص املتعلقة �

   : املشار إليه يف 18/09/1986الدستوري الفرنسي يوم 

_ Droit constitutionnel et droits de l’homme op cit, p 263_264.    

 يف . ملزيد من التفصيل  احلرية جيب أن يكون واسعا بكل �كيد أن معىن، ولقد أكدت احملكمة العليا األمريكية  )2(

جتاه احملكمة األمريكية �لنسبة ملسألة إحرتام حقوق اإلنسان ومنها ما نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور األمريكي إ

 : أنظر. خبصوص العبارات اليت جاء �ا هذا التعديل خبصوص احلرية 

_ Gerald Gunther, individuel Rights in constitutionnel law  op cit , pp 82_92.    
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نون اإلجراءات اجلزائية عرب النصوص الدستورية  املتعاقبة ، وما تضمنته من مبادئ وقيم ، وعرب نص قا

  )1(اجلزائري  ، وما تضمنه من قواعد  قانونية إجرائية . 

  

  املطلب الثاين

  قواعد الشرعية اإلجرائية للنظام اإلجرائي اجلزائي األنسب

  يف حتقيق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنســان  ودروها                 

  

لة إحرتام حقوق اإلنسان من مسأ ، هلا الدولة القانونية من خالالدميقراطية و  ا�تمعات لقد جعلت       

املعيار اجلدي للشرعية الدستورية عند حتديد هذه األخرية للمقصود �حلرية الشخصية و سائر حقوق 

اإلنسان املتصلة �ا . و�لنتيجة أضحت النصوص الدستورية مضاءة بفعل ذلك اإللتزام يف الدولة القانونية و 

يعتلي القمة يف مدارج التنظيم القانوين تعمل حدوده على ،  هامة دستور �ذه األخرية فوق كلأضحى ال

  دائم التكوين  ،بل هو منفتح  عمال منغلقاليس أن الدستور  كما رأينا )2(.  تقييد كل قاعدة تدنوه

ب أن نفعله ، وال ال يتوقف نبضه ، دائم احلركة ، يعيش يف احلاضر و يتفاعل مع املستقبل ، يقول ما جي

 )3(ميكنه أن يقول ما سنفعله . 

  

  ــــــــــــــــــــــ

املباشر حلقوق ائرية يف جمال التحديد الدستوري مضمون التجربة الدستورية اجلز  لى التساؤول ، راجعلإلجابة ع )1(

  ذا البحث .من ه 72_   68 اجلزائري األعلى  ص صموقف ا�لس الدستوري  . و 64_  61ص ص  ر�تاحل

مستعصية على اجلدل ردد�ا ، أمرها يف الوجدان و الضمري اجلماعي  مستقر، وبذلك أصبح للدستور سيادة حقيقة  )2(

  اإلجراءات اجلنائية، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف أمحد فتحي سرور_  . العديد من الدساتري العاملية ديباجة

 .144ص  ، ، مرجع سابق

  G.Vedel, et P. Devolve, la constitution base de système juridique tournées _ يل أنظر :للتفص )3(

de la société de législation comparée, Paris, Ed. Toubhal 1979. 
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ان من خالل مدى إهتمام الشرعية الدستورية مبسألة إحرتام حقوق اإلنس ولتوضيح املسألة سندرس        

النصوص على مستوى اجلزائية لتعريج على بعض مالمح الشرعية اإلجرائية � أساسها الشكلي ، وذلك

من حيث أساسها الشكلي اجلزائية رعية اإلجرائية لشملالمح اعرض . مث نتالدستورية من خالل الفرع األول 

  .  مستوى القوانني املكملة للدستور من خالل الفرع الثاين على

  

  

  الفرع األول

  خالل  من  اجلزائيةة ـة اإلجرائيـمالمح الشرعي                      

  على مستوى النصوص الدستوريةالشكلي  أساسها

  

بومسها الشرعية اجلزائية ، تري العاملية �لنص على الشرعية اإلجرائية لقد إهتمت خمتلف الدسا        

منها األصل يف املتهم الرباءة حىت ، من املبادئ  يددالع قرار�و ذلك . اإلجراءات اجلزائية يف  الدستورية

   �ا �هيك عن كفالة احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة . تثبت جهة قضائية نظامية إدانته

،  بادئ اجلنائية امل والنص على الضمان القضائي . مبدأ سيادة القانون ومقتضيات مث إعماهلا على مستوى

كقاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت ، و التأكيد على كرامة اإلنسان عندما يكون حمل متابعة أو إختاذ 

 )1( إجرائي سالب أو مقيد للحرية .

  

 

  ـــــــــــــــــــــ

وبذلك يتجلى إهتمام النصوص الدستورية املختلفة ومنها الدستور اجلزائري ، لصون جوهر احلرية الشخصية  من  )1(

  خالل إخضاعها لرقابة القضاء ، تطبيقا للمبادئ الدستورية يف جمال اإلشراف القضائي على التنفيذ .
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  الفرع الثاين

  أساسها ة اإلجرائية اجلزائية من خاللالشرعي مالمح

  )1( على مستوى القوانني املكملة للدستورالشكلي                      

  

  أو العضوية ، اليت ختضع يف وضعها العامل ما يعرف القوانني األساسية لقد عرف العديد من دساتري       

تنظيم  و ذلك يف جمال. التصويت عليها إلجراءات ختتلف عن تلك اليت ختضع هلا القوانني العادية و 

كتلك املتعلقة بتنظيم السلطة التنفيذية والسلطة  و التنظيمات اخلاصة . و كذا ا�الس السلطات الثالث

وتعرف  .و بعض ا�الس و التنظيمات اخلاصة  جلس الدستورية للمالتشريعية والسلطة القضائية ، و املنظم

احلر�ت العامة و بكو�ا تلك القوانني املتعلقة بتطوير احلقوق األساسية ، القوانني األساسية أو العضوية 

 وهي قوانني يتوقف حتديدها على معيارين متكاملني ..  املتعلقة كذلك �إلنتخا�ت و اإلستفتاء الشعيب

و حتتاج إىل ا�ا مباشرة يطهر من خالل النصوص الدستورية غري الصاحلة للتطبيق بذ،  شكلي األول )2(

قانون حيدد مضمو�ا و شروطها كاحلق يف الشغل ، حرمة املنزل ، احلق يف احلياة اخلاصة وحرية الصحافة و 

بومسها عمال ينظم سلطات للدستور يظهر فيما خيص الوظيفة األساسية ،  موضوعيالثاين  و) 3(.  غريها

   )4(الدولة وإختصاصها و عالقة بعضها ببعض حيمي احلقوق واحلر�ت . 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .150_  148أنظر : _ أمحد فتحي سرور، املرجع السابق ، ص ص  . ملزيد من التفصيل يف املسألة )1(

فكرة القوانني ،  أمحدسيد  علي عبد العايل _ :. أنظر  1978سنة للدستور اإلسباين تعريف أخذ به ا وهو )2(

  . 27 _ 26ص ،  1990 ، األساسية

فيما يتصل �ملسائل  ه ، وليسفيما يتعلق بتحديد مضمون احلق و شروط، املعيار الشكلي إىل القانون  ينصرف )3(

 . التنظيمية اليت ال متس احلق يف جوهره

كل جمتمع ال تكفل فيه الفرنسية حلقوق اإلنسان و املواطن �لقول "   من إعالن الثورة 16 وهو ما أكدته املادة) 4(

  ." احلقوق وال يتحدد فيه الفصل بني السلطات يعترب خاليا من الدستور
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  لثاين................................................عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف التشريع  اجلزائري ا القسم

  و تطبيقا�ـا فـي قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائــري                                                                    

  

  

  

  

 

  ثاينالقسم ال

  الدستورية و حقوق اإلنسـان عناصر الشرعية 

  وتطبيقا�ا يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اجلزائري  يف التشريع حقوق اإلنسان شرعية الدستورية و .عناصر ال...............................................لثاينا القسم

  ريــة اجلزائـراءات اجلزائيـون اإلجـي قانـا فـو تطبيقا�                                                                    

  

  

   القسم الثاين

  اجلزائري يف التشريع الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسانعناصر 

   ريــة اجلزائـراءات اجلزائيـون اإلجـي قانـف اـتطبيقا� و             

  

  متهيد و تقسيم :

فصلنا فيما سبق عرضه يف مسألة الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان بني فكرة املوازنة بني النظم        

و فكرة الشرعية اإلجرائية اجلزائية ، وخاصة فيما تعلق مبسألة إختيار النظام اإلجرائي اإلجرائية اجلزائية 

اجلزائي األنسب بني الشرعيتني اجلنائية و اإلجرائية يف إطار الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان . أين 

جرائي اجلزائي األنسب خلصنا إىل أن الغوص يف حبث املسألة ، إقتضى منا دراسة الشرعية اجلنائية للنظام اإل

ودورها يف حتقيق الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان . مث دراسة ذات املسألة فيما هلا عالقة بقواعد 

   )1(الشرعية اإلجرائية . 

قواعد تقوم عليها أثناء إختيار النظام اإلجرائي ، اإلجرائية اجلنائية و نا إىل أن للشرعيتني وقد خلص       

فصلنا فيها �لقدر الالزم ، حتقيقا للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ، و �لنتيجة . ب اجلزائي األنس

البحث  بتعميق فيما له عالقة ، ذجي ملا سيتضمنه القسم الثاين من البحث النمو  الذي يسمح لنا �لتقدمي

إلجرائية اجلزائية يف عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ، من خالل الغوص يف مضمون الشرعية ا

�عتبارها احللقة الثانية من حلقات مبدأ الشرعية اجلنائية . و رصد تطبيقا�ا يف  قانون اإلجراءات اجلزائية 

  اجلزائري .

  

  ــــــــــــــــــــــ
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  ين................................................عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف التشريع  اجلزائري لثاا القسم

  و تطبيقا�ـا فـي قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائــري                                                                    

  

  

و أن القانون وحده .  )1(األصل يف املتهم الرباءة ، كون الشرعية اإلجرائية اجلزائية هي   و إنطالقا من       

فإ�ا �لنتيجة شرعية تقوم على  ضع يف مباشر�ا السلطة القضائية ،حيدد اإلجراءات اجلزائية اليت ختهو الذي 

ا داخل كل عنصر من عناصر اليت ميكن تلمسه �ا ،محاية احلرية الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املتصلة 

 ،�لشرح و التحليل فيما له عالقة بقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري تفصيال  هوهذا ما سنتناول . الشرعية

و تطبيقا�ا يف قانون يف التشريع اجلزائري            تحليل عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ب

كضمانة دستورية حتليل مبدأ الشرعية اجلنائية  إنطالقا من . )  قسم الثاينالاإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( 

) ،  الباب األولقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري (  آ�رها علىو يف التشريع اجلزائري حلقوق اإلنسان 

على قانون  هو إنعكاسات  ياجلزائر  حلقوق اإلنسان يف التشريعالضمان القضائي  حتليل ىل وصوال إ

وما قد يتفرع عنها  ك إجابة على اإلشكالية الرئيسية كل ذل. ) الباب الثاين(  اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

وما  ؟يف التشريع اجلزائري ان اإلنسالشرعية الدستورية و حقوق عناصر ما ماهية ومن مث  من إشكاليات .

  مدى تطبيقها يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ؟

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

ما  إذا تتفرع عنها قرينة براءة املتهم و املشتبه فيه ،  فتطبق عليه القاعدة األصلية اءةلرب اعدة األصل يف اإلنسان اإن ق )1(

حممد مروان ، نظام _ إعتربته غري متهم أو القاعدة الثانية إذا ما إعترب�ه متهما �ملفهوم الواسع لإل�ام . للتفصيل أنظر : 

بن عكنون اجلزائر ، ، ثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ، اجلزء األول ، ديوان املطبوعات اجلامعية اإل

دة ، ضما�ت املتهم أثناء التحقيق ، اجلزء الثالث ، الطبعة األوىل ، دار  اهلدى ، عني حم. _ حممد  148_  147ص 

 . 224_  223ص ،  1991مليلة ، اجلزائر ، 
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  يف التشريعحلقوق  اإلنسان مبدأ الشرعية اجلنائية كضمانة دستورية ...........................................باب األول ال

  ريـة اجلزائـون اإلجراءات اجلزائيـقان و آ�رها علىاجلزائري                                                                 

  
  

 الباب األول 

يف التشريع اإلنسان حلقوق مبدأ الشرعية اجلنائية كضمانة دستورية   

  ريـاجلزائ ة ـون اإلجراءات اجلزائيـقانعلى أ�رها و  اجلزائري             
 
 
 

عن  بتنسب كنتيجة ترتألجرائي اجلزائي الة إختيار النظام اإلأوقفنا فيما سبق �لتحليل عند مس       

ن . أين يف إطار الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسا ليت تربط بني الشرعيتني اجلنائية و اإلجرائيةالعالقة ا

 دأ سيادة القانون من جهة أخرىومب، بني الشرعية الدستورية من جهة ربطت  خلصنا إىل ظهور ديناميكية

. )1(   

ز عناصر الشرعية الدستورية و حقوق �عتبارها من أبر ، وأمام تعاظم أمهية مبدأ الشرعية اجلنائية        

و يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بوجه خاص ، فإن ، اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام 

 جةوع حتليل كنتيكون موضتإىل جانب ضما�ت أخرى سلتحليل �عتباره ضمانة دستورية الغوص فيه �

  ون املوسوم أعاله تفصيال.و تبيان آ�رها على القان، مرتتبة �صيال 

و         سنتناول �لدراسة و التحليل ماهية الشرعية اجلنائية  يتضمنه هذا الباب ،ومن خالل ما س       

األسس اليت تقوم عليها يف مسائل حقوق اإلنسان و النتائج املرتتبة عنها ، الرقابة على إحرتامها كضمانة 

 لرقابةل امفي ىل جانب تعميق البحث فيها من خالل التفصيل. إ زائريدستورية و تطبيقا�ا يف التشريع اجل

   اتـتبيان إختصاص و على رأسها،  ورية القوانني من آ�ر على التشريع اجلزائريدست على

  

  ــــــــــــــــــــــ

لعقو�ت ، و وقد جتسدت تلك الديناميكية من خالل ترتيب ثالثة قواعد ، األوىل قاعدة شرعية اجلرائم و ا )1(

الثانية قاعدة الشرعية اجلنائية اإلجرائية ، و الثالثة  قاعدة شرعية التنفيذ العقايب . �هيك عما وقفنا عنده 

 بذات املناسبة أثناء حتليل مضمون الشرعية اإلجرائية يف عال قتها �لشرعية الدستورية  و حقوق اإلنسان .
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  ....................مبدأ الشرعية اجلنائية كضمانة دستورية حلقوق  اإلنسان يف التشريع.......................باب األول ال

  اجلزائري و آ�رها على قانـون اإلجراءات اجلزائيـة اجلزائـري                                                                

  

  

 

وكذا عرض وحتليل اإلجراءات اجلزائية  . عية ا�لس الدستوري اجلزائري يف جمال الرقابة على شر 

اإلنعكاسات املرتتبة يف جمال الرقابة على مشروعية اإلجراءات اجلزائية . كل ذلك من خالل مضمون 

  الفصلني التاليني :

  

 

  

  

 الفصل األول

  حقوق اإلنسان محاية الشرعية اجلنائية يف مسائل 

  اجلزائري يععلى إحرتامها يف التشر  الرقابة مبدأو                               

  

 
 

  الفصل الثاين

  دور ا�لس الدستوري  اجلزائري األعلى يف الرقابة

  الدستورية على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
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  اجلزائرييف التشريع   على إحرتامها اإلنسان  ومبدأ الرقابة حقوق محاية يف مسائل الشرعية اجلنائية ...............فصل األولال

                    
  
 

  الفصل األول

 انـمحاية حقوق اإلنسيف مسائل الشرعية احلنائية    

  اجلزائريالتشريع  يفعلى إحرتامها ة  الرقاب دأو مب                        
  
  

توفر العديد من الضما�ت تأن جيب ، طغيان أجهزة الدولة  منمحايته تتم وحىت الفرد املؤكد أن  من          

السلطات على تفرض وجود رقابة دستورية حامسة و فعالة ومنها .  الوسائل القانونية ومجلة منالدستورية 

ا�تمع موضع  يعلو فيه وضع الفرد يف بأو  حتقيق املصلحة العامةأثناء   اعرقلة أعماهلليس بغرض ،  الثالث

  ) 1(. مبدأ الشرعية اجلنائية كأمهها أين ينتصب   ئ الدستورية كفالة الضما�ت و املبادغرض  ب وإمنا، 

ن القوانني احلامية للحقوق ، أن ختتص السلطة التشريعية بسومن أهم ركائز مبدأ الشرعية اجلنائية        

العقاب . و أن متارس هذه السلطة أعماهلا حتت الرقابة على �لتجرمي و و أن حياط اجلميع علما . احلر�ت و 

حينها تربز أمهية املبدأ أثناء الدستور بواسطة ا�لس الدستوري.  ستورية القوانني وفق احلدود اليت حددهاد

ومدى تطابق أعمال السلطة مع املبادئ الدستورية إنطالقا من كون الشرعية ، جتسيد مبدأ دولة القانون 

احلر�ت من تعسف سلطات الدولة  األساسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان و اجلنائية من أهم الضما�ت

  يف هذا ا�ال .القوانني دستورية ة للمبدأ و مدى فعالية الرقابة بواسطة تقييم  مدى توافق القوانني اإلجرائي، 

ويف هذا الفصل سندرس ماهية الشرعية اجلنائية يف مسائل حقوق اإلنسان و مبدأ الرقابة على        

إىل ي اجلزائي اجلزائري يف مبحثني إثنني . نتطرق من خالل املبحث األوىل إحرتامها يف ظل النظام اإلجرائ

  الل ـمن خ اية حقوق اإلنسان و النتائج املرتتبة عنها . مث نعاجل أسس الشرعية اجلنائية يف مسائل مح

  

  ــــــــــــــــــــــ

دأ ، و�كيد مب تور ومبدأ سيادة القانون، وجتسيد مبدأ مسو الدس ةالذي ميس مباشرة احلرية الشخصيوهو املبدأ  )1(

إىل  39من الصفحة  راجع مضمون البحث يف هذا املعىن لةامات . ملزيد من التفصيل يف املسأإللتز املساواة يف احلقوق و ا

  . 71الصفحة 
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  اجلزائرييف التشريع  إحرتامها على  الشرعية اجلنائية يف مسائل محاية حقوق اإلنسان  ومبدأ الرقابة فصل األول...............ال

  

  

املبحث الثاين مضمون الرقابة على إحرتام الشرعية اجلنائية كضمانة دستورية و تطبيقا�ا يف النظام اإلجرائي 

؟  انيف مسائل محاية حقوق اإلنسدستورية  ما ماهية الشرعية اجلنائية كضمانة ومن مث  اجلزائي اجلزائري .

  ؟ مدى مث جتسيدها يف التشريع اجلزائريو إىل أي قها ؟  وما أثر الرقابة على تطبي
  

  

 

  املبحث األول

  يف  مسائل كضمانة دستورية  الشرعية اجلنائيةماهية 

 عنـهاة ـو النتائج املرتتب انمحـاية حقوق اإلنسـ                     
  

و العقاب يف النصوص يعين حصر مصادر التجرمي ، إن إشرتاط خضوع الفعل إىل نص التجرمي         

صفة غري لذلك تعترب ال نتيجةو و بذلك يقوم هذا احلصر على مبدأ شرعية اجلرائم و العقو�ت . . التشريعية 

الذي يضفي هذه الصفة على ماد�ت ، ركان اجلرمية و اليت مصدرها نص التجرمي الشرعية للسلوك ركنا من أ

  امية صفتها غري الشرعية . اد�ت اإلجر معينة مع إنتفاء األسباب اليت ترفع عن هذه امل

يتمثل يف ، األول إجيايب  وك كركن من أركان اجلرمية أمرين .فرتض الصفة غري الشرعية للسلوبذلك ن      

وجود نص جنائي يضفي على السلوك الصفة غري الشرعية و حيدد اجلزاء الذي يستحقه مرتكب السلوك . 

رده إىل األصل العام السلوك و جتريده من هذه الصفة و تسباب اليت تبيح و الثاين سليب يتمثل يف إنتفاء األ

  )1(. اإل�حة  ويف األشياء وه

  

  ــــــــــــــــــــــ

اجلنائية ة الشرعيخيص ، تعريف  تعميق �لبحث إال �لقدر الذي خيدم املوضوع فيما تكون حمللن وهي املسألة اليت ) 1(

الفكر  دار ا . للتفصيل يف املسألة أنظر : _ مامون سالمة ، قانون العقو�ت ، القسم العاممقارنتها �ملشروعية ، شروطه

وما يليها . _ حممود جنيب حسنني ، شرح قانون العقو�ت ، القسم العام  الطبعة السادسة ،  22، ص  1979العريب ، 

سليمان ، شرح قانون العقو�ت ، القسم العام ، وما يليها . _ عبد هللا  70، ص  1989دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  = بلعليات إبراهيموما يليها . _  62، ص  2008الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر ، 
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وصوال إىل ، مرورا بعرض �رخيها ، ويف هذا املبحث سندرس الشرعية اجلنائية من حيث مضمو�ا          

اليت تقوم عليها يف مسائل محاية حقوق اإلنسان من خالل املطلب األول . مث ندرس النتائج  تبيني األسس

 املرتبتة عنها من خالل املطلب الثاين .

  

  املطلب األول

  األسس اليت تقومو  ائيةاجلن الشرعية مضمون

  يف مسائل محاية حقـوق اإلنسـان اـعليه                         

  

مرورا ، وقوعها مند جترمي الواقعة و  ملوضوعي و الشكلي ملبدأ الشرعيةالقانون اجلنائي ، ا خيضع       

حريته و س �لشخص حيث خيضع أثناء ذلك لقانون مي. ة عليه و تنفيدها يع العقوبمبحاكمة الشخص و توق

أين تكون مجيع تلك النصوص . سواء تعلق األمر �لتجرمي أو العقاب أو اإلجراءات أو التنفيذ العقايب ، 

  مسائل  سس يف ن أممبا حتمله من مضمون وما تقوم عليه   )1(. خاضعة ملبدأ الشرعية اجلنائية 

  )2(محاية حقوق اإلنسان . 

         

  ــــــــــــــــــــــ

 وما 94، ص  2007 الطبعة األوىل ، ،، اجلزائر  ، دار اخللدونية أركان اجلرمية وطرق إثبا�ا يف القانون املدين اجلزائري =

  . يليها

وإىل جانب حتقيق الشرعية اجلنائية حلماية احلرية الشخصية فإ�ا تعمل على حتقيق املصلحة العامة و اليت تتحقق من  )1(

�إلختصاص يف  رمي و العقاب و اإلجراءات اجلنائية إىل املشرع وحده تطبيقا ملبدأ إنفراد املشرعخالل إسناد وظيفة التج

 اليت تقوم عليها مبدأ الشرعية اجلنائية راجع :  الدعامتنيمسائل احلقوق و احلر�ت . للتفصيل يف 

                _ Christine lzerges, le principe de légalité des délits et des peines , délits et libertés 

   Fondamentaux, D alloz, 1996, p 328 et S.  _ Saint Hillaire, la  crise du principe de la légalité 

   cours de doctorat, le caire, 1966 p 38 et S.                                                                                  

  =إذ مبقتضى هذا املبدأ و الذي جيب أن تراعيه السلطات الثالث يف الدولة يف مجيع تصرفا�ا و أعماهلا ال ميلك  )2(
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خالل  رض تعريفات موجزة �ا و �رخيها مندرس مضمون الشرعية اجلنائية ، بعنلة سولبحث املسأ       

مث نتعرض �لشرح جلملة األسس اليت تقوم عليها مسائل محاية حقوق اإلنسان من خالل  ، الفرع األول

  الفرع الثاين .

  

  الفرع األول

 و �رخيها تعريف الشرعية اجلنائية
  

إال أنه يف بعض األحيان قد يفهم  . عية اجلنائية الركن الشرعي للجرميةيف األصل يقصد مببدأ الشر          

 غري أنه . إذ يف الكثري من األوقات يستخدم املصطلحني للداللة على نفس املعىن . منه مبدأ املشروعية

   . هناك إختالفات بني املصطلحني

املقارنة بني الشرعية و املشروعية يف ا�ال نتناول يف املقام األول ، وقبل التعريف �لشرعية اجلنائية        

ويف املقام الثالث نستعرض حملة �رخيية للمبدأ  ثاين التعريف �لشرعية اجلنائية .اجلنائي . مث نتناول يف املقام ال

.  

  

  )1(يف ا�ال اجلنائي :  الشرعية و املشروعية املقارنة بنيأوال: 

   ددةـ، يف نصوص قانونية حم حصر مصادرالتجرمي و العقابإىل  يف ا�ال اجلنائيالشرعية تنصرف       

  ــــــــــــــــــــــ

، املرجع بلعليات إبراهيمع عقوبة مل يرد �ا نص . للتفصيل أنظر :  _ مل يرد نص جيرمه أو يوق القاضي سلطة جترمي فعل =

  . 98السابق ، ص 

املبدأ تورية منصوص عليها بدساتري الدول ، حيث متتد جذور هـذا على أن مبدأ الشرعية اجلنائية يتمتع بقيمة دس )1(

للتفصيل يف األساس  البحث إىل متطلبات سيادة القانون و دميقراطية نظام احلكم _ كما رأينا يف القسم األول 

، مرجع  الدستوري ملبدأ الشرعية اجلنائية . أنظر :  _ أمحد فتحي سرور ، احلماية الدستورية للحقوق و احلر�ت

 . 397_  396مذكور ، ص 
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 كما. النص وهي بذلك تتعلق �لنص اجلنائي و �لعناصر الشكلية و املوضوعية اليت تضمن شروط صحة 

و  وازن بينهما وبني املصلحة العامةأيضا تلك املبادئ اليت تكفل إحرتام حقوق اإلنسان وإقامة الت يقصد �ا

التعارض  إنتفاء أما املشروعية فتعين )1(.  اليت يتعني على الدولة التقيد �ا عند ممارستها لصالحيتها العامة

املصاحل و و اء التعارض بني النصوص إنتف و�ألحرى، لتجرمي و العقاب بني الواقعة القانونية و بني نصوص ا

جانب أسباب اإل�حة حيث ال يوصف  فهي بذلك تنصرف إىل . هذه النصوصاألموال املشمولة حبماية 

فاملشروعية  سباب اإل�حة اليت بينها القانونالفعل بعدم املشروعية إذا توافرت شروط تطبيق سبب من أ

  )2( . �لنصتتعلق �لفعل يف حني أن الشرعية تتعلق 

، أن مبدأ الشرعية اجلنائية يف حقيقة األمر ما هو إال جانبا واحدا من مبدأ  ويرى البعض يف هذا املعىن       

نشاط تقوم به الدولة الذي جيسده دولة القانون و يفرقها عن الدولة  يأكثر مشوال و واجب التطبيق على أ

واإللتزام ،  ، و العمل يف إطاره لة إحرتام القانونكل السلطات يف الدو  توجب علىيحيث  . البوليسية

سلطات الدولة  لعم ،اإلدارية للدولة على هذا املعىن ، وعادة ما يقال الشرعية  �حكامه يف قيامها مبهامها

  . متييزا عن مبدأ شرعية اجلرائم و العقاب احلاكم للقانون العقايب ،يف نطاق القانون 

  

  : جلنائية�نيا: التعريف �لشرعية ا

إذ .  " ال جرمية وال عقوبة إال بنص "  رغم إختالف الفقه اجلنائي يف التسمية اليت يطلقها على مبدأ       

  إال أنه.  عليه البعض مبدأ الشرعية و البعض اآلخر أطلق عليه مبدأ قانونية اجلرائم و العقو�ت يطلق

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 22، ص سابق مرجع ،  مأمون سالمة_ : أنظر )1(

، جمموعة حماضرات القيت على طلبة السنة الثانية  ، القسم العام ، شرح قانون العقو�ت عبد هللا أوهايبية_ ظر: أن) 2(

  .2001_  2000 السنة اجلامعية ،  حقوق
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 . ولقد أعطيت عدة تعاريف هلذا املبدأ إختلفت �ختالف الزوا� اليت ينظر متفق على مضمون هذا املبدأ

  )1(.  ، ولكنها يف األخري تصب يف نفس املصب منها إليه

 يف ل مواطن مكانه يف ا�تمعي يضع كالرتابط السياسي الذن قد عربوا عن هذا املبدأ �نه فاليو�نيو       

 ه �ن 1959املؤمتر اخلاص برجال القانون املنعقد يف نيودهلي سنة ، يف  الدويلحني عرب عنه ا�تمع 

  عليها رجال القانون يف جزء كبري من العامل معتجيإصطالح يرمز على املثل و اخلربة العلمية القانونية اليت 

مهما كان فحوى القانون  يربز األول يف أنه، يعتمد على عنصرين أساسيني  ورأى املؤمترون أن املبدأ يقوم أو

ى مبدأ إفرتاض أن القانون نفسه يعتمد علو الثاين  . فإن كل سلطة يف الدولة هي نتاج القانون وتعمل وفقه

  )2( إحرتام حقوق اإلنسان. ومس

ا يف أن الشرعية اجلنائية تعين حصر ، اليت ميكن أن جنمله �لعديد من التعاريفاملبدأ كما عرف        

فعال اليت تعد جرائم و تبيان أركا�ا و العقو�ت املقدرة هلا األوذلك بتحديد ، العقو�ت يف قانون اجلرائم و 

ويعين ذلك أن املشرع الذي وضع النص هو وحده املخول  )3(. مث نوعها من جهة أخرى   من جهة

 أنه ليس للقاضي أن يقيس على و، لك أكثر من تلك النصوص وأن القاضي ال مي، �لتجرمي و العقاب 

وخنلص يف األخري إىل أنه  .يه القانون النص حىت ولو كانت اجلرمية املعروضة تتشابه مع غريها مما نص عل

وعدم  يقصد مببدأ الشرعية اجلنائية أو الركن الشرعي للجرمية وجود نص جيرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه

  )5(مما يفيد وجود شروطها .  )4( لفعل بسبب من أسباب اإل�حة .متتع ا

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 70ص  سابق ، مرجع  حممود جنيب حسنني ،أنظر : _ ) 1(

اإلجراءات األساسية و املبدأ الذي يعرب عن القواعد و النظم ية تعريفا هلذا املبدأ  وإعتربوه وأستخلص املؤمترون يف النها )2(

مسري عالية ، شرح قانون _ أنظر :  . يت وضعت حلماية الفرد يف مواجهة السلطة و لتمكينه من التمتع بكرامته اإلنسانيةال

  .2002، ، القسم العام ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت العقو�ت 

  . 62، ص  سابق ، مرجع   عبد هللا سليمان : _ أنظر) 3(

 .94، ص املرجع السابق ،  بلعليات إبراهيم: _ أنظر  )4(

  =أي وجود نص جيرم الفعل قبل وقوعه منها ، ية اجلنائية شروط من خالل هذه التعاريف نستنتج أنه ملبدأ الشرع )5(
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  : : �ريخ الشرعية اجلنائية�لثا 

إذ أن اإلنسان ميكن أن يقوم �فعال .   الفوضى و الظلم وعدم اإلرتياح إن إنعدام هذا املبدأ يعين      

، وذلك كله  ، كما ميكنه أن يعاقب على أفعال وهي ليست ضمن دائرة األفعال ا�رمة جمرمة وهو ال يعلم

ا�تمعات القدمية كثريا ما ف. وحسب املؤرخون  هف اإلجرام و الظلم فضال عن إبطال ختفيال يساهم يف

. وعلى ذلك نتناول ظهور املبدأ يف أورو� . مث يف الثقافة اإلسالمية مث  عانت يف جمال التجرمي و العقاب

  نتعرض له يف القانون اجلزائري  .

  _ الشرعية اجلنائية يف أورو� : 1

هذا املبدأ نتيجة لذلك وقد ربط ظهوره بعض املؤرخون و رجال القانون بظهور النهضة  ظهر قدل      

         ، وساهم يف وما كان آلراء فالسفة هذا القرن من �ثري عظيم هز أورو�. �ورو� يف القرن الثامن عشر 

، واليت توجت �نتصار الثورة  نسان، وإنتشار األفكار النرية الداعية إىل إحرتام حقوق اإل هدم اآلراء القدمية

  ام الربملان سنةيف خطابه أمقد قال   سيفرانولكن وقبل ذلك كان احملامي العام السيد . الفرنسية  

و       اجلرائم  نب أن تعطي للقاضي لوحة مدققة عأن القوانني أو القواعد اجلنائية جي قرونوبليف  1766

و�كد املبدأ بعد ذلك يف إعالن .  )1( قط إختيار اجلزاء احملدد، حبيث يتعني على القاضي ف اجلزاءات

  ال" : منه اليت نصت على أنه  5 صدر يف أعقاب الثورة الفرنسية يف املادةاملواطن الذي و حقوق اإلنسان 

  اقبـال يع:  " ، على أنه  منه 8وقضت املادة . بنص القانون " إال مينع الفرد عن إتيان ما هو حمظور 

  

 ــــــــــــــــــــــ

، فاملبدأ يقضي بعدم جواز معاقبة الشخص على فعل وقع منه إال إذا كان هذا الفعل  وجود نص يسبق وقوع الفعل =

أسباب من عدم وجود سبب إىل جانب  . جمرما بنص قبل وقوع الفعل كما جيب أن يكون النص ا�رم تشريعيا مكتو�

�مر به  ما أوهلاروعية وهي تندرج حتت ثالثة عناصر كذلك عدم إتسام الفعل �ملشيشرتط املبدأ   . اإل�حة تبيح الفعل

  . حالة الدفاع الشرعيو�لثها  ...  ن مثل اجلراحةما �ذن به القانو ، و�نيها  حكم اإلعدام القانون مثل

قاموس اجلزائي التحليلي ، ليم شالال، ااحملامي نزيه نعملزيد من التفصيل يف املسالة  أنظر على وجه اخلصوص : _  )1(

  . 386_  378ص ، ص  2004الطبعة األوىل ، مطبوعة احلليب احلقوقية ، لبنان ، 
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مث أكده بعد ذلك دستور الثورة الفرنسية  " . در قبل إرتكاب الفعلالشخص إال طبقا لقانون حمدد و صا

، بعد سقوط امللكية  ودخل املبدأ منذ ذلك الوقت ا�ال التشريعي .  1793، وبعده دستور  1791لسنة 

فنصت عليه الدول يف ، وإنتشر بعد ذلك  . وأعيد النص عليه يف قانون �بليون. منه  14يف املادة 

و تبنته األمم املتحدة يف إعالن حقوق اإلنسان سنة . وأيدته املؤمترات الدولية .  قوانينها العقابيةدساتريها و 

1948 . )1(  

  _ الشرعية اجلنائية يف الثقافة اإلسالمية :2

، حيث توجد عدة نصوص قرآنية تفيد  ن معروفا و مشهورا يف الثقافة اإلسالميةاهذا املبدأ ك لقد كان     

"  وقوله  وما أهكلنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم" من سورة  احلجر   04يف اآلية وله تعاىل بذلك مثل ق

   )2( " " وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالمن سورة  اإلسراء  15 يف اآلية تعاىل

،  الكرمي ومل يكن اإلملام �ذا املبدأ بعيدا عن تفكري العلماء املسلمني يف القرون التالية لنزول القرآن    

ال حكم ألفعال " ، ومن ذلك قوهلم  فظهرت لديهم قواعد أصولية و فقهية كلها تصب يف هذا اإلجتاه

، األصل يف األشياء اإل�حة حىت  وهو ما يعين القاعدة األصولية األخرى .  )3( "  العقالء قبل ورود النص

ه أنري القانوين احلديث بوهو ما يعين �لتع . ن على ما كان، و األصل بقاء ما كا يدل الدليل على التحرمي

  .  )4( وال عقوبة قبل ورود نص يفيد بذلكال جرمية 
  

  ــــــــــــــــــــــ

،  ، عنابة ، دار العلوم و النشر و التوزيع ، فقه وقضا� منصور رمحاين، الوجيز يف القانون اجلنائي العامأنظر : _  )1(

 . هاو ما يلي 128، ص  2006اجلزائر، 

 .و مايليها   273ص   ،  6اجلزء   ،  اجلامع ألحكام القرآن  ، القرطيب ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )2(

  . 129، ص  ، املرجع السابق منصور رمحاين_  أنظر : )3(

يعد كذلك مما مل يفرض ، وما ال  ، فهي تضم اجلرائم �نواعها عم من هذا املبدأأمع أن القاعدة األصولية املذكورة  )4(

و يكفي للداللة على ذلك تعريفهم  . وقد طبق هذا املبدأ على جرائم احلدود والقصاص و التعازيز . فيه حد وال تعزيز

، مما دل على أن ال جرمية ما مل تكن حمرمة �لنص، ومعاقب  للجرائم ��ا حمظورات شرعية زجر هللا عنها حبد أو تعزيز

  بكلية احلقوقألقيت  ، حماضرة  ، القسم العام ، شرح قانون العقو�ت عبد � أوهابيةأنظر : _  . عليها �لنص أيضا

  . وما يليها 1، ص جامعة اجلزائر، املرجع السابق 
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إفتقرت إليه أورو� املسيحية  مع ذلك فقد، و  ىل هذا املبدأ قد عرف مند القدميإ، خنلص  ومما تقدم     

، وعدم  و نظرا للفصل بني الد�نتني . بسبب فراغ هذه الد�نة من التشريع �عتبارها مكملة و�بعة لليهودية

وقت   وقعوا يف حرية من أمرهم أمام اجلرائم املتنامية يف، فقد  إعرتاف النصارة ��م مكلفون �لتوارة أيضا

، فاضطر  . وليس يف اإلجنيل ما يعاجل هذه اجلرائم كانت تسيطر فيه الكنيسة على احلياة اإلجتماعية

إنتقاد إىل  ع الفالسفة و املفكرين ، وهذا ما دف هذه اجلرائم وعقو��ا  التحكيم يف تعيني القضاة إىل

، والفكر  درك �لعقل السليميالذي  أليهتدوا يف األخري إىل هذا املبدوالبحث عن بدائل   ةالكنيسة والقضا

مع اإلشارة إىل أن الكثري من الباحثني يطلقون حديثهم حينما ينسبون ظهور هذا املبدأ إىل  . الصحيح

  . ، وهو خطأ ينبغي التحرز منه القرن الثامن العشر يف أورو�

  :يف القانون اجلزائري الشرعية اجلنائية  _3

ل بعض املواد القانونية الواردة يف الدستور، ويف قانون  انون اجلزائري هذا املبدأ من خالحيرتم الق      

وهو  ةعلى إحرتام مبدأ الشرعي يف عدة نصوص منه 1989حيث أكد الدستور اجلزائري لسنة  . العقو�ت

اليت مينحها الدستور ملبادئه ، يستفيد من كل الضما�ت  ريبذلك يرتفع من جمرد مبدأ قانوين إىل مبدأ دستو 

ال إدانة  إال مبقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل ا�رم " اليت جاء فيها  43ومن هذه املواد املادة  . )1(

بعدها " ال يتابع أحد أو وقف أو حيتجز إال يف احلاالت احملددة يف القانون، و   44و ورد يف املادة . " 

 )92(وجعل الدستور حق التشريع من إختصاص ا�لس الشعيب الوطين  ."  طبقا لألشكال اليت تنص عليها

ا�االت التشريعية اليت تدخل ضمن إختصاصه ومن ضمنها القواعد العامة  115كما حددت املادة .

و�ت املختلفة هلا العقو ، ال سيما حتديد اجلنا�ت و اجلنح  ، و اإلجراءات اجلزائية للقانون اجلزائي

أما قانون العقو�ت ، فقد عاجل مبدأ الشرعية من خالل املواد الثالث . )2( والعفوالشامل وتسليم ا�رمني

  . ، وعليه فإن القانون اجلزائري بصفة عامة يلتزم �ذا املبدأ على األقل من الناحية النظرية أوىل

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 65ص   ، املرجع السابق  ، سليمان عبد هللاأنظر : _   )1(

  . 130،  ، املرجع السابق منصور رمحاين أنظر : _  )2(
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  الفرع الثاين

  اجلنائية عيةاألسس اليت تقوم عليها الشر 

  

  فعسـصراع ضد التعسف و الطغيان و إستبداد احلكام و تالإن مبدأ الشرعية اجلنائية وجد نتيجة       

 ، حيث يعد آ�ر العقد اإلجتماعي ، كما بين على العديد من األسس اليت دفعت به إىل الوجود السلطات

األخالقية و قوامه مبدأ العدالة الذي  ، حيث أن أساسه املسؤولية من مثار مبدأ الفصل بني السلطاتمثرة 

 وهو ما يؤكد فعال أن مبدأ الشرعية اجلنائية أثر من آ�ر العقد. يعد من الركائز األساسية لقيام دولة القانون 

غري  . القانونرتباطا وثيقا مببدأ سيادة وهي النظرية اليت جاء �ا جون جاك روسو، ومرتبط إ. اإلجتماعي 

 أساسيتني مها، كونه يقوم على قاعدتني  إلسالمية يعد أمسى منه يف التشريعات الوضعيةأنه يف الشريعة ا

وبذلك . ) 1( " األصل يف األشياء اإل�حة" وقاعدة  "  ال حكم ألحكام العقالء قبل ورود النص"  قاعدة 

يف املقام  القانونمبدأ تكريس ضما�ت دولة  نتناول يف املقام األول مبدأ الفصل بني السلطات ، و نتناول

  الثاين .

  

  )2(أوال: مبدأ الفصل بني السلطات: 

ذه الدرجة من األمهية من مبدأ الفصل بني السلطات يف �ريخ القانون � ليس هناك أي مبدأ وسم       

  يف  هونتيسكيمب ا وإرتبط هذا املبدأ دائم . الدستوري الذي ميكن أن جند معلمه مند �اية القرن السابع عشر

للكتاب  يف الفصل السادس الشهري  1748" الذي ظهر يف عام   Esprit des loisكتابه روح الشرائع " 

  . "دستور إجنليرتا " 

، إىل درجة  ، �ملعىن املعاصر للتعبري كمشارك يف طبيعة الدميقراطية ويعترب مبدأ الفصل بني السلطات      

  أي جمتمع مل "  أعلن نقطتة السادسة عشرة أن  1789أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .و ما يليها 131السابق ، ص منصور رمحاين،  املرجع  أنظر : _ )1(

، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  ، الطبعة األوىل ، املعجم الدستوري أوليفيه دوهاميل، ايف ميينأنظر : _  )2(

 .    829، ص  1996،  لبنان ، التوزيع بريوتو 
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وبذلك كان له دور يف تطور� الدستوري كما يف . " يتحدد فيه فصل السلطات ليس له دستور إطالقا 

  بلدان األخرى.أغلب دساتري ال

يتمثل يف إظهار ما هو ضروري حلل التناقض سلطة _ حرية ، تواز�  هإن الدرس املأخوذ من مونتيسكي      

إنطالقا ؟ بشكل منطقي جدا  . كيف بسط ذلك متجانسا للسلطات وصيغة اجلمع تعين أن هناك تقسيما

. ومبا أن القانون  دة اليت هي القانون، وأداة السلطة السياسية و التعبري عن السيا من العمل السياسي

إ�طة حتقيق  و وجيب لذلك فصل مراحل املسار التشريعي . ضروري فاملسألة هي جتنب أن يكون مضطهدا 

 ، القانونعداد إ ثالث مراحلهناك وحسب هذا املنطق الشكلي  . كل سلطة بصالحيات خمتلفة هناك

وظائف جيب ان يعهد �ا إىل ثالث  �لتايل هناك ثالثو  . اخلالفات اليت يطبق عليها ة، وتسوي تطبيقه

   )1( . ، مستقلة الواحدة عن األخرى هيئات خمتلفة

، جيب هنتيسكيتعبري مو  ثالث قدرات حسب التعبري األصح و إذ هناك ثالث سلطات أو �ألحرى      

تلطيف خماطر اإلضطهاد . ول ، ويف العالقات املتبادلة ، ويف حقول النشاط أن تكون منفصلة يف مصدرها

ذلك ألنه لكي تكون هناك قابلية للتطبيق على املواطن جيب توافق  . إن " السلطة توقف السلطة "ف

السلطات الثالث فإذا مت ذلك تكون املخاطر ضعيفة ألننا نكون أمام ما مساه جون جاك روسو فيما بعد 

  )2(.  اإلرادة العامة 

 يرجع ، وهذا هو األسس اهلامة اليت تقوم عليها مبدأ الشرعية اجلنائية ن مبدأ الفصل بني السلطاتإ       

حيث  . للدور الذي يلعبه فيما خيص فصل السلطات عن بعضها وخاصة السلطة التشريعية والقضائية

 واإلختصاصاتوعلى أن تضطلع كل منهما �لصالحيات  كل منهما يقضي بضرورة فصل وظائف

           أو تتدخل أي دون أن تتجاوز مهامها . �ا حصرا و حتديداطة الدستورية والقانونية املنو 

  بدأذلك عمال مب . رى إن إقتضى األمريف شؤون غريها مع مراقبة بعضها البعض و توقيف إحدامها األخ

  ذلك أن مجع السلطات . السلطة ضد السلطة كما أسلفنا الذكر قصد منع أي تعسف أو إستبداد حمتمل
  

  ــــــــــــــــــــــ

والتطبيق وهو  .، يناط جبمعية أو جبمعيات متثيلية للجسم اإلجتماعي وهكذا فإن اإلعداد هو الوظيفة التشريعية )1(

أنظر :  .و تسوية اخلالفات وهي الوظيفة القضائية تناط �لقضاة  . ، يناط �لرئيس أو ببديله و �لوزراء الوظيفة التنفيذية

  .831_  829  ص ، ص ، املرجع السابق ميين ، ايف أولفيه دوهاميل_ 

  . ، العدد الثاين ، جملة النائب ، الفصل بني السلطات يف النظام القانوين اجلزائري موسى بودهان أنظر : _  )2(
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، وإقامة دولة  احلر�تاحلقوق و  صيانة ف إىلذ، وفصلها مينع اإلستبداد ، ويه يف يد واحدة يولد اإلستبداد

و�لتايل فإن مبدأ الفصل  . ختصاصاملؤسسات الدستورية على أساس تقسيم العمل و توزيع اإلالقانون و 

من لتشريعية هي اليت تضع القوانني السلطة اف . سلطة �ختصاصهال بني السلطات يقضي �ستقاللية ك

والقرارت  األحكام يا من خاللوالسلطة القضائية تطبقها عمل . العقو�تد اجلرائم و تقدر يحتدخالل 

  )1( . التنفيذ أما السلطة التنفيذ فلها دور  . الصادرة عنها

 مبدأ التخصص على مبدأين مهابني السلطات يقوم ، فإن مبدأ الفصل  يف نظريته هوحسب مونتيسكي      

، متارس من  نفيذية وأخرى قضائيةويعين ضرورة فصل الوظائف الكربى للدولة إىل وظيفة تشريعية و وظيفة ت

أي فصل األجهزة حيث كل من هذه  مبدأ اإلستقاللية . ل ثالث سلطات متميزة عن بعضها البعضبق

نون من قبل سلطة يأو يع   لذين يؤلفو�ا ال يعزلون ، واألعضاء ا السلطات تكون مستقلة كلية عن اآلخرين

  )2( . أخرى

  

  : �نيا: مبدأ تكريس ضما�ت دولة القانون

أي أن القانون يعلو على اجلميع وكل األفراد خيضعون له بغض النظر على املركز الذي حيتله الفرد،      

رع ممثال منتخبا للشعب و هادفا إىل محاية فالنظام القانوين مرتبط �حرتام الدولة للقانون حيث يكون املش

 التنفيذيةالسلطة  ا�تمع و الفرد على السواء و عندما يتوىل سلطة التجرمي و العقاب فهو يقف دون إستبداد

، مث إن كون التجرمي و العقاب بنصوص قانونية مكتوبة متميزة كغريها من القواعد القانونية األخرى خباصييت 

  )3(. يد مما يكسبها اإلحرتام من اجلميعالعمومية و التجر 
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 830، ص  ، املرجع السابق ، ايف ميين أوليفيه دوهاميلأنظر : _  )1(

أما الثاين . العضوين و ، ويتضمن اجلانب الوظيفي  األول تنظيمي وبتعبريآخر فلمبدأ الفصل بني السلطات بعدان )2(

، الرقابة املتبادلة بني  حسن مصطفى البحريأنظر : _  ملزيد من التفصيل.  بني السلطات فهو قانوين ينظم العالقة

 القاهرة ، مصر  دكتوراه ، دراسة مقارنة ، رسالةالدستورية ، و التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة  السلطتني التشريعية 

  .ها وما يلي  41، ص  2006_  2005

  . 43، ص  ، املرجع نفسه حسني مصطفى البحريأنظر : _   )3(
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  املطلب الثاين

  النتائج املرتتبة على الشرعية اجلنائية

  نسـان يف مسائل محاية حقـوق اإل                              
  

 إنفراد التشريع يف جمال التجرمي يف ،  الشرعية اجلنائيةها مبدأ تباليت تر ، نتائج القانونية العامة التتمثل      

 ،وفقا للدستور الصادر عن السلطة املختصة �صدارها، أي أن يكون النص اجلنائي املكتوب  . العقابو 

وأنه حيظر على القاضي اللجوء إىل التفسري الواسع  . وحده املختص بسن قوانني تتعلق �لتجرمي و العقاب

  . أوالقياس يف هذا ا�ال �لذات

مبدأ إنفراد التشريع �إلختصاص يف مسائل احلقوق و احلر�ت يف حتديد  لبحث املسالة ، سندرس     

من  ئيةراءات اجلزاالتشريع يف حتديد اإلجبدأ إنفراد ملمث نتعرض .اجلرائم و العقو�ت من خالل الفرع األول 

  خالل الفرع الثاين .

  

  الفرع األول

                                                        ل ــمسائ �إلختصاص يفلتشريع مبدأ إنفراد ا                       

  يف حتديد اجلرائم و العقو�ت و احلر�تاحلقوق 

  

هلا  . صالحيتها كمشرع ومراقب العديد من الوسائل ملمارسة، ة لقد أعطى الدستور للسلطة التشريعي      

تشريع يف مسائل حقوق هي التنظيم و ال، وأخطر صالحية هلا  . حق السؤال و طرح املواضيع العامة للنقاش

، وإعتبارها احلامي األول حلقوق  ذلك إلعتبار ها مهزة الوصل بني الشعب و الدولة .  هحر�تاإلنسان و 

  )1( . مدان ومنفذ العقاب على كل متعسف األفراد

    وق ـنتناول يف املقام األول ماهية مبدأ اإلنفراد التشريعي مبسائل احلق، و لتعميق البحث يف املسألة       

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  = يف إنفراد يف املسائل اجلنائية و الذي يعتمد على أصل دستوري يتمثل  وهو ما يعرف �إلختصاص التشريعي )1(
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و احلر�ت . مث نتناول مبدا اإلنفراد التشريعي يف مسائل حقوق اإلنسان وحر�ته يف حتديد اجلرائم       و 

  قام الثاين .العقو�ت يف امل

  

  )1(:  مبدأ اإلنفراد التشريع مبسائل احلقوق و احلر�ت اهيةمأوال: 

أن تنفرد السلطة التشريعية بتنظيم احلقوق و  ، يقصد مببدأ إنفراد التشريع يف مسائل احلقوق و احلر�ت     

                      سلطة أن تفرض إختصاصها هذا إىل، يف أي حال من األحوال ، و ال جيوز هلا  )2( .احلر�ت 

السلطة التنفيذية  يف مواجهة، إمنا ميارسها املواطنني أخرى . والعلة  يف ذلك أن هذه احلقوق  و احلر�ت 

      ىل حتكم أعضائها يف مقدرات املواطنني،إي يؤد، وتفويضها تنظيم هذه احلر�ت و احلقوق . نفسها 

، عرضة للمساومة واحملسوبية  قرها الدستور ألعضاء ا�تمعأية اليت احلقوق واحلر�ت األساس �لتايل تكونو 

   )3( . ، وهذا ما ال ميكن قبوله و املنسوبية ومضايقة الناس

فقد إستاثرت الطبقات  .بني السلطة و الشعب عرب التاريخ هو مثرة من مثار الصراع ، وهذا املبدأ      

إال أنه حبلول القرن  . منذ أن نشأت السلطة السياسية، ات احلاكمة ( السلطة التنفيذية ) جبميع السلط

  فقد متكنت  ، ة تطرأ على مفهوم السلطة تدرجييا، بدأت تغيريات كبري  الثامن عشر و القرن التاسع عشر

  

  ـــــــــــــــــــــ

جلرائم و العقو�ت ويف التشريع �إلختصاص يف مسائل حقوق اإلنسان الذي يتحدد مبوجبه نطاق اإلنفراد يف حتديد ا =

  . 398حتديد اإلجراءات اجلزائية . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص 

  http : // www.saagya.4t.comمنتد�ت ستار �ميز، املوقع اإللكرتوين: ر اجع  : _  )1(

دين اليت خيصصها له الدستور، وكذلك يف : " يشرع الربملان يف امليا 122/1، املادة  لدستور اجلزائريو هو ما جاء � )2(

،  ، ومحاية احلر�ت الفردية ، ال سيما نظام احلر�ت العمومية واجبا�م األساسية: _ حقوق األشخاص و لتالية ا ا�االت

  ."  ...وواجبات املواطنني

"  :   �لقول 1973ه سنة وردها قراره الصادر عنأ، ذلك يف عبارة وجيزة  د عرب ا�لس الدستوري الفرنسي عنقو  )3(

ا ميس مم، الدستور مل يعقد للسلطة التنفيذية إختصاصا ما لتنظيم شيء  أنيؤكد  مبا ." أن سلب احلرية يتعلق �ملشرع

فال جيوز هلا أن  . مبا تصدره من قوانني، وأن هذا التنظيم يتعني أن تتواله السلطة التشريعية  . احلقوق اليت كلفها الدستور

سس أو   و حتيل األمر برمته إىل السلطة التنفيذية دون أن تقيدها يف ذلك بضوابط عامة ، ن إختصاصا�ا تسلبه م

     " . رئيسية تلتزم �لعمل يف إطارها
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 ومن مث دخلت يف. لتحل حمل األرستقراطية امللكية تدرجييا ، الربجوازية الناشئة من الصعود إىل الربملان 

 طروحات كبار مفكري تلك األزمةأإستلهمت أفكارها من ، ثورات عنيفة صراعات مع احلكومة و قادات 

  )1( ليربج وغريهم.، وكاريه دي ما ، جون جاك روسو و بيكار� ، جون لوك ، مثل مونتيسكيو

ة تقف القواعد الدستوري ، لتشريعيةيعد مسة جوهرية من مسات ا، ومبا أن مبدأ تدرج القواعد القانونية      

فيما تسنه من قوانني ، فإنه يرتتب على ذلك إلتزام السلطة التشريعية ،  )2( ى قمة اهلرم القانوين للدولة عل

بينما ختضع السلطة التنفيذية للقوانني اليت تسنها  . كل و املوضوع�حرتام القواعد الدستورية من حيث الش

. وعلى هذا النحو تلتزم السلطة  وهي بصدد وضع و إصدار األنظمة و التعليمات، السلطة التشريعية 

 ممارسة حقوقهم ، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتمكني األفراد من  التشريعية �حرتام مبدأ إنفراد التشريع

و خبالفه تكون القوانني و األنظمة و التعليمات اليت خرجت على خالف مقتضى املبدأ  . حر��م العامةو 

  )3( . حمال للطعن أمام احملكمة العليا

  

  ــــــــــــــــــــــ

 التشريع ، و�كيد سيادة الشعب و استئثار الربملان بسلطته يف ، عن تقييد سلطات امللوك وأسفر الصراع يف النهاية )1(

. "  أن سيادة الربملان تنبع من سيادة الشعب" :  وقد عرب كاريه عن ذلك بقوله . ، يف كل ما يتعلق �حلقوق و احلر�ت

فكل منهما ميلك سلطة إقرار  . السلطة التنفيذية،ويف  إطار هذا املبدأ مت حتديد دور السلطة التشريعية �ملقارنة مع دور 

مبعىن ،  ) التنظيمات(       لثانية يف صورة التشريع الفرعي او  العادي ( القانون) التشريعيف صورة قواعد قانونية ، األوىل 

عدم إستطاعة السلطة التشريعية إصدار قوانني تتضمن  غري أن ذلك يعين . املخالفات تدخل يف جمال التنظيم ذلك

من الدستور، اليت  125يف املادة صراحة ما جاء  هوو .  و التعليمات أو اللوائح التجرمي و العقاب يف مواد املخالفات

  "  تنص على أنه " ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون

" ... الدستور فوق اجلميع وهو القانون األساسي الذي  5الدستور اجلزائري الفقرة العاشرة من الديباجة ص راجع  )2(

، ويضفي الشرعية على ممارسة  ، وحيمي مبدأ حرية إختيار الشعب ر�ت الفردية و اجلماعيةيضمن احلقوق و احل

، و يتحقق فيه تفتح  ، ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية ، ويكفل احلماية القانونية السلطات

  . " ... اإلنسان بكل أبعاده 

، النظرية العامة  القسم الثاين ، ، دراسة مقارنة ية والقانون الدستوري، النظم السياس فوزي أوصديقأنظر : _  )3(

  .138، ص  2001،  ، دار الكتاب احلديث للدساتري
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  يف حتديد اجلرائم و العقو�ت:  هحر�تتشريع يف مسائل حقوق اإلنسان و اد ال�نيا: مبدأ إنفر 

وفقا ملا يقضي به مبدأ الشرعية اجلنائية يعين إختصاص املشرع ، إن إنفراد التشريع �لتجرمي و العقاب      

 نم مبا متلكه ،، دون أن تزامحه يف ذلك السلطة التنفيذية  وحده مبعاجلة املسائل اليت تدخل يف إختصاصه

غري أنه ميكنها عن طريق اللوائح تنظيم و تنفيذ ما اقره املشرع من قواعد  . سلطة التشريع عن طريق اللوائح

احلر�ت و ، ومن املسائل اليت تدخل يف إختصاص املشرع وحده كل ما يتعلق بتنظيم ممارسة احلقوق  عامة

وألن التشريع  . دون إذن من املشرع، يف هذا ا�ال التدخل ، فال متلك السلطة التنفيذية  . ورسم حدودها

، و التعبري عن  و تقدير متطلباته  ،  يعد صادرا من اقدر السلطات على إستجالء جوانب الصاحل العام، 

التوازن فهو فقط الذي ميكن أن يضمن ، متطلباته ومقتضياته كون السلطة التشريعية تعرب عن إرادة الشعب 

احلقوق  لذا فمن املنطقي أن تكون منطقة . لحة العامة و احلقوق و احلر�ت الفرديةبني مقتضيات املص

 ورميارس إنفراده هذا طبقا للدست، عب ، مرتوكة له وحده �عتباره ممثال للش واحلر�ت حمرمة على غري املشرع

أن تشاركه السلطة  وال ميكن ،وضع القواعد القانونية  ، ك �لكيفية اليت حيددها الدستوريفعل ذل وأن .

 )1( التنفيذية يف ذلك إال يف احلدود اليت ينص عليها التشريع طبقا للدستور.

فإن السلطة التشريعية  ، وملا كانت اجلرائم و العقو�ت متس �حلر�ت الشخصية و حقوق األفراد      

ختصاص الذي ختص به وهذا اإل. وحدها املسؤولة عن وضع النصوص اليت تبني اجلرائم وحتدد العقو�ت 

  )2( . ، ال ميكن التنازل عنه بتا�توري هو إختصاص دس

  

  ـــ ـــــــــــــــــــ

   http : // www.saagya.4t.com   املوقع اإللكرتوين أنظرملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

شريعية ومن ضمنها إختصاصها على إختصاصات السلطة  الت، من الدستور اجلزائري احلايل  122وقد نصت املادة  )2(

ختتص السلطة التشريعية : " وذلك من خالل الفقرة السابعة منها اليت جاء فيها أنه ، التجرمي و العقاب  �لتشريع يف جمال

العقو�ت املختلفة و �لتشريع يف جمال قواعد قانون العقو�ت، و اإلجراءات اجلزائية، وال سيما حتديد اجلنا�ت و اجلنح 

  ." بقة هلا و العفو الشامل، و تسليم ا�رمني ونظام السجوناملطا
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  الفرع الثاين

   ع يفـمبدأ إنفراد التشري                                    

  زائيةحتديد اإلجراءات اجل
  

مبا أن السلطة التشريعية هي املنظمة حلقوق اإلنسان و حر�ت األفراد ومسلطة العقاب على كل من         

تايل فالدستور قد خصها بصالحية أخرى هي صالحية تبيان ل، و � ميس هذه احلقوق كما سبق لنا القول

  ة حقوق اإلنسان، ومعاقبة ا�رمني.اإلجراءات اجلزائية الواجب إتباعها حلماي

نتناول يف املقام األول ، نفراد التشريعي يف حتديد اإلجراءات اجلزائية يف مبدا إلبحث ولتعميق ا     

 مث نتناول يف املقام الثاينو جمال تطبيق  القواعد اإلجرائية يف التشريع اجلزئري . ، بوجه عام بدأ امل مقتضيات

  .ا يف ذات التشريع م، وجمال تطبيقه اإلجرائية فسري الضيق للقواعد القياس و التمقتضيات 

  

   )1(: يف التشريع اجلزائري وجمال تطبيق القواعد اإلجرائية  بوجه عامبدأ امل قتضياتأوال: م

على النحو  وجمال تطبيق القواعد اإلجرائية يف التشريع اجلزائري بوجه عامبدأ امل قتضياتمو ميكن إجياز      

     تايل :ال

  : ئيةزابدأ  إنفراد التشريع يف حتديد اإلجراءات اجلمب فيما خيص_ 1

من أن النصوص اليت حتدد إجراءات املتابعة و التحقيق و احملاكمة و تنفيذ العقوبة وغريها ،  يقصد به      

 جراءاتوذلك من خالل إما قانون اإل. جيب أن ختتص السلطة التشريعية  بوضعها وحدها ، اإلجراءات 

وهذه النصوص اإلجرائية يعرفها الفقه ��ا " القواعد اليت حتدد  .  القوانني اإلجرائية اخلاصة اجلزائية أو

ات ، وهي اليت حتدد اجله أو اجلرمية، سواء فيما يتعلق بشخص املتهم  اإلجراءات الالزمة لكشف احلقيقة

 ) 2( . " القضائية املختصة بتطبيق هذه القواعد

  

  ــــــــــــــــــــــ

   . 25، ص  ، املرجع السابق سليمان �رش_  نظر :أ )1(

 2010 ،  ، اجلزائر ، عني مليلة ، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار اهلدى عبد الرمحان خلفي نظر: _أ) 2(

  . 30، ص 
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      إن، ف حترص على عدم املساس �حلر�ت الشخصية و حقوق األفراد، وملا كانت القواعد اإلجرائية         

وال  يكون صادرا إال عن . ، وهو املصدر األساسي هلا  القانون وحده هو الذي حيدد هذه اإلجراءات

  .  وهي بذلك ختتلف عن القواعد املوضوعية و اليت على الرغم من أن مصدرها الوحيد  تشريعيةالسلطة ال

جهة  فليس ألي سلطة أو أي و�لتايل . هو النص إال أن هذا األخري قد يكون صادرا عن السلطة التنفيذية

  )1( شريع .احلق يف البحث أو التحري عن اجلرائم ما مل تكن مستمدة تنظيمها وإختصاصها من الت

، يف  ، مبا تتضمنه من قيود حتد منها ، تتسم �لضغط على احلرية الفردية ئيةزاإن القاعدة اإلجرائية اجل     

ه هو احملدد لإلجراءات لذلك يقتضي مبدأ الشرعية أن يكون التشريع وحد قة .سبيل الكشف عن احلقي

املشرع وحده هو الذي ميلك  "لقول أن : � حمكمة النقض الفرنسية  أكدتويف هذا الصدد .  اجلزائية

، أما  ئية هو التشريعزافإن املصدر األساسي لإلجراءات اجلوعليه .  )2("  سلطة املساس حبرية األفراد

  )3(:  اللوائح فال ميكن أن تكون مصدرا لإلجراءات اجلزائية و يرتتب على ذلك ما  يلي

  . ام وال وكالء الدولة كمصدر لإلجراءات اجلزائيةال تصلح تعليمات وزير العدل وال النائب الع_ 

القاعدة  ، ألن إن العرف و القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ال يعتربون من مصادر اإلجراءات اجلزائية_ 

 . اإلجرائية الصادرة عن الدولة تنظم عالقتها �ألفراد �عتبارها سلطة عامة

إحالتها للمحاكم أو  الئحي أية خصومة جنائية سواء من حيث  ال جيوز للسلطة التنفيذية أن تنظم بقرار _

  . اإلختصاص القضائي

  : فيما خيص جمال تطبيق القواعد اإلجرائية يف التشريع اجلزائري _2

 التشريعية جتد مصدرها الوحيد يف التشريع الصادر عن السلطة، جرائية إقواعد  آلخرياهذا يف توجد      

واملصدر التشريعي الرئيسي  . إليها هذه القواعد تتمثل يف حسن سري العدالةçدف اليت � قاصدذلك ألن امل

  ن ـاملتضم . 1966أوت  08املؤرخ يف  155_66للقواعد اإلجرائية يف اجلزائر هو األمر رقم 

  ــــــــــــــــــــــ

  . 26، ص السابق، املرجع  سليمان �رش نظر : _أ )1(

 .Crime : 1-2 1951.D 1956.p 365 _                                                                                :أنظر ) 2(

   وما يليها . 26، ص  ، املرجع نفسه سليمان �رشأنظر : _ ) 3(
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املؤرخ يف  22_  06، وكان آخر تعديل للقانون هو األمر رقم  املعدل و املتممقانون اإلجراءات اجلزائية 

من خالهلا يتم  اليت ، و واعد إجرائية جزائية خاصة تتضمنها قوانني خاصةقتوجد  كما. 20/12/2006

 العقو�تقانون ك جند قواعد إجرائية واردة يف ، كذل ةاحلد من نطاق تطبيق القواعد اإلجرائية العام

  وهي بذلك تعترب مكملة لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية يف تنظيمه لإلجراءات . القوانني املكملة له  و

  )1( .وحتدد العالقة بينهما على ضوء قاعدة أن النص اخلاص يقيد العام 

  

  : اجلزائري التشريع ما يفوجمال تطبيقهاإلجرائية د اعالقياس والتفسري الضيق للقو مقتضيات �نيا: 

 اإلجرائية وجمال تطبيقهما يف التشريع اجلزائريالقياس والتفسري الضيق للقواعد ميكن إجياز مقتضيات      

  على النحو التايل :

  : اإلجرائيةالقياس والتفسري الضيق للقواعد ما خيص  مقتضيات _ في1

ترتتب عنه عدة ، �ذا اخلصوص العقاب ريع يف مسائل احلقوق واحلر�ت �لتجرمي و نفراد التشإن مبدأ إ     

سلطة العقاب إال إذا   ، فاحلاكم ليس له الفرد رقهامعرفة نص القاعدة اليت خ يال يكفمنها مثال أنه  . جنتائ

أكد من هذه و للت . يقع بوضوح يف نطاق التعريف الشرعي للجرمية، املرتكب من قبل الفرد كان الفعل 

فالقانون اجلزائي بفرض كقاعدة عامة على  . جند أنفسنا أمام مشكل تفسري النصوص اجلزائية، املسألة

لكن  حبيث ال يسمح �خلروج عن الدائرة املرسومة من قبل املشرع، تفسري الضيق الالقضاة أن يلجئوا إىل 

هي أنه إذا وجد ، فالقاعدة العامة  . معتوجد بعض اإلستثناءات اليت تفرض نفسها لصاحل املتهم و ا�ت

فإنه يفقد احلق يف توقيع ، اجلزائية اخلاصة  أو القوانني  القاضي نفسه أمام حالة مل يتعرض هلا القانون اجلزائي

  )2(.  وال يبقى إال احلكم �لرباءة، حىت ولو كان تصرف اجلاين جسيما ، العقوبة 
  

  ــــــــــــــــــــ

رب تاليت تع، ما أن العرف ال ميثل مصدرا لقواعد قانون اإلجراءات اجلزائية لتعارض ذلك مع الشرعية اإلجرائية ك)1(          

،  عبد الرمحان خلفي_ .   ونفس الشيء ينطبق على املراسيم الوزارية و التعليمات و غريها . إنعكاسا للشرعية املوضوعية

     . 22، ص  املرجع السابق

  = طة يــبينما كانت السرقة البس 1873يوليو  26أنه قبل صدور القانون الفرنسي املؤرخ يف ،  مثال ذلكو  )2(           
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  :  لتفسري الضيق يف التشريع اجلزائريجمال تطبيق القياس و ا فيما خيص  _2

مل يكن يوجد نص ، املعدل لقانون العقو�ت  1990قبل صدور قانون يوليو  و�لنسبة هلذا اآلخري      

كما نصت ، وإمنا يوجد نص يعاقب على حرق أمالك الغري  يعاقب على حرق أو تدنيس مقابر الشهداء

إلمتناع القياس بعد ظهور جرمية حرق هذه  . ونظرا  ما بعدهاو  العقو�ت اجلزائري ، انونمن ق 395املادة 

فأصبحت   )1( . 6مكرر  160املادة  مبوجب ما تضمنتهطر املشرع إىل جترمي هذا الفعل ، فقد إض املقابر

، وليس  إال إذا كان يف حدود ضيقة، ، وكما مينع القياس على القاضي التفسري أيضا  �لنصة جرمية مستقل

يكمل السادسة  ون يشدد العقاب على إرتكاب جرمية ضد قاصر مل فإذا كان القان . ملتهمضد مصلحة ا

و حني يشرتط يف جرائم أخرى . ميكن للقاضي قياس سن التقومي �هلجري ، فلمصلحة املتهم ،  عشر سنة

نص على تقومي ، ما دام القانون مل ي �لتقومي امليالديالسن  ميكن حساب  ،  التاسع عشراملتهم ، أن يبلغ 

، فقاعدة  التفسري الضيق للقواعد اجلزائية هلا استثناءات أوبتعبري  وطبعا لكل قاعدة إستثناء . معني بذاته

  )2( :ميكن  إجيازها يف أصح حدود 

 تفسري ثستطاعته حتديعدم إرتباط القاضي اجلزائي �إلرادة التارخيية لواضعي القانون اجلزائي، إذ �_  

، فمثال النص املتعلق �لسرقة يف القانون الفرنسي  قتضيات عصره عند مساح النص بذلكالقانون حسب م

مل ينصوا على  1801، �لرغم من أنه واضعي القانون يف عام  يف بداية القرن العشرين إىل سرقة الكهر�ء

  . ذلك

  العقاب. مدأسباب ع، مثل األفعال املربرة و  تطبيق بواسطة القياس للنصوص األصح للمتهمالمينع ال_  

  

  ــــــــــــــــــــــ

، فإن الفعل املتمثل  من قانون العقو�ت 408 ، 405 ، 401 ، 379عليها �ملواد  و خيانة األمانة معاقب و النصب =

فالقاضي مل يكن �ستطاعته معاقبة املستهلك �للجوء إىل القياس .  ت وعدم دفع مثنها غري معاقب عليهمأكواليف طلب 

فالتعريف الشرعي هلذه اجلرائم ال ميتد نطاقه إىل هذه احلالة، فكان من الواجب  . ن السرقة و خيانة األمانة و النصبع

  . ىت يتسىن معاقبة مرتكب ذلك الفعلح جديدة ) 401( املادة  1873إنشاء جرمية جديدة عام 

ديسمرب  20املؤرخ يف  23_06انون رقم الق_   انون العقو�ت اجلزائريمن ق 6 مكرر 160املادة  نصبوجاء ) 1(

دج   100.000إىل   دج 20.000سنوات و بغرامة من  10 سنوات إىل عشر 05 يعاقب �حلبس من مخس" : 2006

  ."  أو حرق مقابر الشهداء أو رفا�م أو تشويه أو إتالف بتدنيس أو ختريب قام عمدا  كمن 

  . 127 ، ص ، املرجع السابق منصور رمحاين: _ نظرأ )2( 
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أما  . هو البحث عن إرادة املشرع يف وضع القاعدة القانونية، إىل أن التفسري ، وخنلص يف األخري       

عن طريق إجياد حل ، يلجأ إليها القاضي إلستكمال ما يشوب القانون من نقص هو وسيلة ، فالقياس 

 )1( . مل ينظمها القانون �ستعارة احلل الذي يقرره ملسألة مماثلة كانت قد سبق تنظيمها، ملسألة 

  

  

  املبحث الثاين 

  اجلنائية كضمانةالرقابة على إحرتام الشرعية 

  بيقا�ا يف التشريـع اجلزائـريوتط ةدستوري                        

  

 هذامتثل الرقابة على دستورية القوانني ، أخطر املوضوعات الدستورية على اإلطالق خاصة يف وقتنا       

 . الشرعية حيث يتأكد من خالهلا حتقيق مبدأ.  كما أ�ا متثل أيضا أهم موضوعات القانون الدستوري.

إمنا تتمثل يف شرعية الوسيلة مهما كانت إجتاهات حكام ، ة احلكام محاياألمنية و وأن السالمة القانونية و 

  )2( . اليوم

من حيث مضمون ، سندرس الرقابة على إحرتام الشرعية اجلنائية كضمانة دستورية ، يف هذا املبحث و       

ملتبع يف جتسيد مث ندرس املنهج ا.  املطلب األول الرقابة على دستورية القواعد اإلجرائية اجلزائية من خالل 

  الرقابة على دستورية القوانني من خالل املطلب الثاين . 

      

  ــــــــــــــــــــــ

  . 22، ص  ، املرجع السابق عبد الرمحان خلفي نظر: _أ )1(

      لدستورية مهية مسألة الرقابة على دستورية القوانني فيما له عالقة �حلماية او أل، هذا و جتدر بنا اإلشارة إىل أنه  )2(

لعالقة الوطيدة اليت تربط بني . وكان ذلك بغرض حتليل للنا وأن تعرضنا �لبحث فيها فقد سبق ، و احلر�ت  للحقوق 

 26الصفحة من اجع مضمون البحث صيل ر حقوق اإلنسان . ملزيد من التفمحاية رية القوانني و مسألة دستو الرقابة على 

  . 37إىل الصفحة 
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  املطلب األول

  على دستورية  الرقابة مضمون                                  

  ةـة اجلزائيـاإلجرائيالقواعد                                  

  

يتكون  قانوين كعمل   ، فإن القانون ابة على القواننيذا كانت الدساتري اجلامدة تفرتض أو تفرض الرقإ      

، و  و هو القالب الكتايب القانوين كأداة ووعاء ،  الشكلجانب   .، ال يقوم إال حبصوهلما معا من جانبني

املتعلق مبادة أو و ويه ذلك القالب ، وهو املضمون الذي حيت املوضوع جانب و . لالزمة حلصولهااإلجراءات 

اجلوانب اإلجرائية و املوضوعية بسن لوائح ا�الس املختصة و  قوانني  . وحيدد الدستور العمل القانوين حمتوى

ر �ملراحل ميو ، فيتخذ الشكل الكتايب  . يث يتوجب أن يتضمنها القانون معاحب،  الالزمة لوجود القانون

 . مضمو� موضوعيا موافقا للدستور ، و حيمل يف طياته إجرائياصحيحا و ون قائما اإلجرائية الالزمة حىت يك

 ،، سواء يف اجلوانب الشكلية املبنية على خمالفة األوضاع اإلجرائية  حمال للرقابة الدستوريةيكون  و �لتايل 

حيث  فيها للدستور من أواجلوانب املوضوعية اليت تبين على خمالفة النصوص املطعون . الدستور اتطلبه اليت 

  )1(.  لى األحكام املوضوعية يف الدستورفيشو�ا عيب موضوعي خلروجها ع . أوحمتواها مضمو�ا

مث  عام من خالل الفرع األول . سندرس الرقابة على دستورية القوانني بوجه، املسألة بعمق ولبحث      

  جلزائر من خالل الفرع الثاين .نتعرض لنظام الرقابة على دستورية القوانني و تطورها يف ا
  

  الفرع األول

  الرقابة على دستورية

  امـالقوانني بوجه ع                                      
  

  فهي الضمري �لنسبة . من املظاهر األساسية لنفاذ القاعدة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانني       
  

  ــــــــــــــــــــــ

الرقابة  ة، مما يستلزم ضرور  يتضمن الدستور نصوصا تتعلق �لشقني اإلجرائي و املوضوعي للقانون، ارة أدق و بعب) 1(

  على صحة تطبيق نص ذلك القانون على  القانون بشقيه .
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 هلذا املبدأ ذورغم ذلك يوجد إنتقا . و منطق املبادئ الدستورية،  من روح ، أي عدم اخلروج  جلميع القوانني

 رد� أن  تكون فكرة صحيحة شاملة : " ميكن أن خنلص إىل أننا إذا أ ، حيث قال أصحاب هذا اإلجتاة

غالبا ما يغيب عن نظر� ذلك اإلحنراف السياسي الذي   ، جيب أن ال دستورية القواننيعاى رقابة العن 

القوانني مهما  دستورية على رقابةال، وذلك ألن   ، ويؤثر بوضوح يف أساسها القانوين يرافق الرقابة الدستورية

و  �إلجتاهات السياسية  جدا، حساسة  غري �بتة هي من طبيعة سياسية  أشكال أو أمساء  إختذت من 

   )1(.  " و اإلقتصادية يف البلداإلجتماعية 

إال أنه  . ، حبكم تعطيله للدميقراطية والكتاب األمريكيني ناملفكري هر هذا اإلجتاه لدى بعضولقد ظ     

أو         ضرورة ال، فعالية الرقابة على دستورية القوانني و �ألخص أثناء حالة  يالحظ على أرض الواقع

وخاصة مع تشابك ، ة مهية تظهر يف ظل الدولة احلديثاألا أن كم. يةاإلستعجال أو الظروف اإلستثنائ

  )2( . نما تتضارب القوانني املنظمة لتلك املصاحل املتعددةحي،  مصاحل الناس

ائية كضمانة فيما له عالقة �حرتام الشرعية اجلن، قابة على دستورية القوانني ر موضوع الولبحث       

  شكاهلا يف املقام الثاين .ام األول ، مث  عرض أورها يف املقيفها و ظهية راينا ضرورة عرض تعر دستور 

  

  :و ظهورها أوال: تعريف الرقابة على دستورية القوانني

فهي وسيلة  . فة للدستورالانني ، منع صدور نصوص قانونية خميقصد �لرقابة  على دستورية القو      

ن النصوص األخرى موضع مبدأ مسوه على غريه م وضع �ذف ، حلماية الدستور من أي خرق أو إعتداء

وص الرقابة على ويف هذا النطاق جند فكرتني متعارضتني خبص .التطبيق، أي تطبيق قاعدة مسو الدستور 

  ي ــ، حيث يرون �ن الرئيس هو حام فأنصار الفكرة األوىل يرفضون فكرة الرقابة . دستورية القوانني

           

  ـــــــــــــــــــــ

النظرية  ،فوزي أوصديق ، الوجيز يف النظم الساسية و القانون الدستوري ، دراسة مقارنة ملزيد من التفصيل أنظر: _  )1(

  .وما يليها  173ص  ، 2001 ، ، الطبعة األوىل ، اجلزائر دار الكتاب احلديث ، العامة للدساتري

، دارالنهضة  والرقابة الدستورية ،النظرية العامة  ،الدستوري  ، القانون إبراهيم درويشأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

  .و ما يليها 193، ص  2004 الطبعة الرابعة ،،  ، القاهرة العربية
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يف حني جند أصحاب الفكرة املعارضة  . ، وهذا يؤدي إىل سهولة صدور قوانني خمالفة للدستور الدستور

  . ، مهما كان نوعها سياسية أو قضائية يقرون بوجوب الرقابة على دستورية القوانني

ورية هي املهد الذي نشأت و ترعرت فيه الرقابة على دست، أن الوال�ت املتحدة األمريكية فإلشارة و ل     

تصدت هلذا  لكنها بذلك   ينص على حق احملاكم مل، من أن الدستور األمريكي  على الرغم ، القوانني 

تطبيق قانون ينص  1780سنة  زيفقد رفضت حمكمة والية نيوجر .  )1(جانب من الفقه املوضوع وأيدها 

ذه اهليئة من إثنا على تشكيل هيئة حملفني من ستة قضاة بسبب خمالفته لعرف دستوري فرض تشكيل ه

بقضي بعدم دستورية أحد  1786مث أعقبه حكم صادر من حمكمة مقاطعة رود آيلند سنة . عشرة عضوا 

وبعد  . ها نظرا ملخالفته لقواعد الدستورحيث رفضت احملكمة تطبيقه على النزاع املعروض علي. القوانني 

يف ،  للقضية بوضوح �ما اإلحتادية العلي تصدت احملكمة،  1787قيام الدولة اإلحتادية ( و م أ ) عام 

   )2( . 1803وذلك  سنة الصادر يف قضية مار بوري ضد مادي سون  حكمها

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 والتوزيع دار الثقافة للنشر ، لنظم السياسية والقانون الدستوري، ا هاين علي الطهراويملزيد من التفصيل أنظر : _  )1(

  . 356، ص 2007،  ، األردن

أنه على إثر إنتخاب رئيس جديد للوال�ت املتحدة األمريكية ، قام �صدار أوامره يف هذه القضية تتلخص وقائع و  )2(

لكن الوزير قام  . و الصادرة يف الساعات األخرية من فرتة واليته لتسليم قرارات التعيني بعدد من القضاة ة الدخلي إىل وزير

، فطعن يف األمر أمام احملكمة  بوري ممن مت جتاهلهموكان ما، القضاة دون البعض اآلخر  ضبتسليم هذه القرارات لبع

ومن املعلوم أن القضاء  . ير مادي سون بتسليمه قرار تعيينه�صدار أمر إىل الوز مطالبا حبقه يف التعيني و، حتادية اإل

ضت احملكمة فق .إىل املسؤولني و املوظفني  �صدار األوامر ، األجنلوساكسونني ميكنه ممارسة مثل هذا اإلختصاص

، لعدم دستورية القانون  لكنها مل تصدر أمرا لوزير الداخلية بتسليمه قرار تعيينه. بوري يف التعيني اإلحتادية �حقية مار 

القوانني ، قرار احملكمة حبق القضاء يف حبث مدى دستورية  . وما يهمنا يف هذا احلكم الذي منحها سلطة إصدار األوامر

و مما ورد يف حكمها " تكمن وظيفة القاضي يف تطبيق القانون ، لكن عند تعارض قانونني يتعني عليه تطبيق القانون 

عليه جيب على السلطة التشريعية و ،  ، وتدرج القواعد القانونية ، إعماال مببدأ املشروعية األعلى و إستبعاد القانون األدىن

  =ي ـإذا خالفت ذلك إعترب التشريع غري دستوري و للقاضأن تتقيد �حكام الدستور، ف
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  : : أشكال الرقابة على دستورية القوانني�نيا

طبيعة حسب العديد من الصور ، ، لدى الكثري من الدول  القوانني قد �خذ الرقابة على دستورية     

وقد  . تتلون �لطابع القضائيقد كما أ�ا  ، ، حبكم اهليئة فقد �خذ صورة الرقابة السياسية . النظام القائم

، أو رقابة سابقة أي قبل صدور النص القانوين   ، فيمكن أن تكون رقابة الحقة تسلك العديد من الطرق

   . أنه ميكن إلغاء القانون املخالف للدستور، أو اإلكتفاء �إلمتناع عن التطبيقما ك

وألمهية املسألة ميكن إجياز حتليل أشكال الرقابة على دستورية القوانني من حيث املفهوم ، الظهور ، و      

 التايل :التقدير . وذلك من خالل  عرض الرقابة السياسية مث الرقابة القضائية  على النحو 

 : _ الرقابة السياسية1

  أ_ مفهومها : 

 قيام هيئة مكونة من عناصر سياسية و قانونية �لبحث يف مدى مطابقة، يقصد �ذا النوع من الرقابة و     

ومن مث   وقائية تسبق إقرار القانون، وتعترب هذه الرقابة  الدستور. القانون العادي _ قبل إقراره _ ألحكام

وال تباشر تلك  إذا رأت أنه سوف يكون خمالفا للمبادئ اليت أرساها الدستور.، ر القانون فهي متنع صدو 

�يئة معينة مسؤولية فهي تفرتض أن الدستور قد أ�ط ، إذا كانت متكئة على نص دستوري الرقابة إال 

  )1(التحقيق من مطابقة أعمال السلطة التشريعية ألحكام الدستور. 

فقد يعهد �ا إىل هيئة  ،بني الدساتري املختلفة على اهليئة اليت تتوىل مهمة الرقابة  وليس هناك إتفاق     

وقد يعهد بتلك املهمة  . يتم إختيار أعضائها عن طريق الربملان أو �إلشرتاك مع السلطة التنفيذية، سياسية 

سواء كان أحكام الدستور  احلالة يتعرض أوال ملدى توافق مشروع القانون مع هذه، ويف  إىل الربملان ذاته

  الـإستكم مث ميضي بعد ذلك يف  . املشرع مقدما من بعض أعضائه أو من السلطة التنفيذية

      

  ــــــــــــــــــــــ

، مث إنتقلت الفكرة إىل  . وقد أخذت �ذا اإلجتاة سائر احملاكم يف الوال�ت املتحدة األمريكية " عن تطبيقهأن ميتنع  =

، املرجع  هاين علي الطهراوي : _ القضية أنظرهذه ملزيد من التفصيل يف حيثيات  . دساتري دول العاملالعديد من 

  يليها .وما  22ص  مرجع مذكور ، ، أمحد كمال أبو ا�د : _أيضا أنظر و  . ومايليها 357، ص  السابق

،  ، اإلستكندرية ار املطبوعات اجلامعيةد ، ، القانون الدستوري ماجد راغب احللوأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )1(

  . 24_23ص  ، 1977
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 ق مع أحكام الدستورأو غري متف ، حسب ما إذ كان متفق اإلجراءات إلعداده أو رفض اإلستمرار يف حبثه

، وإمنا إىل هيئة بداخله تتوىل فحص مشروع القانون  هيف جمموع وقد يعهد مبهمة الرقابة ليس للربملان )1( .

  )2( . قبل صدوره �ائيا للوقوف على مدى مراعاته ألحكام الدستور

   : ب_ ظهورها

، حيث سجل هذا النوع من الرقابة  سيغالبا ما يعتمد يف دراسة الرقابة السياسية على النموذج الفرن     

فقد كانت أوىل احملاوالت لتطبيق تلك الرقابة يف  . 1958و  1946، خاصة دستور ستين  يف دساتري فرنسا

حيث إقرتح سييز على اهليئة ،  1795 ةفرنسا عند إعداد دستور السنة الثالثة إلعالن اجلمهورية لسن

 Jurie : مـــــطلق عليها اسأحملفني دستورية  هيئةع الدستور املذكور ، إنشاء املشكلة لوض

constitutionnaire   موافقة ألحكام الدستور اقبة أعمال الربملان مبا جيعلها ، تكمن وظيفتها يف مر ،

بيد أن اقرتاح سييز قوبل �عرتاض شديد من قبل  . ومنحها سلطة إلغاء القوانني املخالفة للقواعد الدستورية

  )3(.  التأسيسية و مل يكتب له النجاحأعضاء اجلمعية 

        

  ــــــــــــــــــــــ

، جملة كليه  ، حبث حول عملية صنع القرارات إبراهيم درويش : _على وجه اخلصوص  راجع ملزيد يف املسألة  )1(

  .1973، القاهرة ،  عني مشس ةاحلقوق جبامع

  .175، ص  سابق، مرجع  فوزي أوصديقأنظر : _  )2(

حيث نص  . وقد حاول هذا الفقيه مرة أخرى وجنح يف إقناع واضعي دستور السنة الثامنة جبدوى اقرتاحه السابق )3(

الدستور املذكور على تشكيل ا�لس احملافظ لكي يتوىل حبث القوانني و القرارات ومدى إحرتامها للدستور. لكن ا�لس 

و سبب ذلك أن      قوانني أو القرارات اليت تصدرها السلطة التنفيذية احملافظ عجز عن حتقيق مهمته يف رقابة دستورية ال

الذي كان يلعب دورا رئيسيا يف  ، مل حيظى �ستقالل  حقيقي يف مواجهة اإلمرباطور �بليون بو�برت، هذا ا�لس 

و إمنا كانت  قاء نفسه مل يكن له احلق يف أن ميارس مهمة الرقابة من تل، كما أن ا�لس املذكور   . إحتيار أعضائه

حيث أنه ال يتصور أن تقوم احلكومة �لطعن يف قرارا�ا  . ال إليه إما من احلكومة أو ا�لس النيايبحتالقوانني و القرارات 

لذلك . اإلمرباطور يف أعماهلن  ، وتدخل كما كان ا�لس النيايب عاجزا عن مباشرة وظيفته لعدم إستقالله اجتاه احلكومة.

   = ، فبدال من أن حيافظ على الدستور �لغاء كل ل ا�لس احملافظ يف أداء مهمتهفقد ش
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على تشكيل هيئة سياسية تسمى اللجنة  1946أكتوبر  27وقد نص الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ      

 اللجنة تلك . وكان إختصاص ن إختصاصها يف رقابة دستورية القوانني قبل إصدارهامك، ي الدستورية

الدستور أم  ينحصر يف حبث ما إذا كانت القوانني اليت أقر�ا اجلمعية التأسيسية الوطنية متفقة مع أحكام

أحكام و حىت تعدله مبا يتفق  ةأعادته إىل اجلمعية الوطني، دستور الفا للفإذا وجدت قانو� خم . خمالفة هلا

، �لرقابة السياسية على دستورية القوانني  1958الصادر سنة  وقد أخذ الدستور الفرنسي )1( . الدستور

  )2( . مهمة اللجنة الدستورية تتوىل نفس ،تسمى ا�لس الدستوري حيث أنشأ هيئة جديدة 

يف الفرتة املمتدة :  ميكن حتديد فعالية دستورية القوانني يف فرنسا كالتايل،  حصائياتاإل آخروحسب       

مصادق عليه مبعدل سنوي  2400الطعن بعدم الدستورية يف ، فقد مت  1983ىل سنة إ 1959ما بني سنة 

  )3(.   % 4،1طعن و مبعدل عام إللغاء القوانني بلغ  34و  33أي ما بني   % 1،5قدره 

  )4ج_ تقدير الرقابة السياسية: (

التخلص ، أل�ا رقابة وقائية تتوخى  قد تبدو الرقابة على دستورية القوانني بسيطة و منطقية يف ظاهرها     

ميكن إجياز  غم من ذلك تعرضت لبعض اإلنتقاداتو لكنها �لر ، من املخالفات الدستورية قبل وقوعها 

  :فيما يلي   أمهها

  

  ـــــــــــــــــــــ

صار يعدل أحكامه طبقا ملا متليه إرادة اإلمرباطور و نزواته يف اإلستئثار �لسلطة و احملافظة على ، قانون خمالف = 

وأنظر  .و ما يليها   359، ص  سابق، مرجع  هاين علي الطهراوي. ملزيد من التفصيل  أنظر : _  سلطاته و إمتيازاته

  .  وما يليها 176، ص  السابق، املرجع  فوزي أوصديقأيضا 

أو      ومل تكن اللجنة املذكورة تباشر إختصاصها يف الرقابة الدستورية من تلقاء ذا�ا أو حىت بناء على طلب فرد  )1(

وإمنا كانت تباشر هذا اإلختصاص بناء على طلب مشرتك يقدم إليها من قبل رئيس ، كانت مكانتها ا هيئة مهم

  . 359، ص  نفسه، املرجع  هاين علي الطهراوي_  . ريةاجلمهورية ورئيس جملس اجلمهو 

  .وما يليها  179، ص  ، املرجع السابق إبراهيم درويشأنظر : _ للتفصيل  )2(

 .وما يليها  182ص  ،  نفسه املرجع  ، فوزي أوصديق نظر : _أ للتفصيل )3(

  . يليهاوما  225، ص  نفسه، املرجع  إبراهيم درويشأنظر : _ لتفصيل ل )4(
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_ إذا كان حتريك هذا الرقابة يعود للسلطة التنفيذية أو التشريعية ، فإن ذلك يؤدي يف الواقع إىل إقامة    

من تلقائي  ل ـل فإن ممارسة الرقابة بشك�ملقاب . إعتبارات قانونية و موضوعيةالطعن بعدم الدستورية على 

صدر دون موافقتها أي يألن القانون ال ميكن أن ، رعا �ن ، جيعل من هيئة الرقابة مش قبل اهليئة املختصة

  . أن مصري القانون يف هذه احلالة سيتوقف على إرادة هيئة الرقابة

فإن تكونت عن طريق . ة عن طريق التعيني أو اإلنتخاب ولكل منها سلبيا�ا _ تتكون هيئة الرقاب   

احلياد الالزمني ي يؤدي إىل عدم ضمان اإلستقالل و األمر الذ، التعيني فإن الطابع السياسي سيطفو عليها 

تشكيل ا�لس  يف دات اليت وجهها الفقه الفرنسيوهذا هو أحد اإلنتقا. لكي تقوم بدورها الرقايب 

على ا�الس  ، فستكون عرضة ألن تسيطر أما إذا تكونت عن طريق اإلنتخاب من قبل الشعب الدستوري

 أما إذا سيطرت عليها تيارات سياسية أخرى . لن تكون رقابتها يف هذه احلالة فعالة و�لتايل التشريعية

  قرارها.فستكون يف هذه احلالة عقبة أمام التشريعات اليت يسنها الربملان أو يقوم �،

وهذا ما  .ني هو إضعاف أكيد لدورها الرقايب_ حرمان هيئة الرقابة من النظر يف دستورية بعض القوان   

من  11، فالقوانني اليت يطرحها رئيس اجلمهورية على اإلستفتاء الشعيب مبوجب املادة  جنده يف فرنسا حاليا

أقر بذلك ا�لس و  . الطعن بعدم دستوريتها، ال يدخل ضمن إختصاص هيئة الرقابة أي ال ميكن  الدستور

   ساهم الربملان يف إعدادهايعلى فحص دستورية القوانني اليت الدستوري بقوله إن إختصاصه يقتصر 

أنه ال يسمح  لألفراد حبق الطعن بعدم الدستورية لقانون ، من املعروف على نظام الرقابة السياسية _      

و خصوصا تلك املتعلقة ، ليل من شأ�ا كضمانة إلحرتام نصوص الدستور وهذا األمر يؤدي إىل التق . ما

وهلذا يذهب الفقه الفرنسي إىل أن الرقابة على دستورية القوانني يف فرنسا مقررة  . حبقوق األفراد و حر��م

،  ستوريةق لألفراد الطعن بعدم الدحيحيث ، الوال�ت املتحدة األمريكية أما يف  . حلماية السلطات العامة

  إن هذه الرقابة هي رقابة  قضائية مقررة لصاحل  املواطنني.ف

  الرقابة القضائية:_ 2

  )1(أ_ مفهومها: 

  ةــإجتهت األنظار إلرساء رقاب و،  ، حاول العديد من الفقهاء بعد ظهور عيوب الرقابة السياسية     

  

  ـــــــــــــــــــ

  .وما يليها  1، ص  سابق، املرجع الدرويش  إبراهيمأنظر : _  )1(
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 .تطابق القانون مع مقاصد الدستور ، وهذه الصورة من الرقابة تشمل رقابة القاضي على قضائية

  . اهليئة القضائية أو إحدى اجلهات املختصة و التابعة للقضاء فاإلختصاص من صالحيات

  )1(ب_ ظهورها: 

الرقابة ، مث تبعتها العديد من الدول يف أورو� بعد  هقة هلذابالوال�ت املتحدة األمريكية السلقد كانت  

،  عض الدولى ب، وبدرجة اقل لد 1920سنة لوقد نص عليها الدستور النمساوي  . احلرب العاملية األوىل

. و يالحظ أن الدستور األمريكي مل يتضمن نصا يقر حق  ارا بعد احلرب العاملية الثانيةإال أ�ا عرفت إنتش

 اليومية للقضاء و �ييد الفقه له، ولكن تقرر هذا احلق من خالل املمارسة  احملاكم يف رقابة دستورية القوانني

، بل وجدت إجتهادات قبل نشأة اإلحتاد  مل تقرر دفعة واحدةالوالدة هلذه الرقابة كانت عسرية ، حبيث و  .

وكذلك حكم  . السالف الذكر 1780ي لسنة ز  بعد ذلك حكم حمكمة والية نيوجر مث )2(.  األمريكي

الذي يقضي و ،  1787، وحكم حمكمة كارولينا الشمالية الصادر يف سنة  1786حمكمة رودسالند يف سنة 

  )3(ت املشرتاة من بني ما صدر من أموال خصوم الثورة. بعدم إعرتاف مبلكية العقارا

مما  ، وعدم التفتح الذهين للشعب وقد قوبلت هذه األحكام �ستغراب نتيجة الدور املتحرر للقاضي       

ومل تعرف فكرة  . تمن طرف ا�لس التشريعي للوال�،  أدى إىل مساءلة اهليئة القضائية مصدرة احلكم

 ةسن ، فاحلكم الصادر إال بعد نشوء احملكمة اإلحتادية العليا رية  القوانني إقباال كبريا الرقابة على دستو 

  أول خطوة من طرف رئيس احملكمة جون مرشال يف قصية ماربوري ضد ماديسون كانت   1803

اليا حبجة ومنذ ذلك الوقت رفضت احملكمة اإلحتادية العليا أكثر من تسعني قانو� فيدر  . إلقرار هذه الرقابة

  )4( .املتحدة األمريكية  عدم الدستورية واملئات من مشاريع النصوص مقدمة من طرف الوال�ت

   

  ـــــــــــــــــــــ 

  . 190، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديقأنظر : _  )1(

 بفالدلفيا. 1787سنة لالوال�ت الوفاق الوطين بني أنظر : _  )2(

  .املتحدة األمريكية نون يلزم التعامل �لنقود الورقية خمالفا بذلك دستور الوال�تقضت بعدم دستورية  قا )3(

هذا   من الضروري إدراج جدول توضيحي لبعض الدول اليت تقرر هذا النوع من الرقابة حىت تتضح لذلك أضحى) 4(

   وما يليها 194، ص نفسه، املرجع  فوزي أوصديقأنظر : _ للتفصيل  . عض املعاملالنوع من الرقابة حىت تتضح ب
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سنقوم  ومبا أن الرقابة القضائية على دستورية القوانني كان أول ظهور هلا يف الوال�ت املتحدة األمريكية      

 بتبيان األساليب اليت تتبعها النموذج األمريكي للممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانني.

  :بها ج_ أسالي

بيد   . قد تتنوع صور الرقابة القضائية تنوعا كبريا كما قد تتنوع أساليب ممارستها حسب تنوع صورها     

، حيث يوجد  ، وهذا أمر خاطئ دستوريةبعض الكتاب يقصرون هذه األساليب على الدفع بعدم ال ان

  . أسلو�ن آخران مها عن طريق األمر القضائي و احلكم التقريري

 )1(: بعدم الدستورية   _ أسلوب الرقابة عن طريق الدفع1ج

يعين هذا األسلوب أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء أ� كان موضوعها _ مدنية أو جنائية _      

، ومن مث يكون إختصاص احملكمة  ن موضوع الدعوى يستند إىل قانون غري دستوريفيدفع أحد طرفيها �

بني . فإذا ت ، أي بطريق فرعي أو عارض بفحص دستورية القانون متفرعا عن الدعوى املنظورة أمامها

، وفصلت يف  ، أمهلته ورفضت تطبيقه عدم دستوريته متعارض مع الدستوربللمحكمة أن القانون املدفوع 

  . دعوى تطبيقا لذلكال

  )2( _ أسلوب الرقابة عن طريق األمر القضائي:2ج

 ، هو أنه جيوز ألي فرد أن يلجأ إىل احملكمة املختصة بطلب وقف إن مقتضى أسلوب األمر القضائي     

  ومن مث فإذا ثبت للمحكمة .  ، وأن من شأنه أي يلحق به ضررا تنفيذ أي قانون على أنه غري دستوري

ذ القانون الذي جيب نون غري دستوري أصدرت أمرا قضائيا إىل اجلهة أو املوظف املختص بعدم تنفيأن القا

  ىــيتالف . وهكذا  ، وإال عد مرتكبا جلرمية إحتقار احملكمة احلالة تنفيذ أمر احملكمةعليه يف هذه 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . 206، ص  ، املرجع السابق براهيم درويشإأنظر : _  )1(

يرجع سبب إقرار هذا األسلوب للجذور اإلجنليزية، حبيث كان األفراد قدميا يلتجئون إىل مستشار امللك ألن يرفع  )2(

العرف،  هذا، فأخذ املشرع األمريكي  ، املتعارف عليها يف القانون العام ، بعد إستيفاء مجيع الطرق القانونية عنهم املظامل

اخلصومات اليت تنشأ يف  ادية العليا ختتص �لنظر يف مجيعالقسم الثاين حبيث احملكمة اإلحت من 3فصاغها يف املادة الثالثة 

  ظل الدستور و اليت تتعلق �لقانون و العدالة .
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، حيث ميكن الفرد من مهامجة القانون فور صدوره،  أسلوب األمر القضائي عيب الدفع بعدم الدستورية

  )1(، فعليه فقد شاع إستعماله. ومن مث يتوىف بذلك الضرر الذي قد يصيبه من جراء تنفيذه

طل الكثري من أن هذا األسلوب قد ع 1910يف سنة  األمريكي ملا الحظ الكونغرس نأ اجلدير �لذكرو      

يف إستخدام ، فإنه سن قانون يف ذلك التاريخ �دف توفري بعض الضما�ت الفعلية  ، ونفاذ آ�رها القوانني

، وجيوز  يث جعله من إختصاص حمكمة إحتادية خاصة تتشكل من ثالث قضاةحب،  أسلوب األمر القضائي

  )2( . الطعن يف األحكام اليت تصدرها أمام احملكمة العليا مباشرة

  : _ أسلوب الرقابة عن طريق احلكم التقريري3ج

 . وهو يف األصل من أساليب القانون اخلاص . 1918بدأ إستخدام هذا األسلوب إبتداء من سنة      

فقا و حقوقهما املتبادلة  ويفرتض هذا األسلوب أن مثة طرفني يلجآن إىل احملكمة بطلب إصدار حكم يقرر

  )3(. يف وجوب تطبيقها  قانونية ال يتنازعاندة لقاع

  _ تقييم الرقابة القضائية: د

  )(4وهي كاآليت :  هاة القضائية من خالل حماسنها و مساوئميكن تقييم الرقاب       

   : أ_ حماسنها

، فيبحث القاضي حبكم طبيعة  ن اهليئة القضائية تضمن معاجلة دستورية القوانني بروح قانونية خالصةأ_ 

  قة القانون للدستور.وظيفته يف مدى مطاب

  . اجهة بني اخلصوم ، تعديل األحكام، املو  احليادل مثال ز �لعدا_ أ�ا ختضع إلجراءات قضائية متت

  . التشريعية متكنهم من أداء مهمتهم على أحسن وجهالتنفيذية و  القضاة عن السلطتنيإستقالل ن أ _
  

   ــــــــــــــــــــــ

  . 206، ص  ملرجع السابق، ا فوزي أوصديقأنظر : _  )1(

  . 208، ص  ، املرجع السابق هيم درويشإبراملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )2(

إذا كان القانون الذي ، ، فإنه يفرتض أن يلجأ إىل احملكمة بطلب إصدار حكم يقر ر ما  ويف جمال الرقابة الدستورية )3(

. ومن مث فإن على املوظف أن يرتيث يف تنفيذ القانون حىت تصدر احملكمة  ، دستور� أم غري دستوري يراد تطبيقه عليه

أنظر يف املسألة لتفصيل ملزيد من ا . ، وإن قضت بعدم دستوريته ميتنع تطبيقه ، فإذا قضت بدستوريته مت تطبيقه حكمها

 .209، ص  نفسه، املرجع  إبراهيم درويش: _ 

  .يليهاوما  226ص سه املرجع نف ،  هيم درويشإبراأنظر : _  )4(
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  :ب_ مساوئها 

  . �ا تعترب تدخال يف إختصاص السلطة التشريعية و �لتايل خرقا ملبدأ الفصل بني السلطاتأ_ 

  . عل من القاضي ميتلك سلطة سياسيةابة بواسطة هيئة قضائية جتن الرقأ_ 

و �لتايل فإن  ، ن الرقابة على دستورية القوانني تعترب إعتداءا على الربملان الذي يعرب عن إرادة األمةأ_ 

جنح من ومهما يكن األمر فقد أثبتت التجربة أن الرقابة القضائية أ. الرقابة القضائية ختل مببدأ سيادة األمة 

  . الرقابة السياسية

  الفرع الثاين

  ة ـنظام الرقابة على دستوري                                  

  يف اجلزائر القوانني و تطورها 
  

طع ور بشكل متق، ظلت تتط اجلزائري لدستور�زائر اليت يقرتن �رخيها إن الرقابة الدستورية يف اجل         

و تعديالته          ، وإختفائها يف �ين دستور جزائري   أول دستور جزائريإقرارها يف حبيث بعد إجهاض

ويبدو أن وجودها قد ترسخ اليوم يف الساحة  . ، ظهرت من جديد يف �لث دستور جزائري املتتالية

   . السياسية واملؤسساتية للبالد

نظام الرقابة على دستورية القوانني يف و لتعميق البحث يف املسالة ، نتناول يف املقام األول مضمون         

  اجلزائر . مث نتناول تطور الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر يف املقام الثاين .

  

  )1( : نظام الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائرمضمون أوال: 

فرنسي �ألسلوب ال ورية متأثرة، فقد إعتمدت أسلوبني يف الرقابة الدست باقي الدول األخرىك اجلزائر       

 ففيما خيص �لنسبة ألسلوب الرقابة القضائية، و األسلوب األمريكي  أسلوب الرقابة السياسية فيما خيص

، تكون موكلة �لرقابة على  سياسية عليا تقوم �ا جهة مبوجبه الرقابة السياسية إنفالرقابة السياسية أسلوب 

  وعبارة جهة . ج اإلنتخا�ت الر�سية منها و التشريعية، ورقابة نتائ دستورية القوانني

  

  ــــــــــــــــــــــ

، ديوان   اجلزء الثاين،  ، الوايف يف شرح القانون الدستوري فوزي أوصديقملزيد من التفصيل يف املسألة راجع : _  )1(

  . 1994 ،  ، اجلزائر املطبوعات اجلامعية
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متارس من أجل أهداف إال أ�ا .  ، اليت يعترب دورها دور القاضي سياسية تعكس اجلانب املعقد هلذه اهليئة

مما حيد من هذه ، سياسي  ، ولكن تعيينهم أعضاؤها يفرتض فيهم صفة إستقاللية القضاء ، سياسية

الرقابة أسلوب  . أما فيما خيص . فقد يعينون من قبل الرئيس أو من قبل السلطة التشريعية اإلستقاللية

، وذلك من خالل إعطاء القاضي صالحية ممارسة  الدستورية لرقابةلنظام ك كرسته اجلزائر   ، فإنالقضائية 

أعطى له صالحية إلغاء القوانني كما . بقا للدستور أم ال اه مطالرقابة فيما إذا كان القانون املعروض أمام

   . الدستورية عن طريق األوامر القضائية غري

  

  )1( : يف اجلزائر القوانني دستورية على  الرقابةنظام �نيا: تطور 

، قد مر  يكشف أن تطور هذا النوع من الرقابة الدستورية، أن إستقراء التاريخ الدستوري يف اجلزائر      

  : عرب أربع مراحل هي

  :1963_ بروز فكرة الرقابة القضائية يف دستور 1

  من  63ظهرت فكرة الرقابة الدستورية مع صدور أول دستور للجمهورية اجلزائرية فقد نصت املادة      

 االرئيس األول للمحكمة العلي : همو أعضاء  07على إنشاء جملس دستوري يتكون من  1963دستور 

ا�لس   لس الوطين خيتارهما� ثالث نواب أعضاء يفو  دنية و اإلدارية للمحكمة العلياالغرفة امل رئيسو 

  أعضاء ا�لس �نتخاب رئيسهم من بني األعضاء . على أن يقوم عضو يعينه رئيس اجلمهوريةو  الوطين

القوانني و األوامر  من الدستور مهمة ا�لس الدستوري يف القيام مبراقبة دستورية 64وحددت املادة 

  )2( . بعد إخطاره من طرف رئيس اجلمهورية أو من رئيس ا�لس الوطين، التشريعية 

  :غياب آلية املراقبة يف ظل  1976الرقابة الدستورية يف دستور _ 2

ور مهمة ضمان إحرتام الدستكون دأ املراقبة الدستورية للقوانني  فإنه مل �خذ مبب،  1976أما يف دستور      

  الدستور حامي �عتبارهمنه  111مبوجب نص الفقرة الثالثة من املادة  ت لرئيس اجلمهوريةيأعط

  

  ــــــــــــــــــــــ

،  اجلزء األولالنظم السياسية املقارنة ، ، القانون الدستوري و  سعيد بوالشعري: _  راجع يف املسألةملزيد من التقصيل  )1(

  . 1989 ،  جلزائر، ا ديوان املطبوعات اجلامعية

  . 1963لسنة  اجلزائر من دستور 64و  63ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر  مضمون املادتني ) 2(
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ليضمن و يتكفل �حرتام ، رئيس اجلمهورية ر آليات احلماية اليت يعمل �ا الدستو  يبني ولكن مل. الدستور 

  ميارس  نالحظ أن رئيس اجلمهورية ، دستور المن  155و�لرجوع لنص املادة إال أنه  الدستور.

ص فله نتيجة لذلك أن يطلب قراءة �نية لن . اإلعرتاض على القوانني اليت يصوت عليها ا�لس الوطينحق 

وميكن على ضوء هذه املادة أن  . يوما من �ريخ إستالمه من ا�لس الشعيب الوطين 30أجل  يفالقانون 

، إذ تبني أن النص خمالف  فله أن يعرض النص لقراءة �نية، ميارس رئيس اجلمهورية مهمة إحرتام الدستور 

فهم من إحالة النص إليه رغبة ودون أن يصرح بذلك صراحة فإن ا�لس الشعيب الوطين قد ي. للدستور 

ن إحالة النص للقراءة الثانية ليست كلها إال أ . الرئيس يف إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور

حيسم   صريح قانوين أي بدون وجود نص، مرتبطة مبخالفة الدستور، ولكن فقط أمكن لنا إستنتاج ذلك 

  )1( .يف املسألة 

عدم . ولعل  آلية عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان إحرتام الدستورإن رئيس اجلمهورية ميلك      

إجراءات تعديل ذلك أن .  ذاته الدستوريرجع لطبيعة  1976إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور 

رئيس اجلمهورية  طرف يعرض مشروع تعديل الدستور من 192و 191فبموجب املادتني  . الدستور مرنة

إجراءات التعديل فإن النص  ةمرونو بسبب  . الثلثني �غلبية   �لس الشعيب الوطين للموافقة عليهعلى ا

 ، هذا من جهة على الدستور و�لتايل ال يتحقق التفوق، الدستوري حيتل نفس مرتبة نص القانون التشريعي 

، فإن ا�لس الشعيب  1976من دستور  127و �لرجوع لنص الفقرة الثانية من املادة  ومن جهة أخرى .

وهذه إشارة صرحية  .ا حيز التطبيق يف عمله التشريعي يستوحي مبادئ امليثاق الوطين و اليت جيعله ، الوطين

حقق للميثاق الوطين وليس و�لتايل فإن التفوق هنا يت . خلضوع املشرع للميثاق الوطين وليس للدستور

  ) 2( . للدستور

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ب" ميكن لرئيس اجلمهورية أن يطل:  اليت تنص على أنه  1996من دستور سنة  127هذه املادة تقابلها املادة  )1(

. ملزيد من التفصيل يف  يوما املوالية لتاريخ إقراره..." 30إجراء مداولة �نية يف قانون مث التصويت عليه يف غضون ثالثني 

  . 1976اجلزائر  لسنة من دستور   155املسألة راجع نص املادة 

امليثاق الوطين هو املصدر األساسي لسياسة األمة  أن : "من الدستور اليت تنص على  06وقد كرست ذلك املادة  )2(

  . 83، ص  1976امليثاق الوطين لسنة . راجع  نص   "  و قوانني الدولة
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الرقابة ولكن ملا كانت هذه األحكام غري كفيلة بضمان إحرتام الدستور أل�ا مل تضع آليات عملية      

عض بليت لوحظت مبناسبة املوافقة على و ا، و بسبب التجاوزات على الدستور ، إحرتام الدستور لضمان 

احلاكم آنذاك  احلزبت داخل هيئات جبهة التحرير طرف ا�لس الوطين طالبت بعض األصوامن  القوانني

وقد ترجم هذا املطلب يف الالئحة السياسية اليت صادق  )1(. �حداث هيئة تكلف مراقبة دستورية القوانني 

  )2( . 1983ديسمرب  12 يومب جبهة التحرير الوطين املنعقد عليها املؤمتر اخلامس حلز 

  :حماولة تكريس دولة القانون  من خالل 1989ج_ الرقابة الدستورية يف دستور 

ونص على إحداث جملس . تبىن املؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية  1989مع دستور      

عضوان و  عضوان يعينهما رئيس اجلمهورية :وهم  أعضاء 07من  ، يتكون 153دستوري يف نص املادة 

 ف احملكمة العليا من بني أعضائهاينتخبان من طر عضوان  و أعضاءه من بني  ا�لس الشعيب  هما ينتخب

  )3( . سنوات 06يعينه رئيس اجلمهورية لفرتة واحدة مد�ا  رئيس ا�لس الدستوري و 

قوانني أمهها تلك املرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية ال، ت �ذا ا�لس عدة مهام طنيد أوق     

، سواء قبل  . ويتم إخطار ا�لس من طرف رئيس اجلمهورية أو رئيس ا�لس الشعيب الوطين والتنظيمات

. ويف حالة ما إذا مت إخطاره رقابة الحقة ، أي أو بعد صدور القانون  .أي رقابة سابقة ، إصدار القانون 

فإنه يصدر قرارا يرتتب ، بعد صدور القانون أما إذا مت إخطاره . يديل برأي غري ملزم ، قبل صدور القانون 

  )4(ا�لس . عنه إلغاء األحكام املخالفة للدستور من هذا النص إبتداء من �ريخ قرار 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 259، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديقأنظر : _  )1(

اجلمهورية  ت إشراف األمني العام للحزب رئيسعليا حتيدعو املؤمتر إىل إنشاء هيئة "  : على أن قد نصت الالئحة  )2(

الالئحة السياسية العامة يف وثيقة لوائح املؤمتر راجع نص  ." للفصل يف دستورية القوانني لتضمن إحرتام الدستور و مسوه 

 . 37_  36، ص  اخلامس حلزب جبهة التحرير الوطين

غشت واملتضمن قواعد تنظيم ا�لس  7، الصادر بتاريخ  89/134املرسوم الر�سي رقم راجع يف تفصيل ذلك  )3(

  . منه املادة الثالثة   32اجلريدة الرمسية رقم  عضائهالسياسي لبعض أ الدستوري والقانون 

  =ذ ــولإلشارة فإن ا�لس الدستوري من.  1989 من الدستور اجلزائري لسنة 159وهو ما نص عليه املادة ) 4(
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 : دور أكثر فعالية ملهمة الرقابة  إعطاء من خالل 1996د_ الرقابة الدستورية يف دستور 

. ومهام ا�لس الدستوري  تغيريا يف تشكيله 1989أحدثت التعديالت اليت طرأت على دستور لقد       

، �حداث نظام الثنائية يف تشكيل  وقد كانت التعديالت �دف إىل حتقيق توازن أحسن لسري املؤسسات

 �إلضافة . الربملان �نشاء جملس األمة ونظام اإلزدواج القضائي و إنشاء جملس للدولة كمؤسسة قضائية 

الدستوري للجزائر. وقد إنعكس هذا التوسع التطور    �ريخ ألخذ مبفهوم القوانني العضوية ألول مرة يفإىل ا

 . ويف جهة اإلخطار وكذا يف الصالحيات اليت كلف �ا ا�لس الدستوري، يف تشكيلة ا�لس الدستوري 

)1(  

  املطلب الثاين

  منهج الرقابة على دستورية القوانني

  

أساسيتني مها: حتديد و تفسري النصوص  ، تتم وفق خطوتني إن الرقابة على دستورية القوانني      

بعدم  طعن هناك  ، مث الفصل يف مسألة الدستورية موضوع البحث. ألنه إذا مل يكن ية و التشريعية الدستور 

، خاصة يف النصوص التشريعية اليت وضعت يف جمال التطبيق الفعلي حيث تكون الرقابة الحقة  الدستورية

حيث تكون رقابة سابقة لصدور  ، التشريعية حمل املناقشة والدراسةعن الصدور، أو إخطار يف النصوص 

  رـل للرقابة على دستورية القوانني اليت سامهت عبو يرجع الفض )2( القاعدة يف ميدان التطبيق.

  

  ــــــــــــــــــــــ

ادئ املرتبطة سواء �حلر�ت أو اهلام يف إبراز املبامة هلا األثر سواء آراء أو قرارات ه، �سيسه أصدر عدة إجتهادات  =

  . 267، ص  املرجع السابق فوزي أوصديق ،أنظر : _  للتفصيل . مببدأ الفصل بني السلطات

املقارنة ، مرجع  ستوري و النظم السياسية، أصول القانون الد رزقي حممدأنسيب  أنظر : _   لتفصيل يف املسألةل )1(

  وما يليها . 198مذكور ، ص 

يعة احلال ال يندرج الدستور يف و بطب. للتحقق من مشروعيتها الدستورية  قواعد التشريعية للرقابةضع الولذلك خت) 2(

حقوق اإلنسان يف و هوم القوانني اليت تباشر احملكمة الدستورية الرقابة عليه . _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية مف

  .158ص  اإلجراءات اجلنائية ، مرجع سابق ،
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كما هو احلال ،  ئية ي يف بعض القواعد اإلجرائية اجلزاهر لقضاء الدستوري يف إحداث تغيري جو مقتضيات ا

كما هو الشأن يف ،  وابق القضائية أكثر من إعتمادها على التشريع �لنسبة لتلك الدول اليت تعتمد على الس

  ) 1(الوال�ت املتحدة األمريكية. 

وضوع التشريعية مسنتناول حتديد املسألة الدستورية وتفسري النصوص الدستورية و ، ولتوضيح املسألة        

موضوع البحث من خالل الفرع  مث نتناول الفصل يف املسألة الدستورية البحث من خالل الفرع األول .

  . الثاين

  

  الفرع األول

  حتديد املسألة الدستورية وتفسري النصوص 

  وع البحثـو التشريعية موض الدستورية                          
  

، فإنه  مبجرد الطعن بعدم مطابقة القانون أو القاعدة القانونية املطبقة يف موضوع ما لقواعد الدستور      

، مث مقارنتها مع  لبس من مجيع اجلوانبألي حتديد هذه املسألة حتديدا جامعا مانعا من الواجب  يصبح 

مبعىن أكثر دقة أنه يشرتط يف املسألة الدستورية  . ، و تفسر تفسريا قانونيا القاعدة الدستورية اليت تضم فئتها

أمام حمكمة املوضوع. وبذلك يستلزم  حمل البحث ، ان يكون احلكم فيها الزما للفصل يف الطلبات املطروحة

هذا الشرط أن يكون احلكم الصادر يف املسألة الدستورية حمل مدخال للفصل يف مسألة كلية أو فرعية تدور 

  )2(حوهلا اخلصومة يف الدعوى املرفوعة يف املوضوع . 

       

  ــــــــــــــــــــــ

الدستور ية يف إسبانيا قد إستخلصت من قرينة الرباءة عددا من أن احملكمة ، على سبيل الذكر  هذا وقد لوحظ ، )1(

ة يف تطوير مبادئ إليطاليالدستورية ا كما سامهت من جهتها احملكمة املؤثرة يف مبادئ اإلجراءات اجلزائية .النتائج 

   :يف املسألة أنظر ل. ملزيد من التفصي 1979ئية يف ظل القانون القدمي قبل صدور القانون اجلديد سنة اإلجراءات اجلزا

_ klaus Tiedemann, Revue international de droit pénal, 1993 p 847 et S.                                    

أمحد فتحي سرور _ يبلور نطاق شرط املصلحة الشخصية املباشرة _ كما يرى ذلك األستاذ و مؤدى ذلك أن  )2( 

  .159كمة للفصل فيها . أنظر : أمحد قتحي سرور ، املرجع السابق ، ص لة الدستورية اليت تدعي احملاملسأ
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لدستورية و التشريعية موضوع وحىت نبحث يف عملية حتديد املسالة الدستورية و تفسري النصوص ا     

مث نتناول تفسري النصوص . نتناول عملية حتديد املسألة الدستورية موضوع البحث يف املقام األول ، البحث 

  الدستورية و التشريعية موضوع البحث يف املقام الثاين .

  

  )1(:  أوال: حتديد املسألة الدستورية موضوع البحث

البد من ، فصل  يف مدى دستورية القانون موضوع الطعن بعدم الدستورية ، وقبل ال إنه وقبل كل شئ     

حتديد النص الدستوري أو التشريعي املراد فحص دستوريته ووضعه يف قائمة النصوص املشكوك يف 

أو     تم طلب الفحص سواء من قبل الفرد أو من قبل السلطة التشريعية يوهذا طبعا بعد أن  . دستوريتها

  كما سبق لنا القول يف هذا الصدد من خالل تطرقنا إىل الرقابة الدستورية بصفة عامة،  فيذية السلطة التن

وذلك من خالل تطبيق . إما عن طريق الدفع  الفرد وذلك فيطلب فحص مدى دستورية النص من قبل 

أو عن   املطبق فيدفع هذا األخري بعدم دستورية القانون، دعوى املعين �ا هذا الفرد قانون على للالقاضي 

وذلك يتم . شأنه أن يلحق به ضررا من  لقاضي �ن يوقف تنفيذ قانون مامن ا طريق طلب هذا الفرد أيضا

و ميكن أيضا أن حيدد النص املراد فحص مدى  . ار القاضي أمرا قضائيا يقضي بذلكعن طريق إصد

قانوين مراقبة مدى دستورية نص و التنفيذية أ، التشريعية  ، وذلك عند طلب إحدى السلطتني دستوريته

  )2( . وبذلك يكون قد حدد النص املراد فحص دستوريته. معني 

متصال �حلق . و حىت يقوم هذا الشرط يف الدعوى  إن توفر شرط املصلحة الشخصية املباشرة يعترب     

  )3(الدستورية البد أن تتوافر فيه مجلة من العناصر هي : 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 163_  159ص ، ص  : أمحد قتحي سرور ، املرجع السابقأنظر  ملزيد من التفصيل يف املسألة )1(

حمكمة  وبذلك وجب تقدم اخلصم �لدفع بعدم دستورية النص املطبق على دعواه املرفوعة يف املوضوع ، وذلك أمام )2(

وضوع ، لقيام شبهة قوية لديها على خمالفتها املوضوع اليت تقدر جديته . أو إثر إحالتها إليها من طرف حمكمة امل

ألحكام الدستور . و حىت تكون الدعوى الدستورية مقبولة يف كلتا احلالتني ، وجب أن يكون احلكم الصادر عنها الزما 

  للفصل يف مسألة كلية أو فرعية متعلقة �خلصومة .

سألة جنده أنه قدمسح ألي شخص من غري أعضاء الربملان وعلى سبيل املقارنة و �ستقراء للقانون األملاين يف ذات امل )3(

  =اإلحتادي أن يلجا إىل احملكمة الدستورية مباشرة مىت حلقه ضررا من السلطات العامة يف حقا أساسيا أو حق 
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  _ أن يكون شرط املصلحة الشخصية املباشرة متصال �حلق يف الدعوى .

  . _ أن يقوم احلق يف الدعوى بشكل مستقل عن احلق الذي تقام الدعوى لطلب إقتضائه

بل يتعني أن يكون هذا النص ، _ ال يكفي أن يكون النص التشريعي املطعون فيه خمالفا يف ذاته للدستور 

  . على حنو أحلق به ضررا مباشرا كفلهاإذا طبق على املدعي قد أخل �حد احلقوق اليت  

  يبلور شرط املصلحة الشخصية املباشرة نطاق املصلحة الدستورية اليت تدعي احملكمة للفصل فيها._ أن 

عي املطعون عليه املنفعة اليت يقررها القانون هي غايتها النهائية بعيدا عن مطابقة النص التشري كون_ أن ت

 . حكامهخالفة ألللدستور أو مل

  

  )1( : �نيا: تفسري النصوص الدستورية و التشريعية موضوع البحث

الدستورية  القاعدة  معىن  ، حتديد مضمون و يقصد بتفسري النصوص الدستورية و التشريعية      

 عدم الوقوف عند النص و إمنا التوصلب، ملعىن القاعدة  وذللك �لكشف عن املضمون احلقيقي ، والتشريعية

وذلك إنطالقا  ذلك بصرف النظر عن طبيعة القاعدة و بصرف النظر عن مصدرها و .  إىل مقصد املشرع

مضمو�ا و  دحيث ينهض بتحدي . النصوص الدستورية و التشريعية املكتوبة هي حمور التفسريمن كون 

حيث حيرص .  النصا اليت صب فيها هذء النص و الصياغة املعاين اليت تضمنها وما إستهدفه املشرع من ورا

النصوص الدستورية و التشريعية بصورة عامة  على أدق الصياغات �عتبار القاعدة القانونية فن و  اواضعو 

  )2(.  صياغة
  
  

 ــــــــــــــــــــــ

شرا ه قد حلقه ضررا مباوت الطالب أنقبول هذا الضرر على ثبوقف تي القضائية األساسية أين حيميه القانون كاحلقوق =

عند اإللتجاء  قانون األملاينالالزما يف  االنهاية أن شرط املصلحة الشخصية املباشرة ، شرطمبا يفيد يف ، يف أحد حقوقه 

  مباشرة إىل احملكمة الدستورية . ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : 

_ Klaus Schiaich, procédures et techniques de protection des droit fondamentaux, cours 

constitutionnelles Européenne et droits fondamentaux , sous la direction de Louis Favoreu, 

Economica, collogue d’aix- en provence 19-20-21 Fevrier , 1981, Paris, 1987, p 128 et S.     

  .171_  165ص ، ص  ، املرجع السابقأمحد فتحي سرور  _ ملزيد من التفصيل أنظر :  )1(

  . 156 ، ص سابق مرجع ،  إبراهيم درويش أنظر : _  )2(
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 و  األمهيةيف منتهى اخلطورة و  اأمر ، القانونية سواء الدستورية أو التشريعية  و موضوع تفسري القاعدة      

، ذلك أن التفسري قد يضيق أو  فوضع النص ذاته يف الوثيقة الدستورية أو التشريعية . قد تفوق هذه األمهية

قة غري ، ومن مث قد يرتتب على هذا النوع من التفسري إحداث تعديل دستوري أو تشر يعي بطري يتسع

خاصة إذا ما كان ، تبدو أمهية اجلهة أو اهليئة اليت يناط �ا عملية التفسري هذه أين  ، مباشرة يف النص ذاته

و أدوات التفسري    ومن هنا جيب عدم اخللط بني وسائل  .  ، أو املضمون النص يثري جدال يف الصياغة

إن الدساتري غالبا ما حترص على النص على ذلك فل.  وعدم خلطها بوسائل و أدوات التأويل و اإلبتداع

طريقة و أسلوب تفسري القواعد القانونية و اهليئة اليت يناط �ا عملية التفسري يف إطار من الضوابط 

  )1( . الدستورية

للوقوف عند معناها  دستورالتفسري نصوص تتطلب ،  تورية القواننيالرقابة على دس نأ من املؤكدو       

ري النصوص القانونية حمل الطعن بعدم الدستورية .لذلك إستقر القضاء الدستوري يف العديد احلقيقي و تفس

  )2(التفسري وهي : عملية من الدول على تكريس جمموعة من الضوابط أثناء 

  _ كون النصوص الدستورية نصوص متكاملة مرتابطة تعمل يف إطار وحدة عضوية .

  وء الغاية منها و �عتبار أن الدستور وثيقة تقدمية ._ إعتبار تفسري النصوص الدستورية يف ض

_ جنعل التفسري يف ضوء معاين املصطلحات إضافة إىل تفسري النصوص املتعلقة �حلقوق و احلر�ت العامة 

  يف ضوء املواثيق الدولية و القواعد املستقرة يف الدول الدميقراطية  . 

  ة على دستورية القونني تتطلب أيضا تفسري النصـوصهذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن الرقاب      

   

  ــــــــــــــــــــــ

    وهذا إبتغاء توحيد وكقاعدة عامة فإن القضاء هو الذي يقوم بتفسري القاعدة القانونية خاصة احملاكم العليا  )1(          

   ة ـاحملكم يقوم القضاء الدستوري ممثال يف  القاعدة القانونية وذات األسلوب يتبع مع القاعدة الدستورية حيثتطبيق 

 يسهم يف عملية التفسري بتربيراتهالفقه ل ، ومن بعد �يت الدستورية أو احملكمة العليا أ� كانت تسميتها بعملية التفسري

ات ملكاته يف إقناعاته خاصة إذا كان الفقيه على مستوى الرفيع من اخلربة و املعرفة و املكانة العلمية املرموقة و قدر و 

  . ومايليها 158، ص  السابق، املرجع  إبراهيم درويش ملزيد من التفصيل أنظر : _  اإلقناع.

كما هو احلال عليه �لنسبة لقضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر. ملزيد من التفصيل يف العديد من قرارات    )2(

  .168_163أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ص ص  احملكمة الدستورية العليا يف مصر يف املسألة أنظر : _
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   )1( :وهيمن خالل تكريس كذلك مجلة من الضوابط ، التشريعية حمل الطعن بعدم الدستورية 

  .   ونية قرارها للنصوص القانها السلطة  التشريعية من وراء إختالوقوف عند مقاصد احلقيقة اليت تو _ 

  . تشريع و إطار لتحديد معناه ائية لكل جعل املصلحة اإلجتماعية غاية �_ 

  جتسيد فكرة تقييد النص اخلاص للنص العام . و  قض بني النصوص التشريعية رفع التنا_ 

  

  ينالفرع الثا 

  )2(  موضوع البحث الفصل يف املسألة الدستورية  
  

، حسب  ختتلف السلطات اليت متنحها األنظمة الدستورية للهيئات القضائية من دولة إىل أخرى        

غري الدستوري فتمتنع عن تطبيق القانون ، ستوري فقد تقف هذه اهليئات أمام نص د . اهليكل التنظيمي هلا

وقد تصدر احملكمة حكما تقرير� أو تلغي القانون املخالف  ه .، أي عدم تنفيذ املنعوذلك �صدار أوامر 

  . للدستور

. مث  اإلمتناع عن تطبيق القانون غري الدستوري ولتعميق البحث يف املسالة  ، نتناول يف املقام األول        

  يف املقام الثاين . إلغاء القانون املخالف للدستورنتناول 

  

)3: ( غري الدستوريمتناع عن تطبيق القانون أوال: اإل  

 الأنه أي . هو إمهاله من طرف القاضي ، غري الدستوري وسائل املعتمد عليها لرفض النص من ال      

و        . يطبقه نتيجة وجود ريب حول دستورية القانون املراد تطبيقه على القضية املعروضة أمام القاضي

وهكذا ال تنزل اجلهات األخرى  . ، أي ال تتعدى أطراف القضية ية نسبية�لتايل حجية ذلك النص حج

  ونـاإللغاء أو اإلبطال لذلك القان، فأساس الدعوى لن يكون على أساس  �لعمل بذلك احلكم
  

  ــــــــــــــــــــــ

  للتفصيل يف املسألة أنظر على وجه اخلصوص :  )1(

_L. Favoreu, cours constitutionnel Européenne  et droits fodamentaux op cit , p 47 et S. 

  .174_  171، ص ص  السابق ة أنظر : أمحد فتحي سرور ، املرجعللتفصيل يف املسأل) 2(

  .وما يليها  205، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديقأنظر : _  )3(
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أو         نتيجة لعيوب شكلية ، غري دستوري ة تقضي بعدم تطبيق ذلك القانون ولكن املصلحة الشخصي

  . موضوعية

  

  )�1نيا: إلغاء القانون املخالف للدستور (

ومن  . فاحلكم يصبح ذو حجية مطلقة و �ائية،  ميكن إعتبار هذه الرقابة �جعة من حيث اآل�ر      

. وعادة صاحب حتريك هذه  فهي تصفية ال رجعية فيها، حيث تصفية النزاع حول دستورية القانون 

الدعوى كما أن هذه . األفراد جلميع  ، فهي غري ممتدة  الدعوى األصلية من حق هيئة أو أشخاص حمددين

ا�لس كالقضائية العادية يف الدولة    ورية تتميز عن �قي اهليئاتترفع إىل جهة قضائية عليا أو هيئة دست

  أن تفرتض  اليت و ،  رقابة اإللغاء السابقة  األوىل. وقد يتخذ هذا اإللغاء صورتني . الدستوري  

، فمن حق الرئيس أن حييله  ، مث من بعد قدمه لرئيس الدولة للمصادقة عليه هناك قانو� قد أقره الربملان

، فإن قضى بعدم دستوريته إمتنع رئيس الدولة عن املصادقة عليه و  جلس الدستوري للنظر يف دستوريتهللم

واليت  رقابة اإللغاء الالحقة و.  ، وإن حكم بدستوريته يتابع رئيس الدولة املصادقة عليه وإصداره إصداره

وريته عن طريق دعوى قد تكون ، و أنه مطعون يف عدم دست تفرتض هذه الرقابة أن القانون قد صدر فعال

  )2( أصلية أو فرعية.

   )3(هذا و للتأكيد  على أمهية مرحلة الفصل يف املسألة الدستورية موضوع البحث نذكر :       

_ تكريس مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتني على فعل واحد . وهو من احلقوق املتصلة �حلرية 

  من بني األسس اليت تقوم عليها الدولة الدميقراطية . الشخصية على أن التسليم به كحق مفرتض

_ تكريس مبدأ املساواة بني املواطنني يف احلقوق . إضافة إىل مبدأ عدم جواز تقييد حرية املتهم يف إبداء 

   دفاعه كذا عدم جواز نقض إفرتاض الرباءة يف املتهم بغري الدليل القاطع . 
  

  ـــــــــــــــــــــ

  . وما يليها  277، ص مذكور   ، مرجع هاين علي الطهراوي  أنظر : _ )1(

لقوانني اليت ونظرا آل�ر هذا النمط من الرقابة الدستورية وملا تتضمنه من ختويل القضاء سلطة احلكم �إلعدام على ا )2(

ملزيد من التفصيل   . ياسيةفإ�ا مل تلق تطبيقا إال يف عدد حمدود من النظم الس، اء هذه التشريعات �يسنها الربملان و إ

  .وما يليها   192، ص  ، املرجع السابق إبراهيم درويشأنظر : _  يف املسألة

  =وعلى ضوء ذلك  تتجلى عناصر الشرعية الدستورية يف اإلجراءات  اجلزائية بومسها شرعية إجرائية جزائيــة  )3(
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  الفصل الثاين 

  الدستورية  يف الرقابة ا�لس الدستوري  اجلزائريدور 

  زائريــة اجلـراءات اجلزائيـون اإلجـلى قانـع                    

  

و    الدستوري للحقوق   يف مسالة التحديد زائرا�لس الدستوري اجل تعرضنا ملوقف نلقد سبق لنا وأ     

أين وقفنا عند حقيقة متتع احلقوق و احلر�ت اليت يضمنها الدستور اجلزائري �لقيمة الدستورية ، احلر�ت 

س ��ل  مجلة من األدوار املنوطةرصد  من خالل ، وقد أمكننا حينذاك مالمسة تلك القيمة . الالزمة 

   )1(يف األوضاع العادية أو اخلاصة . سواء ألعلى الدستوري اجلزائري ا

سنة دستور إستقر وجود ا�لس الدستوري يف ساحة الرقابة على دستورية القوانني مند صدور  هذا وقد      

، سواء من حيث األعضاء  حيث نص على تكوينها . كرس و �صرار هذه اهليئة الدستورية الذي،  1996

حدد كل اإلختصاصات اليت خيتص �ا هذا ا�لس بشكل مستقل عن أي  كما  .  أو من حيث اهلياكل

وهذه اإلختصاصات  . فقد خص به  بعض السلطات مثال رئيس اجلمهورية . ومع ذلك  سلطة يف الدولة

  .ومنها ما هو إستثنائي مثل الرقابة على مصداقية اإلنتخا�ت ، منها ما هو دائم 

�لس الدستوري اجلزائري األعلى و إختصاصاته يف جمال الرقابة سندرس دور ا، ويف هذا الفصل      

تكوين ا�لس الدستورية على قانون اإلجراءات اجلزائية يف مبحثني إثنني . نتطرق من خالل املبحث األول ل

الدستوري و إختصاصاته . مث نعاجل من خالل املبحث الثاين إختصاص ا�لس الدستوري يف جمال الرقابة 

ائري األعلى كيف كان للمجلس الدستوري اجلز  ومن مثعكاسا�ا . إن روعية اإلجراءات اجلزائية وعلى مش

 الرقابة على   يف جمال و ما ماهية إختصاصاته . د الرقابة على دستورية القوانني ؟ الدور الفعال يف جتسي

  اجلزائية ؟ اإلجراءات  مشروعية 
  

 ــــــــــــــــــــــ

ا يف إعتبار األصل يف املتهم الرباءة ، و إعتبار القانون هو مصدر اإلجراءات اجلزائية  ، و جعل تتحدد  عناصره =

الضمان القضائي مبدأ مكرسا  يف اإلجراءات اجلزائية . و تقوم بقيام هذه العناصر حبماية احلرية الشخصية و سائر 

  . 174_173السابق ، ص  حقوق اإلنسان املتصلة �ا  . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع

  . 71إىل الصفحة  67لة راجع حبثنا هذا من الصفحة ملزيد من التفصيل يف املسأ )1(
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  األول بحثامل

  ستورين ا�لس الدـتكوي

  هـو إختصاصاتاجلـزائري                                   

  

مند حوادث على اجلزائر ، يندرج �سيس ا�لس الدستوري يف إطار العواصف الدميقراطية اليت هبت       

 ، وإحرتام احلقوق و احلر�ت اعتنق املشرع اجلزائري مبدأ يسري وفق التعددية احلزبيةأين ،  1988أكتوبر 

من دستور  153مكلف حسب  أحكام املادة ، جملس دستوري �نشاء  ، وذلك الفردية منها والعامة

و     ، وإبقاء مجيع السلطات سواء التنفيذية ، أو التشريعية  ، �لسهر على إحرتام الدستور 1989

ص عليه يف املنصو  ، أو املذهب الوطين ، تعمل وفق حدود إختصاصهم ووفق املبادئ العامة القضائية

  )1( . 1989نوفمرب  23دستور 

طلب امل من حيث التشكيل و اهليكل من خاللا�لس الدستوري اجلزائري ويف هذا املبحث سندرس      

  األول . مث ندرس إختصاصاته يف األوضاع العادية و يف حاالت خاصة من خالل املطلب الثاين.

  

  األول طلبامل

  اجلزائريتكوين ا�لس الدستوري 

  

 جوان 07الر�سي الصادر يف  و املرسوم  1996نوفمرب  28خيضع تنظيم ا�لس الدستوري لدستور      

نوفمرب  23، بعد أن كان خاضعا لدستور  املتضمن النظام األساسي لعمل ا�لس الدستوري،  2000

  األساسي  املتضمن القانون )2( 1989أوت  07الصادر يف  39/143 رقم وللمرسوم الر�سي،  1989
  

  ــــــــــــــــــــــ

  للدولةالطابع اجلمهوري  _من حيث :  1989نوفمرب  23من خالل دستور  املذهب الوطين و ميكن  إستنتاج  )1(

    إستقاللية القرار السياسي_    وحدة الرتاب الوطين_    إحرتام احلقوق و احلر�ت العامة_    اإلسالم دين الدولة_ 

  . خالف لقيم ثورة نوفمرب و احلركة التحريريةملاغري السلوك  _ 

  = و املتضمن قواعد تنظيم ا�لس الدستوري 1989أوت  07، الصادر بتاريخ  89/143ر�سي رقم الرسوم امل )2(
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   و قد يلتبس يف طبيعته نتيجة لإلختصاصات القضائية من جهة  . ، كذلك عمل ا�لس لبعض موظفيه

على بعض اهلياكل اليت  كما حيتوي ا�لس  . و التعيني أواإلختيار السياسي ألعضائه من جهة أخرى

  .1996نوفمرب  28وعلى  هذا املنوال سار دستور  . تساعده على التحرك

�لشرح هليكله  سندرس تشكيل ا�لس الدستوري من خالل الفرع األول . مث نتعرض، لة ولبحث املسأ     

  اين .من خالل الفرع الث

  الفرع األول

  اجلزائري  تشكيل ا�لس الدستوري

  

أو        ، سواء يتم إنتخا�م  يتكون من عدد من األعضاء، ا�لس الدستوري و كغريه من ا�الس       

يتكون ا�لس و   . تعيينهم جيتمعون يف مقر ا�لس الدستوري الذي يتكون من عدة هياكل و مصاحل

   )1( على النحو التايل : و إختيارهم رسوم ر�سيمب ، يتم تعيينهم أعضاء  الدستوري من تسعة 

ت مرجح يف  حالة عينهم رئيس اجلمهورية من بينهم رئيس ا�لس الدستوري الذي له صو يثالثة أعضاء _ 

  مهورية كما أنه لرئيس اجل، 1963وهذا ما مل يقره املشرع الدستوري سنة .  )2(تعادل األصوات 

  لســأن رئيس ا�"  رح قائل : صإال أنه  . أعضاء احلكومة أو خارجها من سواء حرية إختيارهم ، 
            

  ـــــــــــــــــــــــ

  . 32رقم للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية أنظر :  .ئه األساسي لبعض اعضا والقانون= 

يتكون  ا�لس : "  هننض على أت يت، ال 1996من دستور  164ختضع طريقة تكوين ا�لس الدستوري للمادة  )1(

، وإثنان ينتخبهما ا�لس  ةيعينهم رئيس اجلمهوري. ثالثة أعضاء من بينهم رئيس ا�لس  ، الدستوري من تسعة أعضاء

جملس ينتخبه  ، وعضو واحد  ، وعضو واحد  تنتخبه احملكمة العليا و إثنان ينتخبهما جملس األمة، الشعيب الوطنني 

أو تكليف  ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة  مبجرد إنتخاب أعضاء ا�لس الدستوري أو تعيينهم .الدولة 

أعضاء ا�لس يضطلع  سنوات ةرئيس اجلمهورية رئيس ا�لس الدستوري لفرتة واحدة مد�ا ست .يعني أو مهمة أخرى

  الدستوري كل ثالث  سنوات ". أعضاء ا�لس، و جيدد نصف عدد  سنوات ةالدستوري مبهامهم مرة واحدة مد�ا ست

 . س الدستوريالفقرة الثانية من نظام إجراءات عمل ا�ل 09املادة طبقا  ملا جاء بنص  )2(
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،  ألنه يفتقد لألسس العلمية ، ، وألمهية مهامه الدستوري لن ميثل السلطة التنفيذية حبكم سلطته املعنوية

      )1(.  عضاء �بعني للجهة املعينة هلمألة العلمية أن هؤالء ابتت التجربفقد أث

، وهلذا  ، إذ ال جيوز إنتخاب أعضاء من غري هذه اهليئة ل ا�لس الشعيب الوطينب_ إثنان منتخبان من ق

مبجرد إنتخا�م جيب كباقي األعضاء اآلخرين التخلي عن ممارسة أي وظيفة أو مهمة أخرى سواء إنتخابية   

          ت أو تعيينه.كان

، كما سبق الذكر �لنسبة للمنتخبني من قبل ا�لس الشعيب الوطين، نفس  _ إثنان ينتخبهما جملس الدولة

  . الشيء للمنتخبني من قبل جملس األمة

ال جيوز إختيارهم من قضاة احملاكم  ، إذ ، صاحبة الوالية اإلجتهادية _ عضو واحد تنتخبه احملكمة العليا

  . يةالعاد

  . _ وعضو واحد ينتخبه جملس الدولة ، ويكون من بني قضاته

  تتبني  ومما سبق  يتبني إفتقاد ا�لس الدستوري " للعنصر املتخصص" مما يربز الطابع السياسي، كما      

  )2( . إرادة املشرع الدستوري يف البحث عن تعاون متوازن بني السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية

حبيث .  ست سنوات غري قابلة للتجديد، فهي مدة العضوية يف ا�لس الدستوري  أما فيما خيص      

كما أن   . و�ذا يكون التواصل بني األجيال. ، واحد عن كل سلطة  نصف األعضاء كل ثالث سنوات

سة عن �قي حتوي إستقاللية هذه املؤس، جتديد النصفني وعدم قابلية التجديد للفرتة املوالية طبيعة 

الواجبات هذا ، و فيما خيص  ومن أجل التطبيق العملي و اجلدي .، ولكن كإستثناء  املؤسسات األخرى

  فتظهر من خالل : املرتبطة �لعهدة 

  : _ حاالت التنايف

   الذي 1989غشت  07النظام املؤرخ يفوري للواجبات احملددة يف أحكام خيضع عضو ا�لس الدست     

  

  ــــــــــــــــــــــ

و  ، النظرية العامة للدولة أمحد وايف و بوكرا إدريس: _ على وجه اخلصوص  أنظر ملزيد من التفصيل يف املسألة   )1(

  . 662_  322ص ، ص 1992،  النظام السياسي اجلزائري

يف إطار عمل ا�لس ، املراقبة الدستورية  كحولة حممدأنظر على وجه اخلصوص : _   ملزيد من التفصيل يف املسألة) 2(

  .1970،  13، العدد  ، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية و السياسية الدستوري
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: " جيب على أعضاء  على ما يلي 46و الذي ينص يف مادته ، س الدستوري حيدد إجراءات عمل ا�ل

  . " ا�لس الدستوري أن يتقيدوا �لزامية التحفظ و أن ال يتخذوا أي موقف علين

، أحاط املؤسس الدستوري حاالت التنايف بصرامة  وحرصا على ضمان حياد املؤسسة وإستقالليتها     

من الدستور على ما يلي: " مبجرد إنتخاب أعضاء ا�لس  164املادة  من 2، إذ تنص الفقرة  شديدة

مث  ومن . "  ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى الدستوري أو تعيينهم

نشاط  أيأو تتناىف ممارسة وظيفة قاضي يف ا�لس الدستوري مع ممارسة عهدة برملانية أو وظيفة حكومية 

من األمر املتضمن القانون  3الفقرة  10. كما مينع على كل عضو مبوجب املادة  عام أو خاصآخر 

، خفف ا�لس الدستوري  ومع ذلك ، اإلخنراط يف أي حزب سياسي. العضوي املتعلق �ألحزاب السياسية

فية و العلمية إذا ثقاللمشاركة يف األنشطة الوري الدستس اإلمكانية أمام عضو ا�لمن هذا التشديد ��حة 

  . على أن ال تؤثر هذه األنشطة على إستقاللية املؤسسة و حيادها ، رغب يف ذلك

  : _ يف ا�ال التأدييب

، إذ ميارس بنفسه السلطة التأديبية على  ، حيظى ا�لس الدستوري �ستقاللية �مة ال التأدييبا�يف      

، ذلك أن إخالل أي  ، ضمانة فعلية إلستقالليتة ل التأدييبتشكيل هذه اإلستقاللية يف ا�ا ، و أعضائه

عضو بواجباته يعرضه للعقو�ت اليت يصدرها ا�لس الدستوري �إلمجاع وفق اإلجراء املنصوص عليه يف 

  . من النظام املذكور أعاله 48و  47املادتني 

  الفرع الثاين

  اجلزائري   هياكل ا�لس الدستوري
  

القانون و  لدستوري، املتعلق �لقواعد اخلاصة بتنظيم ا�لس ا من املرسوم الر�سي 6 حسب املادة      

، و يساعده مديرو  : " يزود ا�لس الدستوري �مانة عامة يسريها أمني عام األساسي لبعض موظفيه أنه

   )1( الدراسات و مصلحة إدارية " .
  

  ــــــــــــــــــــــ

  ، مرجع مذكور . 143/  89ي رقم املرسوم الر�سأنظر : _  )1(
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 )1( : و�لتايل تتكون هياكل  ا�لس الدستوري مما يلي      

 . يعمل حتت سلطة رئيس ا�لس الدستوري،  يعني على رأسها أمني عام،  عامة_ أمانة 

 . ، إحدامها للدراسات و األخرى للبحوث هناك مديريتني و مدير�ت_ 

 . يعمل رئيس ا�لس الدستوري على حتديد نظامها الداخلي ، _ مصلحة إدارية

 الثاين طلبامل

  ري اجلزائإختصاصات ا�لس الدستوري 

  

د وضحها بدقة يف النظام الذي حيد ، و ��لس الدستوري ةاطأقر الدستور الصالحيات املنلقد       

كما وضح األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخا�ت   . إجراءات عمله املذكور أعاله

 و ميكن حصر الصالحيات املخولة للمجلس )2( . اإلجراءات املطبقة يف حالة النزاعات اإلنتخابية

  اليت ميارسها يف احلاالت العادية و تلك اليت ميارسها يف احلاالت اخلاصة. الصالحياتالدستوري يف 

يف األوضاع العادية من خالل الفرع ا�لس الدستوري اجلزائري ولتوضيح املسألة سنتناول إختصاصات       

    األول . مث نتناول صالحياته يف احلاالت اخلاصة من خالل الفرع الثاين .
   

  الفرع األول

   اصات ا�لس الدستوريإختص

  العادية  يف األوضاعاجلزائري                                 

  

  ةـإال أنه يف حال. يف أغلب األحيان الرقابة الدستورية هي اإلختصاص األول للمجلس الدستوري       
  

  ــــــــــــــــــــــ

، الذي حيدد حقوق العمال الذين ميارسون  1985أوت  20علما �ن املوظفني املعينني خيضعون لتعليمات مرسوم  )1(

  . 267، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديق أنظر : _  وظائف عليا يف احلزب و الدولة و واجبا�م .

اجلريدة  . أنظر: _  1989أوت  07الصادر بتاريخ قانون من ال 113إىل  108وذلك وفق ما تضمنته املواد  من ) 2(

  ، مرجع مذكور ، املتضمنة قانون اإلنتخا�ت،   32الرمسية رقم 
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الحيات فله ص، أما يف الظروف االستثنائية . ، وهذا يف الظروف العادية  اإلنتخا�ت له إختصاص خاص

وبذلك نتناول يف املقام األول صالحياته يف جمال الرقابة الدستورية ورقابة مطابقة  . خاصة كما سنرى الحقا

  بعض النصوص القانونية للدستور . مث نتناول إختصاصاته يف ا�ال اإلنتخايب يف املقام الثاين .

  

  ضــة بعـة مطابقـرقابستورية و يف جمال الرقابة الداجلزائري وري صالحيات ا�لس الدستوال: أ

  : للدستور النصوص القانونية      

القوانني، ، و  الدستوري يف دستورية املعاهدات واإلتفاقات، يفصل ا�لس  تطبيقا ألحكام الدستور      

 على أن.  ، ويف مطابقة القوانني العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان للدستور والتنظيمات

ارسة هذه الرقابة إختيارية كانت أم إجبارية ، حسبما تعلق األمر برقابة الدستورية أو رقابة املطابقة مم

إذ ال ميكن ممارستها إال بناء على إخطار من إحدى السلطات املؤهلة دستور�  .ية ، ليست تلقائ للدستور

، يصدر  طين و رئيس جملس األمة. وهذه السلطات هي رئيس اجلمهورية ، ورئيس ا�لس الشعيب الو  لذلك

  )1( . ا�لس الدستوري آراء يف احلالة األوىل ، وقرارات يف احلالة الثانية

، ميارس ا�لس الدستوري رقابة  وفيما خيص القوانني العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان        

ذه النصوص وقبل دخوهلا حيز التنفيذ �لنسبة املطابقة للدستور إجبار� قبل إصدار الصنف األول من ه

النصوص   ،و �جلدير �لتنويه أيضا أن ا�لس الدستوري مل خيطر بشأن النصوص.  للصنف الثاين منها

املراسيم الر�سية و املراسيم  و النصوص التنظيميةو  �ملوافقة على اإلتفاقات الدوليةالقوانني املتعلقة ك القانونية

  )2( . التنفيذية

  

 : ال اإلنتخايبالدستور ي يف ا�إختصاصات ا�لس  �نيا :

 يسهر ا�لس الدستوري على صحة عمليات اإلستفتاء،"  من الدستور 2الفقرة  63عمال �ملادة       

 املتضمن يوضح األمرو . "  تعلن نتائج هذه العملياتو ،  ، اإلنتخا�ت التشريعية وإنتخاب رئيس اجلمهورية

  ةـمراقبة صحف.  تصاصخ، هذا اإل العضوي املتعلق بنظام اإلنتخا�ت املذكورة أعاله القانون
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .من الدستور اجلزائري احلايل  165 وهو ما جاء صراحة بنص املادة  )1(

  . 269، ص  ، املرجع السابق فوزي اوصديقأنظر : _ ) 2(
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اإلستشارات السياسية الوطنية الكربى تشتمل على دراسة الطعون اليت ترفع إىل ا�لس الدستوري وفق 

حسا�ت احلملة  و متتد كذلك إىل مراقبة . حسب اإلجراءات املتضمنة يف نظام اإلنتخا�تو الشروط 

يصدر قرارات تتعلق �ستخالف أعضاء الربملان على إثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أنه .كما  اإلنتخابية

  )1( أو اإلستقالة أو حدوث مانع قانوين هلم .

من  163، فقد يكلف طبقا للمادة  دورا ال يستهان به يف جمال اإلنتخا�ت ا�لس الدستوريلعب و       

، و إنتخاب رئيس اجلمهورية واإلنتخا�ت التشريعية و يعلن نتائج  لى صحة عمليات اإلستفتاءالدستور ع

النتائج النهائية فهو الذي يقبل الرتشح لر�سة اجلمهورية ، ويقيم قائمة املرشحني ، ويعلن  . هذه اإلنتخا�ت

  بدراسة ، مث يقوم  )3(ري فتودع التصرحيات لألمانة العامة للمجلس الدستو  )2(لإلنتخا�ت الر�سية 

امللفات بتعيني مقرر يفحص مدى تطابق ملفات الرتشح مع الدستور و القانون اإلنتخايب  عندما تضبط 

وهو الذي  . ، من أجل نشرها يف اجلريدة الرمسية القائمة النهائية للسلطات املعنية و لألمني العام للحكومة

م حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة يتوىل تعيني مرشحني ، ويف حالة عد يعلن عن نتائج اإلنتخا�ت

  )4( يتوىل دراسة الطعون املقدمة من طرف الناخبني.ا�لس الدستور ي  كما . ، ويعلن النتائج للدور الثاين

  الفرع الثاين

   إختصاصات ا�لس الدستوري

  ةـاصاخلاالت احليف اجلزائري                                 
  

  بعــض تشارية يفرئيسه إختصاصات إسو اجلزائري  شرع الدستوري ا�لس الدستورياملخول       

  

  ــــــــــــــــــــــ

   فراغا دستور� مما نتج عنه تزامن إستقالة الرئيس مع حل الربملانب 01/1991/ 11عرفت اجلزائر هذه احلالة يوم  )1(         

  ، مرجع مذكور . املتضمنة لقانون اإلنتخا�ت 32اجلريدة الرمسية رقم أنظر : _  )2(

 108، و املادة  من النظام الذي حيدد إجراءات عمل ا�لس الدستوري 21املادة ملزيد من التفصيل ر اجع مضمون  )3(

  اإلنتخا�ت.قانون  من

  .يدد إلجراءات عمل ا�لس الدستور من النظام احمل 23و  22املادتني  وهذا طبقا ملا تضمنته )4(
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. مث نتناول اإلختصاصات  املقام األول اإلختصاصات املعهودة للمجلسوبذلك نتناول يف اخلاصة  احلاالت

   .املعهودة لرئيسه يف املقام الثاين

  

  )1( : مجلس الدستورياإلختصاصات املعهودة للفيما خيص وال : أ

، يستشري رئيس اجلمهورية ا�لس الدستوري قبل تقرير  من الدستور 97و  93عمال �حكام املادتني       

ط مشرو الدستوري  كما أن رأي ا�لس  . احلالة اإلستثنائية و قبل توقيع إتفاقيات اهلدنة و معاهدات السلم

قبل تطبيق  ويستشار كذلك . من الدستور 176يف حالة التعديل الدستوري املقرر تطبيقا ألحكام املادة 

. وعلى صعيد آخر، يتدخل ا�لس  املانع أو شغور ر�سة اجلمهورية بسبب وفاة رئيس اجلمهورية أوإستقالته

، ميدد  . ففي احلالة األوىل ة الربملانالدستوري يف املسار اإلنتخايب املتعلق برئيس اجلمهورية و متديد عهد

أجل تنظيم اإلنتخا�ت الر�سية بستني يوما يف حالة وفاة أحد املرشحني إىل الدور الثاين من هذه 

. أما يف احلالة  من الدستور 89اإلنتخا�ت أو إنسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا ألحكام املادة 

خطرية جدا تقتضي متديد ه رئيس اجلمهورية يف حالة حدوث ظروف الثانية فإن ا�لس الدستوري يستشري 

وأخريا يضطلع .  من الدستور 3و  2الفقر�ن  102مهمة الربملان حسب احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

  : " يف حاالت ثالث هي املالحظ ا�لس الدستوري بدور " 

، إذ جيتمع ا�لس يف هذه احلالة،  و مزمن_ يف حالة حدوث مانع لرئيس اجلمهورية بسبب مرض خطري 

  . ، ويقرتح �إلمجاع  على الربملان التصريح بثبوت املانع ، ويتثبت من حقيقة هذا املانع وجو�

، و يثبت الشغور  ، يف حالة إستقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته _ و جيتمع ا�لس الدستوري كذلك، وجو�

  . النهائي لر�سة اجلمهورية

، إذا إقرتنت إستقالته أو وفاته بشغور ر�سة جملس األمة ألي سبب كان،  وجو� ما جيتمع ا�لس_ ك

  )2( . ويثبت �إلمجاع الشغور النهائي لر�سة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس جملس األمة

  

  ــــــــــــــــــــــ

  من الدستور اجلزائري احلايل . 176 و 102،  97،  93املواد :  من التفصيل يف املسألة راجع مضمونملزيد  )1(

، مرة واحدة ملا إقرتن فيها شغور ر�سة  وقد مارس ا�لس الدستوري صالحياته الدستورية املقررة يف هذا الصدد )2(

  =ررة يفـاجلمهورية بسبب اإلستقالة بشغور ا�لس الشعيب الوطين بسبب احلل و مبا أن هذه احلالة مل تكن مق
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  : رئيس ا�لس الدستوريل اإلختصاصات املعهودة  فيما خيص �نيا :

يف  املؤرخ 143_�89سي رقم فضال عن الصالحيات اإلدارية و املالية املخولة إ�ه مبوجب املرسوم الر       

،  املتعلق �لقواعد املتعلقة بتنظيم ا�لس الدستوري و القانون األساسي لبعض موظفيه 1989غشت  07

. ويف  يستشري رئيس اجلمهورية رئيس ا�لس الدستوري يف حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقر ير حالة احلصار

 88ورية بشغور ر�سة جملس األمة حسب الشروط املقررة يف املادة حالة إقرتان الشغور النهائي لر�سة اجلمه

  )1(، يتوىل رئيس ا�لس ا�لس الدستوري مهام رئيس الدولة.  الفقرة األخرية من الدستور

  الثاين بحثامل

  اجلزائري يف جمـالإختصاصات ا�لس الدستوري 

  اا�سو إنعكا ية عية اإلجراءات اجلزائعلى شر  الرقابة                     

  

 هو مبدأ، إن األساس الذي يقوم عليه قانون اإلجراءات اجلزائية و الذي يعترب احلجر األساسي فيه       

األساسي و الضمانة ألن هذين املبدأين يعتربا احلامي  . الشرعية واملشروعية اجلزائية كما سبق لنا ذكرمها

، مما إستوجب تنصيب رقابة  د وخاصة من تعسف السلطاتمحاية حقوق و حر�ت األفرا الةالدستورية لكف

، حىت ميكن مراقبة مدى تطابقها مع هذه  ، تسهر على الرقابة فيما خيص هذه القواعد اإلجرائية دستورية

وضع املشرع هلذه النصوص اإلجرائية إبتداءا من  ،نصوص دستورية الضما�ت و اليت تعد يف نفس الوقت 

  ، مند وقوع اجلرمية إىل احلكم النهائي يف املوضوع مراحل املتابعة القضائيةإىل تطبيقها يف مجيع 
        

  ــــــــــــــــــــــ

يثبت فيه الشغور النهائي لر�سة  1992جانفي  11، اصدر ا�لس الدستوري بيان  1989فرباير  23دستور  =

 153 ، 129،  79،  75،  24نصوص عليها يف املواد ية املؤسسات املخولة �لسلطات الدستور اجلمهورية و يكلف " امل

النظام و من الدستور أن تسهر على إستمرارية الدولة و توفري الشروط الضرورية للسري العادي للمؤسسات  130و 

  الدستور ي ".

  . 268، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديقأنظر : _  )1(
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يف جمال الرقابة على شرعية ا�لس الدستوري اجلزائري ويف هذا املبحث سندرس إختصاص        

عية على شر  ت املرتتبة يف جمال الرقابةاإلجراءات اجلزائية من خالل املطلب األول . مث نفصل يف اإلنعكاسا

  اإلجراءات اجلزائية من خالل املطلب الثاين .

  

  األول طلبامل

  يف اجلزائري إختصاصات ا�لس الدستوري 

  على شرعية اإلجراءات اجلزائيةالرقابة جمال 
  

القانون الذي يضمن عدم بذلك هو و  . يعترب قانون اإلجراءات اجلزائية دستورا للحر�ت الفردية      

، فيقوم بوضع احلدود  ، إال يف احلدود اليت يقررها صراحة القانون الفردية �لتقيد أو �لسلب التعرض للحرية

الشروط الواجب إحرتامها من طرف السلطات ، ويقرر القيود و  للسلطة املخولة للتعرض للحقوق و احلر�ت

وفق  ي خمتص.و أمام قضاء نظام، العامة اليت من خالهلا حتمي تلك احلقوق من جتاوزات السلطة 

اإلجراءات و النظم اليت جيب اإللتزام �ا منذ وقوع اجلرمية إىل حني من جمموعة يضم قانون مقتضيات 

ويستند قانون اإلجراءات اجلزائية يف تسطري هذه اإلجراءات إىل ضما�ت  . صدور حكم �ائي يف املوضوع

  )1( ، و حتت رقابة دستورية . دستورية

من خالل يف الدستور اجلزائري لشرعية اإلجرائية اجلزائية ندرس مسألة ضما�ت اولبحث املسألة س      

ة على شرعية اإلجراءات اجلزائية  من الرقابجمال يف ا�لس الدستوري اجلزائري الفرع األول . مث نتعرض لدور 

  خالل الفرع الثاين .
  

  ـــــــــــــــــــــــ

بنظام املقررة للمطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل  القواعد دد السبل وموعة قواعد قانونية حتوهو بذلك جم) 1(

اجلماعة �رتكابه للجرمية ، جناية أو جنحة أو خمالفة . و حيدد األجهزة القضائية و شبه القضائية وإختصاصا�ا 

يقة املنشودة وهي تطبيق القانون على واإلجراءات املتبعة يف املراحل اإلجرائية املختلفة اليت �دف مجيعها إىل الوصول احلق

من خرق أحكامه مبخالفة أوامره و نواهيه عن طر يق اإلجراءات األولية أو اإلستداللية اليت تقوم �ا جهاز الضبطية 

ت _ عبد هللا أوهايبية ، شرح قانون اإلجراءا ركها و تباشرها النيابة العامة .القضائية و عن طريق الدعوى العمومية اليت حت

  . 5اجلزائية اجلزائري ، مرجع مذكور ، ص 
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  الفرع األول

  اإلجرائية  لشرعية ضما�ت ا                                  

  دستور اجلزائرياجلزائية يف ال

  

ال جيوز إختاذ إي إجراء يف أنه  و،  األصل يف املتهم الرباءة: "  ��ا   يعرف الفقه الشرعية اجلنائية      

جيب يكفل هذا األخري محاية احلرية الشخصية حتت إشراف أنه ، و  بناء على نص قانوين مواجهته إال

  )1( . "  القضاء

و القانون هو  ،   أركان الشرعية اإلجرائية تكمن يف مبدأ قرينة الرباءةمن هذا التعريف نستخلص أن       

وهذه األركان الثالث  . ، كما أن الرقابة القضائية واجبة على اإلجراءات اجلزائية مصدر القواعد اإلجرائية

من جهة وضد تقرر مبضمو�ا ضما�ت هامة من ضما�ت احلرية الشخصية للفرد ضد تعسف السلطة 

 : هلذه الضما�ت من خالل نصوصه التالية 1996وقد أشار الدستور اجلزائري لسنة .  م ا�ين عليهإنتقا

)2(   

، مع كل الضما�ت اليت  " كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته : 45_ املادة 

 خص يفرتض يف األصل أنه برئ لشو �لتايل هذا النص يكرس مبدأ قرينة الرباءة ، و أن ا.  " يطلبها القانون

أهداف ومن  ا أنه قرينة الرباءة ضمانة مطلقة يستفيد منها املتهم سواء كان مبتد� أم كان جمرما عائدا.كم  .

إذا  ءالقضا ، كما أ�ا تتفادى األضرار الناشئة عن أ�ا تكفل محاية األفراد و حر��م و أمنهم ،الرباءة قرينة 

 .  الدليل السليبإىل ذلك فهي تعفي املتهم من تقدمي�إلضافة  .  الذي افرتض فيه اجلرمما ثبت براءة املتهم 

يتحقق بذلك مسؤوليته و ،  إذ أن الشخص ال يستطيع إثبات براءته، ومثل هذا اإللتزام يكون مستحيال 

  )3( . حىت يف عدم تقدمي النيابة العامة أي دليل

  

  ــــــــــــــــــــــ

 . 27، ص  ، املرجع السابق عبد الرمحان خلفيأنظر : _  )1(

  . 1996من الدستور اجلزائري لسنة  48و  46،  45ملزيد من التفصيل راجع مضمون املواد : ) 2(

  . 28، ص  املرجع نفسه،  عبد الرمحان خلفيأنظر :  _  )3(
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 أوهذا النص يتكلم عن مبد. ا�رم " " ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل  : 46_ املادة 

  الشرعية اجلنائية الذي مت تناوله سابقا �لتفصيل.

 أوهذا النص يتكلم عن مبد. ا�رم " كاب الفعل " ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل إرت : 46_ املادة 

  الشرعية اجلنائية الذي مت تناوله سابقا �لتفصيل.

ن أن تتجاوز " خيضع التوقيف للنظر يف جمال التحر�ت اجلزائية للرقابة القضائية وال ميك : 48/1_ املادة 

   )1(  . ساعة... " مدة مثان و أربعون 

 

  الفرع الثاين

  جمال  يفاجلزائري دستوري دور ا�لس ال

   ةـعلى شرعية اإلجراءات اجلزائي الرقابة                           

  

املؤسسات الدستورية و أجهزة الرقابة مكلفة " :   من الدستور نفسه على أنه 162تنص املادة       

       الوسائل املادية �لتحقيق يف تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور، ويف ظروف إستخدام 

يؤسس جملس دستوري يكلف �لسهر على "  : 163/1كما تنص املادة .  " األموال العمومية وتسيريهاو 

، �إلضافة إىل  : " يفصل ا�لس الدستوري منه على أنه 165و تنص املادة . إحرتام الدستور..." 

ر، يف دستورية املعاهدات و القوانني، اإلختصاصات اليت خولتها إ�ه صراحة أحكام أخرى يف الدستو 

 كذلك املادةتنص   ". ، أو بقرار يف احلالة العكسية ... ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ التنظيماتو 

، يفقد هذا النص  إذا ار�ى ا�لس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري" :   على أنه 169

  )2(.  " ر ا�لسأثره ، إبتداء من يوم قرا

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ، ، فهي تكفل إحرتام الشرعية اإلجرائية تعد الرقابة القضائية على اإلجراءات اجلزائية جوهر اإلشراف القضائي ذاته )1(

  .و اليت ال قيمة هلا إذا مل يكن هناك جزاء إجرائي يرتتب عن خمالفة القاعدة اإلجرائية 

 . 1996لسنة  الدستور اجلزائريمن   169 و 165،  163،  162واد راجع يف ذلك امل )2(
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: " يفصل ا�لس  دسة على أنهالسااملادة يف  النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري نص يكما       

أو    ،  أن تصبح واجبة التنفيذالدستوري يف دستورية املعاهدات، و القوانني، و التنظيمات، إما برأي قبل 

السابعة على املادة و ينص يف  من الدستور". 165بقرار، يف احلالة العكسية ، طبقا للفقرة األوىل من املادة 

وري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا احلكم يف نفس الوقت غري : " إذا صرح ا�لس الدست أنه

، فإذا نص الذي ورد ضمنه احلكم املعين يعاد إىل اجلهة  قابل للفصل عن �قي أحكام النص املخطر بشأنه

: " إذا إقتضى الفصل يف دستورية حكم التصدي ألحكام أخرى  الثامنة على أنهاملادة ونص يف  . "  املخطرة

م دستورية د، فإن التصريح بع مل خيطر ا�لس الدستوري بشأ�ا وهلا عالقة �ألحكام موضوع اإلخطار

األحكام اليت أخطر �ا أو تصدى هلا وكان فصلها عن بقية النص يؤدي إىل املساس ببنيته كاملة فإنة يف 

  )1( . " هذه احلالة يعاد النص إىل اجلهة املخطرة 

، نالحظ أنه ال يوجد نص صريح يبني إختصاص  نصوص الدستورية و التشريعيةمن خالل هذه ال       

فكل هذه النصوص تبني إختصاص  . ا�لس الدستوري يف جمال الرقابة الدستورية على اإلجراءات اجلزائية

ن اإلتفاقيات و التنظيمات وغريها مت و ا�لس يف الرقابة على مطابقة القوانني و التشريعات و املعاهدا

. ومع ذلك فإختصاص ا�لس الدستوري يف جمال الرقابة على دستورية  إجراءات سري اإلنتخا�ت

 . غري �لرقابة على دستورية النصوص التشريعية هاإلجراءات اجلزائية نستطيع إستنباطه من خالل إختصاص

و . تشريعية للدستور الص أنه وكما سبق لنا الذكر ا�لس الدستوري خيتص �لنظر يف مدى مطابقة النصو 

األحكام الدستورية املتعلقة  ، فإنه تسري عليه نفس مبا أن التشريع هو مصدر القواعد اإلجرائية اجلزائية

ومبجرد صدور القرار  . سابقة برأي أو رقابة الحقة بقرار، أي قد تكون رقابة  �لرقابة على دستورية القوانني

، و جيب إلغاؤها لعدم مشروعيتها  فإن تلك القاعدة تصبح �طلة، ر بعدم مطابقة القاعدة اإلجرائية للدستو 

  )2( . من الدستور 165عمال �ملادة 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

،  2000يونيو  28النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املصادق عليه بتاريخ راجع  يف تفصيل ذلك  )1(

هذا النظام يلغي  2000غشت  06املؤرخة يف  48رقم اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ية للجمهور الرمسية  املنشور يف اجلريدة 

  . الذي حيدد إجراءات عمل ا�لس الدستوري املعدل و املتمم 1989غشت  07و يعوض النظام املؤرخ يف 

  .وما يليها   279، ص  ، املرجع السابق فوزي أوصديقملزيد من التفصيل أنظر : _  )2(
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  الثاين ملطلبا

  اإلنعكاسات املرتتبة يف جمال الرقابة 

  ة اإلجراءات اجلزائيةـعيشر  على
  

وختتلف  . هذا اإلختصاص هو إختصاص أصيل له ، حيث ا�لس الدستوري يعترب قاضي القوانني     

ويكون تدخله إما جوا� أو جوازا.  . ويف ظل األنظمة القائمة �ا، سعته و ضيقه حسب طبيعة ا�الس 

،  ، كما قد يتدخل جوازا ، مثال يف مطابقة إجراءات عمل هياكله ألحكام الدستور فقد يتدخل وجو�

  . املعنيةن خيطر من قبل السلطات أوهذا بعد 

سندرس مجلة اإلنعكاسات املرتتبة يف جمال الرقابة على دستورية اإلجراءات اجلزائية ، ولبحث املسألة      

عية اإلجراءات شر الرقابة على من خالل الفرع األول . مث نتعرض �لشرح جلملة اإلنعكاسات املرتتبة على 

  اجلزائية من خالل الفرع الثاين .

  

  

  الفرع األول

  كاسات املرتتبة يف جمال الرقابة اإلنع

   اجلزائية على دستورية اإلجراءات 

  

  )1(:  ما يلي من آ�ر دستورية  اإلجراءات اجلزائية علىيرتتب على الرقابة      

  الفردية.و احلر�ت العامة عها الدستور للحفاظ على احلقوق و _ تكريس الضما�ت الدستورية اليت وض

من   الذي يعترب كما سبق لنا القول دستور احلر�ت، انون اإلجراءات اجلزائية _ ضمان إحرتام ما يقرره ق

  . ، وما يقرره من قيود على هذه الصالحيات صالحيات بنصوص صرحية

   

  ـــــــــــــــــــــ

  . 23_  8ص ، ص  ، املرجع السابق عبد هللا أوهايبية : _ أنظرملزيد من التفصيل  )1(

  

232  



  يعلى قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر  يف الرقابة الدستورية �لس الدستوري  اجلزائري دور ا. ...............فصل الثاين...ال

  

 قضائيةأوال  قضائيةالجهزة شبه األاملخولة لألجهزة املختلفة سواء  _ ضمان عدم اخلروج على الصالحيات

  . ملوضوعإبتداء من وقوع اجلرمية إىل حني صدور حكم �ائي يف ا،  

   احلر�ت الفردية على الصعيد العملـي  والواقعي.املقررة دستور� حلماية احلقوق و _ ضمان جتسيد الضما�ت 

، و �لتايل  _ حتقق مبدأ القانون و مبدأ مسو الدستور على الصعيد اإلجرائي إىل جانب الصعيد املوضوعي

بني السلطات حىت تتمكن كل سلطة وكل  وجود إستقرار سياسي و قانوين وخاصة بتطبيق مبدأ الفصل

   . جهاز من ممارسة صالحياته دون تدخل خارجي

  

  الفرع الثاين

  ة ـعلى الرقاب ت املرتتبة نعكاسااإل                             

   عية اإلجراءات اجلزائيةشر جمال  يف                             

  

، من خالل ضمان  عية اإلجراءات اجلزائيةقابة الدستورية يف جمال شر على الر  تظهر اإلنعكاسات املرتتبة     

  )1( : حتقق الضما�ت الدستورية املتعلقة بضمان حتقق هذه املشروعية و اليت نذكر منها

 فهي تكفل إحرتام الشرعية  اإلجرائية . اإلشراف القضائي ذاته ر، اليت تعد جوه _ وجود رقابة قضائية

تمثل هذا اجلزاء يو  . إذ مل يكن هناك جزاء إجرائي يرتتب عن خمالفة القاعدة اإلجرائيةواليت ال قيمة هلا 

  عن طريق ما يسمى �لبطالنالدستور  للقانون أو أحكام  إلغاء اإلجراء املخالف  اإلجرائي يف ضرورة 

  . والذي يعد الوسيلة للرقابة القضائية على صحة اإلجراءات اجلزائية

ألن هذه القواعد اإلجرائية تنطوي على  . التشريعية �لتشريع يف جمال القوانني اإلجرائية_ إنفراد السلطة 

 وهي بذلك ختتلف عن القواعد املوضوعية اليت على  الرغم  . املساس �حلر�ت الشخصية و حقوق األفراد

  . ذيةإال أن هذا األخري قد يكون صادرا عن السلطة التنفي.  من أن مصدرها الوحيد هو النص

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .وما يليها   30، ص  ، املرجع السابق عبد الرمحان خلفيملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )1(
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وكذا  ، وهذا إلعتبارها صاحبة اإل�ام، ، الذي يقع على عاتقها إثبات اإلدانة بءنفراد النيابة العامة بع_ إ

، وأن األصل يف املتهم أنه برئ ، مهما كانت قوة الشكوك حنوه و مهما كان وزن األدلة  املضرورة من اجلرمية

   . اليت حتيط به

الشرعية   اخلضوع ملبدأ، و  ، للنصوص القانونية احملاكمةو _ خضوع مجيع مراحل البحث والتحري والتحقيق 

، اليت جيب أن تكون يف  ، كذلك املمارسة حتت ضوء الرقابة القضائية اجلنائية و الفصل بني السلطات

  إستقاللية �مة عن أي سلطة من شأ�ا تعرقل السري احلسن هلذه اإلجرءات.

        

   : �نهللقول ميكننا اجلزم الصة خ      

وعدم متتع الفعل  ، ، وجود نص جيرم الفعل و يقدر عقوبته قبل وقوعه يقصد مببدأ الشرعية اجلنائية _

   . بسبب من أسباب اإل�حة

بل إرتقى ملرتبة املبادئ الدولية مع صدور قرار اجلمعية العامة لألمم  وهذا املبدأ مل يبق سوى مبدأ دستور� _

�عتبار أن القانون ، مل �لقواعد اليت عنيت الدول �دراجها يف قوانينها ، اليت توصي بضرورة الع املتحدة

   . هو األداة التشريعية الصاحلة للشرعية اجلنائية

، واليت كانت  و اإلتفاقيات الدولية عاملية حلقوق اإلنسانوقد تبلور هذا املبدأ من خالل اإلعال�ت ال_ 

  . الشريعة اإلسالمية سباقة إليه

من مبدأ قانوين  1989حيث نقله دستور ، الدساتري اجلزائرية يف عدة نصوص  هذا املبدأ ، توقد كرس _

وإعترب من الركائز األساسية لقيام  . وجعل أساسه مبدأ العدالة و الفصل بني السلطات. إىل مبدأ دستوري 

 )1( . مما يؤكد أن هذا املبدأ من آ�ر العقد اإلجتماعي. دولة القانون 

 

  ـــــــــــــــــــــ

السلطة ، فقد خص الدستور  ولضمان جتسيد مبدأ الشرعية اجلنائية و محاية احلقوق واحلر�ت العامة لألفراد (1)

. و  ديد اإلجراءات اجلزائيةوحت وأفردها بدور التشريع يف مسائل احلقوق واحلر�ت يف حتديد اجلرائم والعقو�ت، التشريعية 

هيئة رقابية هي املشرع الدستوري اجلزائري  أوجد ،تشريعية �ذا الدور يف احلدود الدستورية للتأكد من قيام السلطة ال

ها مع أحكام الدستور، تبوجه عام و مراقبة مدى تطابق على القوانني يقوم �لرقابة الدستورية ، و الذي ا�لس الدستوري 

  .  احلر�ت من تعسف السلطاتاليت تعد األداة الفعالة لضمان محايةاحلقوق و ، هذه الرقابة 
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  العامة من تعسف السلطاتحلماية احلقوق واحلر�ت الفردية و  ئية يعترب سياجامبدأ الشرعية اجلنا ما أن _

من خالل اإلجراءات اليت تطبقها خالل خمتلف مراحل اجلرمية مند وقوعها إىل حني ، القضائية خاصة 

  .  إصدار احلكم النهائي

و   حكم القضاة يف التجرمييضع حدا لتكما أنه   . جيعل كل األفراد يف مستوى واحد أمام القانونوأنه  _

مما يؤدي يف األخري إىل حتقيق العدالة وال ، ة نه يفصل بني السلطات املهتمة بشأن اجلرميأكما   . العقاب

  . يسمح بتعدي سلطة على سلطة أخرى

وهذا ألنه ال ميكن للقانون أن ينص على مجيع ما ميكن أن ، اإلنتقادات و بدأ ال خيلو من النقائص وأنه م _

  ن القاضي ليس له أن يقيس أو يفسر إال يف نطاق ضيق جدا.. كو يقع من جرائم و عقو�ت 

ألخذ �ذا املبدأ يوجب هو أن االشأن ، يف األخري و الذي جيب أن يقال بعد الذي تقدم قوله يف هذا  _

حيقق هلا مبا أن يلجأ إىل التخلص من مجود النص �عتماد بعض املرونة يف عبارات النصوص ، ع على املشر 

ي تقتصر على التطبيق احلريف فال تكن ضيقة جتعل مهمة القاض. التوازن بني مصلحة ا�تمع و حقوق الفرد 

،  وال تكون واسعة.  فتجعله عاجزا يف أن جيد فيها الوسيلة حلماية ا�تمع من األفعال الضارة به ، هلا 

  )1(. فتتيح له إصدار حقوق األفراد 

أن يكون فطنا و حريصا على  يقتضي هذا من املشرع، و حنرتمه  و على العموم فلكي نصون املبدأ      

نائي و حىت يستطيع النص اجل، اليت قد يستفيد منها ا�رمني لإلفالت من العقاب ،  ثغرات القانونية سد ال

  . وهو ما سنتناوله �لتحليل من خالل ما سيتضمنه الباب املوايل . معليه هتأن يبسط سلطا

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .منه املادة األوىليف  1937نائي املنعقد بباريس سنة وهو ما أشار إليه املؤمتر الدويل الرابع للقانون اجل )1(
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  على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري اجلزائري و إنعكاساته حلقوق اإلنسان يف التشريعالضمان القضائي  ........الثاين الباب

  



  الباب الثاين

  اجلزائري  يف التشريع اإلنسان حلقوقالضمان القضائي     

  ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريـعلى قان عكاساتهو إن                     
  

و كذا مصلحة ، للنظام العام و األمن  محاية اقبة ا�رم، ينشأ للدولة حق مع عند إرتكاب جرمية ما      

ويل متابعة �ا بت. فبناء على هذه األخرية ، تقوم سلطة اإل�ام  . وهذا ال يتم إال بواسطة سلطة قضائيةالفرد 

أمام تعاظم أمهية قرينة الرباءة �عتبارها إىل جانب مبدأ حيث أنه و رتكاب جلرمية . �فيه كل شخص مشتبه 

 اوض فيهفإن اخل جراءات اجلزائيةالشرعية اجلنائية من أبرز عناصر الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإل

إلجراءت ل ت دستورية أثناء وضع القانون كمصدرما�ما يرتتب من ض ذلك بتحليل إىل ربط �لتحليل جير�

و  حتليل عناصر الضمان القضائي يف اإلجراءات اجلزائية كنتيجة مرتتبة �صيال مث  .اجلزائية موضع التطبيق 

   . على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري تفصيال هاتبيان آ�ر 

صدر لإلجراءات اجلزائية      القانون كماسة و حتليل ومن خالل ما سيتضمنه هذا الباب ، سنتناول در       

. مث تعميق البحث يف  مقتضيات  زائريالتشريع اجليف كضما�ت دستورية  ة القضائيةالسلط إستقاللو 

  كل ذلك من خالل الفصلني التاليني : ضما�ت احملاكمة العادلة  يف ذات التشريع . قرينة الرباءة و
  

  الفصل األول

  ة القضائية السلط إستقاللصدر لإلجراءات اجلزائية  و مالقانون  

  التشريــع  اجلــــزائرييف كضمانــات دستوريـة                        
  

  الفصل الثاين

  احملــاكمة  العادلة   نة الرباءة وــريق                                  

  يف التشريع اجلزائري كضما�ت دستورية
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    ما�ت دستورية يف التشريع احلزائريإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضمصدر ل..القانون ........ألول االفصل 

  



  الفصل األول

  القضائية  السلطة إستقالل و  إلجراءات اجلزائيةمصدر لالقانون 

  زائريــــاجل ــة يف التشريــعات دستوريــكضمان              

  

ر�ت األفراد ، وفق ، اللجوء إىل احلد من ح اسبات قد تضطر املصلحة اإلجتماعية من املنيف كثري      

فق ما يتضمنه قانون وذلك و . شرع بوصفه السلطة املمثلة إلرادة الشعب وسيادته ملاحدود يقدرها 

  اشرة ذلك احلد . و األكيد أن الدولة أثناء مب" ال جرمية وال عقوبة إال بقانون "  بدأ العقو�ت تقيدا مب

تها يف العقاب . وهنا و من مث تقرير سلط، فهي بذلك ملزمة �تباع إجراءات قانونية الزمة للكشف احلقيقة 

 تتطلبها املصلحة سلطة التشريعية لتقرير احلدود اليتر املساس �حلر�ت الفردية . عندها تتدخل الخطيربز 

  ) 1(جراءات جزائية . قرره من إما قد ت ، من خاللساس �حلرية اإلجتماعية للم

يتقيد ، هذا و اجلدير �ملالحظة أن القاضي اجلزائي أثناء تفسري قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية       

يتعلق �رادة املشرع يف حتقيق فاعلية العدالة اجلنائية أو ضمان احلرية الشخصية بكشف حقيقة حمتواها فيما 

بعض أثناء البحث يف قاعدة شرعية ال�ا . ويف هذا الصدد إستقر لدى و سائر حقوق اإلنسان املتصلة 

التفسري  التفسري بوسم هذا األخري �ن القاضي اجلزائي ملزم �تباع منهج معني يف ، اجلرائم و العقو�ت 

  )2(الضيق . 

ائية ، فقد يكون وأمام وضوح ما قيل بشأن السلطة التشريعية �عتبارها مصدرا لقواعد اإلجراءات اجلز       

  للسلطة املقابلة دورا حتاول من خالله فرض التدخل و رفض التخصص ،  مبا جعل من خمتــلف
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ساس ملاهر احلرية الشخصية اليت ال جيوز هي اليت متلك و حدها تقرير القيم اإلجتماعية و جو ، و السلطة التشريعية  )1(

روط و األحوال اليت جيوز فيها املساس �حلرية يف حدود معينة ، وذلك �لقدر الالزم لتجقيق �ا على اإلطالق ، و الش

_ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف أنظر : التوازن بني مصاحل ا�تمع و حقوق األفراد . 

  . 235ص   إلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور ،ا

و دعوا إىل إسنادها إىل السلطة لى القاضي اجلزائي سلطة التفسري ، هم الذين أنكروا ع، ه و أنصار هذا اإلجتا )2(

  حىت ال يتحول القضاة إىل مشرعني . ملزيد من التفصيل أنظر : ، التشريعية 

_ Beccaria , Traite des delits et des peines, 1966, p 68 et S.                                                  
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  ياجلزائر  ما�ت دستورية يف التشريعإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضمصدر لون .القان..........الفصل األول

  



 

الذي رسم مبدأ الفصل بني السلطات  ، نتسكيو" دساتري العامل ان تنهل مما اجته الفقيه الفرنسي " مو 

ظائف كربى . تشريعية ، ذلك أن السلطة اليت نراها تنقسم إىل ثالثة و  كضمانة فعلية للحقوق و احلر�ت .

اإلستقاللية و             و قضائية ، يتضح من خالهلا عاملني مها ، التخصص يف الوظيفة من جهة  تنفيذية

أم مرنة متوازنة . فتظهر ، بغض النظر عما إذا كانت هذه اإلستقاللية حامسة قاطعة ، من جهة أخرى 

 و احلر�ت العامة ،  سخ مبدأ سيادة القانون و محاية احلقوق ية القضاء مبظهر الوسيلة اليت تر ك إستقاللبذل

 )1(و خبالف ذلك كنا أمام إستبداد كامل للقضاء . . و ليس غاية يف حد ذا�ا 

ية  و إستقالل السلطة القضائ،  اجلزائيةءات إلجراسندرس القانون كمصدر ل ، صلويف هذا الف      

ختصاص  . نتطرق من خالل املبحث األول إليف مبحثني إثنني ما�ت دستورية يف التشريع اجلزائريكض

و كذا تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية . مث نعاجل من خالل ، ية بتحديد اإلجراءات اجلزائ السلطة التشريعية

 ا مستلزما��ته األساسية و و حر السلطة املختصة حبماية حقوق اإلنسان مقتضيات ، املبحث الثاين 

كيف كان للمشرع أن يتقيد بواجبه يف حتديد  ومن مث للشرعية الدستورية و املشروعية القانونية .كضمان 

مدى فعالية وما   . ؟تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية خاصة أمام بروز مسالة  اإلجراءات اجلزائية 

  ت ؟امية للحقوق و احلر�احلو  ستقلة السلطة املا بومسه ةتقدمها السلطة القضائي الضما�ت اليت

  

 

  املبحث األول

  لسلطة التشريعية بتحديد  اإلجراءات اجلزائيةإختصاص ا

  )2( راءات اجلزائية ـون اإلجـر قانـة تفسيـلمسأ و                   
  

  الدعوى العمومية حىتهو الذي حيدد اإلجراءات اجلزائية ، منذ حتريك وحده  من املؤكد أن القانون    
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 04/09/1958بتاريخ ، يس اجلمهورية �لعاصمة الفرنسية �ر مبيدان " ديغول اسبة صرح اجلنرال الفرنسي " و�ذه املن )1(

 كفالة إستقالل القضاء  ، يتوقف علىشرف وحياد الدولة : " إن حسن ضمان كفالة عن أمهية إستقالل القضاء بقوله 

  :  على وجه اخلصوص أنظر ملزيد من التفصيل. اره يف احملافظة على حرية كل فرد " إستمر و 

_ Notes et études documentaires, l’organisation judiciaire en France , 14 fevrier1972 , p 75  . 

 =لة د اإلجراءات اجلزائية ومسأة بتحديإختصاص السلطة التشريعيأنه سبق وأن تعرضنا ملسألة واجلدير �ملالحظة  )2(
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  مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع اجلزائريالقانون ...........الفصل األول
  



وسم هذا األخري ، بحىت صدور احلكم البات فيها . �هيك عن كونه هو من ينظم إجراءات التنفيذ العقايب 

ومن جهة  )1(بيعي املفرتض للمساس �حلرية تنفيذا للحكم القضائي الصادر هذا من جهة . ا�ال الط

قانون اإلجراءات اجلزائية  بكشف حقيقة  تقيد بتفسري قواعد، يو رغم كون القاضي اجلزائي ، أخرى 

العدالة اجلنائية كما سبق  حمتواها ، مبا له عالقة فقط �رادة املشرع يف حتقيق املوازنة املطلوبة بني حتقيق فاعلية

و أن فصلنا يف ذلك ، و ضمان احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا حتقيقا ملبدأ الفصل 

  )2(بني السلطات . 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ئج املرتتبة عن اتو�لضبط مبناسبة عرض و مناقشة الن. تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية يف مراحل سابقة من حبثنا هذا  =

أين تناولنا �لشرح و املناقشة مبدأ إنفراد التشريع �إلختصاص يف  ، الشرعية اجلنائية يف مسائل محاية حقوق اإلنسان

 مث تناولنا بنفس النسق املبدأ يف حتديد اإلجراءات اجلزائية ، مسائل احلقوق و احلر �ت يف حتديد اجلرائم و العقو�ت 

ب ان يكون النص اجلنائي اىل أنه جي، و خلصنا يف اخلتام . موقف القانون اجلزائري من املسألة إنتهينا اىل عرض و 

وحده .كما أنه حيظر على القاضي  صادرا عن السلطة املختصة وفقا للدستور، سواء املوضوعي او اإلجرائي املكتوب 

محاية و      ، حفاظا على مصاحل ا�تمع من جهة اجلزائي اللجوء اىل التفسري الواسع أو القياس يف هذا ا�ال �لذات 

إىل   188يف املسالة راجع مضمون حبثنا هذا من الصفحة أخرى . ملزيد من التفصيل  حلقوق األفراد و حر��م من جهة 

  . 196الصفحة 

، رئيس جملس  : " رئيس احلكومةجلزائية اجلزائري يف ديباجتة أن ذلك جاء خبصوص قانون اإلجراءات اا لو�كيد )1(

رجب عام  22املؤرخ يف  65/278الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل األختام ، وبعد اإلطالع على األمر رقم 

اد قانون ا مو أين �يت بعد ذلك تباع. و املتضمن التنظيم القضائي �مر مبا يلي :  "  1965نوفمرب  16املوافق  1385

 65/278مبا يفيد :  " ينفذ هذا األمر إعتبارا من �ريخ نفاذ األمر رقم  730نص املادة لتنتهي ب، اإلجراءات اجلزائية 

نشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ياملشار إليه أعاله و  1965نوفمرب  16املوافق  1385رجب  22املؤرخ يف 

يم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني وهو األمر نفسه �لنسبة ملا تضمنه قانون تنظ. الدميقراطية الشعبية " 

املادتني الرابعة و  وفقا ملا جاء بنص 2005فرباير سنة  06املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  05/04، رقم 

ضروري  حدود ما هوإال يف ال حيرم احملبوس من ممارسة حقوقه كليا أو جزئيا " : اخلامسة . إذ جاء �ملادة الرابعة أنه 

إلعادة تربيته و إدماجه اإلجتماعي وفقا ألحكام هذا القانون "  . وجاء بنص املادة اخلامسة أنه :    " تتوىل إدارة 

السجون ضمان تطبيق العقو�ت السالبة للحرية و التدابري األمنية . و العقو�ت البديلة  وفقا للقانون " ملزيد من التفصيل 

زائية اجلزائري ونص قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني ، أنظر نص قانون اإلجراءت اجل

  مرجعني مذكورين .

  =و لكن مبدأ الفصل بني السلطات ، ال يؤدي إىل رفع واجب تفسري القانون عن عاتق القضاة ألن التفسيــر  )2(
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  ستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع اجلزائريمصدر لإلجراءات اجلزائية وإالقانون ...........الفصل األول



  

السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية من خالل  سندرس إختصاص ، ويف هذا املبحث       

  املطلب األول . مث نبحث يف مسألة تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية  من خال ل املطلب الثاين .
 

 املطلب األول

  ص السلطة التشريعيةإختصا

    اإلجراءات اجلزائية  بتحديد                                  
  

 قيقةاحلكشف عنها يف �ب املتابعة اجلزائية ، ل عندما تباشر الدولة مبختلف هياكلها اليت تنوب       

الدولة �حلرية  ال تسيء  عقوبة إال بقانون . وحىتوتوقيع العقوبة بعد ثبوت اإلدانة وفق مبدأ ال جرمية وال

حىت يقرر احلدود اليت تتطلبها ، الفردية لألشخاص ، فإنه ينتصب إلزام املشرع للتدخل يف هذه احلالة 

إجراءات يق خلق التوازن املطلوب وفق  عن طر ، املصلحة اإلجتماعية للمساس �حلرية أو �ملصلحة اخلاصة 

السلطة التنفيذية ألن تستحدث بواسطة اللوائح إجراءات جزائية مضبوطة . وهو ما سيبعد إمكانية متلك 

  )1(جزائية أو أن جتري أي تعديل على التنظيم التشريعي للحر�ت . 

ن خالل الفرع األول سنتناول إلتزام السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية م، ولتوضيح املسألة        

 بتنظيم اإلجراءات اجلزائية من خالل الفرع الثاين . عدم إختصاص السلطة التنفيذية . مث نتناول 
 

  الفرع األول

 ةـإلتزام السلطة التشريعي   

 بتحديد اإلجراءات اجلزائية    
 

 

  هر احلرية ، هي اليت متلك وحدها تقرير القيم اإلجتماعية و جو إنطالقا من كون السلطة التشريعية        
  

  ــــــــــــــــــــــ

ب أال يوسع أو يضيق من النطاق السليم للقانون . وال جيوز أن ينشئ معىن خيرج عن إرادة القانون . _ الصحيح جي= 

  . 247أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص 

و املؤكد أن كل تنظيم الئحي يف هذا ا�ال ، جيب أن يكون يف نطاق القواعد التشريعية للحر�ت دون املساس �ا  )1(

  =نها . فإذا سكت املشرع يف مسألة معينة ، فإن الالئحة تلتزم �حرتام املبادئ العامة للقانون فضال أو اإلنتقاص م
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 جيوز فيها ما عدا بتوافر الشروط و األحوال اليت، طالق الشخصية ، اليت ال جيوز املساس �ا على اإل

لتحقيق التوازن املطلوب بني املصلحة  ذلك ال يتم إال �لقدر الالزم إن، فويف حدود معينة املساس �حلرية 

   )1(العامة و حقوق و حر�ت األفراد . 

سنتعرض إىل مقتضيات املبدأ ، ية لبحث مبدأ إلتزام السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائو        

  يف املقام الثاين .منه ع اجلزائري وقف املشر ملبوجه عام يف املقام األول . مث نتعرض 
 

 

  لتزام السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية :أوال : مقتضيات مبدأ إ  

التجرمي ، وهذا ما يسمى مببدأ إنطالقا من كون األصل أن يكون التشريع هو املصدر الوحيد لقواعد        

إنفراد املشرع بتنظيم احلقوق و احلر�ت ، فإنه �لنتيجة أمرا حمسوما فيه ، إشرتاط القانون لتحديد قواعد 

اإلجراءات اجلزائية . وهو بذلك إشرتاط يستند إىل مبدأ عام ، وهو الثقة يف القانون لتنظيم احلر�ت العامة . 

ملبدأ ، من خالل الركائز اليت يستند عليها ، وكذا إعتناء خمتلف دساتري العامل حيث يظهر بذلك جوهر هذا ا

                                                        )2(بوضعه موضع التطبيق الفعلي . 

  _ الركائز اليت يسند عليها مبدأ الثقة يف القانون لتنظيم احلر�ت العامة :1

  )3(اليت يسند عليها مبدأ الثقة يف القانون لتنظيم احلر�ت العامة  فيمايلي :  و تظهر الركائز       

    

  ـــــــــــــــــــــــ

_ Jaque Robert, libertés pupliques,Paris, 1971, pp 103_111.              ر = عن الدستور . للتفصيل أنظ  

ويف �ب التجرمي و العقاب وفقا ملبدأ ، احلقوق و احلر�ت  و فيما خيص مبدأ إنفراد املشرع بتنظيم، ويف ذلك  )1(

التجرمي و العقاب ال يكون إال بقانون تصدره السلطة التشريعية . : " يرى الدكتور أمحد فتحي سرور �ن ، اإلنفراد 

. أنظر : _ " قاب �لتايل ال ميكن على اإلطالق للسلطة التنفيذية من خالل اللوائح أن تتدخل يف مسائل التجرمي و العو 

   . 26، ص  2001القاهرة ،  جلزء األول ، دار الشروق ،ا رور ، القانون اجلنائي الدستوري ،أمحد فتحي س

  للتفصيل يف إعتبار األصل أن يكون التشريع هو املصدر الوحيد لقواعد التجرمي . أنظر على وجه اخلصوص :  )2(

_ G. Stefanie , G. Levasseur et B. Bouloc , droit pénal général , 15 éme édition , dalloz , Paris, 
1995, p 126 et S .                                                                                                          

رية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات ملزيد من التفصيل يف املسألة . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستو  )3(

  = . و أنظر : _ حممود طه جالل  ، أصول التجرمي و العقاب  236_  235اجلنائية ، مرجع مذكور ص 
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  )1(.  و التجريد ة العموميةمتع به قواعد القانون من صفتتما  _ جوهر

  _ صدور القانون من سلطة الشعب .

  _ يضمن مساواة املواطنني عند ممارسة حر��م .

  .يكفل تعبريه عن السلطة الشعبية ، _ صدور القانون عن السلطة التشريعية 

علنيا أمام ممثلي الشعب ، و حبضور خمتلف  _ ال تتم املوافقة على صدور القانون ، إال بعد مناقشته

  اإلجتاهات السياسية .

  _ إشرتاط مجلة من اإلجراءت البطيئة و الشكلية ، قبل اإلقدام على تعديل القانون .

_ إنطالقا من أن القانون هو وحده املنظم للحر�ت ، ظهر مبدأ أن القانون هو الذي ينظم اإلجراءات 

  خرية تنطوي على مساس �حلرية الشخصية .اجلزائية ، �عتبار هذه األ

   )2( :لتنظيم احلر�ت العامة   دساتري العامل مببدأ الثقة يف القانون _ مدى إعتناء2

 بعدما إستقر لدى خمتلف دول العامل مدى أمهية إعتبار القانون وحده املنظم للحر�ت العامة       

لإلجراءات اجلزائية  ، طاملا أن هذه األخرية تنطوي على  و�لنتيجة ترتب مبدأ إعتبار القانون هو املنظم

مساس �حلرية الشخصية ، فقد أبدت خمتلف دساتري الدول املنوه �ا ، إهتماما واضحا بذات املبدأ . من 

  خالل العمل على إيضاحه ، و وضعه موضع التطبيق الفعلي . ومن هذه الدساتري نذكر : 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .  153ص   2005القاهرة ، مصر ، الطبعة األوىل ،  ،دار النهضة العربية السياسة اجلنائية املعاصرة ،  يف =

أن القيود الواردة على احلر�ت  انا تؤكدميده هي بذا�ا ضمانتني أساسيتني كو�و جتر  ة عمومية القانونفإن ص )1(

�لقول " إن القانون هو التعبري احلر  1793نسا الصادر سنة وهو ما أكده دستور فر . إعتبار شخصي ند إىل تتس ، العامة

للجميع ، سواء من حيميهم أو من يعاقبهم ، وال ميكن أن �مر إال هو عدل ومفيد  اوالرمسي لإلرادة العامة ، وهو واحد

 V. Garrabos, le domaine de  l’autorite _: . للتفصيل أنظر " ينهي إال عما هو ضار للمجتمع ، وال ميكن أن 

 de la loi du règlement en matière penal, these, Paris, 1970, p 30 et S.                    

 =السلطة  و عن طريق، يتجلى يف مبدأ الشرعية . أين يستلزم هذا األخري  دقة ، هذا املبدأ بتعبري أكثر ومؤدى )2(
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القواعد حيدد القانون "  : �لقول همن 34وما جاء بنص املادة ،  1958الفرنسي الصادر سنة _ الدستور 

و العفو  نائية اجل لعقو�ت املقررة هلا و اإلجراءاتاليت ختص املسائل اآلتية ... حتدد اجلنا�ت و اجلنح و ا

  )1(وإنشاء أنواع احملاكم و نظام القضاء  " . 

أو  �لقول : " ال جيوز حبس أي شخص  عليه ، وما نص 1948الدستور اإليطايل الصادر سنة _ 

عنه �ي طريقة من الطرق ، كما ال يسمح �ي قيد آخر على احلرية الشخصية ، إال  تحريالتفتيشية أو 

لسلطة القضائية ، و يف األحوال و �لطرق املنصوص عليها يف القانون "  .  _ مبقتضى إجراء مسبب من ا

منه �لقول : " ال جيوز حرمان أحد من  31، وما جاء بنص املادة  1963الدستور اليا�ين الصادر سنة 

حيددها  حقه يف احلياة أو احلرية ، كما ال جيوز توقيع عقو�ت جنائية على أحد ، ما مل يكن وفقا إلجراءات

  القانون " .

منه �لقول : " ال جيوز أن حيرم شخص  21وما جاء بنص املادة ،  1949الدستور اهلندي الصادر سنة _ 

  إال طبقا لإلجراءات اليت ينص عليها القانون " .، من حياته أو حريته الشخصية 

ال جيوز القبض على أحد منه �لقول "  41وما جاء بنص املادة  ، 1971_ الدستور املصري الصادر سنة 

وصيانة إال �مر تستلزمه ضرورة التحقيق ، أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته �ي قيد أو منعه من التنقل 

  ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو النيابة العامة ذلك وفقا ألحكام القانون "  أمن ا�تمع .

  

  ــــــــــــــــــــــ

التشريع ، وعن طريق السلطة القضائية من حيث التطبيق ، أن حياط املخاطب بقواعد التجرمي التشريعية من حيث  =

عدم أي أن تعلن  كل مسبق .شبعلما �مناط السلوك احملظور ، وأن حتديد العقو�ت املرتتبة على خرق هذه احملظورات 

مبا يفيد التطبيق . ل إتيا�ا من املكلفني و�ت قبو حتدد العق، صاحل ا�تمع املشرع ضارة مبمشروعية األفعال اليت يراها 

وال خيضع لعقوبة إذا وقع قبل نفاذ النص اجلنائي أو سكت ، الفوري لقواعد  التجرمي . ومن مث ال يشكل الفعل جرمية 

دستورية فيما اولنا ملبدأ الشرعية اجلنائية كضمانة _ كما فصلنا يف ذلك اثناء تن املشرع عن جترميه . ورغم حداثة املبدأ 

، وحىت اإلقليمي كما هو الشأن �لنسبة إال أن �ثريه كان واضحا على املستوى الدويل _   سبق من مراحل هذا البحث

النص عليه  مث تواىل . منه 8و  7يف املادتني  1789الذي أعلنته الثورة الفرنسية سنة ، عالن حقوق اإلنسان و املواطن إل

 ,J. Pradel _اخلصوص :  زيد من التفصيل يف املسألة أنظر على وجهلصادرة بعد الثورة . مليف الدساتري و التشريعات ا

droit pénal général, édition Cujas, Paris, 2001, p 130_131.                       

رائم وقاعدة يرى الدكتور أمحد فتحي سرور ، خبصوص النص املذكور ، أن يكشف عن مدى اإلرتباط بني شرعية اجل )1(

  . 237الشرعية اإلجرائية . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص 
  

243  

  مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع اجلزائري...........القانون الفصل األول



  

ميثل اجلانب التطبيقي إمنا  ،احلر�ت العامة نون لتنظيم مبدأ الثقة يف القا أن، ويبقى اجلدير �إلستنتاج       

��م من خالل ما ر الذي حيوز على قيمة كبرية . فهو ضمان حلقوق األفراد و ح، ملبدأ الشرعية اجلنائية 

  )1(يرمسه من حدود واضحة تفصل بدقة بني احملظور و املشروع من األفعال . 

 

  : ءات اجلزائية أ إلتزام السلطة التشريعية بتحديد اإلجرامبدموقف املشرع اجلزائري من  �نيا : 

 اجلزائري على غرار خمتلف دساتري العامل .ينا فيما سبق من مراحل حبثنا هذا كيف أن الدستور رأ      

وإنطالقا من كون السلطة التشريعية ، هي املنظمة حلقوق اإلنسان و حر�ت األفراد ، و مسلطة العقاب 

س هذه احلقوق و احلر�ت ، فقد خصها تبعا لذلك ، و �لنتيجة بصالحيات عديدة لعلى على كل من  مي

أخطرها على اإلطالق ، هي صالحية تبيان اإلجراءات اجلزائية ، الواجب إتباعها حلماية حقوق اإلنسان ، 

بتحديد اإلجراءات معاقبة ا�رمني . ويظهر بذلك موقف املشرع اجلزائري من مبدأ إلتزام السلطة التشريعية   و

   )2(اجلزائية بوضوح ، بعد عرض مقتضياته بوجه عام ، وحتديد جماالت تطبيقه يف التشريع اجلزائري .  

  :بوجه عام _ مقتضيات مبدأ اإلنفراد التشريع يف حتديد اإلجراءات اجلزائية 1

ملخولة هلا دستور� بتحديد ختتص السلطة التشريعية يف إطار أحد أهم إختصاصا�ا ا، أن مؤدى املبدأ       

من اإلجراءات ، وذلك بواسطة ما يتضنمه  إجراءات املتابعة و التحقيق و احملاكمة و تنفيذ العقوبة و غريها

  قانون اإلجراءات اجلزائية أو قوانني إجرائية أخرى خاصة  من قواعد إجرائية . 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

كذلك العقو�ت احملددة هلا . هذا ، بل جيب أن يعرف  ليس فقط األفعال احملظورة  فاألكيد أن الفرد جيب أن يعرف) 1(

. فهو جيعل إنزال العقوبة يتم �سم  هاما يف توفري األمن القانوين للمجتمعألن يلعب دورا ، الشرعية اجلنائية ا يدفع مببدأ م

مببدأ الثقة يف  من عدالة العقوبة من خالل جتسيد القناعة  و �لتايل جيعل ا�تمع واثقا لقانون ، وحلماية املصلحة العامة .ا

القانون لتنظيم احلر�ت العامة . ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر على وجه اخلصوص : _ حممود جنيب حسين ، شرح 

     أنظر أيضا : و ما يليها ، و  81، ص  1984قانون العقو�ت اللبناين ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، بريوت ،
                         _ G. Stefanie , G. Levasseur et B. Bouloc , op cit,  p 12et S .  

وذلك وفق ما يتضمنه قانون اإلجراءات اجلزائية أو القوانني اإلجرائية اخلاصة األخرى من قواعد ، حتدد اإلجراءات  )2(

  =ة أو املتهم . �هيك عن كو�ا القواعد احملددة للجهـات الالزمة للكشف عن احلقيقة يف مواجهة اجلرمي
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و  ة احلر�ت الشخصية على صيان حترصأعاله ،  لقواعد اإلجرائية املنوه �ا فإذا كانت ا، و�لنتيجة       

تتسم القاعدة اإلجرائية مبا  وبذلك اسي هلا .سينتصب كمصدر أ، القانون تبعا لذلك  فإن ، حقوق األفراد

  )1( : يلي

الذي يصدر  اجلنائيها الوحيد هلذه األخرية النص مصدر رغم كون _ أ�ا ختتلف عن القواعد املوضوعية ، 

  عن السلطة التنفيذية .

ما مل تكن مستندة يف ، البحث و التحري عن اجلرائم يف احلق ، أي جهة أو طة ألي سل أنه ال جيوز_ 

  التشريع .من حيث التنظيم و اإلختصاص إىل  ذلك

_ القاعدة اإلجرائية تتسم �لضغط على احلرية الشخصية أثناء الكشف عن احلقيقة ، مبا تلجأ إىل توظيفه 

        من قيود .

  : إلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائريلتزام السلطة التشريعية بتحديد اتطبيق مبدأ إ _ جماالت2

 عمال مببدأ الشرعية، يتجسد أن إلتزام السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية ، مما ال شك فيه       

ذلك من خالل ، إلتزام اجلنائية ، و �لنتيجة إعماال ملبدأ الثقة يف القانون لتنظيم احلر�ت العامة . و يظهر 

خمتلف الدساتري اجلزائرية الصادرة ، بتكريس املبدأ . �هيك عن جتسيده بنص قانوين وحيد أصدرته السلطة 

التشريعية ، وفقا ملا خوهلا إ�ه الدساتري املنوه �ا . �دف العمل على حسن سري العدالة ، و جعل هذه 

. ويظهر ذلك جليا من خالل ما تضمنته الدساتري اجلزائرية على األخرية احلامية احلقيقة للحقوق و احلر�ت 

إختالفها ، مث من خالل جعل املصدر التشريعي الرئيسي للقواعد اإلجرائية يف اجلزائر يتمثل يف قانون 

  اإلجراءات اجلزائية احلزائري املعدل و املتمم ملرات متعاقبة  .

  ئرية :ا خيص ما تضمنته الدساتري اجلزاميف_ أ       

و حبقوق اإلنسان متعلقة  ، وما جاء بعديد من مواده 1963نذكر ما نص عليه الدستور الصادر سنة       

  احلر�ت األساسية ، منها حرمة املسكن سرية املراسالت ، احرتام كرامة اإلنسان ، ضمان الدولــة

      

 ـــــــــــــــــــــــ

د . ملزيد من اللتفصيل يف املسألة أنظر : _ عبد الرمحان خلفي ، حماضرات يف القضائية املختصة بتطبيق هذه القواع =

  وما يليها . 30قانون اإلجراءات اجلزائية ، مرجع مذكور ، ص 

  . 26_  25ص  ، أنظر : _ سليمان �رش ، مرجع مذكوريف املسألة ملزيد من التفصيل ) 1(
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    مادة منه مهتمة حبقوق اإلنسان 25 ، يف  1976دستور كذلك بما جاء  و .  )1(للحق يف الدفاع  . 

     1996املعدل مبوجب تعديلي  1989من دستور  مادة 25 زهاء�هيك عما تضمنته  )2(و املواطن . 

نسان و ام كرامة اإلكسواسية كل املواطنني امام القانون واحرت من نصوص مهتمة حبقوق اإلنسان   2008و

  )3. (و اجلماعي للحقوق  األساسية  و الفردية ردي الفاحلق يف األمن وضمان دفاع 

  فيما خيص املصدر التشريعي الرئيسي الوحيد للقواعد اإلجرائية يف اجلزائر : ب _       

مع اءات اجلزائية املعدل و املتمم املتضمن قانون اإلجر  1966أوت  08املؤرخ يف  155_ 66رقم  هو األمر

اإلجرائية  تتضمنها قوانني خاصة هذفها احلد من نطاق تطبيق القواعد وجود قواعد إجرائية جزائية خاصة

   )4( اتـــ. إىل جانب ورود بعض من القواعد اإلجرائية اجلزائية يف قانون العقوب اخلاصة

  

  ــــــــــــــــــــــ

   21إىل  04من  : املواد راجع، من حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية ،  1963فيما اعتىن به دستور ، للتفصيل  )1(

  39: خبصوص حقوق اإلنسان و املواطن خاصة منها املواد ،  1976رغم أن املالحظ بشأن نصوص دستور و  )2(

فقد ، قوق السياسية أما خبصوص احل. جتماعية و الثقافية ت احلقوق اإلقتصادية و اإلأ�ا كر س ، 76،  53،  42

ورغم ذلك فقد حرص  . 61ظر احلق يف اإلضراب وفق نص املادة حلة مثلما هو احلال �لنسب، وردت وفق قيود شديدة 

حرمة و  تهم وحرمة حياة املواطن و شرفه��م و كرامغري على مجيع املواطنني وكذا حر هذا الدستور على فرد إحرتام حقوق ال

ملزيد من .  منه 71ا لنص املادة عتداء على احلقوق و احلر�ت طبقاإل �هيك عن اقراره لنصوص عقابية يف حالة. منزله 

  . 1976التفصيل راجع مضمون املواد املنوه �ا من دستور 

،  27/12/1991األول يف دورها اإلنتخا�ت التشريعية  ، مبناسية اجراء 1989رغم األزمة اليت عرفها تطبيق دستور ) 3(

نتجت عنها .  86طبقا لنص املادة  14/01/1992دخول اجلزائر يف حالة الطوارئ مند ، ائج هذه العملية تناين ارست 

جتسدت من خالل اعمال العنف و القتل و ، ألساسية الفظيع حلقوق اإلنسان و حر�ته امظاهر عربت عن انتهاك 

. احملاكمات بصفة سرية  ا�نشاء جهات قضائية خاصة تدار خالهل، قوق الدفاع حلتقال و مصادرة احلر�ت و خرق اإلع

ص من مبادئ و أحكام و نصو  1989 دستورقره �هيك عن اعمال التعديب و األعمال الشبيهة �ا . للتفصيل فيما أ

و للتفصيل يف .  86و  54  40،  33،  32،  31،  28،  23: راجع مضمون املواد ، قوق و احلر�ت حلمتعلقة �

رير السنوي عن التق _ منظمة العفو الدولية  : على الوجه اخلصوص  تدهور اوضاع حقوق اإلنسان يف اجلزائر أنظر

  . 1992حقوق اإلنسان يف العامل  لسنة 

  =موعة  �ذا الوصف فهو ميثل جموهو من القونني املوضوع أصال حلماية حقوق اإلنسان من اإلعتداء عليها ، و  )4(
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ءات اجلزائية يف يف تنظيمه لإلجرا، و القوانني املكملة له كو�ا جاءت مكملة لقانون اإلجراءات اجلزائية 

  )1(يذ النص اجلنائي اخلاص للعام . ما يعرف بتقيحدود 

  

  الفرع الثاين

  عدم إختصاص السلطة التنفيذية 

  ةـراءات اجلزائيـاإلج بتنظيم                                 
  

مطلقا ، إمنا يعين أنه ال ميكن  كيف أن مبدأ إنفراد التشريع بومسهرأينا من خالل الفرع السابق ،        

و العقاب تطبيقا للمبدأ ، إال بقانون تصدره السلطة التشريعية . و �لنتيجة ال ميكن على اإلطالق  للتجرمي

للسلطة التنفيذية ، من خالل اللوائح أن تتدخل يف مسائل التجرمي و العقاب ، �كيد ملبدأ إلتزام السلطة 

  )2(التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية . 

         

  ــــــــــــــــــــــ

حتدد سياسية التجرمي ، و اجلزاء ، و كذلك السياسة اإلجرائية اليت تنظم كيفية اقتضاء الدولة القواعد القانونبة اليت من  =

نسان كاحلق يف نية اليت ترمي اىل محاية حقوق اإلحلقها يف العقاب مبا يضمن حقوق املتهم ، عرب عديد من القواعد القانو 

و احلياة   مة اجلسدية و احلق يف صيانة الشرفمن و السالو احلقوق اإلنسانية  و احلق يف األمحاية احلرية الشخصية 

حرمة املنزل و احلماية ضد كل مظاهر اإلمهال . للتفصيل فيما نص عليه قانون العقو�ت  اجلزائر ي و كذا اخلاصة و 

  . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري راجع ما تضمنه القانونني من مواد

عبد الرمحان خلفي ، _ زائري ، أنظر : التفصيل يف مصادر القواعد اإلجرائية اجلزائية وفقا للتشريع اجلزيد من مل )1(

  وما يليها . 22مرجع سابق ، ص 

ال متلك بواسطة اللوائح أن تستحدث إجراءات جنائية ، أو أن ، كيف أن السلطة التنفيذية ،  وبذلك يتضح جليا ) 2(

تنظيم الئحي يصدر يف هذا الشأن جيب أن يكون يف  على أن كل. يل على التنظيم التشريعي للحر�ت جتري أي تعد

كما سبق لنا اإلشارة إىل إذا سكت املشرع ،فدون املساس �ا أو اإلنقاص منها ، ، نطاق القواعد التشريعية للحر�ت 

نون �هيك عن الدستور . ملزيد من ااملبادئ العامة للق تلتزم �حرتام، ذلك ة معينة ، فإن الالئحة تبعا ليف مسأل ذلك ،

  التفصيل يف املسألة أنظر على وجه اخلصوص :
_ Jaque robert, libertes pupliques, op cit, pp 103_111. 
_ Garrabos , thèse , op cit , p 681 et S .  
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إال أنه توجد ، بومسه مطلقا املنوه به أعاله أنه و أمام و ضوح و أمهية مبدأ اإلنفراد ، �ملالحظة واجلدير      

، تعمل على تفعيل ذات املبدأ ، و لكن بومسه نسبيا رغم بعض من األنظمة القانونية لبعض من الدول 

عتناقها ملبدأ الشرعية . أين تتوىل �ذه األنظمة ، السلطة التشريعية التجرمي  و العقاب كقاعدة  على أن إ

تتوىل السلطة التنفيذية ، إصدار لوائح تتعلق �لتجرمي و العقاب يف احلدود املبينة يف الدستور وذلك على 

  املشرع اجلزائري من املبدأ . وهذا ما يدفعنا إىل ضرورة التعرض ملوقف )1(سبيل اإلستثناء . 

تعرض إىل مقتضيات املبدأ نعدم اختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم اإلجراءات اجلزائية ، سولبحث       

نتعرض ملوقف املشرع اجلزائري منه يف  م القانونية يف املقام األول ، مثو نسبيا يف بعض النظ، بومسه مطلقا 

  املقام الثاين .

  

  نسبيا :إلجراءات اجلزائية بكونه مطلقاو عدم إختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم ا دأمب أوال :مربرات

ا يف حدود الدستور يال متارس يف مسائل احلر�ت إال إختصاصا تبع، إنطالقا من كون الالئحة       

ل عن أن يتناز ، فإنه �لنتيجة ال جيوز للمشرع ، ليس هلا إختصاصا أصيال يف هذا الشأن و ، القانون و 

املكلفة إختصاصه بتحديد اإلجراءات اجلزائية جبميع أنواعها . ومن مث إذا جاء القانون و فوض للسلطة 

ك وبذل )2(فإنه يكون بذلك خمالفا للقانون . ، معينة  بتنفيذ القانون أو تطبيقه يف وضع قواعد إجرائية

  مسه نسبيا .مث بو  ، بومسه مطلقا رض مربراته يظهر جوهر هذا املبدأ من خالل ع

  _ مربارات مبدأ عدم إختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم اإلجراءات اجلزائية بومسه املبدأ املطلق :1

   اإلجراءات مربرات ملبدا عدم إختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم أنه ومن �ب إجياد، من املؤكد جدا     
  

  ـــــــــــــــــــــــ

أن مبدأ الشرعية ليس مبدأ مطلقا جيب إعتناقه يف كافة "  : أنطو ليسيه يه اإليطايل ،كما ذهب إليه الفقفالصحيح  )1(

، ففي النظم القانونية العربية ، جيب أن يكون املبدأ مطلقا بشكل تستقل السلطة التشريعية . ورغم ذلك " النظم القانونية 

  تقاليده السياسية واإلدارية . ملزيد من بصالحية التجرمي و العقاب . وذلك أقرب إىل بيئة ا�تمع العريب و 

عبد الفتاح الصيفي ، القاعدة اجلنائية ،   ، _ 159ص  ،مرجع سابق  ،التفصيل يف املسألة أنظر : حممود طه جالل  

وما  206ص  ،ة بدون �ريخ ر النهضة العربية ، القاهرة ، طبعدراسة حتليلية هلا على ضوء الفقه اجلنائي املعاصر ، دا

  . 49_ أمحد فتحي سرور ، القانون اجلنائي الدستوري ، املرجع السابق ، ص  ها .يلي

  أنظر : ملزيد من التفصيل يف  املسألة .  الالئحي ملا يقرره القانون هو التنظيم،السلطة التنفيذية ه لكمتما ألن كل  )2(

_ droit constitutionnel , et droit de l’homme, rapport Français T1, Congres mondial de        
l’association de droit constitutionnel, Paris 1987, collection de droit positif , 1987, p 351 et  S.   
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  ات اجلزائية بوسم املبدأ  مطلقا ، ميكن تلمسها �لرجوع إىل مقتضياته و حىت تطبيقه نذكر منها :اإلجراء

_ أن األصل يف �ب مبدأ الفصل بني السلطات ، كما سبق و أن فصلنا فيما سبق يف حبثنا هذا ، يعود 

صها أساسا على وضع  إىل أن السلطة التنفيذية ، ال ميكن هلا أن تتوىل التشريع ، و إمنا يقوم إختصا

التنفيذية هو فقط إصدار اللوائح   القوانني موضع النفاذ و إحكام تنفيذها ، و أنه كل ما متلكه السلطة

  )1(الالزمة لتنفيذ القوانني . 

أو     سواء من حيث حتريكها ، ة جزائية أن تنظم أية متابع، ة بقرار الئحي أنه ال جيوز للسلطة التنفيذي_ 

   )2(ا أو من حيث اإلحالة على احملاكم أو اإلختصاص �لفصل فيها . سري إجراءا�

أو ألي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ، ألي وجه من الوجوه  تنظيم إجرائي يصدر بالئحة _ أن كل

من  هو و  مبدأ تنظيم احلر�ت يكون بقانون، يكون خمالفا لقاعدة الشرعية اإلجرائية . وعلة ذلك أن ، 

من خالل مقتضيات  ةالدميقراطي اتاليت دأبت خمتلف دساتري العامل يف ا�تمع، ئ الدستورية العامة املباد

   )3( دولة القانون �كيده و تكريسه .
  

  ـــــــــــــــــــــــ

هلا وفق ما تضمنته جل دساتري العامل . اليت تنهج منهج الدولة   وهو يف احلقيقة اإلختصاص األصيل املخول )1(

�لنسبة كما هو الشأن عليه .لعلى أمهها مبدأ سيادة القانون و الفصل بني السلطات ، ادئ عديدة مباملتشبعة  لدميقراطيةا

زيد من التفصيل يف املسالة راجع ما . مل 1989فيفري  23عد صدور دستور خصوصا ب، للتجربة الدستورية اجلزائرية 

 . ال إختصاص كل واحدة منهاو جم ني السلطات الثالثب الفصل بتضمنه الدستور املوسوم أعاله يف �

دعوى كيف أ�ا و . العمومية  خبصوص الدعوى، انون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري دته املادة األوىل من قوهو ما أك )2(

إليهم �ا  يقوم بتحريكها وال مباشر�ا سوى رجال القضاء أو املوظفون املعهود ال، و تطبيق العقو�ت  الغرض منها ، هو

كانية منح صالحية التحريك مع إم. كل ذلك إال مبقتضى القانون   تمبيل احلصر ال الذكر . على أن ال يس وهم على

و لكن دائما مبراعاة الشروط احملددة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . وهذا ما أكده القرار الصادر ، للطرف املدين 

و تطبيقات            خبصوص الدعوى العمومية ، عن احملكمة العليا  391897ملف رقم  15/02/2006بتاريخ 

قاضي " طلب النيابة العامة من   أ �لقول أن :ملبدأين مث التأكيد على ا .انون اإلجراءات اجلزائية من ق 67و  1املاد�ن 

_ أنظر  : يف حيثيات القرار املنوه به يل مية " . ملزيد من التفصا للدعوى العمو حتريك التحقيق حتديد سبب الوفاة ال يعد

  . 517، ص  2006، سنة  02عدد رقم  رة العدل اجلزائرية ،ة القضائية ، وزاا�ل

يكون مشو� بعدم الدستورية ، وكل ما متلكه ، صومة اجلنائية ، يعاجل أمرا يتعلق �خلقرار تنظيمي كل ذلك أن   )3(

ي ملا يقرره القانون . أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف هو التنظيم الالئح، السلطة التنفيذية 

  . 237اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور ، ص 
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   : ءات اجلزائية بومسه املبدأ النسيبم إختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم اإلجرامربارات مبدأ عد_ 2

بتنظيم اإلجراءات اجلزائية بوسم املبدأ نسبيا  إن عرض مربرات مبدأ عدم إختصاص السلطة التنفيدية     

فتح ضرورة  يدفعنا إىل التوضيح جوهر قواعد اإلجراءات اجلزائية رغم �كيد بعض من النظم القانونية على

تلمس  ذلك ميكنبو  )1(جمال إلختصاص السلطة التنفيذية بتحديد اإلجراءات اجلزائية يف حالة الطوارئ 

  مربرات املبدأ بومسه نسبيا من خالل ذكر مايلي :

و          جيوز هلا بناء على القانون إصدار لوائح تنص على بعض قواعد التجرمي _ أن السلطة التنفيذية ، 

املنصوص  ولو فيما يتعلق �ملخالفات، ولكن دون أن متتد إىل املتابعة اجلزائية  ،  حدود معينةالعقاب يف

  )2(عليها مبوجب اللوائح اإلدارية بناء على القانون . 

ما أكده األمني العام  وهو. وسع أو قياس عليه دون ت دود التفويضا حبيظل حمصور ، _ أن نطاق اللوائح 

ل حبسب " على الرغم من أن حتديد املخالفات و العقو�ت املقررة هلا يدخ: قول للحكومة الفرنسية �ل

  املخالفات العقاب عن و إال أن اإلجراءات الواجب إتباعها للبحث و التحقيق  األصل يف السلطة الالئحة 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

د معها مصاحل الدولة و إستقرارها         و ضرورة ملحة ملواجهة خطورة تتهد، إعالن حالة الطوارئ حيث يكون  )1(

تعرض أمنها و سالمتها للخطر الداهم ، أين ال تالئم هذه احلالة اإلجراءات اليت تنص عليها القوانني اإلجرائية العادية يف 

ثال ذلك ما تفرض من اإلجراءات اإلستثنائية ما يناسبها . وم، األوضاع املعتادة . ذلك أن طبيعة حالة الطوارئ و مدها 

ائج هذه تن، اين ارست  27/12/1991 يوم : األوليف دورها اإلنتخا�ت التشريعية دث �جلزائر عقب إعالن نتائج  ح

مت إنشاء حماكم خاصة تسري  حيث.  86طبقا لنص املادة  14/01/1992دخول اجلزائر يف حالة الطوارئ مند ، العملية 

مبا كرسه حينها من حقوق  ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،نطاق قان خارج عن، اإلجراءات �ا بشكل إستثنائي 

و لكن بوجه مس �حلقوق ، وحماكمة املتورطني فيها  ذلك حبجة مواجهة ظاهرة اإلرهاب و، للمخاطبني �حكامه 

 .  �251لصفحة رقم  )1من التفصيل راجع اهلامش ( احلر�ت بشكل فضيع . ملزيدو 

بناء على القانون يف بعض جوانب ، تصدر بناء على تفويض السلطة التنفيذية �لتشريع ، ائح ذلك أن هذه اللو  )2(

  . 238التجرمي و العقاب . أنظر : أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص 

 

250 

  تشريع اجلزائريالفصل األول...........القانون مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف ال



  

 )1(.  �ختصاص البوليس ، كل ذلك يدخل يف نطاق القانون " وكذلك أيضا املوضوعات املتعلقة 

وح أمام كون قانون يتجلى بوض، فيما له عالقة �ملبدأ املنوه به ، أن جوهر القواعد اإلجرائية اجلزائية  _

و لكون القانون املذكور ال  . �إلجراء اجلزائي  ا ملا يصطلح عليهاإلجراءات اجلزائية ال يتضمن تعريفا دقيق

خارجة عن  ، إذ توجد نصوص عديدة بومسها نصوصا خاصة ، يضم �لضرورة مجيع القواعد اإلجرائية 

ال  ينطبق عليها ، . �هيك عن كون بعض النصوص الواردة بقانون اإلجراءات اجلزائية هذا القانون  مدونة

  )2( عىن الدقيق للمصطلح .و صف القواعد اإلجرائية �مل

من       جيري التوازن بني املطلوب بني فاعلية العدالة اجلنائية ، أن املشرع أثناء حتديد القواعد اإلجرائية _ 

و    لن تتحقق محاية احلرية إذ يف غياب هذا التوازنمن جهة أخرى . و محاية احلرية الشخصية جهة ، 

  )3(عية اإلجرائية . حقوق اإلنسان �عتبارها أساس الشر 

  

  املطلب الثاين

  مسألة  تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية
 

إنطالقا من كون القاضي يتقيد بتفسري قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية ، بكشف حقيقة حمتواها      

  أن ىـاملتصلة �ا . ومع ذلك فقد ذهب البعض ، أثناء البحث يف قاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت ، إل

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .1958وقد مت �كيد هذه املسالة أمام اللجنة اإلستشارية الدستورية ، مبناسبة نظر الدستور الفرنسي الصادر سنة  )1(

تلك القواعد اليت تضع  جراءت اجلزائية  ، فهياإل وفقا ألهذاف و طبيعة قانون، ذلك أن حتديد القواعد اإلجرائية  )2(

و         من خالل تطبيق قانون العقو�ت ، ، حتقيقا لفاعلية العدالة اجلنائية  ،الالزمة لكشف احلقيقة  اإلجراءات

�هيك عن كو�ا القواعد  ة ، مع ضمان محاية احلرية الشخصية .تعويض املضرور من اجلرمية يف إطار حتقيق املوازنة املطلوب

ما سبق عرضه فيما خيص مبدأ حتقيق فاعلية العدالة اجلنائية ذلك ، صيل احملددة للجهات القضائية املختصة . راجع يف تف

 من حبثنا هذا . ار التوازن املطلوب محاية احلرية الشخصية يف إطو 

  = لـك" احلرية تكون يف مباشرة  : وهو ما عربت عنه املادة الرابعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان �لقول  )3(
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التفسري إىل السلطة  . و دعوا إىل إسناد احلريفالضيق أو نهج التفسري يلتزم �تباع م، القاضي اجلنائي 

  )1(حىت ال يتحول القضاة إىل مشرعني . ، التشريعية 

لقواعد  عتبار القانون مصدرا فيما له عالقة �، تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية ية مسألة ألمهو      

اإلنسان يف التشريع اجلزائري وجه األول للضمان القضائي حلقوق ال هو �عتبار ، اإلجراءات اجلزائية من جهة 

ملواد الذي تضمنها القانون رقم التعرض ملوقف احملكمة العليا من املسألة عرب عديد امن  البدمن جهة أخرى 

  )2( سريها .و  املتعلق بصلحيات احملكمة العليا و تنظيمها 12/12/1989 ليوم  22_89

و  ـةو أهدافه يف تفسري القاعدة اجلنائية املوضوعي التفسري ، أنواعهسنتناول مفهوم ، يح املسألة لتوضو       

يف الشك  مث نتناول  املسألة من خالل الفرع األول . من. مع حتديد موقف التشريع اجلزائري اإلجرائية 

، عرب حتديد يف اإلجتاه إىل القياس  اجلزائي فيما له عالقة بتحديد مدى سلطة القاضي، حتديد إرادة املشرع 

  هذا األخري يف قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل الفرع الثاين . دور

  

  الفرع األول

  وم التفسري ، أنواعه  و أهذافه يف تفسريمفه                        

  القـاعدة اجلنائيـة املوضوعية  واإلجرائية                        

  

  ، عن إعتبار القانون مصدرا لإلجراءات اجلزائية ، ومن مت �كيده كضمـانتحدث بوضوح حىت ن     

  

  ـــــــــــــــــــــــ

إختصاص املشرع �جراء التوازن املطلوب بني حقوق اإلنسان  و املصلحة  العامة . كما أن  يلحق الضرر �لغري "ال ما = 

، هو عنصر أساسي يف النظرية العامة للحر�ت األساسية و أن اإلجراء اجلنائي هو قوام احلرية . للتفصيل  راجع :          

 _ Droit constitutionnel et droit de l’homme , rapport Français op cit , p 193 et S   

           .Becarria , traitè de droit délits des péines, op cit, pp 66_ 68 _ملزيد من التفصيل أنظر : ) 1(

املتعلق بصلحيات احملكمة العليا و  1989دميسرب  12املؤرخ يف  22_89القانون رقم  : _  ملزيد من التفصيل راجع) 2(

 تنظيمها و سريها .
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ف إىل حتقيقه أثناء ، و عرض ما يهذ مث حتديد أنواعه ، فإن حتديد مفهوم التفسري ،قضائي حلقوق اإلنسان 

  ، يصري من الالزم . جرائيةأو اإل اجلنائية سواء كانت املوضوعية ري القاعدة تفس

مع عرض أنواعه . مث نتعرض جلملة ما  ول ملفهوم التفسري ،سنتعرض يف املقام األ، لة ولبحث املسأ      

  يف املقام الثاين . عدة اجلنائية املوضوعية و اإلجرائيةيف تفسري القا،  حتقيقهيهذف إىل 

  

  أوال : مفهوم التفسري و أنواعه :

كشف قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية ليتقيد بتفسري ، ا سبق كيف أن القاضي اجلنائي رأينا فيم      

وضمان ، قيق املوازنة املطلوبة بني فاعلية العدالة من جهة حتفيما يتعلق �رادة املشرع يف ، حقيقة حمتواها 

التفسري �ملعىن  احلرية الشخصية و حقوق اإلنسان املتصلة �ا من جهة أخرى . و لكن يف سبيل توضيح

  املبني ، نتناول مفهومه مث نتعرض ألنواعه .

  _ مفهوم التفسري :1

حبيث ال  ،ال يعفي القضاة من إعطاء التفسري الصحيح للقانون ، مبدأ الفصل بني السلطات  �عتبار      

رأيه  يعطي ال، عند تفسري القانون ، ن القاضي فإ ق من النطاق السليم للقانون ،جيب أن يوسع أو يضي

  )1(الشخصي ، ولكن يبحث عن املعىن احلقيقي للقانون ، وعن قيمة املوضوعية كما أرادها املشرع  . 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ويف هذا املعىن يضيف األستاذ / أمحد فتحي سرور �لقول : " إال أن منهج التفسري احلريف أو الضيق ،جيد ترب يره )1(

نشأ فيه ، حني ظهرت املدرسة الكالسيكية بزعامة بكار� ، كرد فعل ضد حتكم النظام القدمي  الوحيد يف العصر الذي

والسلطة التحكمية للقضاة . ولكن املبدأ يف حد ذاته تنقصه املوضوعية ، ذلك أن التفسري الضيق أو احلريف يفرتض الدقة 

فالقانون  من حيث الشكل أومن حيث املوضوع .من جانب املشرع يف التعبري عن إرادته ، وهي أمر غري موجود سواء 

،كثريا ما حيتوي على عدم دقة يف الصياغة ، و كثريا ما تشوبه عض املتناقضات الظاهرية ، ال ميكن أن نطالب القاضي 

  =هذه األخطار . فعليه أن يبحث عن إرادة واضع القانون ، من خالل كافـة  يردد بوقا �ن يكون 
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جتماعية املتوافرة ليس مبدأ جامدا خاضعا للوقائع اإل، إرادة املشرع اليت ضمنها النص ف، ورغم ذلك        

 ة . ويف هذا املعىن ميكن إجياز املربارات التالية هي واقعة متطورة بتطور الوقائع املذكور بل  وقت وضع النص ،

 :)1(  

  مية �لنص القانون املوضوع .احمل،  تراعي املصلحة اإلجتماعية، أن الوقائع اإلجتماعية _ 

  هي يف حد ذا�ا تبلور إرادة املشرع .، _ أن املصلحة املذكورة 

  يتحدد نطاق تطبيقه تبعا إلرادة املشرع .، _ أن القانون 

  أجل املستقبل .، بل أنه صيغ من مل يضع من أجل اليوم فقط  ، أن القانون_ 

لتفسري مهمة حتديد معىن النصوص القانونية ا�ردة يف ضوء ل رتكت أن إرادة القانون وفق ما عرض ، _

  التحوالت و التغيريات اإلجتماعية .

  _ أنواع التفسري :2

لذلك تبعا و  اجلزائية حبسب اجلهة القائمة به .قانون اإلجراءات يتنوع تفسري قواعد ه فإن، على العموم       

يف حد  التفسرييكتسي  الذي قد ، حيمل معاين و مضامني خمتلفة ، األكيد خبصوصها ، أ�ا تزيل الغموض

ذاته من جهات أخرى عدى  جهة إرادة املشرع ، املعرب عنها من خالل ما يصدر من  نصوص قانونية ، 

   )2(: ها نذكر عطاء تفسريات هلا أثناء وضعها موضع التطبيق الفعلي . ومنحياول القضاء إ

ن ، حيث تعترب نتائج هذا التفسري املقدم من قبل فقهاء القانو ، و الذي يقصد به ، أ_ التفسري الفقهي 

  ري ملزمة ألحد .التفسري غ

  املوضوع و تطبيق القاعدة ب_ التفسري القضائي ، و الذي يتواله القضاة مبناسبة نظرهم أو فصلهم يف

  

 ـــــــــــــــــــــــ

العبارات و الصيغ املستعملة للتفسري عن هذه اإلرادة " . ملزيد من التفصيل أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع  =

                 .Merl et Vitu, op cit , pp 210_215 _. وللتفصيل يف املسألة راجع  :  248_247السابق ، ص 

                .Merl et Vitu, op cit , p 210 et S _ ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر على وجه اخلصوص : )1(

  .11_10للتفصيل أنظر : _ عبد هللا أهايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، مرجع مذكور ، ص   )2(
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  )1( : هذ التفسري عدة مربارات له نذكر منها وقائع معروضة عليهم . وجيدالقانونية على 

هذا األخري على يستوجب  عروضة على القاضي . ممام نه يتم مبناسبة واقعة أو وقائعأل،  _ أنه تفسري واقعي

  )2(إذ ليس هناك ما مينع القاضي اجلنائي منه .  إجياد حل هلا �إلجتهاد . ،

الذي جتريه احملكمة العليا . ،  التفسري أن األصل فيه هو أنه تفسري غري ملزم ، فال يقيد القاضي املفسر _ 

  .و أنه غري ملزم للقضاة اآلخرين 

خمتلف اجلهات القضائية على اإللزام األديب  قضائيا له نوع من اتفسري _ رغم ذلك يبقى هذا التفسري ، 

  )3(�عتباره وسيلة لتوحيد اإلجتهاد القضائي . 

  أثناء تفسري قاعدة قانونية سابقة . ومن مربراته نذكر : ي يتواله املشرعلذا ، ج _ التفسري التشريعي

  _ أنه �خذ تفسري املشرع هذا ، حكم التشريع املفسر .

  من �ريخ صدوره . جعي_ أنه تفسري يطبق �ثر ر 

_ أن حكم التفسري التشريعي ، ال يتضمن حكما جديدا ، و إال أعتربت قاعدة قانونية جديدة وضعت 

  لتطبق عليها األحكام العامة .
  

  اف تفسري القاعدة اجلنائية املوضوعية و الشكلية :�نيا : أهد

  ا سبق عرضه ، أنه يهدف إىل اإلحـــاطةالقاعدة القانونية ، تبعا ملن تفسري من املعلوم جدا ، أ      

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .10، ص  بد هللا أهايبية ، املرجع السابقأنظر : _ ع )1(

 12املؤرخ يف  22_89رقم من القانون  10فيما تضمنته نص املادة ، ته احملكمة العليا وهو التفسري الذي أكد )2(

على نشر قرارا�ا و  العليا و تنظيمها و سريها �لقول : " تعمل احملكمة العليا املتعلق بصالحيات احملكمة 1989ديسمرب 

  ." تدعيم و توحيد اإلجتهاد القضائي القانونية و العلمية و  البحوثات و مجيع التعليق

من  6ة املادوهو ما نصت عليه . هاد القضائي جهة قانونية توحيد اإلجت يلعليا وهبقى من إختصاص احملكمة اي إذ )3(

و احملاكم ،    و وفقا لألحكام  ألعمال اجلهات القضائيةمقوما القانون املنوه به أعاله �لقول : " بصفتها جهازا 

  املنصوص عليها من القواعد العامة لإلجراءات ، متارس احملكمة العليا رقابة على تسبيب األحكام .. " 
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، لذلك يصطلح على هذا التفسري. مع حتديد مداها  وما حتتويه من أحكام ، حقيقتها  مبضمو�ا لكشف

يتحدد دوره يف ، اجلنائي ذلك أن القاضي . و بذلك ال جيوز أن يكون تفسريا منشأ .  الكاشف التفسري

مبظهر العملية ، ذلك يظهر التفسري �ذا املعىن برادة املشرع من وضع النص القانوين . و الكشف عن إ

  )1(اليت يقوم �ا املفسر حىت يستخلص قصد املشرع من وضع القاعدة القانونية . ، الفكرية 

حبسب ما إذا كانت لف ف منه خيتفإن اهلد، وإذا رجعنا إىل األصل يف تفسري القاعدة اجلنائية هذا       

  )2(هي قاعدة موضوعية أو قاعدة إجرائية . ويظهر اإلختالف بتوضيح ما يلي :  القاعدة املفسرة 

  أ_ فيما خيص تفسري القاعدة املوضوعية : 

وهي القاعدة املتعلقة �لتجرمي و العقاب ، فإن التفسري هنا جيب أن يكون ضيقا كو�ا قواعد وضعت       

ومن مث وجب عدم اإلساءة إىل مركز املتهم ميثل ذلك التفسري إضرارا ملا له من حقوق و  ضد مصلحة املتهم

  حر�ت أساسية .

  ب_ فيما خيص تفسري القاعدة اإلجرائية :

إن التفسري هنا جيب أن يكون واسعا . كو�ا قواعد وضعت لتأمني حسن سري العدالة و ضمان       

ون الذي يضم القواعد اإلجرائية بدستور احلر�ت ، من خالل وضع حقوق املتهم . و بذلك يعرب عن القان

مجلة من القيود على مباشرة اجلهات القضائية و شبه القضائية إلختصاصا�ا ، يف جمال املتابعة اجلزائية ، من 

  )3(خالل التعرض للحر�ت و احلقوق . 

        

   ـــــــــــــــــــــــ

سر يتنوع حبسب ما يريده املف، التفسري تاذ / عبد هللا أهايبية �لقول : "  أن الغرض من ويف هذا املعىن يؤكد األس )1(

ردها غموضها أو تكملة نقصها أو تبيان العلة من وجودها أو �صيلها ب احريه للقاعدة . فقد يكون بغرض إيضفسبت

  .11ابق ، ص _ عبد هللا أوهايبية ، املرجع الس . أنظر :  للمبدأ العام املستمد منه " 

أنظر : _ عبد هللا أوهايبية ، شرح قانون العقو�ت اجلزائري ، القسم العام ، مرجع ملزيد من التفصيل يف املسألة  )2(

  وما يليها . 73مذكور ، ص 

  =" وهو القانون الذي يقرر احلاالت اليت يتعرض فيها  يرى األستاذ / عبد هللا أوهابية يف هذا املعىن �لقول :  و )3(
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  رع الثاينالف

  مسألة الشك يف حتديد إرادة املشرع و مدى سلطة القاضي 

  ةائيـاس يف قانون اإلجـراءات اجلز تجـاء إىل القييف اإلل                  

  

 يرد هو أن الشك يفسر ملصلحة املتهم عندما ، من املبادئ اليت يقوم عليها قانون اإلجراءات اجلزائية       

 ستكونيت تتفرع عن  قرينة الرباءة . و البذلك قاعدة من قواعد اإلثبات على أدلة إثبات التهمة . وهي 

قاعدة تتدخل يف حتديد إرادة املشرع . ويف موضوع حبث و حتليل فيما سيأيت من مراحل حبثنا هذا . وهي 

ذات اللحظة يكون القاضي ، مكلف �ستخالص معىن القانون و حتديد نطاقه . وال جيوز له اإلمتناع عن 

القضاء ، حبجة أن القانون من الصعب التوصل إىل معناه ، أو أن  توقف الفصل يف الدعوى حبجة إنتظار 

أن يسلك مسلك آخر ، كاجلوء إىل استكمال ما يشوب القانون من رأي خبري يف مسألة قانونية ، أو 

نقص عن طريق إجياد حل ملسالة مل ينظمها القانون ، بواسطة إستعارة احلل الذي قرره القانون ملسالة مماثلة 

  هلا . وهي العملية اليت تعرف �لقياس .

 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

، يقوم مبوازنة بني املصلحتني  ن املشرع وهو يضع قواعد قانون اإلجراءات اجلزائيةهلذه احلرية ، تقييدا أو سلبا . أل =

و التعرض  ها من القيودمصلحة اجلماعة يف الوصول للحقيقة ختويل السلطة املختصة جمموعة من اإلختصاصات في

احلبس املؤقت قبل و  بة القضائية كسلطة التفتيش و التوقيف للنظر و القبض و اإليداع يف احلبس و املراقللحر�ت الفردية  

التعرض  و حر�ته لعدم من الدستور ، و مصلحة الضرر يف ضمان حقوقه  45احلكم �إلدانة خروجا على حكم املادة 

هلا �لتقيد أو �لسلب إال �لقدر الضروري لتحقيق املصلحة العامة عن طريق تطبيق القانون فيضع الضما�ت الضرورية 

وق و احلر�ت عن طريق حتديد جماالت التعرض هلا بدقة ، ووضع احلدود اليت تباشر فيها السلطة املعينة حلماية تلك احلق

إختصاصا�ا . ألن األصل يف اإلنسان أنه بريء حىت تثبت التهمة يف حقه حبكم قضائي صادر عن جهة قضائية نظامية 

املرجع  السابق اجلزائري ،  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية   أوهايبية ،_ عبد هللامن الدستور " . أنظر :  45طبقا للمادة 

  .  12_  11 ، ص
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يف حتديد إرادة املشرع و تربيرا�ا مث قتضيات مسألة الشك ل ملسنتعرض يف املقام األو ، ولبحث املسالة      

 مع حتديد موقف املشرعاجلزائية ، إىل القياس يف قانون اإلجراءات  عرض ملدى سلطة القاضي يف اإللتجاءنت

 اجلزائري من املسألة يف املقام الثاين .

 

  أوال : مقتضيات مسألة الشك يف حتديد إرادة املشرع و مربرا�ا :

فكل شخص  يقبل اإلعتذار �جلهل �لقانون . ينطق �للغو ، و بذلك الاملشرع ال  من املسلم به أن      

   . ولكن يف سبيل توضيح املسالة نتناول مقتضيا�ا ، مث نتعرض ملربرا�ا . )1(يفرتض فيه العلم �لقانون 

  _ مقتضيات مسألة الشك يف حتديد إرادة املشرع :1

 ال جتيزان اإلدعاء بوجود الشك يف، ب الفرد من جهة أخرى و واج، جهة  إن وظيفة القاضي من      

. كون الشك هنا يعين عدم اإلستقرار على معرفة إرادة القانون . وأن اإلرادة هنا أمرا  حتديد معىن القانون

جيب السعي حنو اإلحاطة علما به وعدم اخلالف يف حتديد معناه . فعلى سبيل املثال ، فإن جمرد الشك يف 

انون العقو�ت ، ال يفسر ملصلحة املتهم  ، بل جيب على القاضي اجلزائي الوصول إىل املعىن السليم تفسري ق

إال أن النص إذا كان غامضا ، ينعدم فيه التحديد ،  للنص املراد تطبيقه على الوجه الذي أراده القانون .

حلرية الشخصية ، �عتباره فإنه يصبح تبعا لذلك غري صاحل للتجرمي و العقاب . وغري صاحل للمساس �

  )2(إجراء جزائي . 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

طاق التطبيق إذ يقول : " نر خيص مسألة املعىن ، اإلرادة و �لقانون هنا كما يرى األستاذ / أمحد فتحي سرو والعلم  )1(

يقبل من جانبه الدفع �لشك يف  ... فكل شخص يفرتض فيه العلم �لقانون ، مبعناه ، �رادته ، بنطاق تطبيقه ، وال

املرجع  ،، فإن واجب الفرد هو العلم �لقانون " . أنظر : _ أمحد فتحي سرور  ذنحتديد معىن القانون أو إرادته ، و إ

 . 250السابق ، ص 

املناسب ، تعني إنعدم النص ا�رم  فإذا عد العامة  يف التجرمي و العقاب .و �لنتيجة جيب إمهاله و العودة إىل القوا )2(

  تربئة املتهم �عتبار أن األصل يف األفعال اإل�حة . و إذا تعلق األمر �حد الظروف املشددة  يتعني إستبعاد هذا الظرف
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مبناسبة إجراء ضد املتهم ، أما إذا كان الشك أو الغموض يف مواجهة قواعد اإلجراءات اجلزائية        

مبا ال يؤثر سلبا يف مبدأ توافر ، املتهم  توجب إمهاله و عدم األخذ به ، أما إذا تعلق بضمان إجرائي لصاحل

أن يفسر  إنه يتعني على القاضي اجلزائي ف، و عدم املساس حبرية املتهم الشخصية اليت حيميها هذا الضمان 

  )1(إرادة املشرع يف اجلانب الذي يتفق مع هذا األصل العام . 

  _ مربرات مسألة الشك يف حتديد إرادة املشرع :2

املواد ات يف وعلى خالف ذلك ، فإن أدلة اإلثب من املسلم به أن القانون إما أن يكون أو ال يكون ،      

 ص تقديرها ، فإنه أمر موضوعي خيصع لإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي . ومن اجلزائية ، فيما خي

املعقول هنا حدوث الشك يف تقدير قيمة األدلة املتوفرة ، مبا يثري إشكاال قانونيا يستوجب احلل . وهو ما 

  )2(يدفعنا إىل إجياز مربرات الشك يف حتديد إرادة املشرع فيما يلي : 

  ع إىل األصل العام ، و هو براءة املتهم حىت تثبت إدانته جهة قضائية نظامية ._ أنه البد من الرجو 

يفسري عدم إستقامة الشك مع واجب القاضي اجلزائي يف تفسري القانون عند رة ما سبق _ أن دليل ضرو 

  )3( .�سيسا على الشك يف حتديد معىن القانون يفسر ملصلحة املتهم ، ال جيوز تربئة املتهم كما تطبيقه.

  جب عليه الوصولإنه من الوا، فول إىل حتديد إرادة القانون إذا كان بوسع القاضي اجلزائي ، الوصأنه _ 

 

  ـــــــــــــــــــــــ

وهو ما قضى به قانون اإلجراءات اجلزائية . ألن األصل هو متتع الفرد �حلرية ، و أن الرباءة مفرتضة أصال يف املتهم  )1(

" إذا رأت  احملكمة أن الواقعة موضوع املتابعة ال  :  و اليت جاء فيها أنه ، منه  364ا تضمنته املادة مبوجب ماجلزائري 

تكون جرمية يف قانون العقو�ت  ، أو أ�ا غري �بتة ، أو غري مسندة للمتهم ، قضت برباءته من املتابعة بغري عقوبة و ال 

  مصاريف " .

  ملثارة و فق تربيرات قانونية منها الفقهية و منها القضائية .وذلك إجابة منا على إلشكالية ا )2(

ويف ذلك نذكر ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية ، حينما قضت يكون اإلمتناع عن تطبيق القانون على املتهم  )3(

  حبجة أنه غامض يف معىن ال يصلح أن يكون عذرا . ملزيد من التفصيل راجع حيثيات القراريني بـ : 

_ Crime , 28 juin 1912 , Bull N° 355 ,  _ Crime 24 janvier 1963.                                               
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املعنيني املذكورين متصل مبصلحة املتهم وكان أحد على اآلخر . رغم كون  دون تغليب معىنإىل هذه اإلرادة 

 يف غريأو    سواء كان يف صاحل املتهم ، كون اهلذف املنشود ذائما هو يف حتديد إرادة القانون .يف صاحله 

  )1( صاحله .

  

   :التشريع اجلزائري : سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس يف قانون اإلجراءات اجلزائية و موقف�نيا

يلجأ إليها املفسر للقاعدة القانونية إلستكمال ما يشوب القانون ،  القياس عبارة عن وسيلة عملية       

ة احلل الذي قرره ملسألة مماثلة ، عن طر يق إستعار ،  من نقص ، بواسطة إجياد حل ملسألة مل ينظمها القانون

ليس وسيلة إلستخالص إرادة القانون يف إطار ، فإن القياس و اليت كان قد سبق له تنظيمها . و �ذا 

مل يقدم هلا مباشرة احلل حمل البحث ، و  لةمل ينظم املسأ،ه يفرتض أن القانون بل إن، الصيغة اليت إستعملها 

   )2(الواجب التطبيق . 

  

       

  ـــــــــــــــــــــــ

يف ذات املسألة و يرد موضحا �لقول : " ومع ذلك فإن النص  إال أن األستاذ / أمحد فتحي سرور يرى خالق ذلك )1(

القانوين ، قد يكون �لغ الغموض و ينقصه التحديد ، مما جيعل مهمة القاضي يف التفسري مستحيلة . ففي هذه احلالة ال 

و أمام       يكون بصدد جمرد شك يف حتديد إرادة القانون و إمنا يكون  حيال تعذر كامل يف حتديد هذه اإلرادة .

غموض النص و عدم حتديده ال ميكن نسب اجلرمية للمتهم أو احلكم عليه بعقوبة ما . ألنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص 

. وهذا املبدأ يفرتض الوضوح و التحديد يف النص ، حىت يكون مصدرا للتجرمي و العقاب . ويسري ذات املبدأ إذاكان 

، فإن عدم إرادة املشرع حول املساس �حلرية يتطلب إهدار إرادة هذا املساس �كيدا  النص متعلقا �جراء ماس �حلرية

  . 251لألصل العام يف اإلنسان وهو الرباءة "  . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص 

من وضع  ة املشرعري عبارة عن حبث عن إرادألن هذا األخ، والقياس �ذا املعىن خيتلف عن التفسري بوجه عام  )2(

هو البحث عن ، أي أنه يتعلق �لبحث عن حكم القانون من وضع قاعدة يشو�ا الغموض . يف حني القياس . القاعدة 

من خالل قياسها على حالة مماثلة أخرى نظمها . ملمزيد من التفصيل يف املسألة ، لواقعة مل ينظمها أصال  حكم القانون

  . 13_12شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص أنظر : _ عبد هللا أوهايبية ، 
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قياس يف قانون اإلجراءات ويف سبيل توضيح املسألة ، نتناول مدى سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل ال     

   اجلزائية إبتداءا  ، مبا له عالقة بقاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت ، مث نتعرض ملوقف املشرع اجلزائري .

  _ مدى سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس يف القانون اجلنائي :1

بشقيه املوضوعي و اإلجرائي  ئيلبحث مسألة سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس يف القانون اجلنا      

نتعرض لوضع املسألة فيما هلا عالقة بقاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت ، مث نتعرض لوضعها فيما هلا عالقة 

  بقانون اإلجراءات اجلزائية .

  العقو�ت :فيما له عالقة بقاعدة شرعية اجلرائم و مدى سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس _ أ

ملضمو�ا ، فإن مهمة التجرمي و العقاب  تقتصر على القانون وحده . ومن مث ال ميلك القاضي طبقا       

 تتعارضذلك مع  و ) 1( أي سلطة يف هذا الشأن ، و لو عن طريق سد ثغرة يف القانون بواسطة القياس .

يدة أو ظرف قاعدة شرعية اجلرائم و العقو�ت مع إستعمال القياس من أجل جرمية جديدة أو عقوبة جد

ما إستقر عليه قضاء حمكمة النقض الفرنسية على ، و اجلدير �لذكر يف هذا املقام  )2(مشدد جديد . 

   )3(إجازة القياس لصاحل املتهم . 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

دور يقتصر  ويرجع األساس يف ذلك إىل مقتضيات محاية احلرية الفردية أين يكون التجرمي بيد املشرع وحده و أين )1(

  . ة ملا نص عليه القانون، و تكميلجمرد خطوة حنو التطبيق  على أن يبقى القياس، التطبيق  جمرد علىالقاضي 

كالنص الذي يقرر ،  نص قانوين لصاحل املتهم  ال يقوم مبناسبة تطبيق، كما سبق و أن وضحنا ،  ولكن التعارض  )2(

العقاب أو األعذار القانونية املخففة . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع أسباب اإل�حة أو موانع املسؤولية أو موانع 

  . 253السابق ، ص 

أنه قاس على السرقة بني األصول و الفروع و األزواج اليت تؤدي إىل غري التعويض املدين طبقا ، ومن أمثلة ذلك  )3(

. كما إعترب القضاء ذاته حالة الضرورة من مانة جرائم النصب و خيانة األ من قانون العقو�ت الفرنسي ، 380للمادة 

زيد من التفصيل يف قضاء حمكمة النقض الفرنسية فيما سبق عرضه رغم وجود نص خاص �ذا املعىن . ملأسباب اإل�حة 

                               .Trib Corr, seine 27 décember 1946 , par 12_14 janvier 1947 _راجع : 

_ Cass, 27 october 1916, Bull, p 225.   _ Calmar, 6 décember 1967, D, 1958, 357  rénnes 25  

janvier 1957, D, 1957,338. _ Crime, 25 janvier 1958, D. 293.   
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  مدى سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس فيما له عالقة بقانون اإلجراءات اجلزائية :ب_ 

أو عرب ما يعرف �لشرعية اإلجرائية ، قإن القياس فيه جائز ، و ذلك متاشيا مع كون أن األصل يف       

مبا يقتضي �كيد كافة    ،أخرى جهة  الفرد هو التمتع �حلرية من جهة . وألن األصل يف املتهم الرباءة من

اإلستثناء رغم ورود بعض القواعد اإلجرائية املاسة �حلر�ت و اليت وردت على سبيل  )1(حر�ته الفردية 

أين يلزم �تباع منهج معني يف ، حيث توهم البعض �مكانية تقييد القاضي اجلنائي بقاعدة الشرعية اجلنائية 

يفرتض اإلتفاق من جانب املشرع يف ، ومع ذلك فإن التفسري الضيق أو احلريف  .التفسري الضيق أو احلريف 

لتعلقها �حلرية  االتعبري عن إرادته لكشف احلقيقة ، ومن مث تقرير سلطة الدولة يف العقاب . و نظر 

  )2(. القياس عليها غري جائز  ال جيوز تنظيمها إال بقانون ، ومن مث فإن، فالشخصية 

  رع اجلزائري من القياس يف جمال قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية :_ موقف املش2

  ون ــالقياس يف جمال القان مدى سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل فيما خيص، بق عرضه رغم ما س      

  

 ــــــــــــــــــــــ

رغم ال تتعلق �جلرائم و العقاب  انونألن قواعد هذا الق قانون اإلجراءات اجلزائية جائز ، وبذلك يكون القياس يف )1(

، مل توضع ضد مصلحة املتهم ، بل قواعد وضعت لفائدته كقواعد اإل�حة و  وجود قواعد موضوعية يف قانون العقو�ت

اإلعفاء من املسؤولية ، كما رأينا سابقا . �هيك عن القواعد اإلجرائية اليت قد يتضمنها قانون العقو�ت إذ جيوز فيها 

التفسري طبقا للقواعد العامة يف القياس و التفسري . للتفصيل أنظر : _ عبد هللا أوهايبية ، مرجع سابق ، ص  القياس و

 و مايليها . 13

قبل مباشرة مهمته عند إنتدابه يف أحوال ، حبلف اليمني  اخلبري �ن النص على إلتزام، وتطبيقا لذلك حكم يف فرنسا  )2(

و أن النص على عدم حتليف اليمني �لنسبة إىل الشاهد الذي مل . لنسبة إىل مجيع اخلرباء ميكن القياس عليه �، التلبس 

 ل القياس على التحقيق أمام احملكمة . ملزيد من التفصيل أنظر : يرى من قبامسة عشر يف التحقيق اإلبتدائي ، يسيبلغ اخل

  وما يليها . 8مذكور ، ص  ون اإلجراءات اجلنائية ، مرجعأمحد فتحي سرور ، الوسيط يف قان_ 

القسم الرابع يف مساع  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري الواردة يف 95التفصيل راجع ما تضمنته املادة  ملزيد من) 2(

  الشهود من الفصل األول يف قاضي التحقيق من الباب الثالث يف جهات التحقيق .
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وفق ما  احملاضر عملية القياس يف، قد أجاز إال أن املشرع اجلزائري ، اجلنائي بشقيه املوضوعي و اإلجرائي 

يف جهات "  اجلزائري ، والذي وردت يف �ب من قانون اإلجراءات اجلزائية  95تضمنته نص املادة 

اليت تنص على تسجيل إفادات الشهود يف حماضر التحقيق ، التحقيق " اليت تضع قواعد و أحكام احملاضر 

كتابة بني السطور أوحشو فيها ، و إشرتطت توقيع القاضي و الكاتب و الشاهد على كل   و خلوها من كل

أعتربت تلك التصرحيات ملغاة . شطب أو إضافة �عتبار أن التوقيع على ذلك يعترب مصادقة عليها وإال 

حات ، �هيك عن كون كل عدم التوقيع الصحيح على احملضر أو عدم توقيع الشاهد على تلك الصف

  )1(جيعلها حماضر ال قيمة هلا . 

 

  املبحث الثاين

حبماية حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية  مقتضيات السلطة املختصة  

        روعية القانونيـة املشـة  و ة الدستوريان للشرعيومستلزما�ا كضم            

  

إىل الفقيه الفرنسي  يعود ، �ا خمتلف دساتري العامل تظهر ل يف الصورة احلديثة اليت ضلعل الف      

. فالسلطة اليت  الذي رسم مبدا الفصل بني السلطات كضمان للحقوق و احلر�ت العامة،  مونتيسكيو""

عاملني مها  ايتضح من خالهل ، تشريعية ، تنتفيذية و قضائية، ى كرب تنقسم إىل ثالث وظائف   نراها

  اإلستقاللية اإلستقاللية من جهة أخرى بغض النظر عما إذا كانت هذهو ،التخصص يف الوظيفة من جهة 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

لقضائية كضباط الشرطة القضائية جيوز عن طريق القياس تعميم حكمها على مجيع احملاضر احملررة من األجهزة شبه او  )1(

ويف هذا املعىن يؤكد األستاذ  و أعوا�م املوظفني و أعوان اإلدارات العمومية املوكول إليهم بعض مهام الضبط القضائي .

نون حلماية  احلقوق و حيث تتكامل السلطة القضائية مع السلطة التشريعية يف تطبيق القا " أمحد فتحي سرور �لقول : 

  =تصدر احلــكم التشريعية تضع القانون تطبيقا للدستور و السلطة القضائية  السلطةت . فاحلر�
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إمنا ، و التنفيذية   اء عن السلطتني التشريعية إستقالل القض. ذلك أن  متوازنة، قاطعة أم مرنة ، حامسة 

وإال  . ا و ليست غاية يف حد ذا�، ت العامة القانون ومحاية احلقوق و احلر� ةسيادمبدأ هي وسيلة لرتسيخ 

و  أن نعرف احلقوق إىلمما دفع بنا .  و نشوء ما يعرف حبكومة القضاة، كنا أمام إستبداد حمتمل للقضاء 

فاحلرية هي القدرة على عمل كل  .و تتضح لدينا الرؤى واملفاهيم، حىت يزول كل لبس ، احلر�ت العامة 

حدد ممارستها إال �حلقوق الطبيعية اليت هي ميزة مينحها القانون لشخص ما توال ت، شيء ال يضر �آلخرين 

  )1( . يكون له مبقتضاها احلق يف التصرف و، و حيميها بطريقة قانونية 

 دساتريالخمتلف  عربتبىن ،  1996وإىل غاية   1964ده مند جنفإننا  ،دة إىل التشريع اجلزائري و�لعو        

و  احلقوقومنها . أوإشكال  ضغ موادا وبنودا لصيانتها دون غمو قوق و احلر�ت و صنفها وصا احل ،

 رية املراسالتوس ، و حرمة املسكن، ل وحرية اإلنتقا، كحق احلياة واألمن ،  احلر�ت بشخصية اإلنسان 

  لتعليم اة العقيدة و الرأي و اإلعالم و احلقوق و احلر�ت اخلاصة بفكر اإلنسان كحريو 

  

  ــــــــــــــــــــ

تطبيقا للقانون . وميارس القاضي دوره بتحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق و تفسري مضمو�ا . وال يقتصر عمل  =

رف على القاعدة القانونية و حتليل مضمو�ا ، و إمنا ينهض أيضا �جراء التكييف الالزم القاضي يف هذا الشأن على التع

و احلر�ت العامة لألفراد " . أنظر  على إحرتام و تطبيق احلقوقهلذا املضمون مع الوقائع القانونية املعروضة عليه . ويسهر 

وملزيد من التفصيل يف املسألة  624ص  مرجع مذكور : _ أمحد فتحي سرور ، احلماية الدستورية للحقوق و احلر�ت ، 

أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، الضما�ت الدستورية للحرية الشخصية يف اخلصومة اجلنائية ، جملة مصر املعاصرة ، 

  وما يليها . 47، ص  1982

  إقناعه احلر السليمو  ضمري القاضيلإال لسلطة القانون و  هعدم خضوع القضاء يف تنظيم إذن تعين يةفاإلستقالل )1(

 الرقابة الدستورية على دستورية،  هانشكال مأل�ت متعددة ااتثبيت هذا املبدأ تعمل الدساتري عادة على توفري ضمول

 اإلستقالل املايلوكذا ،  اإلستقالل اإلداري عن السلطة التنفيذيةومنها كذلك .  ة عن السلطة التشريعيةعنني النابالقوا

   . الل الوظيفي عن السلطتني التشريعية و التنفيذيةاإلستق �هيك عن
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اإلنسان  نشاط باحلقوق و احلر�ت املتصلة  . و السياسية بين اجلمعيات و األحزاو تكو  اإلجتماعوحرية 

  )1( . كحق العمل وامللكية و حرية التجارة و الصناعة

من أهم دعائم دولة القانون  �عتبار هذه األخرية، السلطة القضائية إستقالل إن اإلهتمام املتزايد مببدأ      

من ما يصدر عنها  األخرية إىل جتسيد إهتمامها عرب و مبدأ سيادته يف ا�تمعات املعاصرة ، دفع �ذه

و اإلتفاقيات الدولية املواثيق واإلعال�ت ظهرت يف شكل ما تضمنته عديد ، طنية أخرى و و تشريعات دولية 

من األمهية مبا  جعل . وهو ما  أمامه يف كنف املساواة يف القانون و،  العامل و تشريعا�ا  دولوجل دساتري 

قوق اإلنسان و حر�ته األساسية . ماية حلية هذا املبدأ كضمانة دستورية حلالبحث يف مدى فعاكان ، 

و مدى مالءمتها للمعايري و ، �هيك عن حتديد مدى عمل املشرع اجلزائري على توفري هذه اإلستقاللية 

وص �لبحث يف هذا الضمان القضائي بومسه الغ ذات الصلة �ملبدأ . إىل جانباملبادئ الدولية و اإلقليمية 

  )2(  ضما� دستور� .

  

  ـــــــــــــــــــــ

صنافها وتقلد الوظائف أفقد ساوى يف ممارسة احلقوق السياسية جبميع . ومل يغفله ، وهو ما كفله التشريع اجلزائري  )1(

رغم ذلك     و الوقوف على قدم املساواة أمام التكاليف العامة، ، إضافة إىل اإلنتفاع مبرافق الدولة  العامة بكل مستو��ا

ألمني شريط ، يف مسألة ضآلة و نقض الكتا�ت و املؤلفات يف موضوع الفصل بني السلطات يف فقد رأى ، األستاذ ا

، على الغوص يف سلطيت التشريع و التنفيذ  يف معاجلة املوضوعيقتصرون الدساتري اجلزائرية جعل من الباحثني وهم قلة 

حجة هؤالء أن هذه السلطة ظلت �نوية يف  دون التطرق إىل السلطة القضائية يف هذه الدساتري ومدى إستقالهلا . و

�ريخ اجلزائر السياسي عموما و الدستور خصوصا . ملزيد من التفصيل ، أنظر : _ األمني شريط ، خصائص التطور 

  وما يليها . 5، ص  1991الدستوري يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ، 

و أن سيادة القانون اليت يتمتع �ا القانون تفرتض أن يلتزم . و احملكوم �لقانون فسيادة القانون تتطلب إلتزام احلاكم  )2(

" إذ جاء العمل   وهنا يؤكد أمحد فتحي سرور �لقول أنه :. مضمون القانون �حرتام الشرعية وفقا ملتطلبات الدستور 

ا للقانون حلقه عيب عدم املشروعية القانونية " خمالفا للقانون حلقه عيب عدم املشروعية الدستورية . وإذا جاء العمل خمالف

  . 259. أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، مرجع سابق ، ص 
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حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية من  ، سندرس مقتضيات السلطة املختصةويف هذا املبحث      

 كضمان للشرعية الدستورية من حيث مستلزما�ا  ولكن  ، األول . مث نبحث يف ذات السلطةخالل املطلب 

  و املشروعية القانونية من خالل املطلب الثاين .

  

  لاملطلب األو 

  مقتضيات السلطة املختصة حبماية

  �ته األساسيةر حقوق اإلنسان و ح

  

على القائمون  اعا�ا ثناء وضع القانون . كما يلتزم مبر من املقرر أن يلتزم املشرع �لشرعية الدستورية أ     

 األولقها عيب عدم الشرعية أو تنفيذه يلح هتطبيق القانون و تنفيذه . وكل خمالفة للشرعية عند تطبيق

و ، و الثاين يسمى عدم املشروعية القانونية . الشرعية الدستورية ، يصيب القوانني و اللوائح  يسمى بعدم

عند خمالفتها للشرعية . ومنها اإلجراءات اجلزائية يرتب بعد اللوائح ، يصيب اللوائح وكل عمل إداري 

   )1(القانونية . 

ما مل يتوافر الضمان الذي يكفل محاية ، ها القانونية و الدستورية ومن املؤكد أنه ال قيمة للشرعية بنوعي     

 حيث تتعرض. وهي السلطة القضائية ، حقوق اإلنسان و حر�ته من خطر املساس �ا أثناء التطبيق 

سائر حقوق اإلنسان  ، احلرية الشخصية ووأمام خمتلف أجهز�ا من حماكم و جمالس و حمكمة عليا  ببهوها

و احلر�ت كما       للحقوق ، رغم أ�ا دستور إذا تعلق األمر �إلجراءات اجلزائية ، للخطر  املتصلة �ا

  )2(و أن رأينا .  سبق 

  

  ــــــــــــــــــــــ

جتد مصدرها يف الدستور اليت خبالف الشرعية الدستورية ، و املالحظ أن الشرعية القانونية جتد مصدرها يف القانون  )1(

  تستمد الشرعية القانونية قيمتها إال �لتزامها �لشرعية الدستورية .و بذلك ال . 

  =جهة وحقوق اإلنسان من ، إذا توسطت الشرعية الدستورية من جهة ، �م اإلجراءات اجلزائية وهي مسألة  )2(
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و   هذا ونطرا للتالزم الواضح فيما خيص مقتضيات السلطة املختصة من جهة حبماية حقوق اإلنسان      

ومن جهة أخرى بكو�ا ضما� للشرعية الدستورية و املشروعية القانونية ، فإنه من املهم  حر�ته األساسية

. مث من خالل إهتمام التشريع الدويل مبا يف ذلك اإلقليمي ، ئية البحث قبل ذلك يف حقيقة السلطة القضا

وحىت تفعيله ، تكريسه  من خالل النص عليه ، رض مدى إهتمام الدساتري اجلزائرية املتعاقبة �ذا الضمان ع

  )1(و وضعه موضع التنفيذ الفعلي . 

ل الفرع األول من خال ية و اإلقليميةلة سندرس حقيقة السلطة القضائية يف املواثيق الدولولبحث املسأ     

  مام الدساتري اجلزائرية بذات السلطة من خالل الفرع الثاين .، مث نتعرض ملدى إهت

  

    ــــــــــــــــــــــ

أخرى .كون اإلجراء اجلزائي ، ومن خالل حسن تطبيقه من قبل السلطة القضائية ، يشكل أهم عنصر يف الشرعية  =

ؤكد األستاذ أمحد فتحي سرور �لقول : " فمن خالله  ، ميكن اإلطمئنان على إحداث التوازن بني اإلجرائية . وهنا ي

املصلحة العامة و محاية احلرية الشخصية و حقوق اإلنسان األخرى . وبه يكفل قانون اإلجراءات اجلنائية حتقيق هذفني 

ق اإلنسان ، و ذلك �جراء حماكمة عادلة        ( منصفة مها فاعلية العدالة اجلنائية ومحاية احلرية الشخصية و سائر حقو 

) حترتم فيها ضما�ت الدفاع . وهنا يكون الضمان القضائي حاميا للحرية " . ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ 

  . 260_259، ص ، املرجع السابق  أمحد فتحي سرور

كلجنة حقوق   ، نوط �ا الرقابة الدولية حلماية حقوق اإلنسانفقد ظهرت على الساحة الدولية كثري من اللجان امل )1(

اللجنة الفرعية التابعة هلا، و جلنيت حقوق اإلنسان  املنبثقة عن  و عة للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعياإلنسان التاب

�هيك  .ية و الثقافية تصادية و اإلجتماعالعهد ين الدوليني اخلاصني �حلقوق املدنية و السياسية  و اإلجتماعية و اإلق

، وميثاق األمم املتحدة  ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، عن  املبادئ و اإلعال�ت  و املواثيق الدولية و اإلقليمية  

أوكل للقضاء الوطين وظيفة القانون الدويل فإن ، أما على مستوى التشريعات الوطنية . إنشاء  احملكمة الدولية أين مث 

له من سلطات واسعة  ملا ،، وجعله احملك الرئيسي و احلارس الطبيعي حلماية حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسانمحاية 

على إحرتام  سيادة �هيك عما هو خمول هلا يف جمال  احلرص . اكمات النطاق يف توقيع العقاب  وإجراء  خمتلف احمل

_ نبيل عبد الرمحان �صر الدين ،   ملسألة . أنظر :القانون و اختصاصات  أخرى  عديدة . ملزيد من التفصيل يف ا

 ،كلية احلقوق ، دار املطبوعات اجلامعية   ضما�ت حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون الدويل والتشريع الوطين

  .وما يليها  113اإلسكندرية ، ص 
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 األول فرعال

  ة ـالقضائي  السلطةحقيقـة                                   

  يف املواثيق الدولية و اإلقليمية
  

  قضائية ملسائل حقوق اإلنسان  إحتوت كثري من اإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية اليت عنيت حبمايةلقد      

، وذلك بعد أن أصبحت  كثري من الوسائل املنوط �ا محاية حقوق اإلنسان على املستوى الدويل على

، من خالل قواعد القانون الدويل  موضوعات حقوق اإلنسان من املسائل اليت �م ا�تمع الدويل كله

وأن أي تدخل فيها  . بعد أن كانت وفقا للقانون الدويل التقليدي من املسائل الداخلية للدول، املعاصر 

حرتام حقوق اإلنسان على املستوى الدويل يتحقق غالبا زام الدول �تفإل )1( . يعد إنتهاكا للسيادة الوطنية

أحيا� يستمد هذا اإللتزام و  . يف مواثيق املنظمات الدولية واإلتفاقيات و اإلعال�ت الدولية حلقوق اإلنسان

ك نظام قضائي اوال يكون هن )2(،  الدول يف إحرتام حقوق اإلنسانارات األجهزة املسؤولة عن مراقبة من قر 

  �ملعىن الكامل إذا كان ال حيقق محاية احلقوق واحلر�ت األساسية لإلنسان.

ولبحث حقيقة السلطة القضائية يف املواثيق الدولية و اإلقليمية ، سنتعرض حلقيقتها يف املواثيق الدولية      

ذات األسس يف عاملي حلقوق اإلنسان ، مث نتعرض لقضائية يف اإلعالن البعرض أسس الضما�ت ال، 

للضما�ت  اعلى أن نتعرض أخريا ألعمال املؤمثرات الدولية فيما كرسته �سيس. اإلتفاقيات الدولية 

ية بعرض اإلتفاقيات الدولية املعن، حلقيقتها يف املواثيق اإلقليمية  القضائية يف املقام األول . مث  نتعرض

  �ملسألة على املستوى األورويب  ، مث األمريكي ، فاإلفريقي و أخريا العريب ، يف املقام الثاين .

 

 ـــــــــــــــــــــــ

،  مني امليداينأ، د. حممد  ، �إلستشهاد ، عاملية حقوق اإلنسان رينيه جان دبوي ملزيد من التفصيل أنظر : _  )1( 

  . وما يليها 19، ص  2000، مركز املعلومات و التأهيل حلقوق اإلنسان  قوق اإلنسانحل ترمجات يف احلماية الدولية

اجلامعية مات الدولية وحقوق اإلنسان ، دار ، حماضرات يف املنظ علي مكرد العواضينظر : _ أملزيد من التفصيل  )2(

  .903، ص 1997 ، ، صنعاء اليمنية
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  : ثيق الدوليةاالسلطة القضائية يف املو أوال : 

إن أوىل اخلطوات العملية حلماية حقوق اإلنسان يف أي دولة هي اإلنضمام إىل اإلتفاقيات الدولية       

أ�ا ستطبق  واإلنضمام إىل إحدى اإلتفاقيات الدولية ال يعين . هااملتعلقة حبقوق اإلنسان و التصديق علي

حقوق اإلنسان يث يلي تصديق على إحدى إتفاقيات ح .على الفور يف القانون الوطين بطريقة تلقائية 

 . ، وقد يقتصر األمر يف هذه احلال على تعديل يف التشريع الوطين املعمول به إعتماد تشريع وطين مالئم

على جرائم إنتهاك حقوق  ويعود العقاب . هيان أخرى سن تشريع جديد غري سابقب يف أحوقد يتطل

ت الوطنية للدول تسمح اا فإنه يتعني التأكد أن التشريع، ولذ ىل احملاكم الوطنية يف املقام األولإاإلنسان 

على وفق ما  حلقوق اإلنسان حملاكمها الوطنية مبعاقبة املتسبينب يف اإلنتهاكات اليت يتعرض هلا القانون الدويل

على  )1(. وغريها من قواعد و مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان 1994تضمنته إتفاقيات جنيف لعام 

ترتكز الضما�ت املقررة لصاحل املتهم على أسس تكمن يف اإلمجاع الذي إلتزمت به الدول مبحض إراد�ا  أن

و الدستورية لكل          ليها ما جاء يف النصوص القانونية يضاف إ.  و ترمجته يف نصوص و مواثيق دولية

   )2( . دولة

م حنن شعوب األم"  ، وجاء يف ديباجتة  قد نص ميثاق األمم املتحدة على حقوق اإلنسانهذا و       

 اقإن واضعي ميث. "  مياننا �حلقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفرد وقدرهإاملتحدة ... وأن نؤكد من جديد 

لذا كلف أجهزة اهليئة  )3( . األمم املتحدة أخذوا وعيا �لنقائص الواردة فيه يف ميدان حقوق اإلنسان

يتمثل   و اإلجتماعي �نشاء جهاز فرعي  ا�لس اإلقتصادي 1946من امليثاق يف عام  60مبوجب املادة 

 وق ـحق ثيقة بشأن عداد و إ، وذلك من أجل  ، تتشكل من ممثلي الدول يف جلنة حقوق اإلنسان

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .137_136، ص  نبيل عبد الرمحان �صر الدين ، املرجع السابق: _  أنظر) 1(

  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، اجلزء األول ، ضما�ت املتهم يف الدعوى اجلزائية حسن بشيت خوينأنظر : _  )2(

  . 25، ص  1988 ، ، الطبعة األوىل ، األردن عمان

  ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر  على وجه اخلصوص : )3(

_ Rusen Ergec, protection européenne internationnal des droit de l’homme, Bruyant, 

Bruxelles, 2004, pp 31_35 .                       
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الكتلة السوفياتية  غري أنه ملعارضة . حيث قامت اللجنة �عداد مشروعني إتفاقية و إعالن )1(. اإلنسان

وهكذا صادقت اجلمعية بتاريخ  . ، متت املوافقة على مشروع اإلعالن فقط لزمةاملتفاقية اإللفكرة  سابقا

كان ف. )  3 - ألف ( د 217 رقموذلك مبوجب  على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 10/12/1948

 ت اجلمعية  العامةقد أراد. و  و الوثيقة العاملية اليت تناولت بصفة عامة حقوق اإلنساناإلعالن العاملي ه

، مواصلة مشوارها املتمثل يف تقنني حقوق اإلنسان  من ميثاق األمم املتحدة 62تنفيذا ملا جاءت به املادة 

وهكذا قامت . و صياغة احكام امليثاق يف شكل إتفاقيات تكون ملزمة قانو� وحتتوي على أجهزة الرقابة 

، يتعلق األول �حلقوق اإلقتصادية  لعهدين الدولينيعلى ا 1966اجلمعية العامة �ملصادقة يف ديسمرب 

حقيقة إهتمام املواثيق  وبذلك تظهر )2( . ، و الثاين �حلقوق املدنية و السياسية واإلجتماعية و الثقافية

 : لسلطة القضائية من خالل األسس اليت تقدمت �ا وهي على التوايلالدولية �

  العاملي حلقوق اإلنسان: أسس الضما�ت القضائية يف اإلعالن_ 1

، هي  يعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أول وثيقة عاملية تناولت حقوق اإلنسان بصفة شاملة     

 حقوق تتعلق بشخصية اإلنسان ، كما لقي اإلعرتاف الدويل ووافقت عليه أغلب الدول و األعضاء آنذاك

يتكون اإلعالن وبذلك  )3(  . ا كل الشعوب و األمم، وهو يعرب عن املثل العليا املشرتكة يدعي حتقيقه

ومن بني هذه احلقوق اليت نص عليها نذكر احلقوق  . العاملي حلقوق اإلنسان من ديباجة و ثالثني مادة

. فاملادة اخلامسة من اإلعالن العاملي نصت على  ، وللحماية اليت توفرها هذه احلقوق أمهية �لغة اإلجرائية

،  �لكرامةط أو الوحشية أو احل ةإنسان للتعذيب وال للعقو�ت أو املعامالت القاسيأنه ال يعرض أي 

وأشارت املادة الثامنة إىل حق كل شخص يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية 

اسعة إعتقال أي رت املادة  التظحو قد  . يت مينحها الدستور أو القانونأعمال تنتهك احلقوق األساسية ال

  ى ـعل  و أكدت املادة العاشرة على حق كل إنسان. إنسان أو حجزه أونفيه تعسفا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ،  ، مدخل اآلليات األممية لرتقية حقوق اإلنسان عبد العزيز طيب عناينملزيد من التفصيل يف  املسألة أنظر : _  )1(

  وما يليها .  16ص  ، 2003للنشر ، اجلزائر دار القصبة 

                                                                                     Rusen Ergec, op cit , p 35 et S _ أنظر : )2(

  وما يليها  75ص ،  مرجع مذكور ، علي حممد صاحل الد�س ، علي عليان أبو زيدأنظر : _ لتفصيل يف املسألة ل )3(
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و   نظرا منصفا وعلنيا للفصل يف حقوقه  مع اآلخرين يف أن تنظر قضية حمكمة مستقلة حمايدة قدم املساواة

أن الرباءة إىل  احلادية عشر على مبدأ أن األصل يف اإلنسانوأكدت املادة  . إلتزامه ويف أي �مة توجه له

على  11/2كما نصت املادة ، تثبت إدانته قانونيا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضما�ت الضرورية للدفاع

على محاية احلياة اخلاصة  12ت املادة نص . �ت وعدم رجعية قوانني العقو�تو العقو  مبدأ شرعية اجلرائم

 13وأوضحت املادة  . ضد التدخالت التعسفية فيهاو أسرته و مسكنه و مراسالته واحلماية للشخص 

أن لكل فرد احلق يف حرية التنقل و يف إختيار حمل إقامته داخل حدود الدولة وأن لكل فرد حق يف  على

 . 17 املادة وفق نصلك د اإلعالن على حق كل شخص يف التم. وأك مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده

املادة  مبوجب نصو التعبري  ، وحرية الرأي  18املادة مبوجب نص  حرية التفكري و الضمري و الدين وعلى 

أخرى و الثقافية. ومن �حية   فتتناول احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية  28 _ 22 أما املواد من   . 19

حر�ته ال خيضع إال فرد يف ممارسته حلقوقه و . وأن ال أن على كل فرد واجبات إزاء اجلماعة 29 تؤكد املادة

و حر�ت اآلخرين و       للقيود اليت يقررها القانون و اليت �دف إىل ضمان اإلعرتاف الواجب حبقوق 

اخلتامية من اإلعالن العاملي فتؤكد على أنه ليس يف اإلعالن أي نص جيوز �ويله على  ة. أما املاد إحرتامها

ق يف القيام �ي نشاط يهدف إىل هدم أي احل يل أي دولة أو مجاعة أو أي فرد ى ختو حنو يفيد إنطوائه عل

  )1( .ه املنصوص عليها فيمن احلقوق و احلر�ت 

 )2( : أسس الضما�ت القضائية يف اإلتفاقيات الدولية_ 2

ن الشكل الذي إال أ . اإلعالن العاملي شامال و حيتوي على حقوق اإلنسان مبا فيه الكفايةلقد جاء      

ومن أجل إعطاء صبغة إلزامية قررت اجلمعية العامة . صدر فيه يبعث على الشك فيما خيص القوة اإللزامية 

على عربت اجلمعية العامة  لكبد و . دولية تتضمن احلقوق الواردة يف اإلعالنإتفاقيات الدعوة إلبرام 

  غري  ملزمة تنص على جهاز دويل للرقابةرغبتها يف أن يكون حمتوى اإلعالن يف شكل إتفاقية واحدة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 م قبل وبعد، حقوق اإلنسان و ضما�ت املته حسنني احملمدي بوادي_ :  ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر )1(

وراجع على  .47 ، ص 2008، ، اإلسكندرية  ، دار املطبوعات اجلامعية مجهورية مصر العربية ، ، كلية الشرطة احملاكمة

 ,Brownlie ( JAN Q C) : Basic documents on human,rights third edition _وجه اخلصوص : 

clarendon press, oxford 1994, p 23 .                                                                                               

  . 55_  51و ص ص  5، املرجع نفسه ، ص  حسنني احملمدي بوادي_ أنظر : سألة ملزيد من التفصيل يف امل )2(
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عليها مت  أنه إلختالف طبيعة احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي ، وبغية حث احلكومات على التصديق

  و بذلك وردت . ، على أن  يعرض كالمها على التوقيع يف آن واحد تقسيم مشروع اإلتفاقية إىل قسمني

، ما جاء يف ماد�ا  ملدنية و السياسيةالضما�ت القضائية الواردة يف اإلتفاقية الدولية للحقوق ا العديد من

، كفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف  الثانية من إحرتام الدول األطراف للحقوق الواردة فيها

. كما وضعت على عاتق الدول األعضاء إختاذ _  ، وذلك بدون أي متييز الداخلني يف واليتهاو  إقليمها

يف حالة ما إذا كانت هذه األخرية ال تكفل ، لتدابري التشريعية وغري التشريعية طبقا إلجراءا�ا الدستورية _ ا

. كما أكد العهد الدويل على أن مجيع األشخاص متساوين أمام  فعال أعمال احلقوق املعرتف �ا يف العهد

طة حمكمة و علنية بواس   لكل فرد احلق عند النظر يف أية �مة جنائية ضده يف حماكمة عادلة  . القضاء

كما ال تكتف هذه . 14/1املادة  طبقا ملا جاء بنصإىل القانون خمتصة و مستقلة و حيادية قائمة إستنادا 

آليات  45إىل  28املواد من  طبقا ملا تضمنتهوق، بل أسست مبوجب القسم الرابع اإلتفاقية بتناول احلق

 . قامت �نشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان . وهلذا الغرض للرقابة على مدى تنفيذ الدول لبنوذ اإلتفاقية

و أخريا الشكاوي املقدمة من  ، وتتخذ هذه الرقابة ثالث وسائل هي التقارير والشكاوي اليت تقدمها الدول

تؤكد املادة األوىل من العهد وبذلك  . وتوكول اإلختياري األول امللحق �إلتفاقيةرب طرف األفراد مبوجب ال

، وتدعو الدول  املصري حق عاملي أن احلق يف تقرير، قتصادية و اإلجتماعية و الثقافية الدويل للحقوق اإل

، وأ�ا حرة  ، وأن جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها ىل أن تعمل على حتقيق ذلك احلق و إحرتامهإ

وتقضي  . ثقايفقتصادي واإلجتماعي و ال، وحرة يف السعي لتحقيق منائها اإل يف تقرير مركزها السياسي

و تطلب من الدول أن ، املادة الثالثة �ملساواة بني الرجال و النساء يف حق التمتع جبميع حقوق اإلنسان 

ضد إهدار أي من حقوق اإلنسان واحلر�ت  ، وتوفر املادة اخلامسة ضما�ت جتعل ذلك املبدأ أمرا واقعا

احلقوق املتمتع �ا داخل أراضيها بذريعة أن العهد  يد، كما متنع الدول من تقي األساسية أو فرض قيود عليها

   )1( . مل يعرتف �ا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

إىل جانب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية و العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية أنه  ، اجلدير �ملالحظةو  )1(

/ب 4نها ما جاء يف املادة مة الضما�ت القضائية ، نذكر  اصتناولت بعض املعاهدات اخل، فقد واإلجتماعية والثقافية 

/ج  37و   16 ، 9/3 ، 3 ما نصت عليها املوادو  . من اإلتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري و املعاقبة عليها

  . كذلك إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةو    . من اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل
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  : أعمال املؤمترات الدولية أسس الضما�ت القضائية يف _ 3

هناك جمموعة من  ، إىل جانب الضما�ت املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي و اإلتفاقيات الدولية     

أو " جمموعة مبادئ ، �خذ عادة تسمية " إعالن"  النصوص الدولية األخرى هلا صلة �لضما�ت القضائية

 ، ، إال أن هلا قوة حجية رغم أن هذه املعايري ليست هلا ما للمعاهدة من السلطة القانونية.  " أو " قواعد"

. ومن أهم  مم املتحدة أو غريها من املنظماتحتت إشراف األ  )1( إنعقدت عدة مؤمترات دوليةإذ 

إعتبار املتهم بريئا إىل أن تثبت  1961اليت جاءت يف توصيات مؤمتر نيوزيلندا لعام ، تلك  الضما�ت 

ه إليه، كما ، و ضرورة إحاطته علما �لتهمة املوج ، وكذلك حق املتهم يف إختيار مدافع عنه إدانته قانو�

املعامالت أو           ن العقو�تمنع تعذيب أي شخص أو تعريضه ألي نوع م على نص مؤمتر السنغال

، وأن يتم ذلك القبض يف حاالت  ، و أال يتم القبض على شخص أو إعتقاله تعسفا وغرياإلنسانية ةالقاسي

أو إعتقاهلم بطريقة   ثر القبض عليهمإكما إعرتف لألشخاص الذين تعرضوا لضرر . و وفقا لشروط معينة

أكد اإلعالن العاملي  يف ذات املقام  و . ، �حلق يف املطالبة من الدولة تعويضهم ماد� و معنو� تعسفية

، على حق   ( كندا ) ، الصادر عن املؤمتر العاملي إلستقالل القضاء املنعقد يف مونرت�ل  إلستقالل القضاء

حكام اليت تصدرها هذه أن تكون األ، و  كل شخص يف أن حياكم دون أي �خري من طرف احملاكم العادية

ضرورة فصل السلطة القضائية عن  على . كما أكد  ضعة إلعادة النظر من طرف احملاكم العلياااحملاكم خ

، وأن  ، وأال يكون للسلطة التنفيذية أي حق يف رقابة الوظائف القضائية السلطتني التشريعية و التنفيذية

 ىليذية �ي عمل من شأنه أن يؤدي إ، وأنه ال جيوز للسلطة التنف اكمتعلق العمل القضائي يف احملو أتوقف 

إستبعاد احلل القضائي للمنازعات املعروضة على القضاء وتعطيل التنفيذ السليم للقرار الذي تصدره إحدى 

  للمشتبه فيه )3(كما إعرتف مؤمتر فيينا   )2( . احملاكم

  

  ــــــــــــــــــــــ

  إنعقد مؤمتر السنغال يف دكار و.  1961فيفري  20و  06نيوزيلندا يف مدينة ويلينطون ما بني إنعقد مؤمتر أين  )1(

 .1966فيفري  22و 08السنغال) ما بني (

  .121، املرجع السابق ، ص  أمحد فتحي سرورأنظر : _  )2(

 .1966جويلية  20جوان و  20إنعقد مؤمتر فيينا ما بني أين  )3(
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حق املتهم يف أن حيضر معه مدافعا  )1(و تقرر يف مؤمتر بياجو  . احلق يف إختيار مدافع عنه ، أو للمتهم

إىل عدم ممارسة أي إكراه أو �ثري على املتهم . كما أشار مؤمتر سانتياغو  إبتداء من وقت إلقاء القبض عليه

، وأكد مؤمتر فيبنا املشار إليه سابقا على حق املتهم  قصد محله على اإلعرتاف �رتكاب اجلرمية املسوبة إليه

. ومن أهم ) 2(و أال يؤثر هذا الرفض على تقرير اإلدانة ، يف رفض اإلجابة عن األسئلة املوجه إليه 

د على إلتزام مجيع الدول رمسيا �لوفاء �لتزاما�ا إلحرتام مجيع يالتأك، هى إليها املؤمتر التوصيات اليت إنت

و تقوية الدميقراطية       ، ودعم و تعزيز  حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية على الصعيدين الوطين و الدويل

و   من العامل ومن أمثاهلا التعذيب وأدان املؤمتر اإلنتهاكات اجلسيمة اليت ال تزال حتدث يف أجزاء خمتلفة. 

كما أكد املؤمتر على ضرورة تعزيز . و إنعدام سيادة القانون األسري  حاالت اإلختفاء و اإلحتجاز

املؤساسات الوطنية القائمة على محاية حقوق اإلنسان و تشجيع و تيسري التصديق على املعاهدات و 

 )3( . الربوتوكوالت الدولية حلقوق اإلنسان
  

 : السلطة القضائية يف املواثيق ااإلقليميةنيا : �

يضم ا�تمع الدويل جتمعات إقليمية عديدة تتكون كل منها من عدة دول ترتبط فيما بينها براوابط      

، جغرافية أو ثفافية أو دينية أو إقتصادية أو غريها . وقد دفعت هذه الروابط أعضاءها إىل السعي حنو  معينة

رتابط والتعاون فسعت إىل عقد العديد من اإلتفاقيات الدولية ومن بينها اإلتفاقيات املعنية حبقوق املزيد من ال

ن لبيان مدى محايتها حلقوق أوف نقوم بدراسة أهم اإلتفاقيات اقليمية الصادرة يف هذا الش، س اإلنسان

   )4(، ومدى فعاليتها وجدواها يف توفري احلماية املأمولة.  اإلنسان بصفة عامة
 

  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .1958فيفري  28و  17إنعقد مؤمتر بياجو ( الفلبني) ما بني أين  )1(

  .31_29ص ص ، املرجع السابق ،  حسن بشيت خوين: _ هذه املؤمترات راجع  يف تفصيل ما تضمنته  )2(

، مركز األمم  األمم املتحدة ،مج فيينا املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إعالن و بر� _أنظر : ملزيد من التفصيل  )3(

_ عمرو اجلويلي ، األمم املتحدة و حقوق  ه اخلصوص :على وج أنظر . و 1، ص 1995املتحدة اإلعالمي �لقاهر، 

  .و ما يليها  156، ص 1994، جويلية  117، مقال منشور مبجلة السياسية الدولية العدد  ، تطور اآلليات اإلنسان

  .وما يليها   67صمرجع مذكور ، ،  حسنني احملمدي بواديأنظر : _ تفصيل ملزيد من ال )4(
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  ل مايلي : تظهر حقيقة إهتمام املواثيق  اإلقليمية �لسلطة القضائية من خال و      

  :�لسلطة القضائية   األوروبية حلقوق اإلنسان يةاإلتفاق مدى إهتمام _1

قوق و احلر�ت اليت يعرتف �ا لكل احل يبني ألول ا.مادة موزعة على مخسة أبواب  66تضم اإلتفاقية       

تظهر العديد من  و . ، وما يقيدها أو حيددها قانو� شخص خيضع للوالية القضائية لألطراف املتعاقدة

، حظر التعذيب و العقو�ت و املعامالت الوحشية أو  حق كل إنسان يف احلياةك، احلقوق ضمن اإلتفاقية

  ، احلق يف إجراءات قضائية عادلة ، احلق يف احلرية و األمان ، حظر الرق و العمل اجلربي احلط �لكرامة

و  ، احلق يف حرية التفكري كن الشخص ومراسالتهومس ائليةرتام احلياة اخلاصة و احلياة العاحلق يف إح

 . ، عدم التمييز ، حق اللجوء إىل أجهزة التقاضي الداخلية ، احلق يف حرية الرأي و التعبري العقيدة و الدين

 . ال تستهدف اإلتفاقية األوروبية محاية حقوق نظرية أو ومهية لكن محاية حقوق ملموسة وفعلية  وبذلك

، وذلك �لنظر إىل املكانة اليت حيتلها احلق يف احملاكمة  صوص �حلق يف اللجوء إىل القضاءفاألمر يتعلق �خل

ورأت أنه  ،  . وقد أكدت احملكمة األوروبية على احلق يف اللجوء إىل القضاء العادلة يف ا�تمع الدميقراطي

  )1( . 26ال يشكل طعنا داخليا مبفهوم املادة 

حيق ألي دولة أوروربية عضو فيها أن تتهم دولة ، أنه طبقا لنصوص اإلتفاقية و جتدر اإلشارة إىل       

وذلك من  مل يكن للدولة األوىل أي رعا� إنتهكت حقوقهم  �نتهاك حقوق اإلنسان حىت لو أوروبية أخرى

أن الفرد هذا  واألكثر من  . حق و واجب على اجلميع، منطلق أن الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان 

إرتكبت  ، حيق له إ�رة مسؤولية حكومة تلك الدولة إذا ما ليس من رعا�ها املقيم يف دولة أوروبية و

  )2( . إنتهاكات حلقوق اإلنسان
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، احلق يف التعليم يف  وهي احلق يف إحرتام امللكية، وقد أوردت البوتوكوالت اإلضافية عددا من احلقوق األخرى  )1(

اإلبعاد ، حظر  ، حظر إبعاد رعا� الدولة ، حرية اإلنتقال ، حظر البس العجز عن الوفاء �لتزام تعاقدي نتخا�ت حرةإ

 1994عام  إىل 1952حلق �إلتفاقية إحدى عشر بروتوكوال منذ عام أأین  . اجلماعي لألجانب و حترمي عقوبة اإلعدام

األول إىل  ، وجتدر اإلشارة إىل أن الربوتوكوالت من يف بعض موادها تضمنت أحكاما إضافية لإلتفاقية وكذا تعديالت

، و احلادي عشر مت توقيعه يف  1992مارس  25ربوتوكول العاشر فقد مت توقيعه يف ال، أما  التاسع دخلت حيز التنفيذ

  . ، إال أ�ما مل يدخال حيز التنفيذ1994ماي  11

  . 70جع السابق ، صحسنني احملمدي بوادي ، املر أنظر : _   )2(
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  :�لسلطة القضائية  نظام األمريكي حلقوق اإلنسانالمدى إهتمام  _2

الية ودول أمريكا الالتينية على نظامني للحماية الذي جيمع دول أمريكا الشم، األمريكي  النظاميرتكز      

ومها نظامان  )2( . و اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )1( 1948ميثاق منظمة الدول األمريكية لعام ، 

، اليت تشبه األجهزة  مرتبطان كل واحد �آلخر يف جمال إنشاء األجهزة اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان

 وحمكمة أمريكية حلقوق اإلنسان، ، هناك جلنة أمريكية حلقوق اإلنسان  ر هذه األخريةوعلى غرا. األوروبية 

 لكل شخص احلق يف حماكمة تتوفر أنه،  عديد من الضما�ت القضائية أمههاتضمنت اإلتفاقية الو قد  .

مل تثبت  املتهم برئ طاملا و أنفيها الضما�ت الكافية جتريها خالل مدة معقولة حمكمة خمتصة مستقلة.

لكل متهم اإلستعانة مبرتجم بدون مقابل إذا   كما أنه. فقا للقانون ومن خالل اإلجراءات القانونيةدانته إ

، مع   ينبغي إخطار املتهم مسبقا و �لتفصيل �لتهم املوجهة إليه وأنه . كان ال يفهم وال يتكلم لغة احملكمة

احلق يف �هيك عن   سطة حمام خيتاره بنفسهو بواأل متهم يف الدفاع عن نفسه شخصيا حق ككفالة 

 كونإضافة إىل  عدم جواز إكراه املتهم على اإلعرتاف.وكذا  . اإلستئناف أمام حماكم الدرجة األعلى

،  اإلتفاقية رجعية القواننيحرمت لقد و  )3( . اإلجراءات علنية إال إذا إقتضت محاية مصاحل العدالة ذلك

أو إمتناع عن عمل ما مل    �نه ال جيوز أن يدان أحد بسبب أي عمل، حيث قضت يف املادة التاسعة 

وال جيوز فرض عقوبة أشد من تلك اليت  ، يكن يشكل وقت إرتكابه جرما جزئيا مبقتضى القانون املعمول به 

  ، ويستفيذ املذنب من أية عقوبة كانت سارية عند إرتكاب اجلرم اجلزائي

  

  ـــــــــــــــــــــــ

توقيع على ميثاق المت  . و 1948أفريل من عام  30تاريخ بخالل املؤمتر األمريكي التاسع أنشأ امليثاق ، وقد  )1(

  .1951ديسمرب من عام  13بوجو� ( كولومبيا) الذي دخل حيز التنفيذ يف 

 22/11/1969أبرمت اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وواجباته يف سان جوزيه ( كوستاريكا ) بتاريخ فقد  )2(

، محاية  الربعي السيد عزت سعد_ ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر :  . 18/07/1978ودخلت حيز التنفيذ يف 

  وما يليها . 513، ص  1985مطبعة العاصمة ، القاهرة ، ،  ان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمحقوق اإلنس

  .وما يليها  405، ص نفسه ، املرجع  الربعييد السعزت سعد ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(
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ة بعض يف املادة تعطيل و تقييد ممارسعلى أ�ا أجازت  . أخف قد يفرضها القانون على اجلرم بعد إرتكابه

 مثل وقوع احلرب أو خطر عام أو ظروف أخرى �دد إستقالل وأمن الدولة، حقوق اإلنسان ألسباب هامة 

 . إال أ�ا نصت يف ذات الوقت على أنه ال جيوز إلغاء احلقوق األساسية لإلنسان ولو يف حالة الضرورة .

)1(  

  )2( : امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان_ 3

فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب يف إفريقيا. أعد امليثاق اإل     

، األطراف يف امليثاق تؤكد جمددا تعهدها الرمسي الوارد يف  وجاء يف ديباجته أن الدول األعضاء يف املنظمة

و         ف تعاو�اوتنسيق و تكثي مجيع أشكال اإلستعمار من إفريقيا، �زالة  من ميثاق املنظمة 2املادة 

من اإلفريقي  شكل امليثاقتيو .  جهودها لتوفري ظروف حياة أفضل لشعوب إفريقيا و تنمية التعاون الدويل

 األفراد واجبات  ، واجبات الدول ، حقوق الشعوب حقوق األفراد،  الواجبات هيأربع فئات من احلقوق و 

جيوز للدولة أن  . وأنه ال متساوون يف احلقوق و احلر�ت على أن األفراد 3و  2يؤكد امليثاق يف مادتيه إذ  .

يعين أنه على السلطات يف كل دولة أن توفر  وهذا.  متارس التمييز بني األفراد ألي سبب من األسباب

على حق كل فرد يف  4كما يؤكد امليثاق يف املادة   . نفس القدر من احلقوق جلميع مواطنيها دون متييز

على جمموعة  مع النص ، وعدم جواز حرمان أي شخص من احلياة بصورة تعسفية متهإحرتام حياته و سال

من بينها تلك احلقوق اإلجرائية املتعلقة �حلق يف اللجوء إىل احملاكم الوطنية لإلنصاف ، من حقوق اإلنسان 

وعدم جواز ،  ناس يف املساواة أمام القانون. ونص امليثاق على حق ال من حقوق قد مت اإلعتداء عليها

جواز حرمانه من وعدم  املعنوية والبدنية سالمة شخصه  ، وحقه يف إحرتام حياته و إنتهاك حرمة اإلنسان

وحظركافة  ، بشخصيته القانونيةكرامته وإعرتاف   ل فرد يف إحرتاما نص على حق كمك.هذا احلق تعسفا 

املعاملة  ب بكافة أنواعه والعقو�ت وذيإمتهاله واستبعاده خاصة األسرتقاق والتعأشكال العنف إستغالله و 

  ضما�ت من امليثاق 7وضح املادة وت . الإلنسانية أو املذلة شية أوالوح

  تـتثب احلق يف إفرتاض الرباءة حىتها ومن، حملاكمة العادلة �عتبارها من احلقوق األساسية لكل إنسان ا

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . من اإلتفاقية 27ضمنته املادة راجع يف تفصيل املسالة مات) 1(

 من امليثاق . 5و  4،  3/1،  2املواد :  ما تضمنته راجع يف تفصيل ذلك )2(
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احلق يف احملاكمة العادلة و  ، ويف إختيار احملامي الذي يريده، فسه حق الفرد يف الدفاع عن نو ،  عكس ذلك

أي عدم إدانة الفرد لقيامه بعمل مل يكن ، إعمال مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة  مع.  خالل فرتة زمنية معقولة

مع  صةاحملاكم مستقلة وحمايدة و خمت ينبغي أن تكون على أنه.  القانون ينص على أنه جرمية وقت إرتكابه

  زام مببدأ شخصية العقوبة.تاإلل

  )1(:  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان _4

وقد سبق ظهور  .على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  1994وافق جملس جامعة الدول العربية يف عام      

فقد  . االتنفيذ ، عدد من املبادرات و احملاوالت اليت كانت تسعى إىل إخراج هذا امليثاق إىل حيز هذا امليثاق

 لقد أشار امليثاق يف ديباجته أنه صدر �كيدا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

السياسية و احلقوق اإلقتصادية م املتحدة بشأن احلقوق املدنية و ، و أحكام العهدين الدوليني لألم

   و أوضحت املادة  . اإلنسان يف اإلسالمواإلجتماعية و الثقافية و إعالن القاهرة حول حقوق 

و خاضع  على تعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق �ن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها منه  8

و أ       ر أواللون ، دون أي متييز بسبب العنص لسلطتها حق التمتع بكافة احلقوق و احلر�ت الواردة فيه

الد أو أي وضع أو اإلجتماعي أو لثروة أو املي لسياسي أواألصل الوطيني اأاجلنس أو اللغة أو الدين أوالر 

 العقوبةو             على مبدأ شرعية اجلرمية  6نصت املادة  كما. ي تفرقة بني الرجال و النساءآخر دون أ

يف على حق كل إنسان  8أكدت املادة ، كما  إىل مبدأ أن األصل يف اإلنسان الرباءة 7كما أشارت املادة 

غري سند من القانون وأن يقدم ب قافهيوز القبض عليه أو حجزه أو إجي، وأنه ال  احلرية والسالمة الشخصية

وحق التقاضي مكفول ، أن مجيع الناس متساوون أمام القضاء  9. وأقرت املادة  إىل القضاء دون إبطاء

و أ    و املعاملة القاسية أي شخص للتعذيب أتعرض  13وحظرت املادة .  لكل شخص على إقليم الدولة

 . و العلمية دون رضائه احلرأأو إخضاع أي شخص للتجارب الطبية الإلنسانية أو اهليمنة أواحلط �لكرامة 

)2(  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ، حول مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب والوطن العريب عبد العظيم مرسي وزير_ :  أنظرملزيد من التفاصيل  )1(

 ، املعهد الدويل العايل للعلوم اجلنائية 1988،  ، تقرير مقدم إىل ندوة احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ، تطبيقها وتدريسها

 .يليها وما  19 _ 16ص  ص و   12 _ 6 ص ص ،  ، إيطاليا ، سرياكوزا

  . 103_ 101ص  ص ،سابق ، مرجع ملزيد من التفصيل  يف املسألة  أنظر : _ حسنني احملمدي بوادي  )2(
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  الثاين فرعال

  السلطة القضائية حقيقة 

  ةـيف الدساتري اجلزائري                                     
  

كما ،ا�ت و املؤلفات يف موضوع الفصل بني السلطات يف الدساتري اجلزائرية ضآلة ونقص الكت نإ     

يف معاجلة املوضوع على الغوص يف سلطيت التشريع  نقتصرو ي، قلة من الباحثني وهم أشر� جعل وأن سبق 

 على إعتبار أن هذه ،تها يو التنفيذ دون التطرق إىل السلطة القضائية يف هذه الدساتري ومدى إستقالل

  ىل أن هذا إإضافة   )1(. السلطة ظلت �نوية يف �ريخ اجلزائر السياسي عموما والدستور خصوصا 

 دولنطبق هذا احلكم على يوقد .  ينصب على السلطة القضائية الصراع و التنافس احملتدم على السلطة ال

النظم تقاس مبدى  ههذأن إذ ، ية لكنه ال ينطبق على الدول ذات األنظمة الربملانية أو الر�س، العامل الثالث 

  )2( . إستقاللية السلطة القضائية فيها

حكام احملاكم أعدالة و يعين أيضا إستقرار إذا كان القضاء هو اجلهاز الفين الذي يقوم على مرفق الو      

يق جمموع احملاكم يف بلد معني وهي اجلهات املختصة بتطب يف اجتاه معني فإن السلطة القضائية هي " 

  ددــراجع إىل تع )4(وليس سلطة  إعترب القضاء جهازافوهلذا  . )3("  القانون و الفصل يف النزاعات
  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .و ما يليها  5، ص مرجع مذكور ،  مني شريطاألملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ ) 1(

من حيث  ة عن السلطة التشريعية و التنفذية وذلك حىتجعل الدستور األمريكي السلطة القضائية مستقلحيث  )2(

العليا ي من السلطتني األخريني... و ميكن للمحكمة أمباشرة  بواسطة الشعب ال بواسطة ون خالتعيني فجعل القضاة ينت

 ، الطماوي أن متتنع عن األخذ �عمال السلطة التشريعية والتنفيذية أن رات أ�ا خمالفة للدستور. أنظر: _ حممد سليمان

  . وما يليها  196، ص مرجع مذكور 

،ديوان املطبوعات  ، أصول القانون الوضعي اجلزائري حمند إبراهيم الوايلملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر: _  )3(

 وما يليها . 142 ص،  1988 الطبعة الثانية ، ،امعية اجلزائراجل

 58" يف دستور  سلطة قضائية اجلزائر ولكن ال يوجد لعبارة " 96 " يف دستور �لسلطة وصفت السلطة القضائية " )4(

          . دساتري �لوظيفةالفرنسي و وصفت يف عدة 
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إستقاللية القضاء تعين جمموع املعطيات املوضوعية اليت  أن و . وغري اإلستثنائية  اجلهات القضائية اإلستثنائية

كما تعين   )1( . ن جياهلها أو ينكرهاأي نظام إجتماعي أيخ خالل األزمنة حبيث ال يستطيع كرسها التار 

القاضي يف عادي للعدالة أو تؤثر على مهمة تأثريات اليت تغري جمرى السري الاإلبتعاد �لقضاء عن كل ال

ستقاللية يف تعيني القضاة ونقلهم اإلوكذا ، املنازعات اليت تعرض عليه  القانون و تطبيقه علىتفسري 

والسهرعلى تطبيق وإحرتام قانو�م اخلاص ، التسيري اإلداري و املايل لسلمهم الوظيفي واحلر  واإلستقاللية يف

. و للعزل  قابليتهم م اء أو نقلهم و ضمان عدو إسناد تصريف شؤون القضاة املهنية لرجال القض، �م 

فالسلطة التشريعية ال ، خرى يف شؤو�ا أالقضائية يعين عدم تدخل أي سلطة فإستقالل السلطة �لنتيجة 

ليس إستقالله و يف سن تشريعات متنع عن طريقها القضاء من نظر قضا� بذا�ا أو تؤثر يف  متلك احلق

صاصا من إختصاصها وهذا اإلستقالل تشؤون السلطة القضائية أو تنزع إخ تتدخل يف ة أنللسلطة التنفيذي

يف موضوعية كاملة وعلى قضا� يف مضمونه يقوم على أن تفصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها من 

دون قيود تفرض من أي جهة أو ضوء الوقائع املطروحة عليها وفقا للقواعد القانونية املعمول �ا و دون 

  )2( . ن جانبها يف شؤون العدالة مما يؤثر على متطلبتهاتدخل م

ولبحث حقيقة السلطة القضائية يف الدساتري اجلزائرية املتعاقبة ، سنتعرض حلقيقتها �عتبار القضاء       

يف املقام األول . مث نتعرض حلقيقتها �عتبار القضاء  1976و دستور  1963وظيفة من خالل دستور 

  يف املقام الثاين . 2008و  1996و تعديلي  1989سلطة يف دستور 

  

  : كوظيفة  76و  63 يالقضاء يف دستور أوال : 

عليه  املصادق 10/09/1963كان بتاريخ ،  إن أول دستور للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية        

  اءـــستفتمث وافق عليه الشعب يف أ.  23/08/1963من طرف ا�لس الوطين التأسيسي بتاريخ 

  

 ــــــــــــــــــــــ

املطبعية  ، املطبعة احلديثة للفنون ، التجربة الدستورية اجلزائرية حمفوظ لعشبأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسالة  )1(       

      . وما يليها   102 ص  ، 2002،  اجلزائر

   منشأة ، ، النظم السياسية و القانون الدستوري الغين بسيوين عبد هللاعبد أنظر : _   ملزيد من التفصيل يف املسألة )2(           

  وما يليها . 768 ص  ، 1997بعة ، ط املعارف اإلسكندرية           
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و ذلك ، الفصل بني السلطات  أهذا الدستور هو رفضه الكلي ملبد ما يتميز بهو  . 08/09/1963

أما  )1( . لتكريسه لسمو حزب جبهة التحرير الوطين على مجيع مؤسسات الدولة كما جاء يف ديباجته

 دأالذي أقر صراحة عدم إقتناعه مبب 76/97صدر مبوجب األمر رقم ، فقد  1976 /22/11دستور 

و يتضمن يف �به . يف سياق سلطة وحيدة متثل احلزب و الدولة القضاء درج و أبني السلطات  الفصل

املواد  ، الوظيفة التنفيذية  103إىل  94الوظيفة السياسية املواد من ، ها " مالسلطة وتنظي" الثاين بعنوان 

إىل  164من املواد ضائية ، الوظيفة الق 163إىل  26من املواد  الوظيفة التشريعية ،  125إىل  104من 

196 . )2(  

  : 1963القضاء يف دستور _ حقيقة 1

وجعل مصطلح . هو السلطة التنفيذية ،  63إن اجلهاز الوحيد الذي وصف �لسلطة يف دستور       

و    من النظام السياسي ءا موقع القضاوضمن ثالث مواد حدد من خالهل، العدالة عنوا� للسلطة القضائية 

  طبقا قانون قضائي حيدده اجلهاز نفسه  وضمن، فالقاضي يقضي �سم الشعب اجلزائري . ي الدستور 

  61 ادةامل طبقا لنصنه على اخلصوص يف مواد اجلنا�ت و يضم ويعرت ف حبق الدفاع  . 60 املادة لنص

 .اإلشرتاكية ال خيضع يف ممارسة و ظيفته إال للقانون و مصاحل الثورة صراحة �ن القاضي 62وتقر املادة 

مادام من الصعب اإلتفاق على معىن ومدى لفظ مصاحل الثورة ، فهذا يعترب حبق تقييد حلرية القاضي 

  )3( . و يضيف �ن إستقالهلم مضمون �لقانون و بوجود ا�لس األعلى للقضاء.  اإلشرتاكية

  

  ـــــــــــــــــــــــ

س السلطة الوحيدة ا�سدة يف جمل قائم على، جديد لتنظيم الدولة ظهر مفهوم ،  19/06/1965بتاريخ و إال أنھ  )1(

ألساسي ااملتضمن القانون  19/07/1969املؤرخ يف  69/27كما أن األمر   . بعد القيام �لتصحيح الثوري و ذلكالثورة 

لثورية دفاعا عن وظيفة القضاء طبقا لديباجتة حتت إشراف السلطة امؤكدا . رفض فكرة الفصل بني السلطات ، للقضاء 

   . مبادئ اإلشرتاكية

 25و بقيت اجلزائر . احل العليا للدولة صو القاضي موظف حيقق امل، الوظائف  وبذلك بقي القضاء وظيفة من بني )2(

  . ستقالل يف وحدة السلطة دون فصلهاسنة بعد اإل

ويضع . الذي جيسد هذه اإلستقاللية  فالدستور يضمن إستقالل القضاء عرب القانون وعرب ا�لس األعلى للقضاء )3(

كيف له أن يضمن ف ،ا�لس يف حد ذاته غري مستقر لكن هذا . عن هيمنة سلطيت التنفيذ و التشريع  هذه اهليئة يف منأ

  . 63من دستور  63إىل  60مضمون املواد من  د من التفصيل يف املسألة راجع . ملزي إستقالل اآلخرين ؟
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عن التأثري  أفإن اجلهاز مل يكن مبن، ولكن رغم هذه املظاهر ورغم اإلقرار ببعض ضما�ت اإلستقاللية       

"  عبارة " وملصاحل الثورة اإلشرتاكية بل أن الدستور أضاف، إذ أن القاضي ال خيضع للقانون فحسب . 

وهذا يتعارض مع مفهوم ، فخدمة القاضي ملصاحل الثورة اإلشرتاكية ضمان إلستقرار الدولة و إستمراريتها 

ب عليه لذي ال يعجب احلكومة دون أن يرتيعين حق القاضي يف احلكم يف اإلجتاه ا  الذيو الل اإلستق

   )1(.  ذلك اجلزاء 

  : 1976اء يف دستور القض_ حقيقة 2

بل جيب إجياد ، ن حتقيق العدالة ال يؤسس فقط على العلم و النزاهة أفوزي أوصديق األستاذ يرى        

و   تثبيت القاضي ماد�، على العديد من الضما�ت أمهها  ة و منو الثنائية من خالل النصحميط مالئم لرتقي

    )2(ة و النقل و العزل... و محايته من التأثريات اخلارجية .التعيني و الرتقي ءنفسيا عن اإلستغالالت أثنا

مستقل  هوو  182إىل  164املادة نص " من  " الوظيفة القضائية 1976قد نظم دستور و بذلك ف      

وفقا هلذه املادة على قدم  ووه."  " ال خيضع القاضي إال للقانونالذي جاء �ا :  172ملادة لنص اوفقا 

فإن القاضي حممي من كل أشكال  ، 173/2 ملادة لنص اووفقا . سلطيت التنفيذ والتشريع ع املساواة م

ما  مايةهذه احل ضمن و . لتدخالت واملناورات اليت تضر �داء مهمته أو متس إحرتام نزاهتهاالضغوط و 

  ميكن   ال محيث جترم املاد�ن ك، 148املادة و نص   2و  147/1املادة نص قانون العقو�ت يف جسده 

  وكان الغرض منها التأثري على أحكام القاضي. قوال أو أفعال أو كتا�ت علنية أأن يسئ إىل القاضي من 

بل هو  ، و القاضي ليس مسؤوال أمام السلطة التنفيذية أوالتشريعية. أو التقليل من شأن األحكام القضائية 

ء مهامه وحسب األشكال املنصوص عليها يف مسؤول أمام ا�لس األعلى للقضاء فيما يتعلق بكيفية أدا

دورا�لس األعلى للقضاء إستشاري أمام رئيسه وهو رئيس كما أن   . من الدستور 147القانون طبقا للمادة 

و يصادق      ها ر إمنا يقر ، ال يصدر قرارات التعيني بشكل مستقل  ، مبعىن اجلمهورية و ا�لس ال يقرر

  ، ويساهم       سري السلم الوظيفي  النقل و ركما يقر .اجلمهعورية عند صدورها عن ر ئيس عليها 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ.

التوزيع و السلطة القضائية يف اجلزائر ، دار األمل للطباعة و النشر  ، مقرانأبوبشري حمند ملزيد من التفصيل أنظر : _  )1(

  .وما يليها  43، ص  2000، اجلزائر ،  

  ديوان املطبوعات اجلامعية،  زء الثالثاجل،  ، الوايف يف شرح القانون الدستوري فوزي أوصديق ظر : _أن للتفصيل )2(

  .وما يليها  157، ص   1994 ،  اجلزائر
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من الدستور فرئيس اجلمهورية يعني القضاة  182املادة لنص وفقا . و ساهم يف مراقبة إنضباط القضاة يو 

 طبقا ملا تضمنته نصوص ايتها ويف الدفاع عن مكتسبا�ا الذين يسامهون يف الدفاع عن الثورة اإلشرتاكية و مح

ا ما يؤثر سلبا على إستقاللية وهذ، ر�سة ا�لس األعلى للقضاء بو يقوم  . 173 إىل 166 واد منامل

  )1( القضاة .

فإن  ، بشأن إستقالل السلطات 76و  63إذا إنطلقنا من مضمون دستور أنه ، اجلدير �إلستنتاج و      

من السداجة اإلعتقاد �ن ، و ن األمر ال يتجاوز اإلقرار ألكن الواقع يؤكد . جلي يف نصوصها  بهاإلقرار 

 ، تقاللية يف املمارسة ويف الواقع مربرات غياب اإلس أما. يده يف الواقع سيعين جتاإلقرار بشيء يف الدستور 

و الدستورية             ية تبعني احلذر إىل النماذج املؤسسا فتعود إىل أن اجلزائر يف هذه الفرتة كانت تنتظر

و لوحد�ا على مستوى  الشرعية الثورية األساس الفعلي للسلطة  حيد و تركيز السلطة �عتمادمما حتم تو 

، أو املغلق  وإكتسى بذلك النظام السياسي طابع النظام الر�سي املشدد  . النظام السياسي على األقل

، فاإلستقالل ظاهر على مستوى النص  . السلطة أو دجمها يف اجلهاز التنفيذيعلى الذي يعتمد تركيزه 

ت املؤقتة للدولة اسن دليل على ذلك هو املؤسسأحو  .لطات هو حقيقة على مستوى الواقع لكن تركيز الس

.  نييب اجلزائرية اليت تعايش فيها مبدأ الفصل و تركيز و توحيد السلطة يف ا�لس الوطين للثورة يف تناقض 

)2( 

  
   

  :  كسلطة 2008و  1996وتعديل  1989القضاء يف دستور �نيا : 

الثاين  هتضمن يف �ب،  89/13الر�سي رقم مبوجب املرسوم  الذي صدر 23/02/1989إن دستور      

إىل  92 من نص املادة ، السلطة التشريعية   91إىل  67 من نص املادةالسلطة التنفيذية  ،تنظيم السلطات 

  الفصلقر مببدأ أهذا أول دستور يف اجلزائر و .  148إىل  129 نص املادةوالسلطة القضائية من  128
  

  ـــــــــــــــــــــــ

املؤرخ يف  01/09قانون العقو�ت املعدل و املتمم وفق القانون رقم من  148و  147نص املادتني ذلكراجع يف  )1(

 . 1976من دستور  182إىل  166وأنظر أيضا املواد من  . 2001يونيو  26

  وما يليها . 215ص وما يليها و  3 ، صسابق مرجع ،  األمني شريطملزيد من التفصيل أنظر : _  )2(
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لنص  طبقاضاء املبادئ الشرعية و املساواة و أصبح أساس الق. بني السلطات و إستقالل السلطة القضائية 

  )1(.  الثورة و إعرتف �لقضاء كسلطة عد أن كان أساسه مكتسباتب ، منه  131املادة 

  : 1989القضاء يف دستور  _ حقيقة1

خرى أممارستهم لعملهم لسلطة أي هيمنة يعين أال خيضع القضاة يف ، إذاكان إستقالل القضاء      

و تقتضي قاعدة . و عرقلة عملهم توجيههم وجهة معينة للحيلولة دون تدخلها يف أعمال القضاة أو 

لقضاة بسياج من الضما�ت حلمايتهم من جتاوز أو إعتداء ميكنه املساس �ذه القاعدة  ن حيصناإلستقالل أ

سعد  يتساءل  لك ميكن فصل أحدمها عن اآلخر و لذوال، فاإلرتباط بني اإلسقالل و القضاء و ثيق . 

دم فع " مل يعرتف له بكيان متميز و مستقل ؟ اهل ميكن أن يكون للقضاء وجود إذ" :  فيقولعصفور 

. فما موقع هذا  يف  ل اإلجباري أو التأثري والضغط هي أهم ضما�ت إستقالليةقابلية القاضي للعزل أو النق

  ؟اجلزائري  89دستور 

وقد إعتنق وحدة القضاء .  148إىل  129املواد من نص السلطة القضائية يف  89لقد نظم دستور      

ة القضاء يف املادة ستقالليإ 89و قد جسد دستور . قضاء تبىن إزدوجية الالذي ،  96على عكس دستور 

          كما جسد محاية القاضي من كل أشكال الضغوط .ة القضائية مستقلة " " السلط �لقول : 129

و              الضغوط " القاضي حممي من أشكال�لقول :  139نص املادة طبقا لاملناورات و التدخالت و 

اق إلعت و يشكل هذا تكريسا. ت اليت قد تضر �داء مهمته أو متس نزاهة حكمه " التدخالت و املناورا

و  76فالقاضي يف دستوري . القاضي من الكثري من التأثريات اليت عرفها اجلهاز القضائي مند اإلستقالل 

وبة وفقا وجيب أن تكيف اجلرمية و العق، مطالب �ن يلتزم لصاحل الثورة اإلشرتاكية و محاية مصاحلها  63

قاعدة  89أورد دستور ، أين حملو كل هذه التأثريات و حترير القاضي منها  من الالزم كانو .  هلذه املصاحل

.  " ال خيضع القاضي إال للقانون "�لقول :  139املادة  وهو ما نصت عليه  أساسية من قواعد اإلستقاللية

،  140ملادة انص ه ما تضمن لقضاء وذلك وفقاال يكون القاضي مسؤوال إال أمام ا�لس األعلى لوبذلك 

" القاضي مسؤول أمام ا�لس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهامه حسب األشكال و اليت جاء �ا :  

  األعلى ويف املقابل فإن ا�لسعلى أنه .  املنصوص عليها يف القانون"
   

  ـــــــــــــــــــــ

  . 1989/ 23/02من دستور  148ىل  129واد  من ملزيد من التفصيل أنظر نص امل )1(
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  146املادة  نص ؤكدهيهم و سري سلمهم الوظيفي وهذا ما األعلى هو الذي يقرر تعيني القضاة ونقل

" يقرر ا�لس األعلى للقضاء طبقا للشروط اليت حيددها القانون تعيني القضاة ونقلهم وسري  ل :�لقو 

و على رقابة إنضباط القضاة حتت للقضاء  األساسيحكام القانون أإحرتام  لوظيفي ويسهر علىسلمهم ا

ا�لس فيه ال يقرر  ف،  76وهذا على خالف ذلك ما أورده دستور  .لرئيس األول للمحكمة العليا " �سة ار 

  )1( . نقلهم قضاة والتعيني ال

و    قانونية الضما�ت الناك نقلة نوعية يف توفري أن ه، من خالل هذه النصوص اجلدير �إلستنتاج و        

وال شك أن هذا إنعكاس للتحول . إعطاء إستقاللية أكرب للمجلس األعلى للقضاء يف أداء مهامه 

حالل السلطة القضائية املكانة إفسيادة القانون و . و الدميقراطية ام الدستوري حنامللحوظ الذي شهده النظ

اطية ومن هنا فإن احلكم على مدى دميقر  . إستبدادهعدم اسي للحكم الدميقراطي و الالئقة شرط أس

ءة ومدى كفا، يتوقف على املكانة اليت حتتلها املؤسسة القضائية يف الدولة ، النظام و سيادة القانون 

  . و إحرتامها من قبل الشعب و املؤسستني التشريعية و التنفيذية، أعضائها 

       : 2008و  1996 يلقضاء يف تعديلحقيقة ا _ 2 

أحدث من خالل و  نيةاء على خطى الدول األجنلوساكسو أخذ بوحدة القض 89إذا كان دستور        

فإن اجلزائرية، تنظيم مؤساسات الدولة تكريسه ملبدأ الفصل بني السلطات عدة حتوالت عميقة يف 

فنهج ، كما إعتنق مبدأ إزدوجية القضاء .تنظيمها بشكل حمكم قد كرسها وأعاد  28/11/96دستور

إجياد أنسب الصيغ من أجل إبعاد العدالة عن �ثريات السلطة  املدرسة الفرنسية سعيا منه إىل بذلك �ج

  دستور الوإذا كان مضمون .  )2("  ميكن من املوضوعية بقدر ما، السياسية و ضمان حياد حقيقي هلا 
  

  ـــــــــــــــــــــــ 

 املنعقد ، الصادر عن املؤمتر الدويل للقضاة ، من مشروع مبادئ إستقالل القضاء  16املادة  نص كفلحيث   )1(

يعزل القاضي إال  جيب أن ال من خالل النص على أنه : "محاية خاصة للقاضي ضد العزل  �1981يطاليا سنة 

بسبب جنائي أو بسبب اإلمهال الكبري أو املتكرر أو بسب عدم الكفاية العقلية أو أن يبدي شكال ظاهرا لعدم لياقته 

  . " لشغل وظيفة القاضي

  . وما يليها 104، ص مرجع سابق ،  ، التجربة الدستورية اجلزائرية حمفوظ لشعبملزيد من التفصيل أنظر : _  )2(
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إال ما تعلق �ألخذ �زذوجية ،  89حول السلطة القضائية ال خيتلف كثريا عن مضمون دستور  املنوه به

وهو إمتياز . اإلداري إىل جانب القضاء العادي وذلك من أجل إرساء قواعد النظام القضائي  )1( القضاء

 فقد أدخل هذا .  )2( حتسني اإلجتهاد القضائي بنوعيه  و يشكل قفزة نوعية يف .ه هذا الدستور جاء ب

نظاما يتكون من احملاكم و ا�الس القضائية و احملكمة العليا  152املادة ما تضمنه نص  من خاللالدستور 

ونصت املادة على �سيس مؤسسة قضائية . احملاكم اإلدارية و جملس الدولة  و قضاء إداري متكون من

   " تسمى بـ "حمكمة التنازع ني احملكمة العليا وجملس الدولة تتوىل الفصل يف تنازع اإلختصاص ب

م أن أن مركز اإلدارة متميز ومن مث حتت ، إلزدواجية القضاء ملربرات خمتلفة أمهها 96ويعود تبين دستور       

يكون هلا قانون خاص مالئم ينسجم مع طبيعة نشاطها و أساليبها و إمتيازا�ا و جيب أن ختضع جلهات 

الثوري   التصحيحأما وحدة القضاء اليت أخذ �ا النظام الدستوري اجلزائري منذ .  القضاء اإلداري املستقل

دارية من إختصاص جهة قضاء اإل و الذي جيعل مجيع املنازعات العادية و  1996دستور  و  1965لسنة 

مبدأ ، مبدأ سيادة القانون هو أن  من مربرات األخذ به . وكان تطبق عليها قواعد قانونية واحدة ت ،واحد 

ملبدأ سيادة  هو إهدار و هدمت اإلدارية من إختصاص القضاء العادي زعااإخراج املن أن و . ال يتجزأ 

   )3(. القانون يف الدولة 

الذي جاء أن :           138املادة  نصمن الباب الثاين من الدستور  الفصل الثالثضمن وبذلك ت     

ال خيضع " : أنه  147املادة نص ؤكد يو . "  و متارس يف إطار القانون  " السلطة القضائية مستقلة

  ن ـقضاء عا�لس األعلى لل م" القاضي مسؤول أمافإن :   149وفقا للمادة  و. القاضي إال للقانون " 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

الفرنسية من  1789" جيد مبدأ إزدوجية القضاء يف ختويف الثوار بعد الثورة  أنه : يرى األستاذ عمار عوابدي  )1(

تدخل القضاء العادي ( الربملا�ت القضائية ) يف اإلدارة و تقرر مبدأ إستقالل اإلدارة العامة الفرنسية إستقالال مطلقا 

، دروس يف القانون  عمار عوابدي_  أنظر:ملزيد من التفصيل يف املسالة  .� و موضوعيا عن القضاء العادي "' عضو 

 . 30_29 ص ، 1984 ،، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر اإلداري

  . وما يليها 109، ص  السابق ، املرجع  بعشحمفوظ لأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

  . 37_35ص ، ص نفسه  مرجع ،عمار عوابدي : _  لى وجه اخلصوصلتفصيل يف املسالة أنظر عزيد من امل )3(
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فإن : "  154املادة  . وحسب نص القانون " عليها يف  حسب األشكال املنصوص، كيفية ممارسة مهامه 

ؤول األول عن فكون املس، وهذا هو لب املوضوع .  يرأس رئيس اجلمهورية ا�لس األعلى للقضاء "

فال . لية السلطة القضائية قضائية معناه إهدار تلقائي ملفهوم إستقال زالتنفيذي يتوىل ر�سة أعلى جهةهااجل

 . دىن و نقول هناك إستقاللية السلطة القضائيةأهناك قاض أعلى يف البالد و قاض  يعقل أن يكون

و يقرر ا�لس األعلى . و متس نزاهة حكمه  والقاضي حممي من كل التأثريات اليت قد تضر �داء مهمته 

ملادة لنص او سري سلمهم الوظيفي طبقا قضاة و نقلهم للقضاء طبقا للشروط اليت حيددها القانون تعيني ال

115/1 . )1(  

املواد املذكورة و اليت تؤكد بوضوح مدى  لدأ اإلستقاللية من خاللوهكذا تتجلي لنا عناية النص مب     

إستقاللية القاضي و ضما�ت اإلستقاللية اليت وفرها الدستور ألن السلطة القضائية تضمنت إحرتام القواعد 

ولذا فإن " إحرتام املؤسسة القضائية من قبل املؤسسات األخرى والشعب  . لقانونية وتعمل على تطبيقهاا

    )2(.  يعد الضمانة األساسية والرئيسة لسواد حكم الشعب و العدالة "

. وهذا ما يؤكده الواقع ،  ض نفسها على عمل القضاةر زالت تف �ثريات اإلدارة ما نذلك فإرغم و      

عن   و لدى الرأي العام تساؤالت كثرية جبهة التحرير الوطين يف اإلعالم د أ�رت تداعيات ملف حزبفق

رفع أعضاء معارضون من حزب جبهة التحرير الوطين  ذلك  مبناسبة و.  السلطة القضائية حدود إستقاللية

  ) 3. ( دعوى قضائية، حتت إسم احلركة التصحيحية 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

شبيه  96من دستور  138املادة نص فمضمون .  89واملالحظ أن هذه النصوص ال ختتلف عما جاء به دستور  )1(

نص و مضمون  138املادة نص شبيه مبضمون  147املادة نص و مضمون  89من دستور  129املادة نص مبضمون 

نص و مضمون  140املادة نص ون شبيه مبضم 149املادة نص و مضمون  139املادة نص مبضمون شبيه  148املادة  

  . 146املادة نص شبيه مبضمون  155املادة  نص  ومضمون 145املادة نص شبيه مبضمون  154املادة 

  وما يليها .  212ملزيد من التفصيل أنظر : _ سعيد بوالشعري ، مرجع مذكور ، ص  )2(

و . ذي زكى السيد علي بن فليس أمينا عاما للحزب طالبوا فيها �لغاء املؤمتر الثامن للحزب الوهي الدعوى  اليت  )3(

و الذي يرتقب أن يعلن فيه السيد علي بن فليس ترشحه لر�سة اجلمهورية ، طالبوا مبنع إنعقاد املؤمتر اإلستثنائي للحزب 

   =جلس قضاء اجلزائر مبأصدرت الغرفة اإلدارية  03/10/2003وبتاريخ إذ  . �سم جبهة التحرير الوطين
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وال . أن التشابه يف املضمون كبري بني الدستورين  هويف ختام هذا العرض ،  إن اجلدير �إلستنتاج       

هو �سيسه  96غري أن اجلديد الذي أورده دستور .  89عديل لدستور تهو  96فدستور يف ذلك ، غرابة 

اليت تنص على مهام احملكمة العليا و تنشئ جملس الدولة و  152ملؤساسات قضائية جديدة يف املادة 

اليت تنص على إنشاء حمكمة حملاكمة رئيس اجلمهورية و رئيس احلكومة يف  158. أما املادة  حمكمة النزاع

ولكن دون أن يعني . ا مثناء أداء مهامهأألول و عن اجلنا�ت واجلنح للثاين وذلك حالة اخليانة العظمى ل

احملكمة مل  ن هذهأ املالحظو . الدستور اجلهة اليت حتدد اخليانة أو اجلهة اليت تكشف اجلنح و اجلنا�ت 

ن الكشف عن مل يصدر بعد القانون الداخلي الذي يرتقب أن حيدد اجلهة املسؤولة عتتأسس إىل حد اآلن و 

من فتح جمال التعددية السياسية و  89. وأن التطور الذي محله دستور  امإل�ا اجلنا�ت واجلنح وعن جهة

التوسيع الذي أحدثه لطة القضائية ورغم حجم التعميق و األخذ مببدأ الفصل بني السلطات وتبين ثنائية الس

 . 76و  63ها املرموقة اليت إحتلتها يف دستور على مكانت ن السلطة التنفيذية بقيت حمافظة، فإ 96دستور 

مما يؤكد نفوذ الرئيس و �ثريه ، بقى الدستور للرئيس ر�سة ا�لس األعلى للقضاء والسلطة السامية أفقد 

و تزايد مهام الدولة اليت فرضت الظروف املختلفة  و حبكم تراجع دور الربملان. البالغ على السلطة التنفيذية 

  ل ــمما جع، تكن من إختصاصها مل  يتلكثري من ا�االت الدخلها يف ان

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ذلك مبنع عقد املؤمتر اإلستثنائي  و، إستعجاليا ضد قيادة حزب جبهة التحرير الوطين لصاحل احلركة التصحيحية  قرارا =

اإلستعجايل أمام  القرارقيادة احلزب  تستأنففا. للحزب �ي جهة من الرتاب الوطين أويف املقرات العمومية أواخلاصة 

اإلدارية  غرفةألغى فيه قرار ال 18/10/2003وبعد املداوالت أصدر ا�لس قرارا إستعجاليا وذلك بتاريخ . جملس الدولة 

ا نص إال ملعدم إختصاص اجلهات القضائية اإلدارية للفصل يف املنازعات املتعلقة �لتنظيم والتسيري الداخلي لألحزاب 

رفعوا من جديد ، لكن أعضاء احلركة التصحيحية  و . املتعلق �ألحزاب السياسية 97/09عليه القانون العضوي رقم 

 يففكان أن أصدرت الغرفة اإلدارية قرارا بعدم شرعية املؤمتر الثامن . دعوى قضائية إللغاء املؤمتر الثامن لعدم شرعيتة 

فإن جملس ، مطالبة �لغاء قرار الغرفة اإلدارية ، قيادة احلزب أمام جملس الدولة و ملا إستأنفت  .جتميد نشاطات احلزب 

وقد إستنتج بعض القانونيني .  الدولة أيد قرار الغرفة اإلدارية وحكم بتجميد نشاطات احلزب و جتميد أمواله و ممتلكاته

كما دفعتهم إىل .و الثاين   األول   ر القرارينأن قضاة الغرفة اإلدارية قد تعرضوا لضغوط دفعتهم إىل إصدا، املراقبني و 

ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر على وجه  . خرق وخمالفة أحكام القانون العضوي املتعلق �ألحزاب السياسية

  وما يليها . 109اخلصوص : _ حمفوط لشعب ، املرجع السابق ، ص 
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. تقرتح جماالت حمددة على سبيل احلصر لصاحل السلطة التشريعية   96و  89 السلطة التنفيذية يف دستور

 املشرع على  وضع يقتصر دور وما بقي يدخل يف إختصاص السلطة التنفيذية و حىت ما هو حمدد حصرا

أما ما عدا ذلك فيدخل يف إختصاص السلطة . كثري من املواضيع يف  وضع القواعد أو املبادئ العامة على 

ثنائية اجلهاز التنفيدي فهذا ال يعين أن احلكومة متارس  96و 89وعندما أقر دستور  إال أنه . التنفيذية

وتبقى  لصاحل رئيس اجلمهورية ق دوما واضح و فتفال. ) يف النظام الربملاين  الوزارة إختصاصات احلكومة (

  . املؤسسة الوحيدة املستقلة يف نظامنا هي السلطة التنفيذية

  

  املطلب الثاين

  مستلـزمات السلطة املختصة كضمـان                            

  للشرعية الدستورية و املشروعية القانونية

  

قامت  اإذ. فضد اإلنتهاكات يتطلب نظام  ،من املؤكد أن  ضمان حقوق اإلنسان وحر�ته األسلسية       

 عن كون الدولة تتدخل للعالج . كان ذلك سهل معاجلته ، فإن األمر يتعلق �نتهاكات من  قبل األفراد

ليس كذلك ملا تكون الدولة هي املنتهكة احلال طريق ضمان األمن و التوازان بني مصاحل األفراد . ولكن 

.)1( 

، فإشكالية حقوق اإلنسان جتد مصدرها يف  هي املنتهكة هلااليت تعرتف �حلقوق كانت الدولة  وإذ        

كيف ميكن للدولة املنتهكة ولكن   ، فهي ترمجة لنظرية جون لوك املتعلقة �لعقد اإلجتماعي. حتديد السلطة

  نيـروح القوانجاء مونتيسكيو يف كتابه يف هذا املقام  . حلقوق اإلنسان أن تكون حامية هلا ؟

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

السلطة و  . و السلطة يرى البعض أن حقوق اإلنسان هي أوال وقبل كل شيء قضية عالقة بني الفرد ويف هذا الصدد )1(

على السلطة وهذا يقود� إىل احلديث عن إلتزام القائمني  . حدودهلا يف الدولة القانونية احلديثة ال ميكن أن تكون 

.   فإننا نكون أمام الدولة القانونية اليت خيضع فيها احلكام لسلطان القانون، ما إلتزم هؤالء �لقانون و إذا . �لقانون 

. ملزيد من التفصيل يف  م فوق القانونأ�رسون للسلطة اليت يرى فيها املما، ونكون أمام الدولة اإلستبدادية أوالبوليسية 

،  ، اجلزائر ، عني مليلة ات يف التجربة الدستورية اجلزائرية ، دار اهلدى، الفصل بني السلط ذبيحاملسالة أنظر:_ ميلود 

  _             Frédiric sudre  , op cit , p47 et Sعلى وحه اخلصوص :  . وأنظر 8، ص 2007
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ولكي حيمي القضاء حقوق  . ن يف ضرورة الفصل بني السلطات الثالثمكإذ ي،  �حلل هلذا اإلشكال

ن يكون سلطة مستقلة عن السلطات األخرى يف أفيجب ، نتهاكات الصادرة عن الدولة اإلنسان ضد اإل

حاكم مييل إىل التعسف يف  لوأن ك، يان غد واحد ينتج عنه اإلستبداد و الطركز السلطة يف يألن مت . الدولة

لطة على حساب طة توقف سلن تكون سأولكي ال يتعسف جيب . ادفه حدود ستعمال سلطته حىت تصإ

األساسي هو  فيجب أن يكون دوره، ولذلك ليكون القضاء ضامنا حلقوق اإلنسان  . نظرية مونتيسكيو

أي جيب ، القانون عادال  مث جيب أن يكون ذلك. طبيق القانون و يكون القانون فوق مجيع أفراد ا�تمع ت

وظيفة كما له . يقر حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية، ن يكون الدستور ذاته أالدستور  حكامأأن يوافق 

اليت حيتلها يف تنظيم السلطات يف فالوظيفة السياسية تدل على املكانة البارزة . سياسية وأخرى إجتماعية 

  )1( فهو يعد رمزا من رموز السيادة  وسيلة ملمارسة السلطة.. الدولة 

حار س لة القانون و كو�ا بني كو�ا من متطلبات دو  القضائية سندرس السلطة، ولبحث املسألة       

ه السلطة كضمانة للشرعية نتعرض �لتفصيل ملستلزمات هذ الشخصية من خالل الفرع األول ، مثية للحر 

  الدستورية و املشروعية القانونية من خالل الفرع الثاين .
  

  األول فرعال

  متطلبات دولة بني كو�ا منالسلطة القضائية 

   ةـالشخصي  حار س للحريةوكو�ا  القانون                         
  

و مفاده إلتزام مجيع . مبدأ سيادة القانون  جند،  من بني املبادئ اليت تسود ا�تمع الدويل املعاصر       

  ةــأي أن القاعدة القانوني )2(. أعضاء ا�تمع و أجهزة الدولة �لقوانني اليت تصدرها السلطة املختصة 
  

               ـــــــــــــــــــــــ

ان أو حمكوما و �لتايل ضمان حقوق حرتامه على اجلميع حاكما كإالقضاء بدور تطبيق القانون وفرض و�لتايل يقوم  )1(

األشخاص و حر��م اليت هي غاية القانون هذا و يكون ذلك مبراعاة حقوق اجلميع أي ضمان توازن احلقوق املتعارضة . 

 Francois Kermaleguen.institution juridicaires.3ém édition _ملزيد من التفصيل على وجه اخلصوص : 
juris- classeur.Paris,France, 2003 ,p5 et S .                                                                         

الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات ،  أمحد فتحي سرور_ ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر :  )2(

  وما يليها . 121سابق ، ص اجلنائية  ، مرجع 
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مل يلتزموا  فإن. ميع �تباع أحكامها اجلزم تلوي. حاكمني كانوا أو حمكومني ، يعا �يت فوق إرادات األفراد مج

و إذا  . لف للقانون و �لتايل غري قانوين وغري مشروع صار تصرفهم خما، خاصة احلكام �لقاعدة القانونية 

أن هذا املبدأ يضمن ، ا ال ريب فيه ومم )1(. كان خروج احلكام على القانون فال توجد دولة القانون 

اليت تصبح ختضع للقانون بعيدا عن أهوائها و ، حقوق األفراد و حر��م يف مواجهة السلطة القائمة 

حيقق األمن لألفراد �لتزامهم �لقوانني اليت تسري عليهم كما  ، بدأ سيادة القانونهكذا فإن م. و حتكمها 

يفيد مبدأ سيادة القانون أن تسود أحكام القانون يف الدولة على احلاكم و . و  )2(لسلطات اتسري على 

يادة اليت وإن تلك الس  )3(، بل سلطات الدولة كذلك  �ا اجلميع و ليس األفراد فقط احملكوم و يلتزم

فإذا خالفها . أي يكون مضمونه متوافقا مع املبادئ الدستورية ، تفرض إحرتام الشرعية ، يتمتع �ا القانون 

.كما أن السلطة القضائية تظهر كحارس فعلي للحرية  شروعية الدستوريةبعيب عدم ال، صار قانو� معيبا 

نه هو العنصر ضما�ت احلرية الشخصية ، فإ  تنفيذفإذا كان القاضي هو العنصر األساسي يف. الشخصية 

 و �لتايل فالرقابة على تنفيذ الضما�ت القضائية. يتحدد يف تطبيق القانون ، ألن دور القاضي . الوحيد 

  إىل البحث عن مدى صحة تطبيق القانون من طرف القاضي .يؤدي 

اجلزائري �عتبارها من متطلبات دولة  ولبحث املسألة ، سنتعرض حلقيقة السلطة القضائية يف التشريع      

  القانون يف املقام األول ، مث نتعر ض حلقيقتها بكو�ا حارس للحرية الشخصية يف املقام الثاين .

  

 : دولة القانون أوال : حقيقة السلطة القضائية �عتبارها من متطلبات 

ل بني السلطات و تطبيقه تطبيقا سليما حىت تتواحد الشرعية الدستورية ، ال بد من األخذ مببدأ الفص      

، لتأخذ كل سلطة من السلطات الثالث يف الدولة مهاما مستقلة . مع ضرورة وجود عالقة بني هذه 

السلطات . مبعىن وجود رقابة متبادلة بينها كحق السؤال و اإلستجواب وسحب الثقة . حيث تظهر دولة 

التشريعية و التنفيذية ، ليصري الزما علينا التعرض لواقعها يف القانون من خالل التعرض لعالقتها �لسلطتني 

  إطار مبدأ الفصل بني السلطات .
  
 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ، يف مصر  ، القضاء الدستوري حيي اجلمل_ أنظر : ملزيد من التفضيل ) 1(

 . 121، ص السابق ، املرجع  تحي سرورأمحد ف: _  أنظرملزيد من التفصيل  )2(

  .1999، دارالنهضة العربية ،القاهرة ، ، القضاء اإلداري عبد الوهاب  حممد رفعتأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )3(
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  : عالقة السلطة القضائية �لسلطتني التشريعية والتنفيذية_1

، فإنه يفهم  مل ينص صراحة على مبدأ الفصل بني السلطات،  1989رغم أن الدستور اجلزائري  لسنة      

و .          وذلك إلستعماله مصطلح السلطات ، خذ به خالل نصوصه أن املشرع اجلزائري �من 

 ولكن يالحظ �ن هناك عالقة بني السلطة القضائية و . لكل سلطة من السلطات فصل مستقل ختصيص

قد سايرت العديد من الدول يف ختويل السلطة ، إذا كانت اجلزائر و  . التشريعية و التنفيذية السلطتني

 هملويي مثل منحها حق تعيني القضاة و حتالتنفيذية صالحيات تؤثر بواسطتها على القضاء والعمل القضائ

يتمثل يف تعميق هذه الصالحيات ، فإن ما تتميزبه اجلزائر ، احلق يف العفو و ختويله  رئيس اجلمهورية ل

و تتوقف طريقة التعيني املتبعة إىل . السلطة التنفيذية هي صاحبة حق تعيني القضاة إن . ف بشكل حمسوس

  )1(. حد بعيد على املبدأ الدستوري الذي ترتكز عليه الدولة

لسلطات واألخذ مببدأ فصل ا. فاألخذ مببدأ سيادة األمة أو الشعب بتالءم مع األخذ �إلنتخاب      

ألخذ بتعاون السلطات يسمح وا.  )2(و تعيينهم من السلطة القضائية نفسها أيتالءم مع إنتخاب القضاة 

نظام القوائم اليت  عن طريق، مع إمكان األخذ �لنظام املختلط للتعيني  السلطة التنفيذية القضاة من بتعيني 

ما حيقق املوازنة بني حقوق السلطة التنفيذية  وهو. ب أو ممثليهم إلعتماد السلطة التنفيذية تقدم من الشع

  )1( .، �حلفاظ على إختصاصات األوىل مع الوقف الضروري لتحكم الثانية  إستقالل السلطة القضائيةو 

 �لسلطتني ارها من متطلبات دولة القانون وعرب عالقتهاوهر السلطة القضائية �عتبولعرض ج       

التشريعية و التنفيدية نتعر ض جلملة من املظاهر أين يتجلى من خالهلا حال السلطة القضائية يف اجلزائر 

  وفق الوصف املذكور وهي : 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

        .Jean Louis Spriet, l’indépandance de la magistrature,thèse lille,1943,p19 et S _  : أنظر) 1(

وهذا ال  إمنا إستقالال و ظيفيا و عضو� و  السلطة يفرتض ليس فقط أداء وظيفةأن مصطلح ، يرى بعض الفقهاء  )2(

ني الطريقت وكلتا. أو اإلنتخاب الشعيب ، ، تتمثالن يف اإلدارة الذاتية  سوى بطريقتني ،يتحقق �لنسبة للقضاء  ميكن أن

 :ر ـأنظ . إلعتماد السلطة التنفيذية هميممثل أو سياسيا �لنسبة �تمع دميقراطي غري مقبولتني نظر� و

  _ V.Walid Laggoune, La justice dans la constitution algérienne de 22 novembre 1976 , R, A,J 
  E, P n2, 1981, p 188 et S .                                 

     ,V Spriet, l’indipandance.., op cit,p 31-32 _ :على وجه اخلصوصأنظر ملزيد من التفصيل يف املسالة  )3(
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  :  1996 دستورأ _ 

هو الذي يقرر تعيني القضاة طبقا للشروط اليت ، على أن ا�لس األعلى للقضاء منه  155 املادةتنص      

تعيني القضاة للسلطة  خيول سلطة، فإن القانون الذي يفرتض فيه تنفيذ هذا النص  . حيددها القانون

نون القا املتضمن 12/12/1989املؤرخ يف  89/21من القانون رقم  2 ن املادةم 1 . فالفقرة التنفيذية

تنص على أن  24/10/1992املؤرخ يف  92/05رقم  املرسوم التشريعي األساسي للقضاء املعدل مبوجب

بناء على إقرتاح وزير العدل و بعد مداولة ا�لس ، تعيني األول بصفة قاض يتم مبوجب مرسوم ر�سي ال

اء �ن التعيني األول للقضاة ومايليها من القانون األساسي للقض 24تنص املادة كما   . األعلى للقضاء

من  ار ر ، وذلك بعد فوزهم يف املسابقة الوطنية اليت تفتح مبوجب ق خيص محلة ديبلوم املعهد الوطين للقضاء

، و اليت تنظم طبقا لقرار وزير العدل املؤرخ يف  وزير العدل على مستوى املعهد الوطين للقضاء

  لتنظيم املسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسريها املتضمن القواعد العامة املطبقة 08/07/2000

  . )1(قيهم تكوينا يستمر خالل ثالث سنوات وبعد تل

  :القانون األساسي للقضاء ب _ 

، بناء على إقرتاح وزير  تعيني بعض الفئات مباشرة ، وبصفة إستثنائيةب همن 32و 31املاد�نسمح ت      

تعيني يف مناصب املسؤولية على مستوى اليكون  وبذلك . األعلى للقضاء العدل وبعد جمرد إستشارة ا�لس

، بناء  ، مبوجب مرسوم ر�سي من القانون األساسي للقضاء 3من املادة  2، طبقا للفقرة  اجلهات املختصة

دى ، النائب العام ل . و يتعلق األمر بتعيني كل من الرئيس األول للمحكمة العليا على إقرتاح وزير العدل

، وكيل  ، رئيس احملكمة قضائي، النائب العام لدى ا�لس ال ، رئيس ا�لس القضائي احملكمة العليا

املعدل و املتمم لألمر  26/06/2001املؤرخ يف  01/08من القانون رقم  39تنص املادة كما   . اجلمهورية

لتحقيق يعني مبرسوم ن قاضي ااملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية � 08/06/1966املؤرخ يف  66/155 رقم

  ور ـمن الدست  77تنص املادة كما  . مهامه بنفس األشكال ىر�سي وتنه
  
  

   ــــــــــــــــــــــ

املعدل للمرسوم  06/07/2000املؤرخ يف  2000/84من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة وهذا ما تضمنه نص  )1(

و           املتعلق بتنظيم املعهد الوطين للقضاء و سري حقوق الطلبة  19/05/1990املؤرخ يف  90/139التنفيذي رقم 

  .2000لسنة  41رقم للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ية _ اجلريدة الرمس واجبا�م
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مبعىن أنه يف حالة ثبوت  . على أن لرئيس اجلمهورية حق إصدار العفو وحق ختفيض العقو�ت أو إستبداهلا

، لرئيس اجلمهورية صالحية العفو الشامل عن العقوبة املقضي �ا ضده  شخص جلرمية معينة وإدانته جزائيا

    (1) . أو ختفيض تلك العقوبة أو إستبداهلا بعقوبة أخرى

الذي يتعني أن حتقيقه هو معيار إستعماله حني يتعذر على  ، وويربر تقرير حق العفو �خلري العام       

     ومن أجل ذلك يتعني اإلقتصار على إستعمال حق العفو على حاالت إستثنائية . القضاء القيام بذلك

         يشتهر رئيس اجلمهورية �لرمحة اسبات الرمسية كي املنة إستعماله يف اإلحتفاالت و تفادي كثر و 

  ألن ذلك يؤثر على دور القضاء يف مكافحة اجلرائم و ميس بشعور ضحا� املستفدين من العفو . التسامحو 

من املرسوم  9س اجلمهورية مبوجب املادة قد حدد حق العفو املخول لرئي، يالحظ أن املشرع اجلزائري كما 

بنصه على أن تشمل  اإلرهاباملتعلق مبكافحة التخريب و  30/09/1992 املؤرخ يف 92/03التشريعي رقم 

سنة سجنا  حني تكون العقوبة الصادرة  20عقو�ت السجن الصادرة عن عقوبة غري قابلة للتخفيض هي 

ولكن بقي هذا التحديد  هي السجن املؤبد ، و النصف عندما تكون العقوبة الصادرة هي السجن احملدد 

وميكن  . اإلرهابو             تتمثل يف جرائم التخريب، ه يتعلق بنوع معني من اجلرائم ، لكون غري كاف

م التحديد املفروض أن يتومن  . لرئيس اجلمهورية تفاديه حىت يف ا�ال املذكور �ستناده إىل نصوص أخرى

، تفاد�  )2(ائية الظروف اإلستثنار ، يف إط مراسيم ر�سية أو قواننيالصادر حلق العفو، سواء مبوجب 

، مها ا�لس  أما املهمة األساسية للربملان املتكون من غرفتني . لوقوعه بصفة دورية يف املناسبات الرمسية

من  98املادة  طبقا لنصإعداد القوانني و التصويت عليها تتمثل يف ، فالشعيب الوطين و جملس األمة 

 ريقذلك عن ط، يف العمل القضائي. وحبكم طبيعتة يتعني عليه تفادي تدخل  الدستور
  

 ــــــــــــــــــــــــ

العفو  ه حىت احلق يف الفصل يف طلب ، وليس ل وكما ال يعترب العفو حقا للشخص الذي أدين بعقوبة سالبة للحرية )1(

لعفو وال حىت ، فإنه ليس للقضاء حق التدخل من أجل احلصول على ا ، أو تلقيه قرار �ملوافقة أو الرفض الذي يقدمه

  ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر :  . تقدير مالءمته أو رقابة إجراءات حمل العفو
_ Jaques Montell, la grace en droit francais moderne, litec,Paris, 1959.p6.                               

الصادر بتاريخ ، وري للجنة العسكرية للسالم الوطين من امليثاق الدست 2و 3انيا مثال حددت املاد�ن طففي موري )2(

وجعلته ال يشمل سوى األفراد املدانني بعقو�ت القصاص  . حاالت إستعمال رئيس الدولة هلذا احلق 09/02/1989

يف القانوين للحقوق واحلر�ت العامة  ، النظام بدر خان عبد احلكيم إبراهيم. للتفصيل يف املسألة أنظر : _   واحلدود

  .1032 _ 976ص  ص  ، 1991،  4، العدد  السياسيةلة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية و ا� انياطموري
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 )1(.  وترك حكم القاضي ينتج كامل أثره نزعات املعروضة عليهتركه القاضي حرا يف الفصل يف امل

  : وإال إعتربوا منكرين للعدالة عن السلطة التشريعيةالقضاة بتطبيق القوانني الصادرة م التز إ _ج 

ألن الرقابة الدستورية ال  . لقوانني تتعارض مع أحكام الدستوروذلك حىت ولو الحظوا �ن تلك ا      

و أكثر من ذلك ليس للقضاة حىت . صاصا�م ويتوالها ا�لس الدستوري يف اجلزائر تدخل ضمن إخت

من الدستور على كل  166املادة  لنص ، كون تلك الصالحية تقتصر وفق إمكانية إخطار ا�لس الدستوري

ة ميكن للسلط مع مالحظة أنه . من رئيس اجلمهورية و رئيس ا�لس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة

ففي حاالت التأثري  . ذلك التأثري مباشرا أوغري مباشر ، سواء كان هذا التشريعية أن تؤثر يف العمل القضائي

من قانون العقو�ت قيام القضاة �لتدخل  116املادة نص جتدر اإلشارة إىل أنه يف حني جرمت ، املباشر 

أو  أو مبنع وقف تنفيذ قانون ، تشريعية  سواء �صدار قرارات تتضمن نصوصا، يف أعمال السلطة التشريعية 

وجرمت واقعة قيام القضاة بتجاوز حدود  . إذا كانت القوانني ستنشر أو تنفذأكثر أو �ملداولة ملعرفة ما 

سلطا�م �لتدخل يف القضا� �لسلطات اإلدارية سواء �صدار قرارات يف هذه املسائل أو مبنع تنفيذ األوامر 

     أمروا بدعوة رجال أو أصروا بعد أن يكونوا قد أذنوا أو  الصادرة من اإلدارة

�لرغم من تقرير إلغاءها، فإنه مل يرد أي ، قيامهم مبهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم اإلدارة 

ومل ينشأ أي جهاز ميكنه إلزام السلطة التشريعية على ، نص مينع املشرع من التدخل يف أعمال القضاء 

      دور السلطة التشريعية يتمثل يف إعداد القانون . طاملا  ام بعدم التدخل يف العمل القضائياإللتز 

تؤثر على القضاة و العمل  ، إذ ميكنها أن ميكنها التأثري على القضاء �شكال خمتلفة ، فإنه التصويت عليهو 

صوص القانونية املتعلقة �لتنظيم القضائي مبناسبة إعدادها و التصويت على القانون األساسي للقضاء و الن

ومن   حني تصدر قوانني تطبق فيها، التأثري على سري القضا� املعروضة أمام القضاء وميكنها  . القضائي

  )2(  املتعلق �ستعادة الو�م املدين 13/07/1999املؤرخ يف  99/08أمثلة ذلك قيامها بسن القانون رقم 

  ورـهو تضمن الدست، ومن حاالت التأثري غري املباشر . ائية الصادرة التأثري على فعالية األحكام القضو 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

       Michel lesage,les intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice _أنظر :  )1(

 L.G.D.J, Paris, 1960, p20.                                                                                                                

  .  املتعلق �ستعادة الو�م املدين 13/07/1999املؤرخ يف  99/08القانون رقم   راجع يف ذلك ما تضمنه )2(
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القضاء إذا إستعملت يف  اضات اليت تسمح له برقابة أعمالصأحكاما ختول للربملان بعض اإلخت اجلزائري

و    138أكدت املاد�ن فقد  . قضاة سلطة رقابة أعمال التشريعية، بدال من ختول لل مواجهة وزير العدل

وملا مل يعترب املؤسس اجلزائري الربملان معصوما من اخلطأ و  . من الدستور على خضوع القضاة للقانون 147

ندها ، و لكنه مل يس دستورية القواننيعلى رقابة الأسس فقد  ، اإلحنراف عن املبادئ اليت أقرها القانون

 )1( . بل جعلها من إختصاص جهاز غري قضائي يدعى ا�لس الدستوري، للقضاء 

  : ضائية يف اجلزائر و مبدأ الفصل بني السلطاتلسلطة القا_ 2

تعادل هذه ائف الدولة طون من خالل توزيع وظمدلول الفصل بني السلطات اليت إعتربها أفالإن         

، وظيفة األمر و النهي وظيفة  الوظائف اليت صنفها بعد ذلك أرسطو إىل ثالث أصناف ( وظيفة املداولة

فصل بني ، . كما أن جون لوك  ) يف مقابل نظام سياسي يشمل هيئة احلكام واهليئة القضائية القضاء

إنه جعل من سلطة التشريع هي الوحيدة يف الدولة ف، أما جون جاك روسو . السلطتني التشريعية والتنفيذية 

  القضائية . التنفيذية و مل بني سلطات الدولة التشريعية وأقام التقسيم الكا، فقد أما مونتيسكيو . 

ألن القضاء أمانة ، تسهر على القضاء الذي يراد منه احلكم �لعدل القضاء ، ومبا أن السلطة القضائية      

 القضاءفإنه يتعني تعزيز جهاز ، لذين يلجأ إليهم كل الناس إلبتغاء العدل و اإلنصاف يف أعناق القضاة ا

رفعة  و    ملا هلذا القضاء من خدمة جليلة ، قاللية تأ اإلستقاللية حتقيقا ملبدا اإلسمبقومات وضما�ت ملبد

من و األمان واإلستقرار يف ساميا لتحقيق العدل و إحقاقا للحق و إزهاقا للباطل و توفري لأل عالية و مقاما

 . هلذه األسباب علينا أن نتساءل عن مدى إستقاللية القضاء عن السلطات األخرى يف الدولة. ا�تمع 

ليس غريبا أن يعد مبدأ الفصل بني السلطات أحد أهم الركائز األساسية اليت تستند إليها فكرة  و�لنتيجة

،  ذي ينسب إىل مونتيسكيوال أ، هذا املبد الدولة الدميقراطية ، وأحد ضما�ت احلرية يف الدولة القانونية

، من خالل حبثه عن املثالية السياسية عن طريق إجياد حكم معتدل  من أنه ليس أول القائلني به  معلى الرغ

ة وظائف الدوليعين فيما يعين توزيع رغم كون هذا املبدأ إمنا  . يوازن بني ضرورات السلطة و احلر�ت العامة

  منها  على هيئات ثالث تتوىل كل ، ، التنفيذية و القضائية التشريعية، الثالث 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

رقابة  والنص على صالحية القضاء يف،  فبالرغم من ضخامة اإلختصاصات املنوطة �ا، أما السلطة التنفيذية  )1(

راجع يف ذلك نص  . ون متكني من وقف تلك السلطة، فإن تلك الصالحية حمددة بشكل حيول د السلطة التنفيذية

  من الدستور . 147و 138املادتني 
  

296  

  الفصل األول...........القانون مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع اجلزائري



  

السلطة دا إىل حقيقة مفادها أن جتمع إستنا . منها وظيفتها احملددة بشكل مستقل عن السلطتني األخريني

وإن إجتماع وظيفة  .إذ أن السلطة املطلقة مفسدة مطلقة ، ي �حلرية ويقضي عليها ذيف جهة واحدة يؤ 

فما الذي مينع تلك اهليئة من إصدار قوانني متنح  . التنفيذ و التشريع يف هيئة واحدة يؤدي إىل إنتفاء احلرية

القضائية يف هيئة واحدة قد و  يعيةر أن إجتماع الوظيفة التش كما. ةنفسها سلطات و صالحيات واسع

. إىل سن قوانني مغرضة تتفق مع احلل الذي يراد تطبيقه يف احلاالت اليت تعرض أمامه للفصل فيها  يؤدي 

 يذ و أخريا فإن إمجاع وظيفيت التنفيذ و القضاء يف هيئة واحدة يؤدي إىل غياب رقابة القاضي عن عدالة التنف

  )1(.  و شريعته

�عتبارها من متطلبات دولة القانون و عرب مبدأ الفصل بني ، ولعرض جوهر السلطة الفضائية      

  أين يظهر موقف الدولة مبختلف أجهز�ا من املسألة وهي : ، نتعرض جلملة من مظاهر ، السلطات 

  )2( :زائرية نظامي حزب جيهة التحرير الوطين واملؤسسات املؤقتة للدولة اجلأ _ 

من  2هو نص املادة ، النص الوحيد الذي ذكر صراحة إعتناق اجلزائر ملبدأ الفصل بني السلطات إن       

، العناصراألساسية  ، التفيذية والقضائية " الفصل بني السلطات التشريعية التايل:و الذي صيغ �لشكل 

مل يوضح معامل الفصل بني ،  رغم أنه كنظام )3( " لكل دميقراطية هي القاعدة يف املؤسسات اجلزائرية

، بل  ، أو على األقل يضمن إستقالله ، ومل يتضمن أي نص جيعل القضاء يف رتبة السلطة السلطات

منه �ن احلكومة تتوىل تعيني األعضاء املكونني للمحاكم الثورية على املستوى  �26لعكس نصت املادة 

  )4( . الوطين

  

  ـــــــــــــــــــــــ

صرة و يف الفكر ، السلطات الثالث يف الدساتري املعا سليمان الطماوي_  : ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر) 1(

  .469، ص  1979،  ، الطبعة الرابعة دار الفكر العريب ، السياسي اإلسالمي

  . الدستور املكتوب و الشكلي األول للجزائر،  الوثيقةتعترب هذه إذ  )2(

  . وما يليها 26، ص مرجع  مذكور،  بوبشري حمند أمقرانملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(         

واليت عرفت فيها  . 1998ويف وقت الحق سادت لفرتة طويلة نظرية وحدة السلطة إىل غاية سنة فإنه ، ومع ذلك  )4(         

وإعادة توزيع  ة احلزبية بعد اإلعالن عن �اية سيطرة احلزب الواحدإقرار التعددي، اجلزائر حتوال هاما كان من أهم مظاهره 

وموقف ا�لس  1996و   1989، وتبني ذلك من خالل أحكام الدستورين الصادرين يف سنيت  وظائف الدولة املختلفة

 الدستوري منها.
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   : 1996و  1989تنظيم السلطات يف دستوري  ب _

ثاين حتت عنوان تنظيم السلطات كل من السلطة يف �به ال 23/02/1989تضمن دستور حيث      

املواد من  ، من خالل ما تضمنتهو السلطة التشريعية  91إىل  67املواد من  ، من خالل ما تضمنهالتنفيذية 

نص  وأكد يف  .  148إىل  129املواد من  ، من خالل ما تضمنتهو السلطة القضائية   128إىل  92

، حيث تضمن  28/11/1996هو احلال أيضا يف دستور و  .على أن السلطة القضائية مستقلة  129املادة 

 70املواد من  ل ما تضمنته، من خالعنوان تنظيم السلطات كل من السلطة التنفيذية  يف �به الثاين حتت

من  و السلطة القضائية  137إىل  98املواد من  ، من خالل ما تضمنتهلتشريعية و السلطة ا  97إىل 

 على أن السلطة القضائية مستقلة 138املادة نص وأكد يف  158إىل  138املواد من  خالل ما تضمنته

)1( .  

  : سلطات_ موقف ا�لس الدستوري من مبدأ الفصل بني الج 

 من أجل رقابة، إخطاره من قبل رئيس اجلمهورية  فرصل ا�لس  ام هذاإغتن يظهر من خالل و      

حني أخطر  بني كذلكتوي. دستورية بعض القوانني كي يبني موقعه الصريح من مبدأ الفصل بني السلطات 

وطين والقانون األساسي من أجل رقابة دسنور ية القانون املتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعيب ال

 ، ، أقام مبدأ الفصل بني السلطات نظرا لكون حمرر الدستورأنه و الدستوري  ا�لس أكد . أين للنائب 

عليه أن لكل نظرا لكون مثل هذا اإلختبار يرتتب و  السلطات العمومية . تنظيم �عتباره عنصرا أساسيا يف 

حني أخطر لرقابة ، أكد ا�لس الدستوري كما   )2( . سلطة هلا صالحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه

  ا ــوم 13خيص املادة فيما  أنه وقانون األساسي للنائب على دستورية القانون املتضمن ال

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ا ـو م 1989من دستور  148إىل  92و من  91إىل  97ملزيد من التفصيل يف املسألة راجع ما تضمنته املواد من  )1(

  . 1996من دستور  158إىل  70تضمنته املواد من  

،  37عدد ، ، اجلريدة الرمسية  28/08/1989ر. ق. م . د _  - 1رأي رقم ملزيد من التفصيل راجع : _  ال )2(  

ويف ا�لس  539_536، ص  1991_  3، العدد  ، منشور أيضا يف ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية 1989

  . 35_32، ص  1997،  ، اجلزائر ، أحكام الفقه الدستوري اجلزائري دستوريال
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م السلطات املستنبط من الدستور  نظرا لكون تنظيوأنه .  م مؤقتة ميكن أن يكلف �ا النائباتتناوله من مه

بناء على ما كما أنه و .  حيدد بدقة صالحيات كل جهاز 1989فرباير  23كما صادق عليه الشعب يف 

لزوم إستقاللية كل ، ألنه �مكا�ا أن حتدث اوضاعا مضرة ب غري مطابقة للدستور 13ن املادة فإ،  تقدم

حيتم أن متارس كل سلطة صالحيتها يف ، السلطات  ونظرا ألن مبدأ الفصل بني أنه و.  جهاز دستوري

جيب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود إختصاصا�ا لتضمن أنه و  امليدان الذي أوكله إ�ها الدستور.

من األمر  2 لرقابة دستورية املادةا�لس الدستوري ، أخطر األمر ملا  كذلك  )1(التوازن التأسيس املقام... 

، حيث  06/01/1997ا�لس الوطين اإلنتقايل بتاريخ  لقضائي املصادق عليه من قبلسيم ااملتعلق �لتف

أ أساسي لتنظيم ، �عتماده مبدأ الفصلبني السلطات كمبد مايلي: " إعتبار أن املؤسس الدستوريع أعلن 

�االت و ، واليت ال ميكن أن متارسه إال يف ا قد عمد إىل حتديد إختصاص كل منهاف ،  السلطات العمومية

  )2(وفق الكيفيات اليت حددها الدستور صراحة ... " 

�ن اجلزائر ،  1996  تفسريه ألحكام دستورصرحيا يف،كان ا�لس الدستوري  واجلدير �ملالحظة أن      

فإنه من املشروع البحث عن مدى إعتبار  . ، وأن القضاء سلطة مستقلة �خذ مببدأ الفصل بني السلطات

أن  ال سيما بعد،  �لسلطتني التنفيذية والتشريعية من خالل عالقته، ناحية العملية الة من القضاء سلط

   )3(  . �كد مؤخرا �ن السلطة مركزة فعال يف يد رئيس اجلمهورية

  ـــــــــــــــــــــــ

األساسي للنائب، انون املتعلق �لق 30/08/1989_  _ ق . ق . م . د 2قرار رقم ملزيد من التفصيل راجع : _ ال )1(

ص  نفسه ، املرجع للعلوم القانونية و اإلقتصادية   منشور أيضا يف ا�لة اجلزائرية 1989  37اجلريدة الرمسية عدد 

  . 24_19، ص نفسه  الدستوري اجلزائري، املرجع حكام الفقه أويف ا�لس الدستورين  547_541

  األمر  من 2حول دستورية املادة  19/02/1997رأ _ م د مؤرخ يف  4رأي رقم ملزيد من التفصيل راجع : _ ال )2(  

   وريـ، ا�لس الدست 06/01/1997املتعلق �لتقسيم القضائي املصادق عليه من قبل ا�لس الوطين اإلنتقايل بتاريخ   

  . 12_11، ص  1997،  2أحكام الفقه الدستوري اجلزائري، اجلزائر رقم 

  ةــعن قراره الرامي إىل دسرتة متازيغت كلغ 12/03/2003اخلطاب الذي ألقاه بتاريخ  يف إذ مبجرد أن أعلن )3(  

  وجد كال من ا�لس الدستوري و الربملان بغرفتيه يف خدمته.، وطنية 
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  : السلطة القضائية كحارس للحرية الشخصية�نيا : حقيقة 

 ومن حقوق اإلنسان أن. فهذا يعين أن احلرية متأصلة يف شخص اإلنسان ، يولد مجيع الناس أحرارا       

 من إختصاص القضاء فالرقابة اإلقرار �ا من إختصاص القانون و تنفيذها و، يعرتف للفرد حبريته الشخصية 

تنفيذها ختتص �ا أجهزة عدة منها قضائية ومنها سياسية و إدارية ومنها حكومية وغري حكومية وطنية على 

حيث ، الرقابة القضائية لتنفيذ الضما�ت القضائية مقتضيات فصيل وما يهمنا يف هذا املقام هو ت . ودولية

وتكمن أمهية هذه  . القاضي ذاتهيف محاية حقوق اإلنسان من إنتهاكات  امهم ادور تلعب هذه األخرية 

و  .  ي مدى شرعيتها و مالءمتها مع النصوص القانونية أ،  التأكد من مدى صحة اإلجراءات الرقابة يف

الرقابة متارس على مجيع  كما أن هذه.مجيع صوره العادية وغري العادية كذلك الرقابة عن طريق الطعن يف 

   )1(.  خمتلفة ائية قضءات ومتارس من طرف أجهزة ل اإلجرامراح

  : رقابة غرفة اإل�ام _1

لكو�ا اجلهة اليت تتمتع بسلطة توجيه اإل�ام النهائي إىل شخص يف مواد اجلنا�ت ، لغرفة اإل�ام أمهية       

على  من قانون اإلجراءات اجلزائية   12/2ويف إطارالرقابة على أعمال الضبطية القضائية نصت املادة  . )2(

.كما  رقابة غرفة اإل�ام تحتئي حتت إشراف النائب العام وذلك وكيل اجلمهورية إدارة الضبط القضا أن يتوىل

من قانون اإلجراءات اجلزائية  206املادة طبقا لنص متارس غرفة اإل�ام رقابة على أعمال الضبطية القضائية 

بة لضباط الشرطة القضائية يف و نسامل لعام أو رئيسها عن اإلخالالتوذلك إما بطلب من النائب اوما يليها ، 

  ةـناسبة نظر قضيمبتنظر يف ذلك من تلقاء نفسها  وهلا أن. مباشرة وظائفهم 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

و تتوىل احملكمة العليا . تتوىل غرفة اإل�ام الرقابة على أعمال الضبطية القضائية وكذلك أوامر قاضي التحقيق  حيث )1(

الدولة جملس كما يسهر . و توحيد اإلجتهاد القضائي يف املسائل املدنية و اجلزائية  نى صحة تطبيق القانو الرقابة على مد

  ة الشخصية يف اإلجراءات اجلزائية .محاية احلري واحملكم اإلدارية . الصادرة عن  ألحكامالرقابة على اعلى 

  وما يليها .   286ص  مرجع مذكور ، ،  حممد حمدةأنظر : _  )2(
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انون من ق 157نصت املادة ، أين يف شأن بطالن اإلجراءات .كما هلا دورا هاما  )1(مطروحة عليها 

املتعلقة �ستجواب املتهم  108إىل   100 واد منملخالفة لنص املاإلجراءات ا بطالنعلى اإلجراءات اجلزائية 

فعليه أن رأى قاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب �لبطالن . إذ أنه إذا  املدعي املدين و

.  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 158/1املادة ا نصت عليه ملطبقا يرفع األمر لغرفة اإل�ام ��لس القضائي 

قاضي التحقيق أن يوافيه مبلف الدعوى لريسله من فإنه يطلب ،  وإذا تبني لوكيل اجلمهورية أن بطال� قد وقع

ويف كلتا احلالتني تتخذ غرفة اإل�ام إجراءها وفقا ملا ورد يف . اإل�ام ليطلب منها البطالن اإل�ام  إىل غرفة

لدفاع خمالفة أحكام جوهرية ينتج عنها إخالل حبقوق اكما يرتتب البطالن أيضا يف حالة .  191املادة نص 

أن  على )2( . انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 159املادة  ت عليهنصملا طبقا أو حقوق أي خصم يف الدعوى 

قضت ،سباب البطالنوإذا إنكشف هلل سبب من أ. فوعة إليها ر فة اإل�ام يف صحة اإلجراءات املتنظر غر 

   تتصدى وهلا بعد اإلبطال أن الية له كلها أو بعضهات التءاببطالن اإلجرا

  

  ـــــــــــــــــــــــ

من قانون اإلجراءات اجلزائية . وهو القرار  208حيث أصدرت احملكمة العليا قرار خبصوص سوء تطبيق نص املادة  )1(

ابط الشرطة القضائية بعدما ضص التوقيف املؤقت لغرفة اإل�ام لخبصو  246742حتت رقم  14/12/2000الصادر بتاريخ 

حيث جاء يف ملخص القرار : " املبدأ  مفاد  اع .إعتربت غرفة اإل�ام أ�ا مل حترتم إجراءات التحقيق خبرق حقوق الدف

مع تو تس        فإ�ا �مر �جراء حتقيق ، من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه إذا ما طرح األمر على غرفة اإل�ام  208املادة 

فة اإل�ام ، أن غر ل يف قضية احلال . و احلاصلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن طل

شكل خرقا ت التحقيق املنصوص عليها قانو� يو إستبعدت إجراءات مسجلة أمام وكيل اجلمهورية إعتمدت على تصرحيا

 ، 2اجلزائرية ، العدد ا�لية القضائية ، وزارة العدل _ ر أنظر : ملزيد من التفصيل يف حيثيات القرا. حلقوق الدفاع " 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية . 208إىل  206و ما يليها . وراجع أيضا مضمون املواد : من  332، ص  2001

  ئية .من قانون اإلجراءات اجلزا 159إىل  157ومن  108إىل  100من  املواد  يف تفصيل ذلك ما تضمنتهراجع  )2(
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املادة طبقا لنص جراءات التحقيق غريه له صلة �أو قاضي التحقيق نفسه ىل إملوضوع اإلجراء أو حتيل امللف 

  ) 1( . ية انون اإلجراءات املدنمن ق 191

من  170املادة  نص اخلصوص ما جاء يف�ذا ونذكر . متارس غرفة اإل�ام رقابة عن طريق الطعن و        

وامر قاضي أمام غرفة اإل�ام مجيع أنف أل وكيل اجلمهورية احلق يف أن يستاليت ختو  ،انون اإلجراءات املدنية ق

رع يف قانون أمام هذه الغرفة إال يف حاالت حددها املش بينما ال حيق للمتهم و لوكيله اإلستئناف، التحقيق 

   ) 2(انون اإلجراءات اجلزائية . من ق 172/1املادة نص  مبوجب  اإلجراءات اجلزائية 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ر صدر عن احملكمة العليا عدة قرارات ، حبصوص ماهو موكول لغرفة اإل�ام من صالحيات . نذك ويف هذا الصدد )1(

أين ظهر تناقض يف قرار غرفة . يف قضية القتل العمدي ،  149495حتت رقم  27/05/1997منها القرار الصادر بتاريخ 

وكان ذلك ملخالفة . اإل�ام بني الوقائع و األسباب �ا أدت إىل �ييد أمر قاضي التحقيق األمر �ن ال وجه ملتابعة الدعوى 

أنه :      " من  من قانون اإلجراءات اجلزائية . وقد جاء مبلخص القرار 190و  189القانون عمال مبقتضيات املادتني 

املقرر قانو� أنه جيوز لغرفة اإل�ام �لنسبة للجرائم الناجتة من ملف الدعوى ، أن �مر بتوجيه التهمة طبقا لألوضاع 

كونوا قد أحيلوا إليها ... وملا كان �بتا يف من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل أشخاص مل ي 190املنصوص عليها يف املادة 

قضية احلال ، أن قرار غرفة اإل�ام مشوب �لتناقض بني وقائع الدعوى و عرض األسباب ، فكان على غرفة اإل�ام توجيه 

ت من قانون اإلجراءا 190و  189التهمة للمدعي ( ش ر ) لقيامه �طالق النار إجتاه الضحية طبقا ألحكام املاد�ن 

اجلزائية ... فإن غرفة اإل�ام ، عندما قامت بتأييد أمر قاضي التحقيق �ن ال وجه ملتابعة الدعوى �سيسا على أحكام 

من قانون العقو�ت ، فقد خالفت القانون و عرضت قرارها للنقض و اإلبطال " . ملزيد من التفصيل يف حيثيات  39املادة 

. وأنظر بذات املسألة : _ القرار  168، ص  1997،  2زارة العدل اجلزائرية ، العدد القرار أنظر : _ ا�لة القضائية ، و 

. وأنظر أيضا  265ص   1989  2، ا�لة القضائية ، وزارة العدل اجلزائرية ، العدد  15/04/1986بتاريخ  47019رقم 

 387، ص  2005،  1اجلزائرية ، العدد ، ا�لة القضائية ، وزارة العدل  02/02/2005بتاريخ  362769: _ القرار رقم 

.  

  =.  21/09/2005بتاريح  385600أين صدرت عدة قرارات عن احملكمة العليا نذكر منها  : _ القرار رقم  )2(
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  : رقابة احملكمة العليا _ 2

. فهي تسهر على إحرتام القانون وفرض  متثل احملكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي يف اجلزائر      

وتتوىل بطلب من اخلصوم أوالنيابة العامة الرقابة الالحقة على ) . 1( تطبيقه على احملاكم وا�الس القضائية

. و تبني مدى تطبيق القضاة للقانون تطبيقا سليما يف  القضائية الدنياة من اجلهات األحكام القضائية الصادر 

درجة �لثة ا ميكن إعتباره . ورغم ذلك ال توحيد اإلجتهاد القضائيل، وذلك  شأن القضية املعروضة أمامها

إطار الرقابة  ففي  )2(. ذلك إلكتفائها �لرقابة من �حية القانون دون الوقائع  . من درجات التقاضي

أنه جيب أن تتضمن  )3(جاء يف قرار احملكمة العليا ، القضائية على مدى تطبيق شرعية اجلرائم و العقو�ت 

إذ بدون ذلك . البطالن طائلة حتت وإال وقعت ، األحكام و القرارت عند اإلدانة �لنصوص القانونية املطبقة 

خيالف املبدأ هذا يعد خرقا  ومن مث القضاء مبا، ألحكام يتسىن للمحكمة العليا ممارسة رقابته على هذه ا

انون اإلجراءات من ق 195املادة طبقا لنص أنه مىت كان من املقر ر قانو�  ، )4(يف قرارها أيضا . و للقانون 

ئل  الدعلى أو ال تتوفر ، أو خمالفة  نه إذا رأت غرفة اإل�ام أن الوقائع ال تشكل جناية أو جنحةإ ، اجلزائية 

  والـرمية ال يزال جمهاملتهم أو مرتكب اجلان أو ك، كافية إلدانة املتهم 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

لطلباته . ملزيد  املطابقةحيث أكدت على مبدأ أنه جيوز لوكيل اجلمهورية إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، مبا فيها تلك  =

  . 455، ص  2005،  2قضائية ، وزارة العدل اجلزائرية ، العدد من التفصيل يف حيثيات القرار أنظر : _ ا�لة ال

 ، الطبعة األوىلاجلزائر  ،ي  ، دار رحيانة النظام القضائي اجلزائر ،  عمار بوضيافملزيد من التفصيل أنظر : _  )1(

  .وما يليها  261، ص  2003

  . 309، ص رجع السابق  ، امل بوبشري حمند امقر ان أنظر : _  )2(

  ، وزارة  . أنظر : _ ا�لة القضائية 31/12/1994بتاريخ  36867رقم حتت ا�لس األعلى  وهو قرار صادر عن )3(

  . 306 _ 303ص ، ص  1989 ،  4العدل اجلزائرية  ، العدد 

     وزارة ا�لة القضائية . أنظر : _ 14/02/1989بتاريخ  53150رقم حتت ا�لس األعلى الصادر عن قرار وهو ال )4(

  . 255 _ 253ص ، ص  1991 ،  4العدل اجلزائرية ، العدد 
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وعن  . انون غري مؤسسي عن القرار املطعون فيه خبرق القعومن مث الن. �ال وجه للمتابعة  قرارهاأصدرت 

انون من ق 431املادة نص وذلك على ضوء ما جاء يف ، ختصيص الكلمة األخرية للمتهم و دفاعه 

أن القضاء بعدم إحرتام هذا الرتتيب وذلك بعدم ،  )1(جاء يف قرار احملكمة العليا . وقد  اإلجراءات اجلزائية

مما   الذي هو من النظام العام ىل اإلخالل حبق الدفاعإمهاال مؤد� إيعد ، الكلمة األخرية من كني املتهم مت

مع اإلشارة إىل أنه  . �سيسا على خمالفة أحكام هذا املبدأ، يرتتب عليه نقض وإبطال القرار املطعون فيه 

كإنعدام األساس القانوين ،  خمتلفة  سبق للمحكمة العليا أن نقضت أحكام وقرارات ألسباب تتعلق بضما�ت

ة اإل�ام من وكذلك خلو قرار غرف )3(رأيهم وعدم متكني األطراف من إبداء  )2( التسبيب و القصور يف

    )4(.  بيا�ت جوهرية 

كانت الغرفة اإلدارية على مستوى احملكمة العليا ،  )5(جتدر اإلشارة إىل أنه قبل إنشاء جملس الدولة و       

  يعترب جملس الدولة جهازا �بعا. ومع  ذلك فاإلدارية  القضائية هي اليت متارس الرقابة على قرارات اجلهات

  

  ــــــــــــــــــــــ

  ا�لة القضائية وزارة  . أنظر : _  03/04/1984بتاريخ  27580رقم حتت احملكمة العليا صادر عن القرار وهو ال) 1(

  . 294، ص  1989،  العدل  اجلزائرية 

 . نفسه، املرجع  27580ة العليا رقم قرار احملكم: _ ذلك تفصيل يف  راجع  )2(

  ا�لة القضائية وزارة   . أنظر : _ 17/04/1990بتاريخ  60949رقم حتت احملكمة العليا الصادر عن قرار ال وهو )3(

 . 202_200ص ص ،  1992،  4 عددال العدل اجلزائرية  ، 

  ة القضائية  وزارة ا�ل  . أنظر : _ 04/12/1981 بتاريخ 35802رقم حتت احملكمة العليا صادر عن القرار لب وهو )4(

 . 243_241ص ، ص  1989 ،  2عدد ال، اجلزائرية  العدل

على أنه " يؤسس جملس  2 /152مادته نص الذي جاء يف  1996دستور مبوجب ، حيث إستحدث جملس الدولة  )5(

ياته و تنظيمه و عمله القانون العضوي رقم وقد حدد صالح. الدولة �يئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية " 

تنظيم   ، القضاء اإلداري خلويف رشيد : _ أنظرملزيد من التفصيل حول جملس الدولة .  30/05/1998املؤرخ يف  98/01

،   _ عمار بوضيافو أنظر أيضا :  158_134ص ص ،  2002،  ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية وإختصاص

  . 320_212ص ص ،  املرجع السابق
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وتضمن توحيد اإلجتهاد القضائي ، ة وهيئة تقوم اعمال اجلهات القضائية و اإلداري، للسلطة القضائية 

  )1(. على إحرتام القانون  اإلداري يف البالد و يسهر

  _ رقابة جملس الدولة : 3

الضما�ت القضائية فإن  لكفالة ، لرقابةا زائري وفق ما ميارسه من صالحياتإن جملس الدولة اجل      

الذي تعرض إىل مسائل عديدة تتعلق ، كانت أقل أمهية �ملقارنة مع جملس الدولة املصري املالحظ أ�ا  

ال سيما خالل الفرتة اليت كان يرأسها األستاذ عبد الرزاق السنهوري الذي ، ر�ت العامة مباشرة مبمارسة احل

و  ته�لنظر إىل حداثدوره أقل أمهية  . وبذلك كان )2(بدور جبار إىل درجة قد وصلت إىل حماولة إغتياله  قام

 منحازةأ�ا  يف القضا� السياسية  إال أنه يالحظ كثريا ما تكون القرارت الصادرةاجلزائرية .  التجربةالنقص يف 

،  11/03/1991يف   رخبشأن الطعن يف قرارا�لس الدستوري املؤ  ما جاء يف قراره مثل. قليلة التسبيب و 

   )3(.  15/4/1999لإلنتخا�ت الر�سية يف مرتشح  قصاءإاملتضمن 

قدمه  الذي 1رقم  يهأر  ال سيما مبوجب، رغم ذلك فمجلس الدولة أسهم يف ضمان بعض احلقوق و      

 املتعلق بتنفيذ بعض أحكام القضاء،  08/01/1991املؤرخ يف  91/02قم حكام القانون ر أرئيسه خبصوص 

وذلك رغم صدور تلك األحكام إبتدائيا وقابليتها . ل على حقوقهم و ، ومسح لعديد من املتقاضني من احلص

  )4( .القدمية نسخته يف  ءات املدنيةمن قانون اإلجرا 171للطعن فيها كما تنص ذلك املادة 

 ـــــــــــــــــــــــ

،  التصرف �مواله يف حدود أهليته القانونية�ب يف   98/01القانون العضوي  2املادة وذلك طبقا ملا تضمنه نص  )1(

  .30/05/1998املؤرخ يف  01وتلقي احلواالت الربيدية يف حدود النظام الداخلي للمؤسسة 

  اتـملصري يف محاية احلقوق و احلري، دور جملس الدولة ا فاروق عبد الرب_  من التفصيل يف املسالة أنظر :ملزيد  )2(

  وما يليها. 24، ص  1998دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،  2 ، اجلزء  العامة

 جملة جملس الدولة . أنظر : _ 2001 /12/11 بتاريخ  002871رقم حتت جملس الدولة الصادر عن قرار ال وهو )3(  

 . 142 _141، ص  2001،  1 عددال

  .وما يليها  391، ص ، املرجع السابق  بوبشريحمند أمقران ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : _ )4(

  

305 

  اجلزائري...القانون مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع ..الفصل األول........



  

  )1(_ احلرية الشخصية يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام : 4

من اإلعالن  3، ويف شأن ذلك نصت املادة  من حقوق اإلنسان أن يعرتف للفرد حبريته الشخصية         

فاملبدأ األساسي هو  . على أن كل فرد احلق يف احلياة و احلرية و سالمة شخصه، العاملي حلقوق اإلنسان 

من اإلعالن العاملي حلقوق  9ويف هذا الصدد نصت املادة  . توقيفالشخص يف احلرية وعدم التعرض لل حق

كما نصت على عدم جواز   . اإلنسان على أنه ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أونفيه تعسفا

تفاد� ومع ذلك و   . حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون و طبقا لإلجراءات املقررة فيه

للسلطة التقديرية اخلالصة  ، مل ترتك احلاالت اليت جيوز فيها التوقف لتعسف الدولة يف إستعمال هذه السلطة

مراحله و اإلجراءات املتبعة ت ختتلف �ختالف أسباب التوقف و بل وضعت جمموعة من الضما� ، للدول

قوف أو إلنسان على ضما�ت تتعلق �لشخص املو ويف إطار ذلك نصت اإلتفاقات الدولية حلقوق ا . فيه

وأخريا على ضما�ت الشخص احملكوم  .�مة جزائية إليه  هةضما�ت املوجالوكذا على  ،احملروم من احلرية 

  .ي صدر يف حقه حكم جزائي أي الذ، عليه 

  :  ضما�ت الشخص احملروم من احلرية أ _ 

    هتوقيف الشحص ليدافع عن نفسه يف حالة ة وسيلة يف يدضما�ت الشخص احملروم من احلريتعترب      

   )2(، وذلك من أجل إسرتجاع حريته  أو إعتقاله بطريقة تعسفية

ملثول أمام القاضي حقه يف ااب توقيفه و بق يف إحاطتة علما �ساحل جند  ، ومن بني الضما�ت املعرتف     

ية احلق  يف الرجوع أمام القاضي ه بطريقة تعسفكما أن للشخص الذي مت توقيف  . مامهأوتقدمي الطعن 

 . للمطالبة �لتعويض عن الضرر الذي حلق به إثر توقيفه

  : حق املوقوف يف معرفة أسباب توقيفه_  1أ 

 من 9/2صت املادة الصدد ن اويف هذ . اب توقيفهبحق الشخص املوقوف �ن يعلم أسمفاده أنه من         

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  وهي املسألة اليت سنفصل فيها من خالل ما سيتضمنه الفصل املوايل و اآلخري من حبثنا هذا .) 1(

 Frediric Sudre, droit international et européenne des droit _ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر :  )2(

de l’homme, op cit ,p 197 .  _ Vincent Berger, Jurisprudence de la Européenne des 

droits  de   l’homme, 7eme  édition, Dalloz, Paris, France,2000, pp 98_108.                  
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خمتلف النصوص الدولية على حق الشخص الذي مت و والسياسية العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية 

    )1( . كمة ، وذلك من أجل تقدير مدى شرعيتها أمام احمل �حاطته علما �سباب توقيفه، القبض عليه 

من جمموعة املبادئ  10 أجاء يف املبدكما . ب اآلجاليتحصل على هذه املعلومات يف أقر  جيب أنو 

على ضرورة  )2( املتعلقة حبماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن

على ضرورة تبليغ  14ص املبدأ كما ن. إبالغه بوجه السرعة �سباب التوقيف و �ية �مة تكون موجهة إليه

ويرتتب  )3( ضبمن طرف السلطات املسؤولة عن الق الشخص الذي ال يفهم أو يتكلم اللغة املستخدمة

كذلك و  اإلستعانة مبحام للدفاع عن نفسه عن احلق يف علم أسباب التوقيف والتهمة املوجهة إليه حقه يف

 )4(.  لقيام بذلكاوتسهيل ،  لقبض عليهها �غه و إبالصال �سرتتحقه يف اإل

      

  : طعن أمامهالالقاضي و تقدمي  محق املوقوف يف املثول أما_  2أ 

  ، يستوجب تقدمي املوقوف من العهد الدويل املتعلق �حلقوق املدنية والسياسية 9/2نص املادة مبوجب      

   قضائية اشرة وظائفبخولني قانو� مأحد املوظفني امل ىل أحد القضاة اوإسريعا   أو املعتقل بتهمة جزائية  

  ــــــــــــــــــــــــ

       Rusen Ergec, protction européenne et internationale des _ ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : )1(

 Droit de l’homme , op cit , p 177_178  .                                                                                     

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أنظر : _  للتفصيل )2(

   1988ديسمرب  09املؤرخ يف  43/173السجن ، اليت إعتمدت و نشرت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو 

السلطات " لكل شخص ال يفهم أو يتكلم على حنو كاف اللغة اليت تستخدمها :  ى أنه عل 14ينص املبدأ و  )3(

ات املشار املعلوم ، ، احلق يف أن يبلغ على وجه السرعة و بلغة يفهمها املسؤولة على القبض عليه أو إحتجازه أو سجنه

ضرورة على مساعدة الصل دون مقابل عند ، ويف أن حي 13امليدأ  و  1/ 12املبدأ و  11/2ملبدأ و ا 10إليها يف املبدأ 

 . مرتجم شفوي فيما يتصل �إلجراءات القانونية اليت تلي القبض عليه

من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت إعتمدها  92القاعدة _ نص  ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : )4(

، اليت أقرها ا�لس اإلقتصادي  1955ملة ا�رمني املنعقدة يف جنيف عام مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعا

على موقع  1977ماي  13) املؤرخ يف  62( د_  2057و  1957جويلية  31) املؤرخ يف  24( د_ 663بقراريه 
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وال جيوز أن يكون إحتجازاألشخاص  . و أن يفرج عنهأن حياكم خالل مهلة معقولة أيكون من حقه ف

ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضما�ت كفالة  ، ظرون احملاكمة هي القاعدة العامةالذين ينت

  )1(. أية مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية وكفالة تنفيذ احلكم عند اإلقتضاء حضورهم احملاكمة يف

كمة لتفصل دون احملحق الرجوع إىل كلشخص احملروم من حريته �لتوقيف أو اإلعتقال  لضما�ت إذ ترتتب 

  )2( . ، و �مر �إلفراج عنه إذا كان اإلعتقال غري قانوين ة إعتقالهنيإبطاء يف قانو 

    : حق املوقوف تعسفيا يف املطالبة �لتعويض_  3أ 

كان  على حق كل شخص ، السياسيةمن العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و  9/5املادة تنص     

كما نص اإلعالن بشأن املبادئ األساسية . أو إعتقال غري قانوين يف احلصول على تعويض ضحية توقيف

ءة استعمال السلطة  على حق الضحية يف احلصول على اإلنصاف لتوفري العدالة لضحا� اجلرمية و إسا

  )3( . ، وفقا ملا تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق �لضرر الذي أصا�م الفوري

  : ضما�ت احملاكمة العادلةب _ 

لشخص الذي وجهت إليه تسمية هذا العنوان بضما�ت احملاكمة العادلة عوض ضما�ت ا نافضل      

ال ختص احملاكمة اجلزائية فقط بل متتد ، أي مرحلة احملاكمة  ، ألن الضما�ت يف هذه املرحلة ، ة جزائية�م

وبذلك توجد ضما�ت عامة وأخرى  . لتشمل النزاعات املتعلقة �حلقوق و اإللتزامات ذات الطابع املدين

  )4(ختص شخص املتهم . 

  :  الضما�ت العامة للمحاكمة العادلة_  1ب

، منها أن يعرتف  جمموعة من الضما�ت تتعلق �حملاكمة العادلة إن اجلدير �ملالحظة أنه توجد      

 ىل حمكمة ما هو إال جزء من احلق يف احملاكمةإو احلق يف اللجوء  . للشخص �حلق يف اللجوء إىل حمكمة

  ة ـقانوني على أساس قواعد  عليها، وهي جهة تتمتع بوالية قضائية تتوىل الفصل يف املنازعات املعروضة 

  

   ـــــــــــــــــــــــ

  . من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية  9/3 املادة راجع يف ذلك نصللتفصيل  )1(

  WWW . amnesty . arabic . orgد�فید فورست ، المحتو�ات ، موقع األنترنت _ :  أنظر لتفصيل يف املسالةل) 2(

  . املذكورةئ األساسية من اإلعالن بشأن املباد 11و  4 املبدأين: _  نص راجع ملزيد من التفصيل  يف املسألة  )3(        

  . وهذا ما سنتوىل حبثه تفصيال من خالل ما سيتضمنه الفصل اآلخري من حبثنا) 4(        
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 جيب توفر يف هذه اجلهة جمموعة من الشروط تتمثل يف  على جانب ذلكو  )1(. إجراءات حمددة و �تباع 

كما أن احملاكمة العادلة تستدعي ضرورة إحرتام   . ، وكذلك حيادها إستقالهلا يف مواجهة السلطة التنفيذية

أي احلق يف احملاكمة دون  ، وكذلك السرعة يف الفصل فيه  الوسائل بني أطراف النزاع مبدأ املساواة يف

   )2( . �خري ال مربر له

   : الضما�ت اخلاصة �لشخص املتهم �رتكاب جرمية _ 2ب

لقد نص اإلعالن العاملي واإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية و كذلك جمموعة اإلعال�ت       

حتت إشراف األمم املتحدة أو غريها من املنظمات على مجلة من  ية الصادرة عن املؤمترات الدوليةملالعا

مهها احلق يف حمكمة مستقلة و أومن  . الضما�ت يستوجب اإلعرتاف �ا للشخص املتهم �رتكاب جرمية

وعدم رجعية قوانني  تشرعية اجلرائم و العقو�تلك املتعلقة ب ا أيضا ،، ومنه حمايدة، وحماكمة علنية

وكذلك العهد الدويل اخلاص  )3(إلعالن العاملي � تهذه الضما�النص على حيث مث .  العقو�ت

  .  )4(�حلقوق املدنية والسياسية 

 يكن القانون املطبق مل بسبب إرتكابه لفعل أوإمتناع عدم إدانة شخص جبرمية، هذه الضمانة  ومفاد      

كما ال جيوز سر�ن قانون العقو�ت �ثر رجعي إال إذا  . أو اإلمتناع يعتربه جرميةوقت إرتكاب ذلك الفعل 

واملتعلقة  ، أي ينص على عقوبة أقل شد من تلك املنصوص عليها يف القانون القدمي كان صاحلا للمتهم

ية سساأكضمانة ويعترب هذا املبدأ   . أن األصل يف اإلنسان الرباءة إفرتاض الرباءة ومعىن.  فرتاض الرباءة�

.  ولة عند ممارسة سلطتها يف العقابوهي كوسيلة يف يد املتهم يف مواجهة الد . لكل فرد صار موضوع إ�ام

وكذا ، فسر لصاحل املتهم ي، وأن الشك  محاكمة املتهم يف حضورهكهذا املبدأ ضما�ت أخرى  وترتتب عن 

  )5( . عنه ي للدفاعوضرورة نذب حمام . السماح هلذا األخري �لدفاع عن نفسه
  

  ـــــــــــــــــــــــ

                                                .Rusen Ergec,op,cit,p189 et S _أنظر :  ملزيد من التفصيل يف املسألة) 1(

    WWW . amesty . arabic . org : ، موقع األنرتنت دليل احملاكمة العادلة ، منظمة العفو الدوليةأنظر : _  )2(

  WWW. un .org      على موقع األنرتنت هليئة األمم املتحدة  من اإلعالن العاملي  11/2املادة أنظر : _ نص  )3(

  .لحقوق املدنية و السياسية لمن العهد الدويل  15/1املادة  أنظر : _ نصملزيد من التفصيل  )4(

  . 414_413ص  مرجع مذكور ، ، حد حممد الفارعبد الواملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : _  )5(
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من  14/2وكذلك املادة  )1(. من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  11/1املادة  يهانصت علوهي ضمانة 

  )2(.  عهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسيةال

  : علنية اجللساتب الضما�ت املتعلقة _  3ب

، وتعد  العلنية من الضما�ت األساسية للمحاكمة العادلة لكو�ا من وسائل الرقابة الفعالة للعدالةإن       

ن العاملي حلقوق اإلنسان على أن من اإلعال 10 لقد نصت املادة . و، ملا جتعله مطمئنا  ضما�ت للمتهم

كمة مستقلة نزيهة " لكل إنسان احلق على قدم املساواة التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حم: 

من اإلتفاقية  14كما نصت عليها املادة . "   حقوقه و إلتزاماته وأية �مة جناية توجه إليه علنيا للفصل يف

      )3(.  ية و السياسيةالدولية اخلاصة �حلقوق املدن

  : احلق يف الدفاع_  4ب

يستلزم اإلعرتاف له �حلق يف الدفاع عن براءاته من ، إحرتام مبدأ إفرتاض الرباءة األصلية للمتهم  إن     

إلعرتاف له �حلق يف مواجهة األدلة القائمة ضده واملقدمة من �و يكون ذلك  . هذه التهمة املنسوبة إليه

يستوجب  من الدفاع عن نفسه املتهم يتمكن . و ل السماح له بتقدمي أدلة النفي، وكذا  �امطرف جهة اإل

و اإلعرتاف له �حلق يف  ، ، والسماح له �إلدالء �قواله بكل حرية إحاطتة علما �لتهمة املوجه إليه

نت إمكا�ته ال تسمح له بدفع ، وأن يزود جما� مبحامي يف املواد اجلنائية إن كا اإلستعانة مبدافع من إختياره

 )4( . أتعاب احملامي

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

" كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن  :  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على 11/1تنض املادة حيث  )1(

  . " تثبت إرتكابه هلا قانو�

" من حق كل متهم �رتكاب جرمية : قوق املدنية و السياسية من العهد الدويل اخلاص �حل 14/2تنص املادة حيث  )2(

  . " أن يعترب بريئا إىل أن تثبت عليه اجلرم قانو�

   ، دار اهلدى للطباعة والنشر  م القضائي اجلزائريا، النظ دالندة يوسفملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : _  )3(

 . 37ص  ائر ، اجلز  ، عني مليلةالطبعة األوىل ، ،  والتوزيع

، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات  أمحد فتحي سرورملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : _  )4(

 .وما يليها   214، ص  سابق، مرجع  اجلنائية
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  عليه : ضما�ت الشخص احملكوم ج _

 ضمانة يف حد ذا�ا ، يعد تربئة املتهم حبكم قضائيحيث .  الشخص احملكوم عليه �لرباءةختص وهي      

بل  عته بعدما كان ينظر إليه كمتهممس، �سرتجاع الشخص لكرامته و  ، ليس من الناحية املعنوية فقط

ق له املطالبة قضائيا كما أنه حي  . سلبت منه تايل يسرتجع حريته اليتلو� ، يطلق سرح املتهمفءة �لنطق �لربا

ضما�ت و  . التوقيف التعسفية اليت قد حلقت به إثر اإل�ام و املعنويو كافة األضرار املادية  بتعويضه عن

،  حكم جزائي يتضمن اإلدانةإنتهاء احملاكمة بصدور  ، إذا أن الشخص احملكوم عليه �إلدانةختص أخرى 

   )1( . ال ينهي معه الضما�ت املعرتف �ا للشخص

أن حيكم �دانته ، ومن بني الضما�ت املقررة للشخص يف هذه املرحلة من مراحل احملاكمة اجلزائية        

ق مث جيب اإلعرتاف للشخص �حل ، ، وأن يكون مسببا ، مث أن يصدر احلكم علنيا حكم قضائي مبوجب

الشخص أخرى ختص ضما�ت  إىل جانب . الطعن يف احلكم واإلستئنافمن خالل طلب مراجعتة  يف

ما جاء به مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية و معاملة ا�رمني املعقود يف جنيف عام منها  ، املسجون

ا�لس اإلقتصادي  املعتمد من طرفالدنيا ملعاملة السجناء النموذجية من جمموعة القواعد  1955

عرضون حبماية مجيع األشخاص الذين يتاملبادئ املتعلقة  كذلك ما نصت عليه جمموعة  )2( . واإلجتماعي

قد ف.  ساسية ملعاملة السجناءألاملبادئ اإليها تضاف . و  )3(أو السجن  ألي شكل من أشكال اإلحتجاز

  لزم ـومبا ي، إنسانية هذه املواثيق على ضرورة معاملة السجناء معاملة مجيع نصت 

  احملبوسني كما جيب فصل . ودون أي متييز بينهم على أي أساس كان لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم كبشر

  

 ـــــــــــــــــــــــ

املبدأ  نص و   من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية  9/5املادة : _ نص  راجع ملزيد من التفصيل  )1(

  . عة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز و السجنمن جممو  35

) املؤرخ يف  24جيم ( د_  663تصادي و اإلجتماعي رقم ققرار ا�لس اإل : _ راجعملزيد من التفصيل يف املسالة  )2(

واعد النوذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت ، بشأن الق 13/05/1977) املؤرخ يف  62 ( د_ 7076و  31/07/1957

  . 1955إعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية و معاملة ا�رمني املنعقد يف جنيف عام 

 43/173رقم اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الصادر عن  قرارالمبوجب  هانشر و مت هذه املبادئ  داإعتمحيث مت  )3(

 . 09/12/1988املؤرخ يف 
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  )1( . ، وفصل السجناء األحداث عن البالغني و الرجال و النساء إحتياطيا عن املسجونني احملكوم عليهم
  

  الثاين رعالف

  ضائية كضمانالق مستلزمات السلطة  

  عية القانونيةالشر و  للشرعية الدستورية                             
  

  

 تدل على املكانة البارزة اليت، . فالوظيفة السياسية للقضاء  خرى إجتماعيةأللقضاء وظيفة سياسية و       

ل هو وسيلة ملمارسة ب، فحسب مزا من رموز السيادة ر . فهو ال يعد  حيتلها يف تنظيم السلطات يف الدولة

. بل يستجيب حلاجة  . غري ان القضاء ال يعين السلطة فقط . ولذلك يعد القضاء سلطة السلطة أيضا

الناجحة ملا كانت الوسيلة ، فحسب إجتماعية ضرورية ولذلك فلو إستعملت هذه احلاجة إلقامة السلطة 

أي يسعى إىل حتقيق مطلب ذي للحد من النزاعات وضمان السلم اإلجتماعي ورد لكل ذي حق حقه 

فقد يكون خايل .  ستلزماتيفرتض أن تتوفر فيه م،  )2( مرفقا عاماالقضاء مصلحة عامة ويكون بذلك 

تعطي املصداقية للقضاء �عتباره حارسا للحر�ت كما أ�ا ال تعد مزا�  ستلزماتفهي م. الية بدو�ا الفع

فإن كانت سيادة .ة يلقانون ومحاية احلر�ت الشخصيح للصحاضاة أكثر مما هي ضما�ت للتطبيق للق

  . فإن هذه اإلستقاللية تستلزم خضوع القضاء ملبادئ واضحة ، ستقاللية اإلالقانون تفرتض 

     

 ــــــــــــــــــــــ

املؤرخ  45/111رقم اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عن قرار المبوجب  هانشر مت هذه املبادئ و  داإعتمحيث مت  )1(

   14/12/1990يف 

ال تكمن الغاية من تدخل القضاء يف تطبيق القانون فقط ، ولكن للحفاظ على احلقوق واحلر�ت اليت هي الغاية و  )2(

جيب على هذه ، ومن أجل القيام �لدور املتمثل يف إرغام اجلميع على إحرتام القانون . املستهدفة من وراء ذلك القانون 

سعيا لتطبيق و . ألن هذا الدور ال يعفيها من إحرتام القانون هي بذا�ا أيضا  . وحترتم بدورها القانون السلطة أن تطبق

جرائي إلو �لتايل تفسري القانون مبفهومه املوضوعي و ا، على القاضي البحث عن حمتوى و فهم مقصود املشرع ، القانون 

  =ي ـليتمكن من الفصل ف، لوصول إىل احلقيقة عليه من أجل ا، وكذلك البحث يف الوقائع املعروضة . 
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ته مبدأ إستقالل القضاء و ضما�ولبحث املسألة ، سنتعرض ملستلزمات السلطة القضائية من حيث      

، مع التعريج ويف سياق متصل  كضمان قضائي  تهارساإلطار الدستوري ملمااملقام األول ، ومن حيث  يف

  على مسألة الرقابة  اليت متارسها األجهزة األخرى يف املقام الثاين .

  

  : بدأ إستقالل القضاء و ضما�تهأوال : مستلزمات السلطة القضائية  من حيث مم

خمتلفة حبسب ما تنص عليه  اعلى وجود سلطات ثالث متارس أدوار كما رأينا ، ة  تقوم الدولة احلديث    

الل . وحىت يظهر مبدأ إستقبني السلطات مبدأ الفصل  يف ظل نصوص الدستور من إختصاصات ومهام

القضاء بوصفه من املبادئ الدستورية اليت جتعل السلطة القضائية بعيدة عن إحتماالت التدخل يف 

ن قبل السطلتني التشريع و التنفيذ كان ال بدا من توضيح جوهر املبدأ يف حد ذاته مث إختصاصا�ا م

  اإلسرتسال يف عر ض ضما�ته .

  : مبدأ إستقالل القضاء جوهر _1

و التشر يعية  جيب أن يكون مستقال يف مواجهة السلطتني التنفيذية،  حقوق لليكون القضاء ضامنا ل     

وال ميكن للسلطة القضائية �دية مهامه إال إذا كانت مستقلة فعال يف .  )1(زاع وكذا يف مواجهة أطراف الن

إال  تهد حقيقتجستال ميكن أن ، إذ ة لم يف حماكمة عاداهحمايدة حبق املو   مواجهة السلطات األخرى

 لشك و اإل�ام وعدمصابع اأ ه إليهمجو ال ميكن أن تت ايدة تعتمد على قضاةحمبوجود حمكمة مستقلة 

وحىت يتجلى جوهر مبدأ استقالل القصاء سنتعرض ) 2(.  فهم يف عملهم على احلياد و اإلستقالل .النزاهة 

  ده .ه مث نبني جبالء حيالتعريف

   مبدأ إستقالل القضاء : تعريفأ _ 

  " قاعدة تنظم عالقة السلطة القضائية بغريها من : �نهترى أغلب تعريفات مبدأ إستقالل القضاء إن      

  

  ـــــــــــــــــــــــ

، األمرالذي يتطلب ضما�ت  ضي فيه واحلكم �لعدالة واحلقققوة الشيء امللألنه حائز ، التزاع بقرار ملزم التنفيذ  =

  ملزيد من التفصيل أنظر :  . القانونيةاملشروعية  ليكون هذا األخري ضامنا للحر�ت الشخصية واملشروعية الدستورية و

_ François Kernaleguen, op cit ,   p 3 et S.                                                                                  

                                                         . Rusen Ergec, op,cit, p 193 et S _ملزيد من التفصيل أنظر :  )1(

                                                .Français Kernaleguen, op,cit, p38 et S _ر : ملزيد من التفصيل أنظ )2(
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، و ذلك  ساس عدم التدخل من قبل �قي سلطات الدولة يف أمور القضاء، قائمة على أ سلطات الدولة

إذا كان التعريف املتقدم يركز على و املالحظ أنه  . �عطائه سلطة دستورية مستقلة عن �قي السلطات "

يتعداه إىل إستقالل كل قاضي بل ، فإن اإلستقالل ال يتوقف عند هذا احلد ، إستقالل السلطة القضائية 

شرط ضروري لتحقيق ذلك أن هذا األخري ،  وهكذا نكون أمام ما يعرف �ستقالل القضاء . حدهعلى 

  .  )1(فعالية العدالة 

القضاء ونعين حترره من أية  يةمبدأ سيادة القانون وإستقاللن االشرعية و ضم أو ركن أساسي ملبدوه     

  أي تدخل من جانب السلطتني التشريعية  مؤثرات إضطالعا برسالته يف حتقيق العدالة  وحترر سلطته من

دل و تطبق ن تفسر بعأفإذا ما أريد للقوانني  )2(قضاة لغري سلطان القانون التنفيذية وعدم خضوع الو 

اليت قد ، يكون القاضي متحررا من الضغوط  أنن يتمتع القضاة بوضع مستقل و أبنزاهة فإن من الواجب 

. يفرض عليه معرفة إرادة املشرع  تطبيق القاضي للقانونذلك أن  )3( . ن إرتباطه �لسلطة التنفيذيةعتتولد 

إال إذا كانت له احلرية الكاملة للقيام بذلك بعيدا عن �ثريات فكرة معينة ، وال ميكن للقاضي إستخالصها 

ين يعاإلستبداد يف رأيه أو حكمه ولكن أو و إستقالل القاضي ال يعين التحكم . و تدخل هاتني السلطتني 

  ) 4( قناعته و كلمة القانون و تطبيقها إال لضمريه عدم اخلضوع يف إستخالص

وال  ، من غري القانون أنه ال سلطان على القاضي وهو يؤدي مهمتهأيضا ،  �سقالل القضاة قصدوي     

  ال حق أنهكما . فليس للسلطة التنفيذية أن متنع احملاكم من النظر يف منازعات معينة  ميلي عليه إال ضمريه

  

 ـــــــــــــــــــــــ

                                  .Henri Oberdorff,,op cit,p156 et S _                 ملزيد من التفصيل أنظر : )1(

 ، اإلسكندرية  ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ، منشأة املعارف حامت بكارة _ملزيد من التفصيل أنظر :  )2(

، كلية  ، رسالة  دكتوراه ، ضما�ت املتهم قبل وأثناء احملاكمة _ عبد الستار الليبسي وما يليها . 74، ص 1997

  . وما يليها  134 ، ص 1981، جامعة القاهرة  احلقوق

فة  ، حاكم املعر  ف احملامي سليم الصويصي، تعر  احملامي اللورد نيس لوبدملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(

 .وما يليها   304،ص  1981  الكويت

 .وما يليها  270، ص  ، املرجع السابق  أمحد فتحي سرورملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )4(
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 ألن ذلك املنع يعترب إعتداء على، ة التشريعية إختاذ تشريعات متنع القاضي من النظر يف قضا� للسلط

و الدساتري  فرضت اإلعال�ت الدولية ، ولبداهة واجب إستقالل القضاء  )1( .وظيفة السلطة القضائية 

 10تنص املادة ق اإلنسان اإلعالن العاملي حلقو ك ونصت عليه خمتلف املواثيق الدولية . هالنص علي الوطنية

على مايلي : " لكل إنسان احلق على قدم املساواة التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة ه نم

املادة وكذلك نص  " مستقلة ونزيهة نظرا عادال عليه الفصل يف حقوقه وإلتزاماته وألية �مة جنائية توجه إليه

 )2(  السياسيةاملدنية و  الدويل اخلاص �حلقوق من العهد 14/1

 ، فال يكفي اإلعالن املدين �ذه )3( �عتبار مبدأ اإلستقالل كنتيجة ملبدأ الفصل بني السلطاتو     

، بل البد من وضع ضما�ت ملنع تدخل السلطتني التشريعية و التنفيذية يف جمال إختصاص  اإلستقاللية

  أخرى غري قضائية من التدخل يف املسار املهين للقضاة مبنع سلطة  ، ذلك من الناحية العضويةو  . القضاء

وطبقا ملبدأ الفصل بني  ذلك أنه )4(.  و من �حية الوظيفية بعدم التدخل يف كيفية أداء القاضي لوظيفتهأ

أو       ى املشرع إخراج املنازعات بذا�امينع عل، السلطات و إستقالل السلطة القضائية الذي ينحدر عنه 

، وإذا فعل  ضر حبق من احلقوقتأو ختصيص تصرف من التصرفات اليت ، ن إختصاص القضاء بعينها م

   )5(.  عترب كإعتداء على السلطة القضائية و �لتايل على احلق يف التقاضييذلك 

 د طلب مؤمتر األمم املتحدةقف،  وكدليل على األمهية اليت أوالها التنظيم الدويل ملسالة إستقالل القضاء     

  أن ، ا ـمن جلنة منع اجلرمية و مكافحته 16 رقم هو معاملة ا�رمني يف قرار  ملنع اجلرمية  السادس

  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .وما يليها  26، ص مرجع مذكور   ، عبد الغين بسيوين عبد هللاأنظر : _ يف املسألة ملزيد من التفصيل  )1(

در هذا اإلعالن عن مؤمتر الدويل لقانون اصالإلستقالل السلطة القضائية  اإلعالن العامليما جاء بنصوص وكذلك  )2(

  . 1983سنة   كندابالعقو�ت املنعقد يف مونرت�ل 

  .و ما يليها  9، ص مرجع مذكور ،  _ عمار بوضيافأنظر : ملزيد من التفصيل يف املسألة  )3(

مرجع ،  النظام القضائي اجلزائري،  وبشري حمند أمقرانب_  أنظر : ضما�ت إستقالل القضاء ملزيد من التفصيل يف )4(

 . 103_84ص ص سابق ، 

  .وما يليها  26ص  ،نفسه ، املرجع   عبد الغين بسيوين عبد هللا )5(  
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تتعلق �ستقالل القضاء و إختيار القضاة أو أعضاء النيابة  ةمبادئ توجيهي  عضتدرج ضمن أولويتها و 

  )1(.  كزهما وتدريبهم مهنيا و حتسني مر 

نص املبدأ األول على كفالة الدولة إستقالل السلطة  ، قرها هذا املؤمترأومن جمموعة املبادئ اليت       

اليت تنص على أن " السلطة القضائية  129يف املادة  1989ر اجلزائر ونص عليه يف دستو . القضائية 

  نص علىإىل جانب ال ". مستقلة إىل جانب ضرورة إحرتام مجيع املؤسسات احلكومية و غريها إلستقالهلا

ضرورة   هذه احلقوق من بني. و  عضها حبقوق القضاة و ظروف خدمتهممجلة أخرى من املبادئ تتعلق ب

مل يشرتط طريقة  وإن. شروط خدمتهم و معاشهم التقاعدي و سن تقاعدهم  جر مالئم وأضمان للقضاة 

وأما البعض  . و منتخبني جيب ضمان إستقرارهم يف منصب عملهمأتعيني القضاة سواء كانوا معينني معينة ل

إىل  . زلهوع    و إيقافه  كذلك حصانته و �ديبه . و القاضي  جيب توفرها يفعلق �لشروط اليت تاآلخر ف

بشأن دور  جانب ذلك إعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية و معاملة ا�رمني مبادئ توجيهية

  )2( .أعضاء النيابة العامة 

  : حياد القضاءب _ مبدأ 

ألن املطلوب من القاضي هو وزن املصاحل القانونية ، رمز العدالة هو امليزان  إن اجلدير �لذكر هو أن     

  زـاحلياد مرك وبذلك يعد . وأن يكون حمايدا عند نظره يف املنازعات املعروضة أمامه. للخصوم �لعدل 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  أثر ذلك مث إعتماد املبادئ األساسية بشأن إستقالل السلطة القضائية من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعلى) 1(

 ، ن إستقالل السلطة القضائيةأديباجة املبادئ األساسية بشعلى وجه اخلصوص : _ راجع  ملزيد من التفصيل يف املسألة

 1985ديسمرب  06اوت إىل  26د يف ميالنو �يطاليا من عقن، امل ا�رمنيومعاملة السابع ملنع اجلرمية ة مؤمتر األمم املتحد

 1985نوفمرب  29املؤرخ يف ،  40/32األول حتت رقم ة اجلمعية العامة لألمم املتحد مبوجب قراري ةر و نشاملو  ةعتمدامل، 

وثيقة األمم  ، 1985ديسمرب  13يف  ةاملؤرخ 40/146 الثاين حتت رقمو .  RES/A 42/40م وثيقة األمم املتحدة رق ،

  . RES/A 146/40املتحدة رقم 

ومن بني . كشغل النيابة العامة جيب ان تتوفر يف األشخاص الذين خيتارون    جاء النص فيها على الشروط اليتقد و  )2(

عقد ناملعتمد هذه املبادئ مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ا�رمني إ وقد . هذه الشروط النزاهة و الكفاءة

  . 1990سبتمرب  7أوت إىل  27 يف هافا� بكو� ما بني
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وإذا كان إستقالل القاضي  . لتحيز لفريق أو خصم على حساب آخرفيه القاضي بعيدا عن ايكون قانوين 

التقاضي اليت تبعث اإلطمئنان  يعد من أهم ضما�تفهذا عن التأثريات والضغوط اخلارجية بعيدا يف حكمه 

أن  وهذه تتطلب القاضي هي حتقيق العدالة ن عدالة احلكم تتطلب عدم �ثر ذلك أ،  املتقاضني يف نفوس

معتقداته الفكرية أثناء أداء عمله و القاضي مبركزه اإلجتماعي �ملصاحل عيدا عن التأثري ب القاضي يكون

  )1( العدل  ىعل طفتؤثر املصاحل أوالعوا  على أنه ال جيب أن . القضائي

اء يعترب فحياد القض نتيجةقاضي من التأثري اخلارجي و�ل�لتايل إلستقالل القضاء جيب محاية الو       

فإن  القضاء حيدد يف مواجهة السلطات األخرى يف الدولة  لان إستقالوإن ك .عنصرا مكمال إلستقالله 

مبا   والنفسية و شخصية، وذلك مبا قد يكون لتأثرياته ال مواجهة القاضي نفسهيف حياد القاضي حيدد 

وهذه . مهمة القاضي هي حتقيق العدالة  ذلك أن )2( . ه على الفصل يف النزاع املعروض عليهفيتتكون خلل

 �ا فال يتأثر. والعواطف الشخصية  بعيدا عن التأثري كما ذكر� سابقا �ملصاحل القاضي تتطلب أن يكون

ثر فيه �ذه العواطف واملصاحل فسينعدم عندها حياده ما أما إذا أصبح يف موقف البد وأن يتأ . وال تؤثرعليه

فإنه جيب إبعاده عن تلك املواقف ، واقف امل هو لتحقيق حياد القاضي يف مثل هذ، و عليه . بني اخلصوم 

   )3( .اليت تعرضه خلطر التحكم 

أال تكون له  و .راء مسبقة حول النزاع املعروض عليه أأال تكون للقاضي ، وحياد القضاء مفاده       

لجنة األمم ، ليف هذا الصدد حيث إستقرت القناعة ،  . مصلحة يف النتيجة اليت ينتهي إليها نظر القضية

  روضـظهر للقاضي أية آراء مسبقة عن املوضوع املعتأال ، املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن احلياد يعين 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ، املبادئاجلزء األول ،  ، النظام القضائي املدين حممد عبد اخلالق عمري املسألة أنظر : _ ملزيد من التفصيل ق )1(

  . 44_43ص،   1976الطبعة األوىل ، ،  ، دار النهضة العربية العامة

  .و ما يليها  294، ص ، املرجع السابقأمحد فتحي سرورملزيد من التفضيل يف املسألة أنظر : _  )2(

ياد القاضي هو أنه ال مييل عند نظره يف النزاع معني إىل هذا اجلانب من اخلصوم أو ذلك وعليه تطبق و املقصود حب )3(

 ، ضما�ت املتهم يف الدعوى العمومية أثناء مرحلة احملاكمة حسن بشيت. أنظر : _  القواعد القانونية اليت حتقق العدالة

 . 18 ، ص  1969،  ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، رسالة ماجيسرت
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  )1(. بيال يرجح مصلحة طرف على طرف آخروعليه أال يسلك س. أمامه 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  10 املادةولقد نصت املواثيق الدولية على حياد القضاء كمثل       

ل كما أكدت املبادئ األساسية بشأن إستقال. السياسيةن العهد الدويل للحقوق املدنية و م 14واملادة 

، على أساس  تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز السلطة القضائية على ضرورة أن

و أ      و أية إغراءات أو ضغوط أقييدات أو �ثريات غري سليمة ة تالوقائع و وفقا للقانون ودون أي

   )2(ألي سبب دات أوتدخالت مباشرة كانت أوغري مباشرة من أية جهة أو �دي

وهو يستنتج ضمنيا  )3(. إحدى الركائز املدعمة للثقة يف القاضي ، يعترب حياد القضاء  �لنتيجة فإنو       

إذا كان القاضي خاضعا للهوى الشخصي أو ، ما معىن تلك اإلستقاللية من مبدأ إستقالل القضاء وإال 

ن قرينة الرباءة تتطلب حياد . كما أفإستقاللية القضاء ضمانة حلماية احلر�ت . أسري ملصاحله الشخصية 

و يتمثل حياد القضاء يف إبعاده عن املواقف اليت تعرضه خلطر التحكم و على القانون أن ينظم .  القاضي

ر على القاضي ممارسة �ن حيظ، وذلك  ىل عدم توافرهإحديد األسباب اليت ميكن أن تؤدي وط احلياد بتشر 

 1983ويف شأن ذلك أكد اإلعالن العاملي حول إستقالل القضاء الصادر يف مونرت�ل سنة . عمال معينة أ

يفرتض احلياد  إذ . حزيبأو      عدم جواز تويل القاضي وظيفة تنفيذية أو تشريعية أو أي منصب سياسي 

فوظيفة اإل�ام  . و التحقيق واحملاكمة ، الفصل بني وظائف اإل�ام  الكامل للقضاء يف اخلصومة اجلزائية

بينما  . ة و تقدير مدى توافرها ضد املتهمو تتوىل وظيفة التحقيق مجع األدل. تقوم بتحريك الدعوى اجلزائية 

  وىـقة املطلقة و الفصل يف الدعتقوم سلطة احملاكمة �لبحث عن احلقي

 ـــــــــــــــــــــــ

، موقع  يري احملاكمة العادلةا، مع ، عرف حقوقك منظمة العفو الدولية: _  التفصيل يف املسألة راجعملزيد من  )1(

  . WWW .amesty . arabic .orgاألنرتنت

كما ق.  املرجع الساب،  بشأن إستقالل السلطة القضائية من املبادئ األساسية الثاين أاملبد: _  يف تفصيل ذلك راجع )2(

    .  1959القانون املنعقد يف نيودهلي التأكيد على هذا املبدا يف املؤمتر الدويل لرجال مت 

             .Henri Oberdoref, ,opcit,p 157 et S _ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر على وجه اخلصوص :   )3(
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ن اإلستقالل بني . إ لقضائي أو الرباءة يف حالة الشكوتقضي �إلدانة يف حالة توفر لديها اليقني ا. اجلنائية 

و �لتايل كشف األخطاء و . باشرها جهة أخرى يضمن رقابة كل جهة لألعمال اليت ت، تلك الوظائف 

  )1(.  حماولة تفادي العيوب 

  : ضما�ت إستقالل القضاء _2

أكيدة للحقوق مبدأ الفصل بني السلطات بوصفه ضمانة  قيامإستقالل القضاء نتيجة حتمية لإن مبدأ      

حيظى أن البد    و�لنتيجة . و العملي  نظريعلى املستوويني ال مراأادة القانون وحتقيق العدالة سيواحلر�ت و 

الدساتري عادة  لذلك )2(.دميومتة وإستقراره  وضماناملبدأ  سيدجتمبجموعة من الضما�ت اليت من شأ�ا 

ختص مبدأ إستقالل القضاء �شكال خمتلفة من الضما�ت . وحىت يتجلي مبدأ إستقالل القضاء من حيث 

ختلف أنواع هذا اإلستقالل ، إداري و مايل مث وظيفي . مث ماهو مقرر له من ضما�ت ، سنتعرض مل

  نتعرض أخريا ملسألة املساواة أمام القضاء و ضوابطها .

  :للقضاء اإلستقالل اإلداري و املايل أ _ 

خل يكون تنظيم الشؤون اإلدارية للقضاء بعيدا عن تدنقول �لنسبة لألول ، أنه من الضروري جدا أن      

 و  ما�ت املهمة اليت تستويف ترسيخ مبدأ اإلستقالل القضاء ضواحدة من ال. وهي ية السلطة التنفيذ

على التقاعد و م ونقلهم و ترقيتهم و إحالتهم عزهل فمسائل تعيني القضاة و. بيق دميومته و إستقراره يف التط

  ضائية نفسها كل هذه املسائل جيب أن تنظمها السلطة الق،  و مدنيا أو جنائيا أمساءلتهم �ديبيا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

وهذا ما يتفق مع مبدأ القضاء ضامن حلماية احلرية الشخصية كون احلرية تتعرض للخطر اجلسيم يف إجراءات  )1(

  ، املرجع السابق أمحد فتحي سرور أنظر : _  . فمن غري املمكن تركها للتقدير املطلق جلهة واحدة. اخلصومة اجلنائية 

  . 297_  295ص ص 

يف  أو من خالل تدخل السلطة التنفيذية �رة أخرى، اخلشية تبقى قائمة من تدخل السلطة التشريعية �رة  ألن )2(

أعمال القضاء و شؤونه وإختصاصاته أو �ستقالل القاضي و التأثري يف قراراته حلسم الدعاوي �جتاه معني خارج اإلجتاه 

 .الذي تتحقق فيه العدالة 
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  ميزانية مستقلة �سيسفاألكيد أن العمل على  ،أما �لنسبة للثاين  . و بعيدة عن تدخل السلطة التنفيذية

فكلما كان هناك إستقالل مايل . إستقالل القضاء  للقضاء تشكل إحدى الضما�ت املهمة يف �كيد مبدا

كلما قلت الضعوط و التأثريات يف عمل السلطة القضائية من قبل السلطة ،و ميزانية خاصة �لقضاء 

و      عباء أعليه  يرسالته اليت تلق ءسن أدافإذا كان واجب القاضي حنو دولته و املواطن أن حي . التنفيذية

فإن من واجب الدولة ، يلتزم يف حياته ومسلكه مبا حيفظ للقضاء هيبته و مكانته وإن  . مسؤوليات ضخمة

طة وأن وظيفته هي ذات طبيعة خاصة حما. تعد له أسباب احلياة الكرمية خصوصا  نأ ، حنو القاضي

ة اضي �ن ال جيمع إىل جانب وظيفوتلزم الق. وظيفة توجب التفرغ الكامل  قضاءو الاحليدة و  �لتجرد

من ضما�ت حسن أداء  ساسيةأفمرتب القاضي يعترب ضمانة .  )1(ضاء عمال آخر يدر عليه رحبا الق

  )2(.  ءرسالة القضا

  للقضاء :اإلستقالل الوظيفي ب _ 

العدل ميزانه القضاء وسالمة هذا امليزان توجب إبعاد القاضي عن  كون�ملالحظة هو  اجلدير  إن     

وإن كان مبدأ إستقالل القضاء عموما حيرص  . احله ومشاعره الشخصيةمصمتس التأثريات اخلارجية اليت 

ال يتحقق ما مل يكن القاضي بعيدا عن اخلضوع للهوى ، على ذلك ، فإن ضمانة سالمة ميزان العدل 

يستقل القضاء �ختصاصات  . ومفاد هذه الضمانة أن أسري ملصاحله الشخصية أن يكون الشخصي أو

ن للسلطتني التشريعية والتنفيذية أن تتدخل يف تلك اإلختصاصات سواء مباشر�ا ال ميك، حصرية معينة و 

  ام ـحكأارات اليت من شأ�ا إيقاف تنفيذ أو القر  السلطة القضائية �صدارالقوانني أوالتعقيب على عمل
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . لقضاةمن القانون األساسي ل 17مضمون املادة صيل ذلك : _ يف تفراجع  )1(

احملدد لكيفيات سري مهنة ،  27/02/1990املؤرخ يف  75_90املرسوم التنفيذي رقم وهذا طبقا ملا نص عليه ) 2(

املعدل و  16/10/2002املؤرخ يف  325_02املرسوم الر�سي رقم ما نص عليه وكذا ، مرتبا�م  القضاة و كيفية منح 

يتقاضى املادة على أن  قد نصت 11_04من القانون العضوي رقم  27أن املادة مع العلم   . املتمم للمرسوم السابق

لية القاضي وأن تتالءم مع رة تتضمن املرتب والتعويضات و جيب أن تسمح نوعية هذه األجرة بضمان إستقالجأالقضاة 

ملذكورين أعاله و  ملزيد من التفصيل أنظر : _ املرسومني ا . وحتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم ، مهنته

  كذا نص املادة املذكور  أعاله .
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ظام تقالل الوظيفي يوجب وحدة النسفهوم فإن اإلوضمن هذا امل. احملاكم أو التحقيق يف تلك األحكام 

بل جيب أن يكون النظام القضائي موحدا ماسكا  القضائي وعدم إنشاء حماكم مؤقتة أو إستثنائية أو خاصة

وهلا حق الفصل يف  األموال مجيعافرده كو�ا تتمتع �لوالية العامة على األشخاص و بزمام السلطة القضائية مب

   )1(. املنازعات كافة 

ممارسة األعمال غري  يهمينع عل إذ ، ةقضائيرسة األعمال غري حظر مما ومن مث وجب على القاضي      

مينع على القضاة اإلنتماء إىل أي تشكيلة  كما.أومعنو� عليه نفعا ماد�  تدرتلك اليت سواء ، القضائية 

مليوال�م  همالعمل من شأنه أن خيضع ألن هذا.  )2( سياسية أو ممارسة أي نشاط ذو طابع سياسي

كل صويت يف  وذلك عن طريق الت، ويف املقابل ال مينعون من أداء واجبهم اإلنتخايب . د�م السياسية و لقا

من أداء أي وظيفة سواء كانت ذو طبيعة عامة أو خاصة كما .كما مينع عليهم  اإلستحقاقات السياس

كما أنه ال   مينعون من اإلمتالك  يف مؤسسة �نفسهم و بواسطة الغري يف مصاحل ميكنها أن متس �ستقالهلم

سبق هلم أن إشتغلوا فيها كموظفني يف  ، القضاة يف دائرة إختصاص حمكمة أو جملس قضائي يتم تعيني

  )3( هذا من جهة . القطاع العام أو اخلاص إال بعد مضي مخس سنوات على األقل

جلزائري على حرص املشرع ا. إذ  محاية القاضي من �ثريات الرأي العامفقد وجب ،  ومن جهة أخرى      

، أو  منهى القاضي يف أي موضوع ينظر سائل اإلعالم من شأنه التأثري علعدم إ�رة أي تدخل من طرف و 

  شأ�ا اء أونشر معلومات من ففي مرحلة التحقيق مينع إفش. قاضي يف أي مرحلة من مراحل الت

  

  ــــــــــــــــــــــ

، لذا جيب أن يكون عمل القاضي  إلستقالل الوظيفي للقضاءوإستقالل القاضي الوظيفي ال يقل شأ� عن ا )1(

ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  . ال جيوز له مزاولة أي عمل آخر جبانبهحيث . منحصرا يف العمل القضائي فقط 

، دار  1980، جملة قانون اإلقتصاد  ، إستقالل القضاء حق من حقوق اإلنسان يف القانون املصري أمحد فتحي سرور

 .  وما يليها 134، ص  اهلناء للطباعة

  ، مرجع مذكور . 04/11من القانون العضوي  14املادة مضمون يف تقصيل ذلك : _ راجع  )2(

 ، املرجع نفسه . 04/11من القانون العضوي رقم  21و  18 تنياملادراجع يف تفصيل ذلك : _ مضمون  )3(
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أو  فعل فقد جرم املشرع كل ، نظر الدعوى  وفيما خيص  )1(.  املساس بسرية التحقيق و البحث القضائي

دور األحكام منع و بعد ص. قول أو كتابة علنية يكون الغرض منها التأثري على القاضي أثناء سري اخلصومة 

   )2(.  املشرع من النشر العمدي الذي ميس بسمعة وكرامة و هيبة القضاء الذي يشكل جرمية صحفية

فهل  سلطة القضائية من التدخل إستقالل القضاء يعين حتصني المبدأ ان إذا كأنه ، اجلدير �ملالحظة و       

ا السلطات ؟ رمبا تسهل اإلجابة إذا م يلق له عن �ققضاء أو التحرر املطهذا املبدأ يعين اإلنفصال التام لل

فإننا قد  أ�ا غايةجدال ، فإذا ما قلنا  . قضاء وسيلة أم غاية حبد ذا�احدد� فيما إذا كان إستقالل ال

نشوء ب ستبداد حمتمل للقضاء أو ما يعرفمما ينذر � ، أو اإلنفصال التام للقضاء نسمح �لتحرر املطلق 

و القانون اف أخرى من أبرزها سيادة ذهأأن اإلستقالل وسيلة توصل لتحقيق أما إذا قلنا .  حكومة القضاة

ال يتعدى حدود عدم التدخل بشؤونه من ، فإن إستقالل القضاء �ذا الوصف ، محاية احلقوق و احلر�ت 

خضوع  فاإلستقالل يعين عدم. اإلنفصال أو اإلنعزال إال حد قبل �قي السلطات من دون أن يصل 

احلق و العدل خاضعا ملا ر راحبيث يكون عمل القضاء يف سبيل إق . القضاء يف تنظيمه إال لسلطة القانون

إن إستقالل القضاء ال يلغي عالقة السلطة فإستنادا هلذا . تناعه احلر السليم و إقه القانون و ضمري  يهميليه عل

متارس دورا مهما يف تنظيم القضاء من و اليت  القضائية بغريها من السلطات سيما أن السلطة التشريعية

متارس دورا غري قليل مبا خيص �لشؤون اإلدارية القضائية كما أن السلطة .خالل إصدار التشريعات 

ويف خضم ما سبق عرضه ، من خمتلف أنواع اإلستقالل الذي جيب أن يتمتع به  . ألعضاء اهليئات القضائية

  واحدةمتكني مجيع مواطين دولة وهو ،أمام القضاء و ضوابطه القضاء ، تظهر مسألة املساواة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 . املتعلق �إلعالم 03/04/1990املؤرخ يف  90/07من القانون  96_ 90_ 36املواد راجع مضمون  )1(

يق على القرارات القضائية التعل بنيجيب األخذ بعني اإلعتبار بني ما سبق ذكره و ، املراحل  على أنه يف مجيع هذه )2(

 20/12/2006املؤرخ يف  23_06من القانون رقم  147املادة مضمون : _ راجع .  اليت يكون أساسها املوضوعية

 ، مرجع مذكور . املتضمن قانون العقو�ت
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 سبب كان و أمام حماكم واحدة دون متييز أو تفرقة ألي، من ممارسة احلق يف التقاضي على قدم املساواة 

وأال ختتلف احملاكم �ختالف األشخاض الذي  . أي أن يكون القاضي الذي يتم التقاضي أمامه واحدا

  )1( . ميع واحدةوأن تكون اإلجراءات املطبقة على اجل  يتقاضون أمامها

إذ ينبغي كفالة هذا . إال بكفالة احلق يف التقاضي ، ال ميكن حتقيق املساواة أمام القضاء كما أنه ،        

و احلق يف التقاضي يعد من احلقوق الطبيعية . احلق أوال مث يعد ذلك ميكن الكالم عن املساواة أمام القضاء 

أو يردوا   ، و بدونه يستحيل على األفراد أن يضمنوا حر��م  بهال جيوز للقانون املساس واليت لإلنسان 

احلق يف اللجوء إىل القضاء لرد ذلك ، فلكل شخص يقع إعتداء على حر�ته  . اإلعتداء الذي يقع عليهم

، فال ميكن أن تدعي أ�ا دولة القانون وعادة ما  وإن مل تكن الدولة تكفل ملواطينها هذا احلق. اإلعتداء 

وذلك لسبب أو آلخر ، ، إال أنه قد تصادر ذلك احلق كليا أو جزئيا  ل الدولة ملواطنيها حق التقاضيتكف

  )2( . ، وهنا يدخل دور القاضي يف الدفاع عن هذا احلق

عنصرا يف مبدأ  ويف هذا املعىن يؤكد األستاذ أمحد فتحي سرور ، �ن املساواة أمام القضاء ، يعترب     

، ويف هذا الصدد قضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر أن املساواة أما القانون مؤداة  نوناملساواة يف القا

، معىن املساواة هو عدم التمييز يف معاملة مراكز قانونية واحدة و  عدم اإلخالل مببدأ احلماية املتكافئة

فتحقيقا للمساواة على املشرع  �لتايل ليس هناك مساواة يف حالة معاملة �ملساواة مراكز قانونية خمتلفة ،

   )3(. وضع قواعد ختتلف �ختالف املراكز القانونية 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ، مبدأ املساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي عبد الغين بسيوين عبد هللاأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

  .وما يليها  16، ص  سابق، مرجع 

 احلر�ت _ فاروق عبد الرب ، دور جملس الدولة املصري يف محاية احلقوق وأنظر : زيد من التفصيل يف املسألة مل )2(  

  . 199_198ص ص ،  1988، اجلزء األول دار النهضة العربية ، القاهرة ،  العامة ،

اليت  احلق يف التمتع �لضما�ت  الناستعين أن لكل ، بضيف األستاذ أمحد فتحي سرور ، القضاء م املساواة أماأن و  )3(  

ملزيد من التفصيل  يف  .  ، وأن تعامل احملاكم مجيع األفراد على قدم املساواة القضاء نفسها عند اإللتجاء إىلأكدت 

،  منظمة العفو الدوليةأيضا : _ راجع و  و ما يليها .  315 ، ص  ، املرجع السابق محد فتحي سروراملسألة أنظر : _ أ

       WWW. Amesty . arabic . org    : ، موقع األنرتنت اكمة العادلةدليل احمل
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بال متييز بني   1989ن دستور م 2 / 131املادة  ، طبقا ملا نصت عليهإن القضاء يف متناول اجلميع      

ال يتأتى  أهذا املبد. و صية و التطبيق السليم األفراد بسبب األصل أو اجلنس أو اللون أو اللغة الراء الشخ

، وذلك عن طريق وحدة اجلهات القضائية املختصة واليت  سوى بتحقيق املساواة بني اخلصوم أمام القضاء

و كذلك وحدة ، ىل أشخاص املتقاضني إالنزاع  دون النظر ا بسبب موضوع ينبغي أن خيتلف إختصاصه

ينئد ال يكون ح. كل اخلصوم  ام القضاء مماثلة بنيالذي يقتضي ان تكون املعاملة أم، القانون املطبق 

حني يستعمل سلطته التقديرية و يقضي �حكام خمتلفة تبعا ، دأ املساواة امام القضاء بمبال القاضي خم

  )1( او تبعا إلختالف ظروف املتهمني و لو كانت اجلرمية واحدة .إلختالف كل قضية 

فاملساواة بني املتخاصمني ، وإذا كان املدعي يقوم بتقدمي طلباته أمام القضاء يف الوقت الذي إختاره      

من القاضي إعطاء كل و تتطلب . تستدعي إعطاء فرصة كافية للمدعي ليقدم دفوعه و طلباته العارضة 

د يولكن رغم أن القاعدة العامة هي حتد )2(. تساوية يف اإلثبات و إجراءات التحقيق مفرصا اخلصوم 

فاملشرع قد قرر منح اإلختصاص يف نظر بعض ، إختصاص اجلهات القضائية �لنظر إىل موضوع النزاع 

 كان واء س، و �تباع إجراءات خاصة عندما يتعلق األمر ببعض الفئات ، اخلصومات جلهات قضائية عليا 

ملوظفني كالوالة ا اجلرائم املرتكبة من القضاة و أعضاء احلكومة و بعضيف إطار الدعاوي اجلزائية كذلك 

   )3(. أو يف إطار الدعاوي املدنية مثل دعوى خماصمة القضاة . مأموري الضبط القضائي و 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .وما يليها  16، ص  املرجع السابق،  بد الغين بسيوين عبد هللا ع : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر  )1(

  ، الشركة الوطنية للنشر   القانون القضائي اجلزائري حسني عالم ، موجز_  أنظر : ملزيد من التفصيل يف املسالة  )2(

  .وما يليها  35، ص  1973_1972 ، والتوزيع ، اجلزائر

إستقالل  ، من حيث ألن دواعي حسن سري العدالة . بقدر ما خيدمه ، القضاء وهذا ال خيل مببدأ املساواة أمام  )3(

نفوذ املدعي قصد تفادي �ثري ، تتطلب إجياد الضما�ت الكافية للحكم العادل يف هذه القضية ، و حياده  القضاء 

لون يف الغالب درجة تتكون من قضاة يشغ، مما أدى إىل جعل نظرها من إختصاص هيئات قانونية . القضاة  أيعليهم 

، شرح املرافعات  عبد املنعم الشرقاويملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  . أعلى من درجة الشخص املخاصم أمامهم

عمر _ وما يليها .أنظر أيضا :  175، ص 1955،  ، الطبعة الثانيةة ، املطبعة العاملياجلزء األول ،  و التجارية املدنية

  . 140_139، ص ص  1967،  القاهرة ، جملة دنيا ، يف مصر ، القضاء العطيفي
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 :  اإلطار الدستوري ملمارسة السلطة القضائية كضمان قضائي�نيا : 

. إال أنه غري كاف إلرساء أجهزة  قضائية  أمرا مهما وال بد منه للقضاء دئ األساسية إن إقرار املبا     

كون تلك األجهزة مؤهلة للفصل أن ت، على  مهامهلتأدية ، بل ال بد من ضمان الظروف األساسية  فعالة

أن يتوصل إىل . و  حىت وإن صدر ضد أجهزة الدولة نفسها، املعروضة عليها حبكم ملزم التنفيذ  لنزاعاتا يف

 اليت يتطلبها القضاء حىت يتسم �لفاعلية املطلوبة.، ذلك القرار بعد مراعاة جمموعة من الضما�ت 

ها و متتمد على ما بعد صدور الضما�ت القضائية ال تتعلق �حملاكمة فقط بل تعين املراحل اليت تسبقو 

د تكون هذه الرقابة قضائية أو سياسية  وق . م وذلك �جراء رقابة على كيفية تطبيق هذه الضما�تاحلك

  كما قد متارسها أجهزة دولية أو وطنية .

طار الدستوري ملمارسة السلطة القضائية كضمان قضائي ولبحث جوهر هذه الضما�ت يف اإل     

، مث نتعرض للرقابة على أعاله سنتعرض جلملة املبادئ الدستورية ملمارسة السلطة القضائية وفق ماهو مبني 

  )1(مدى تنفيذ تلك الضما�ت . 

  . املبادئ الدستورية ملمارسة السلطة القضائية كضمان قضائي_ 1

  املادية املتوفرة لهو اإلمكانيات املالية و  املسار املهين للقاضي من خاللاملبادئ هذه  ويظهر جوهر     

، طرق التوظيف  من الضغوطات تهيحلما اآلليات القانونية اليت متكنه من ممارستهاالصالحيات املخولة له و و 

ومهما بلغت قيمة  إذ . ، الضما�ت املتعلقة �ملتقاضي حلمايته من كل أشكال التعسف و تكوين القاضي

فإ�ا إذا مل تتبع يف امليدان بسن قوانني و تنظيمات توفر اآلليات لفرض ، و عظمة املبادئ الدستورية 

و توقيع اجلزاء على كل . حىت من طرف القاضي ، د سواء تطبيقها و إحرتامها من طرف اجلميع على ح

يصبح إستقالل القضاء شكلية حمضة يف الدستور تقابلها يف أرض الواقع ممارسات تناقضها و  أين خمالف

ومبادئ دستورية   ادئ دستورية مقيدة لسلطة القاضي وهي بذلك على نوعني ، مب . ها من حمتواهاغتفر 

  )2(جنائية اخرى . 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  األكيد أن عرضنا هلذا املوضوع سيتم وفق إجياز غري خمل . ملزيد من التفصيل يف املوضوع  مقالنا السابق ذكره . )1(

إن املبادئ الدستورية �ذا الوصف ، تفرض إطار عاما ملمارسة الضمان القضائي . وهلذه املبادئ قيمة دستورية يف  )2(

ية ، تعمل على جتسيد ملضمون هذه األخرية . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدسنوربة و ضوء الشرعية اإلجرائ

  وما يليها . 342، مرجع مذكور ، ص  ئيةنايف اإلجراءات اجلحقوق اإلنسان 

325  



  التشريع اجلزائريالفصل األول..........القانون مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف 

  

  

  : املبادئ الدستورية املقيدة لسلطة القاضيأ _ 

قد ف.  القضاء هو ضامن حلماية املصلحة اإلجتماعية احملمية من طرف القانون أن �لذكر هنا اجلدير     

ضمان أمن ا�تمع  احلماية يتوقف حتقيق اإلستقرار و، وعلى هذه  تكون تلك املصلحة عامة أو خاصة

فالعدالة اجلنائية ترمي إىل . معاقبة قضائية لإلنتهاكات جب تستو بذلك  وهي . حقوق األفراد ومحاية

�لتايل حتقيق مصلحة عامة تتمثل يف ممارسة ا�تمع حلقه يف العقاب و  . التطبيق القضائي لقانون العقو�ت

. غري أنه حتقيقا  روذلك للحفاظ على النظام العام واإلستقرا  ضد كل من خالف قواعد ذلك القانون

، جيب أن يعتمد يف تطبيق ذلك القانون على قواعد فعالة بصفة تضمن البحث عن  لفاعلية العدالة اجلنائية

، ومدى توفر حق املضرور يف املطالبة �لتعويض عن  احلقيقة ملعرفة مدى توفر سلطة الدولة يف عقاب املتهم

�لتايل فعالية العدالة بصفة ، و  ن مع مراعاة حقوق املتهموكل ذلك يكو  . جلرميةاالضرر الذي حلق به إثر 

  )1(.  والعدالة اجلنائية بصفة خاصة هي الضامنة للتوازن بني تلك احلقوق املتعارضة . عامة

، على املشرع وضع جمموعة من القواعد أو املبادئ تكون  وليحقق القضاء التوازن بني املصاحل املختلفة      

ضمان فاعلية العدالة وضمان لك لتقييد سلطته و إرغامه على البحث عن احلقيقة لذ و ملزمة للقاضي

  وهي : ق احلقو 

  :احلق يف حماكمة عادلة _  1أ 

، فهو حق دستوري نصت  احلق امللموس و الفعلي يف اللجوء إىل القضاء يف أوال و قبل كل شئ تمثلي     

، وإن كان جيوز  ام ال جيوز التنازل عنه بصفة مطلقةوهو حق ع. من الدستور اجلزائري  148عليه املادة 

وجيب أال حيد كثريا . ، وجود جهاز القضاء الكامل  يستلزم حسب احملكمة وهذا )2( . تقييده بطرق خمتلفة

ة مدى . فتحديد دور القاضي يف دراس وإال أصبح احلق يف اللجوء إىل القضاء عدمي املعىن من رقابة القاضي

يف  ، بل ال بد أن يكون هلذا األخري إختصاص ال يكفي وحده، أوتصريف اإلجراءات ع تسبيب الوقائ

   ةــكذلك إختصاص يف مراقبة اجلوانب املتعلقو  . ة على مدى الشرعيةممارسة رقابة شامل

  

                                                                             ـــــــــــــــــــــــ

                         . Rusen Ergec, op,cit  p 182 et S _                  أنظر : ملزيد من التفصيل يف املسألة )1(

  . 356_342، ص ص  ، املرجع السابق أمحد فتحي سرور_ أنظر :  يف املسألةملزيد من التفصيل  )2(
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 ومنها  )1( اكمة العادلةما يستلزم إحرتام بعض املبادئ الدستورية الالئقة �حملك  �لوقائع واملسائل القانونية

املساواة أمام  ، مبدأ يءإحرتام أوال وقبل كل ش، تستلزم عدالة احملاكمة أين .  مبدأ املساواة أمام القضاء

. وهذا األمر يتطلب منح لكل طرف يف النزاع فرصة معقولة لعرض موقفه بطريقة ال جتعله يف أدىن  القضاء

سواء كان ذلك يف   . أي يف ظروف متساوية مع تلك املمنوحة خلصمه مرتبة �لنظر إىل خصمه يف النزاع

من دستور  140لربجوع إىل نص املادة � إذ.  يكان يف غياب الطرف املدعالقضا� املدنية أو اجلزائية ولو 

، مع عدم التمييز بني األفراد  القضاء يف متناول اجلميع دون متييز بني املتخاصمنيجند أن ) 2( 1996

  من الدستور اجلزائري 29وهذا ما نصت عليه املادة ، أو الدين  أو اآلراء الشخصية بسبب األصل أو اللون

يستدعي احلق يف   إستقالل القضاءو مبدأ  . متساوية يف طلبات اخلصوموتتطلب إعطاء فرصا ) 3(

، و كذلك ضما�ت أثناء سري  ، إحرتام الضما�ت املتعلقة بتنظيم و تشكيل احملكمة احملاكمة العادلة

ومن بينها أن تكون العدالة مستقلة يف  . الدستور ضرور�ت هذه احملاكمة العادلة فلقد حدد . الدعوى

يعترب إستقالل القضاء أحد  أين ، وأ�ا متارس يف إطار القانون ات األخرى و أطراف النزاعالسلط مواجهة

جيب األخذ بعني  ولتحديد مدى إستقاللية جهاز معني  )4(. الشروط األساسية لقيام عدالة حسنة 

فري ضما�ت كما جيب البحث عن مدى تو . وكذلك مدة عهد�م اإلعتبار الطريقة اليت يعني �ا أعضاؤه

. فال ميكن ضمان إستقالل القضاء  وما إذا كانوا يظهرون مبظهر اإلستقالل هلم ضد الضغوطات اخلارجية

أوعدم توفري هلؤالء  يف حالة ما إذا كانت السلطة التنفيذية هي اليت تتوىل تعيني وعزل رئيس جهة قضائية

   )5(.  القضاة ضما�ت ضد النقل والعزل
  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 Fredric Sudre,Droit internationale et européenne des droits _ : نظرملزيد من التفصيل يف املسألة أ )1(

de l’homme, op cit p 204 et S.                                                                                                

و    ساس القضاء مبادئ الشرعية و املساواة الكل سواسية أمام القضاء وهو يف متناول اجلميع تنص على " أو اليت ) 2(

  " جيسده إحرتام القانون

" املواطنني سواسية أمام القانون ، وال ميكن أن يتذرع �ي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو و اليت جاء �ا :  )3(

  آخر، شخصي أو إجتماعي ". رف، أو أي شرط أو ظ اجلنس أو الرأي

  . 1996من دستور 138املادة  طبقا ملا نصت عليهوذلك  )4(

                 .Henri Oberdorff, op, cit, p 156 et S _ملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر على وجه اخلصوص :  )5(
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  :عدم رجعية قوانني العقو�ت  مبدأمبدأ الشرعية و _  2أ

ور من دست 40منها املادة  تناول املشرع اجلزائري مبدأ الشرعية اجلنائية يف مجيع الدساتري وحيث      

فقد تناوهلا من  1996أما دستور  . 1989من دستور  45واملادة  1976 من دستور45واملادة  1963

الذي جاء املادة األوىل منه  نصبكما إستهل قانون العقو�ت مواده . )2( 142و )1( 140 ادتنياملخالل 

" ال  اليت جاء �ا أنه : 46 املادةكذا نص و "  ال جرمية و ال عقوبة وال تدبري أمن بغري قانون " فيها أنه : 

   )3(. "  قبل إرتكاب الفعل ا�رمإدانة إال مبقتضى قانون صادر 

ينحدر من مبدأ الشرعية العامة املتعلقة بتطبيق قواعد القانون على ، مبدأ الشرعية اجلزائية بذلك فإن و       

 ن يبحث يف قانون العقو�ت إن كان، عليه أ وهلذا فالقاضي عندما يعرض املتهم أمامه . حر�ت األفراد

فعليه أن حيكم برباءة هذا األخري لعدم ، . فإن مل يكن كذلك  جرمية يهنسوب إلل أو اإلمتناع امليعترب الفع

 ضما�ت احلرية أحد أهم وحق التمتع �ا الرباءةقرينة  مبدأ  كما أن . توافر الركن الشرعي للجرمية

حىت  جيب معاملته بوصفه بريئا ، جبرمية مهما بلغت جسامتها. ونعين بذلك أن كل متهم  الشخصية للمتهم

. فهي ضمان له بعدم املساس  . فقرينة الرباءة مقررة ملصلحة اإلنسان )4( تثبت إدانته حبكم قضائي �ت

  السلطة العامة من التدخل و اإلنقاص من احلرية الفردية  . فلوال ذلك إلستطاعت حبريته وحقوقه
   

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . " : " أساس القضاء الشرعية واملساواةأنه  1996  دستورمن  140نص املادة حيث جاء ب )1(

   " " ختضع العقو�ت اجلزائية إىل الشرعية و الشخصية أنه :  1996من دستور  142 نص املادة حيث جاء ب )2(

  ناع ، مل يكن القانون املطبق وقتعدم إدانة شخص جبرمية بسبب إرتكابه لفعل أو اإلمت، ومفاد هذه الضمانة  )3(

أي  إن كان صاحلا للمتهم،  . كما ال جيوز سر�ن قانون العقو�ت �ثر رجعي عل أو اإلمتناع يعتربه جرميةإرتكاب الف

   . ينص على عقوبة أقل شدة من تلك املنصوص عليها يف القانون القدمي

لتفصيل يف ملزيد من ا . ويبقى هذا األصل يسري يف حق املتهم حىت تثبت احملكمة إدانته بصورة قطعية و جازمة )4(

ص  1987 الثانية ، ، الطبعة ، دار النهضة العربية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية حممود جنيب حسيناملسألة أنظر : _ 

،   ، احلماية الدستورية للحر�ت الشخصية وحقوق الدفاع يف املتابعة اجلنائية مروان حممد _وأنظر:  و ما يليها . 422

،  املوسوعة القضائية و البحوث القانونية ، مركز الدراسات  ار اهلالل للخدمات اإلعالميةد ، موسوعة الفكر القانوين

  . وما يليها 5، ص  ، اجلزائر ، بدون سنة نشر العدد الثاين
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 خالف األصل أن كل من يدعيعلى  و  )1( . وهلذا جيب التأكد من توافر ضما�ت املشتبه فيه للشخص

   )2(الربئ إىل غاية صدور حكم قضائي �ت ضده. وأن يعامل معاملة الشخص .  يثبت

  :احلق يف الدفاع _  3أ

ف �حلق يف الدفاع عن براءاته من إحرتام مبدأ إفرتاض الرباءة األصلية للمتهم يستلزم اإلعرتا حيث أن      

. ويكون ذلك �إلعرتاف له �حلق يف مواجهة األدلة القائمة ضده من طرف  هذه التهمة املنسوبة إليه

على  1996لسنة  الدستور اجلزائري حيث نص ) 3(.  ، وكذا السماح له بتقدمي أدلة النفي جهة اإل�ام

  ) 4(.  151الضمانة يف املادة هذه 

  : اء و محاية احلرية الشخصية يف اإلجراءات اجلزائية القضب_ 

املراحل اليت متر �ا الدعوى العمومية و �ختالف  املقصودة تظهر من خالل ضرورة إتباعاحلماية إن      

و أخريا ضما�ت الشخص ، إىل ضما�ت املتهم ، تكييف الشخص من مشتبه فيه و�لتايل موقوف مؤقتا 

   . احملكوم عليه
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، الضما�ت الدستورية للحرية الشخصية يف اخلصومة  أمحد فتحي سرورملزيد من التفصيل يف املسالة أنظر : _  )1(

  .يليها وما  364ص ،   مرجع مذكور ، اجلنائية

يعترب بريئا حىت  " كل شخص واليت جاء فيها : 1996دستور  من 45املادة نص وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف  )2(

   . " ، مع كل الضما�ت اليت يتطلبها القانون تثبت جهة قضائية نظامية إدانته

 وما يليها . 241، ص  السابقرجع امل ،  أمحد فتحي سرورأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  )3(

       احلق يف إعالمه سريعا  ، ةيتمكن املتهم من الدفاع عن نفسه بطريقة مناسبحىت ويدخل ضمن هذه الضمانة  )4(

. وكذلك أن مينح له الوقت و التسهيالت ما يكفيه  ، وأسبا�ا ، بطبيعة التهمة املوجه إليه يفهمها و �لتفصيل ويف لغة

. كل هذه القواعد واملبادئ تعترب  . وأن حياكم دون �خري ال مربر له ، و لإلتصال مبحام خيتاره هو إلعداد دفاعه

"  :  151نص املادة حيث جاء ب . جتعل القاضي مقيدا وملزما �انفسه وهي يف الوقت . قضائية لصاحل املتهم ضما�ت 

  . " احلق يف الدفاع معرتف به، احلق يف الدفاع مضمون يف القضا� اجلزائية
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  :مؤقتا ضما�ت الشخص املوقوف _  1ب

تتمثل يف اجلزائري   اإلجراءات اجلزائية من قانون 51املادة بنص ما جاء يف من بني هذه الضما�ت      

ظر. . وأن يقدم له تقرير عن دواعي التوقيف للن ضرورة إطالع فورا وكيل اجلمهورية �جراء التوقيف للنظر

وتضيف املادة عدم جواز توقيف األشخاص الذين ال توجد أية دالئل جتعل إرتكا�م أو حماولة إرتكا�م 

. ويف حالة إقامة دالئل قوية ومتماسكة من شأ�ا قيام  ، سوى للمدة الالزمة ألخذ أقواهلم للجرمية مرجحا

  لك الشخص إىل وكيل اجلمهورية، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يقتاد ذ الدليل على إ�ام الشخص

إال يف اجلرائم اليت تشكل إعتداء ، ساعة  48متديد مدة التوقيف للنظر ملدة تزيد عن   عدمإىل جانب 

. ولقد أجاز املشرع متديدها �ذن مكتوب من وكيل اجلمهورية  الدولة أو موصوفة ��ا إرهابيةعلى أمن 

، نص املشرع على معاقبة ضابط الشرطة  ت يف شأن ذلك. ومن الضما� يوما 12دون أن تتجاوز لكن 

كما ألزم املشرع ضابط الشرطة القضائية أن يضع  )1( . �لعقوبة اليت يتعرض هلا حبس شخص تعسفيا

بل  . )2( و ز�ر�ا له ة متكنه من اإلتصال فورا بعائلتهكل وسيل،  حتت تصرف الشخص املوقوف للنظر 

 )3( . ، وأن يشري إىل ذلك يف حمضر اإلستجواب املوقوف للنظر حبقوقه على هذا الضابط أن حييط علما

، يتم وجو� فحص طيب للشخص املوقوف، إذا طلب ذلك  وعند إنقضاء مواعيد التوقيف للنظركما أنه 

،  . وأن جيري الفحص الطيب من طرف طبيب خيتاره الشخص املوقوف مباشرة أو بواسطة حماميه أو عائلته

، يتوىل ضابط  ويف حالة وجود عذر للقيام بذلك . املمارسني يف دائرة إختصاص احملكمةمن األطباء 

   ادة ـوتضم شه. الشرطة القضائية تعيني طبيب له تلقائيا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 55/5املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )1(

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 1مكرر/ 51املادة لك مضمون يف تفصيل ذراجع  )2(

املؤرخ  08_01القانون  اجلزائري ، مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية 51املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )3(

  .2001يونيو  27 ليوم،  34 العدد، اجلريدة الرمسية  ،تضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، و امل 2001يونيو  27يف
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 فيد يف حمضر مساع يب على ضابط الشرطة القضائية أن جيأنه كما  )1( . الطيب مللف اإلجراءاتالفحص 

، و اليوم والساعة الذين أطلق  جوابه و فرتة الراحة اليت ختللت ذلك، مدة إست شخص موقوف للنظركل 

 وأن يوقع احملضر من صاحب الشأن أو يشري فيه إىل إمتناعه . ، أو قدم إىل القاضي املختص سراحه فيهما

وأن يذكر هذا البيان يف سجل خاص،  . و جيب أن يذكر يف احملضر األسباب اليت دعت التوقيف للنظر .

 )2(.  لتوقيف للنظر، ويوضع لدى مركز ا يوقع عليه من طرف وكيل اجلمهورية، و  ختتم صفحاتهترقم و 

  )3( . وخمصصة هلذا الغرض ف يف أماكن الئقة بكرامة اإلنسانيتم التوقيحيث 

 59، اليت حتيل بدورها إىل املادة  اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 338نصت املادة  هذا وقد       

، والذي مل يقدم   الشخص املقبوض عليه يف جنحة متلبس �اميعلى ضرورة تقد، القانون نفسه  من

يف  الذي عليه إحالته فورا أمام احملكمة اليت حتدد جلسة النظر، ضما�ت كافية ملثوله أمام وكيل اجلمهورية 

أة للفصل فيها ، أمرت احملكمة وإذ مل تكن الدعوى مهي . )4( أ�م على األقل ةقضيته يف ميعاد أقصاه مثاني

   )5( . بتأجيلها و يفرج عن املتهم بكفالة أو بغريها

  : ضما�ت املتهم_ 2ب

 " : على أنه 1996 من دستور 45نصت املادة حيث ،  قرينة الرباءة جند )6( من بني هذه الضما�ت      

ال " : ه على أنه من 47املادة  كما تنص."  يعترب كل شخص بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته

  ينص عليها  "يتابع أحد وال يوقف أحد أو حيجز إال يف احلاالت احملددة يف القانون وطبقا لألشكال اليت 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اجلزائري   اإلجراءات اجلزائية من قانون½ مكرر  51املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )1(

 .اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 3 و 2،  52/1املادة  يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )2(

  .اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  قانونمن  5و 52/4املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )3(

 اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .من قانون  338و  59راجع يف تفصيل ذلك مضمون املادتني  )4(

 .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 339املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )5(

 وإجراء احلبس املؤقت، واحلق يف العلم �لتهمة ، تكفل للمتهم بعنوان قرينة الرباءة ، وهي سلسلة من الضما�ت  )6(

يف  راجعتفصل فيها �لقدر الالزم . ،و تسبيب األحكام ، اله بكل حرية و احلق يف اإلدالء �قو ، واحلق يف الدفاع 

  . اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 212/2املادة  تفصيل ذلك مضمون 
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على على أنه ال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال اجلزائري ،  ويف شأن ذلك نص قانون اإلجراءات اجلزائية 

   )1(.  ، واليت حصلت املناقشة فيها حضور� أمامه األدلة املقدمة أثناء املرافعات

هو عدم ، األصلية املبدأ األساسي املستمد من مبدأ الرباءة  فرغم كون، إال أنه ومن �ب املالحظة       

، واليت نصت على عدم توقيف   2001إال أنه إىل غاية تعديالت ، متابعة الشخص وال  توقيفه إال بنص 

مل يكن القانون ، )2(األشخاص الذين ال توجد دالئل مرجحة ضدهم سوى للمدة الالزمة ألخذ أقواهلم 

من  100تنص املادة ، حيث  همةاحلق يف العلم �لتك كما جند كذل  . يتضمن ضما�ت يف شأن ذلك

 على أن يتحقق قاضي التحقيق من مثول املتهم لديه ألول مرة من هويتهاجلزائري قانون اإلجراءات اجلزائية 

احملبوس بواسطة و يبلغ حكم اإلحالة للمتهم  ، و حييطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه ،

وإن مل يكن حمبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط  )3( ك منه نسخة، ويرت  الرئيس املشرف على السجون

من القانون ذاته على أن  271. كما تنص املادة  من نفس القانون 441إىل  439املنصوص عليها يف املواد 

 فإن مل يكن قد بلغ . يستجوب الرئيس املتهم عن هويته و يتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار اإلحالة

أنه يسلم التكليف  440وتضيف املادة  . . و يكون تسليم هذه النسخة إثر التبليغ لمت له نسخة منه، س

، والوقائع اليت  . وقد إشرتط املشرع إخطار املتهم �لتهمة املوجهة إليه �حلضور بناء على طلب النيابة العامة

، ع عن هذا احلق ضمانة أخرى وتتفر .  )4( على أساسها حياكم وكل إخالل بذلك يرتتب عنه البطالن

   . تتمثل يف إعالم املتهم يف حالة إعادة التكييف للجرمية

هي إعتبار احلبس املؤقت  إجراء ، الضمانة األوىل يف هذا الشأن  فإن احلبس املؤقت أما خبصوص      

  ى ـوبعدما كان يسم )5(ال ميكن اللجوء إليه إال إذا كانت إلتزمات الرقابة القضائية غري كافية  إستثنائيا

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .  ، املرجع السابق  2001جوان  26املؤرخ يف  08_01رقم قانون الوهي تعديالت جاء �ا  )1(

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 51/3املادة يف تفصيل ذلك مضمون ر اجع  )2(

  . اجلزائري ن اإلجراءات اجلزائيةمن قانو  268املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )3(

قرار احملكمة : _ راجع أيضا  اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . قانونمن  198املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )4(

 . 243 _ 241ص ، ص  1989 ،  2  عددال جملة قضائية  ، 04/12/1984الصادر بتاريخ  35802العليا 

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 123ادة  امل راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )5(
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وحدد املشرع أربعة حاالت جيوز . احلبس املؤقت مصطلح  2001أخذ مع تعديالت �حلبس اإلحتياطي 

 ماك)2(أ�م  3ئناف يف أمر قاضي التحقيق يف أجلوحيق للمتهم اإلست )1( يها اللجوء إىل احلبس املؤقتف

رغم  عدم إمكانية جتاوز احلبس املؤقت أربعة أشهرومنها ) 3( تتعلق �ذا اإلجراء حدد املشرع ضما�ت

   )5(.  مرةيف كل  بل ثالث مرات ملدة أربعة أشهر )4(إمكانية جتديدها مرتني يف بعض احلاالت 

فإن كان ذلك  . فالشخص يستفيد من الضما�ت، ومهما يكن قرار غرفة اإل�ام  املالحظ هنا أنهو       

، فمن حق الشخص الذي صدر لصاحله هذا القرار املطالبة �لتعويض عن  القرار تضمن أال وجه للمتابعة

. و يكون �بتا  ومتميزا وتفصل فيه جلنة  سيشرتط أن يكون الضرر �جتا عن احلب، الضرر الذي حلق به 

من قانون  1مكرر/ 137وهذا ما نصت عليه املادة . التعويض املنعقدة على مستوى احملكمة العليا 

من دستور  151املادة عليه  نصتولت اللقد ف احلق يف الدفاعوخبصوص  .اجلزائري  اإلجراءات اجلزائية

فلقد نص عليه املشرع اجلزائري يف ، احل وإجراءات الدعوى . وألن حق الدفاع ضروري يف كل مر 1996

وجوب اجلزائري مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  68جاء يف املادة ف.  مواد خمتلفة �ختالف أدوار الدفاع

إذ  . ، كما جيوز هلم إستخراج صورة عنها وضع حتت تصرف حمامي األطراف نسخة  حمررة من اإلجراءات

فإنه يتوجب على   للمبدأ املتمثل يف إلزامية متثيل املتهم من طرف حمام يف املسائل اجلنائية و كنتيجةأنه 

فإن مل يقم بذلك عني له الرئيس من تلقاء نفسه  . القاضي أن يطلب من املتهم إن كان قد اختار حماميا

. و نصت  رية مبحاميهيف اإلتصال حبمن نفس القانون على حق املتهم  272، كما تنص املادة  )6(حماميا 

. و نصت  يف اإلتصال حبرية مبحاميه من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 102أيضا على ذلك املادة 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 102أيضا على ذلك املادة 
  

 ــــــــــــــــــــــ

 . اجلزائري ات اجلزائيةمن قانون اإلجراء 123/2املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )1(

 . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمكرر من  123املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )2(

 .اإلجراءات اجلزائري ن من قانو  137إىل  123املواد من  راجع يف تفصيل ذلك مضمون )3(

  . اجلزائري  ائيةمن قانون اإلجراءات اجلز  1/1مكرر 125املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )4(

 .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية½ مكرر  125املادة يف تفصيل ذلك مضمون  راجع  )5(

احملكمة العليا رقم  قرار راجعو . اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 171املادة مضمون يف تفصيل ذلك راجع  )6(

  . 247ص  ، 1994 ، 3عدد ال،  جملة قضائية،   22/03/1994، املؤرخ يف  119932
  

333 



  الفصل األول..........القانون مصدر لإلجراءات اجلزائية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريع اجلزائري

  

  اجلزائري اجلزائية من قانون اإلجراءات  102. و نصت أيضا على ذلك املادة  يف اإلتصال حبرية مبحاميه

على  من قانون اإلجراءات اجلزائري 105 هذا الشأن نصت املادة ويف . ر إجراءات التحقيقكما له أن حيض

   . )1( ، إال أنه قيده بتصريح قاضي التحقيق إستدعاء احملامي حلضور إستجواب املتهم

جللسة أن حيضر املتهم ا و.  )3(، وحتضري الدفاع ) 2( كذلك ، احلق يف املرافعةومن حقوق الدفاع        

فإنه يقع ،  حق املتهم يف اإلدالء �قواله بكل حرية وخبصوص )4( . �حلارس مطلقا من كل قيد و مصحو�

يف احملضر ، وينوه عن ذلك التنبيه  تنبيه املتهم أنه حر يف عدم اإلدالء �ي إقرار، قاضي التحقيق عاتق  على

من قانون  100املادة ما نصت عليه سب تلقاها منه على الفور ح، فإذا أراد املتهم أن يديل �قواله . 

الضمانة املادة  ص على هذهفقد تولت الن،  تسبيب األحكامأما خبصوص  .اجلزائري  اإلجراءات اجلزائية

، جيب أن يتضمن كل حكم على أسباب  اجلزائري . ووفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية من الدستور 144

أو مسؤوليته           ويبني املنطوق اجلرائم اليت تقرر إدانته  . وأن تكون األسباب أساس احلكم . ومنطوق

 )5( . و يقوم الرئيس بتالوة احلكم ، كما تذكر فيها العقوبة و نصوص القانون املطبقة أومساءلته عنها

   )6( . سببا من أسباب الطعن �لنقض، أو القصور يف التسبيب  ويشكل إنعدام

  :ضما�ت احملكوم عليه _ 3ب

أي يقضي  . ميكن أن يصدر احلكم اجلزائي لصاحل املتهم أو ضده ، على ضوء ما أشر� إليه سابقا      

مهما يكن منطوق احلكم ف.  و�لتايل إدانته، أو على العكس إقامتها  املتهم من التهم املوجه إليه برباءة

  ةـاإلجيابية املرتتب آل�رإىل اافة . فباإلض احلالتني مبجموعة من الضما�تيستفيد املتهم يف كلتا ، الصادر 
  

  ــــــــــــــــــــــ

 .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 107املادة  راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )1(

من        304/2و  454 ، 292 وادامل مضمون و . 1996دستورمن  151املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )2(

 .ية اجلزائري قانون اإلجراءات اجلزائ

  .اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  قانونمن  338/2املادة يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )3(

  .اإلجراءات اجلزائية اجلزائري   قانونمن  293املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون ) 4(

 . اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 379املادة يف تفصيل ذلك مضمون  راجع )5(

  . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قانونمن  500املادة  يف تفصيل ذلك مضمون اجعر  )6(
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�لتعويض عن ذا األخري احلق يف املطالبة ، هل هكرامتحلريته ومسعته و  املتهم  كإسرتجاع ، عن النطق �لرباءة

   . )1(األضرار الالحقة به 

فيحق له  . فهذا ال يضع حدا للضما�ت اليت يستفيد منها املتهم، أما يف حالة احلكم �إلدانة       

أوإستئناف   )2( احلكم غيابيا �لنسبة للمتهمحالة صدور  ك احلكم عن طريق تقدمي معارضة يفخماصمة ذل

أ�م من يوم  8أو تقدمي طعن �لنقض يف غضون  )3( كان احلكم صادرا يف مواد اجلنح واملخالفاتإذا  

أو من �ريخ تبليغ احلكم أو القرار املتضمن اإلدانة أو من اليوم الذي تكون فيه املعارضة غري مقبولة  النطق

ستفيد احملكوم عليه من احلكم وقد ي.  )4( �لنسبة لألحكام الغيابية و يكون ذلك أمام احملكمة العليا

وذلك طبقا ملا العليا  لدى  احملكمة القانون الذي يقدمه النائب العام �لبطالن الناتج عن الطعن لصاحل

  . اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 530املادة تضمنه نص 

 إلجراءات اجلزائية اجلزائريمن قانون ا 433املادة نص يف  ضا يف اإلستئناف ما جاءومن الضما�ت أي      

الة املستأنف إذا  حل يءولكن ال يس و ميكن للمتهم أن يستفيد من اإلستئناف الذي تقدمه النيابة العامة .

ميكن للمحكوم عليه أن يستفيد من  كما. كان اإلستئناف مرفوعا من املتهم أو املسؤول عن احلقوق املدنية

       )5( . 1996 من دستور 77/7ملادة ملا تضمنه نص ابداهلا طبقا فيض العقوبة أو إستو خت العفو الر�سي

 على جمموعة من الضما�ت تتعلق مبعاملةاجلزائري نص املشرع اجلدير �ملالحظة يف هذا الشأن و       

  نـحملبوسيوترتيب وتوزيع ا ،  )6(، منها ضرورة معاملتهم بطريقة تصون كرامتهم اإلنسانية  احملبوسني
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و      مكرر  531 تنياملاد وراجع أيضا مضمونو .  1996من دستور  49املادة يف تفصيل ذلك مضمون  راجع )1(

 . من قانون اإلجراءات اجلزائية 1مكرر 521

  . جلزائية اجلزائريقانون اإلجراءات ا من 415إىل  409راجع املواد من  )2(

  .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري وما يليها من  416حسب املواد  )3(

  . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري وما يليها من  495أنظر املواد من  )4(

 من   530و  433مضمون املادتني  أيضا . راجع 1996من دستور  77/7مضمون املادة  راجع يف تفصيل ذلك ) 5(

  انون اإلجراءات اجلزائبة اجلزائري .ق

  = نـاملتضم،  2005فيفري  06املؤرخ يف ،  04_05من القانون رقم  2املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )6(
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و شخصيتهم ودرجة  ، وجنسهم وسنهم خطورة اجلرمية احملبوسني من أجلها ب وضعيتهم اجلزائية وحس

 )3(ة ي، والز�رات احملادث )2(احلق يف الرعاية الصحية أيضا ،  قوق احلومن  . )1(إستعدادهم لإلصالح 

، وتلقي  يته القانونية، وإحتفاظ احملبوس حبقه يف التصرف �مواله يف حدود أهل )4(واحلق يف املراسالت 

احلق يف أن يقدم شكاوي وتظلمات  و ، )5(العقابية  ةة يف حدود النظام الداخلي للمؤسساحلواالت الربيدي

  )7( . كما ختصم مدة احلبس املؤقت بتمامها من مدة العقوبة احملكوم  �ا  . )6( إىل مديرها

  : الرقابة على تنفيذ الضما�ت القضائية_ 2

إن ، ف ، وتنفيذها من إختصاص القضاء إقرار الضما�ت القضائية من إختصاص القانون إذا كان     

، وإدارية ومنها حكومية وغري  ، ومنها سياسية منها قضائية، الرقابة على تنفيذها ختتص �ا أجهزة عدة 

فإنه   �تالقاضي هو العنصر األساسي يف تنفيذ هذه الضماإذ حىت وإن كان  . ، ووطنية ودولية حكومية

و�لتايل فالرقابة على تنفيذ  . . ألن دور القاضي يتحدد يف تطبيق القانون ليس هو العنصر الوحيد

هذا  كون يؤدي بنا إىل البحث عن مدى صحة تطبيق القانون من طرف القاضي، القضائية  الضما�ت

ى عمله من طرف قاضي مما يستوجب الرقابة عل . األخري بشر فهو غري معصوم و �لتايل معرض للخطأ

األمر  الرقابة القضائية لتنفيذ الضما�ت القضائية نم. مما جيعل يكون أكثر ختصصا منه  ،آخر مثله 

  )8( .الضروري  و األكيد 
   

  ـــــــــــــــــــــــ

ة الدميقراطية للجمهورية اجلزائري اجلريدة الرمسية،  دة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني قانون تنظيم السجون و إعا= 

 .  2005سنة ل 12رقم  الشعبية ،

 . نفسهاملرجع  ، 04_05من القانون رقم  24املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )1(

 .اجلزائري  من قانون اإلجر اءات اجلزائية 65إىل  57املواد من راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )2(

 . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قانونن م 72إىل  66املواد من راجع يف تفصيل ذلك مضمون  )3(

  .اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قانونمن   75إىل  73ملواد من يف تفصيل ذلك مضمون راجع  )4(

  . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قانونمن  78إىل  76 املواد منيف تفصيل ذلك مضمون راجع  )5(

 . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ونقانمن   79املادة  يف تفصيل ذلك مضمون راجع )6(

  . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قانونمن من  13/3املادة راجع يف تفصيل ذلك مضمون   )7(

  =حبسن  ، وذلك دور مهم يف محاية حقوق اإلنسان من إنتهاكات القاضي ذاته، غري أنه إن كان لتلك الرقابة  )8(
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 ملقتضيات الرقابة القضائية بشيء  وحىت نوضح جوهر الرقابة على تنفيذ الضما�ت القضائية سنتعرض     

يف إطار املنظمات  ابةالرق لةسأمع التعريج على م. سبق و أن فصلنا يف صور هذه الرقابة  ، ألنهمن اإلجياز 

مث نتعرض ملا هو موكول لبعض من األجهزة املتخصصة و التكتالت اإلقتصادية من أدوار  غري احلكومية .

  يف إطار الرقابة .

  : الرقابة على تنفيذ الضما�ت القضائيةأ _ 

 هزة إداريةحيث هناك رقابة متارس من األجهزة السياسية وأخرى من أج،  املالحظ ورغم تنوعهاإن      

اليت هلا أثر مباشر ، وهذا عكس الرقابة القضائية  . ، فإ�ا ال تنتج آ�رها إال على املدى البعيد ورغم أمهيتها

يف التأكد من  تكمناليت   و�لتايل نركز دراستنا عليها وذلك ألمهيتها . على ضمان حقوق اإلنسان وحر�ته

وكذلك الرقابة عن . مالئمتها مع النصوص القانونية مدى شرعيتها و  نمأي ،  اإلجراءات مدى صحة 

متارس على مجيع مراحل ، . كما أن هذه الرقابة . طريق الطعن يف مجيع صوره العادية وغري العادية

بة على أعمال الضبطية القضائية تتوىل غرفة اإل�ام الرقاأين  . ت و متارس من طرف أجهزة خمتلفةاإلجراءا

ة العليا الرقابة على مدى صحة تطبيق القانون و توحيد .تتوىل احملكم يف حني  حقيقكذلك أوامر قاضي التو 

على الرقابة على القرارات الذي يسهر جملس الدولة  ا. و أخري  املسائل املدنية واجلزائيةاإلجتهاد القضائي يف 

   . اإلدارية اكمرة عن احملالصاد

  : غرفة اإل�ام _  1أ

 )1( يف مواد اجلنا�ت املتهم تتمتع بسلطة اإل�ام النهائي إىل شخص اجلهة اليت �اة ألأمهيهلذه الغرفة      

أن  اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  12في إطار الرقابة على أعمال الضبطية القضائية نصت املادة ف

   ة ــة غرفعام و ذلك حتت رقاباجلمهورية إدارة الضبط القضائي حتت إشراف النائب ال يتوىل وكيل
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، بل جيب اإلهتمام �جلو  ليست مسألة قاض فقط ألن قضية محاية احلقوق. حده ، فإن هذا ال يكفي و  أو سوء نيته =

، و توفر قانون عادل  كمدى إستقاللية القضاة عن السلطة التنفيذية،  سياسية ، من ظروف  الذي يعمل فيه هذا األخري

كما متارس    . ويف شأن ذلك تتم الرقابة من طرف أجهزة سياسية ، و اإلعرتاف بسيادة القانون رعية دستوريةحيوز على ش

و وسائل اإلعالم  . وكذلك األحزاب السياسية و وزارة العدل ءاا�لس األعلى للقض إدارية مثل رقابة من طرف أجهزة

  يه .وهو ما سبق لنا وأن فصلنا ف.  منها خاصة الصحف اليومية

 ، ، دار هدىالثالث اجلزء ،  ثناء التحقيقأ، ضما�ت املتهم  حممد حمدةملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )1(

 .و ما يليها   286 ، ص 1992 _1991،  بعة األوىلطال ، اجلزائر، عني مليلة 
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أو         بطلب من النائب العام  رقابة على أعمال الضبطية القضائية ، وذلك إمالل تهاارسمم مع  . اإل�ام

. وهلا أن تنظر يف ذلك من  عن اإلخالالت املنسوبة لضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم، رئيسها 

املادة  نصاملنصوص عليها ببشأن بطالن اإلجراءات  )1( مبناسبة نظر قضية مطروحة عليهاتلقاء نفسها 

وتلك اإلجراءات اليت نصت ،  املتعلقة �ستجواب املتهمنيمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  100

ي التحقيق أن إجراء فإنه إذا رأى قاض. املتعلقة بسماع املدعي املدين  من القانون نفسه ، 105املادة عليها 

ومن جهة  .غرفة اإل�ام ��لس القضائي إىل فله أن يرفع األمر ، من إجراءات التحقيق مشوب �لبطالن 

قاضى التحقيق أن يوافيه مبلف من فإنه يطلب ، وإذ تبني لوكيل اجلمهورية أن بطال� قد وقع ،  أخرى

. ويف كلتا احلالتني تتخذ غرفة اإل�ام إجراءا�ا وفقا ملا  الدعوى لريسله إىل غرفة اإل�ام ليطلب منها البطالن

كما يتبني البطالن أيضا يف حالة خمالفة من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 191املادة بنص  رداهو و 

   )2( . ينتج عنها إخالل حبقوق الدفاع أو حقوق أي خصم يف الدعوى، أحكام جوهرية 

إذا كشفت فيها سببا من أسباب  و. إليها املرفوعة اإلجراءات  �ام يف صحة تنظر غرفة اإل كما      

طال أن تتصدى ملوضوع . وهلا بعد اإلب قضت ببطالن اإلجراءات التالية له كلها أو بعضها، البطالن 

ن عكما متارس   . حتيل امللف إىل قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غريه ملواصلة إجراءات التحقيقاإلجراء أو 

ل اليت ختول لوكياجلزائري  جراءات اجلزائيةمن قانون اإل 170املادة ينص جاء  ما منهاطريق الطعن 

لوكيله  وأ، بينما ال حيق للمتهم  يستأنف أمام غرفة اإل�ام مجيع أوامر قاضي التحقيق ق يف أنورية احلاجلمه

ويالحظ  .اجلزائري  اإلجراءات اجلزائيةيف قانون  اإلستئناف أمام هذه الغرفة إال يف حاالت حددها املشرع

  .ف �ا لصاحل النائب العام أيضا ، بل إعرت  هنا أن املشرع مل يعرتف لوكيل اجلمهورية �ذه الصالحيات فقط

املتهم يبقى يف احلبس إىل غاية الفصل يف ، فإن يف حالة إستئناف وكيل اجلمهورية كما يالحظ أنه 

  )3( . اإلستئناف
  

  

 ــــــــــــــــــــــ

  . اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 207و  206وهذا ما نصت عليه املادتني   )1(

 . اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 191و  158 وهذا ما نصت عليه  املادتني )2(

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر ي   172و  171  تنياملادوهذا ما نصت عليه  )3(
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  : احملكمة العليا _ 2أ

 العادي يف اجلزائر قمة هرم النظام القضائيكو�ا و ل افإ�، خبصوص مهمة الرقابة القضائية املوكلة هلا و      

وتتوىل بطلب من  . )1(على إحرتام القانون وفرض تطبيقه على احملاكم وا�الس القضائية فهي تسهر  ،

. و  الرقابة الالحقة على األحكام القضائية الصادرة من اجلهات القضائية الدنيا، اخلصوم أو النيابة العامة 

يد .، وذلك بغية توح هايف شأن القضية املعروضة أمام سليمالتطبيق القضاة للقانون تبني مدى تطبيق ال

ذلك إلكتفائها �لرقابة  و . ورغم ذلك ال ميكن إعتبارها درجة �لثة من درجات التقاضي اإلجتهاد القضائي

وهي ختتص . تتمتع �ستقالل مايل و إستقاللية التسيري  وهي بذلك  )2( . من �حية القانون دون الوقائع

ادرة بصفة �ائية عن ا�الس القضائية واحملاكم ويف يف مجيع �لنظر يف النقض يف األحكام والقرارات الص

   )3( . عدا القضا� اإلدارية، املسائل 

 ضائية يف املسائل اجلزائية للمحكمة العليا الصادرة يف إطار الرقابة ، وبشأنففي جمال اإلجتهادات الق     

كمة اجلنا�ت اليت ض احلكم الصادر عن حمنق  )4(عدم رجعية قانون العقو�ت جاء يف قرار احملكمة العليا 

 ىعل التخريبو  املتعلق مبكافحة اإلرهاب 30/09/1992املؤرخ يف  03_92التشريعي رقم طبقت املرسوم 

قرارات م و بق للمحكمة العليا أن نقضت أحكاكما س.املتهم من أجل وقائع سابقة لصدور هذا النص 

   )5(ب ـاس القانوين و القضور يف التسبيكإنعدام األس ألسباب تتعلق بضما�ت خمتلفة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 .وما يليها  9، ص  مرجع مذكور،  ضيافعمار بو أنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

 . وما يليها 9، ص مرجع مذكور ،  ، النظام القضائي اجلزائري بوبشري حمند أمقرانأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

     WWW.mjutice.dz :ية  للمزيد من التوضيحات راجع موقع األنرتنت لوزارة العدل اجلزائر  )3(

     ،  لة القضائيةا�،  22/03/1994الصادر بتاريخ  119932قرار احملكمة العليا رقم راجع يف تفصيل ذلك : _  )4(  

  . 250 _ 247ص ، ص  3 عددال، 1994سنة 

عدد ال، ا�لة القضائية   03/04/1984الصادر بتاريخ  27580قرار احملكمة العليا رقم  يف تفصيل ذلك : _ راجع )5(  

 . 294، ص  1989، سنة الثاين 
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  )2(.  كذلك خلو قرار غرفة اإل�ام من بيا�ت جوهريةو   . )1(هم متكني األطراف إبداء رأي وعدم

  : لس الدولةجم_  3أ

. وهي اليت متارس الرقابة  تواجدة على مستوى احملكمة العليامكانت الغرفة اإلدارية   هقبل إنشاءو إنه     

وهيئة تقومي ، ضائية الق. ويعترب جملس الدولة جهازا �بعا للسلطة  على قرارات اجلهات القضائية اإلدارية

، و يضمن توحيد اإلجتهاد القضائي اإلداري يف البالد ويسهر على إحرتام  القضائية اإلداريةأعمال اجلهات 

إذ يفصل إبتدائيا �ائيا يف الدعاوي الرامية إىل إلغاء القرارات ، إختصاصات قضائية كما له القانون .

  . الوطنيةة مية الوطنية و املنظمات املهنياملركزية أو اهليئات العمو  التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات

ويبدي رأيه إستشاري ، . كما يتمتع �ختصاصات ذات طابع مدى مشروعية هذه القرارات كما ينظر يف 

   )3(.  يف مشاريع القوانني اليت مت إخطاره �ا

ىل حداثة جملس الدولة و�لنظر إ ، فإنه ئيةالضما�ت القضامن �ب الرقابة اليت ميارسها وخبصوص       

إال أنه يالحظ كثريا ما تكون القرارت الصادرة يف القضا� السياسية منحازة و  النقص يف التجربة اجلزائري و 

 01رقم  فمجلس الدولة أسهم يف ضمان بعض احلقوق ال سيما مبوجب رأيه ذلك ورغم  )4( قليلة التسبيب

  ؤرخ يف ـــامل 91/02من القانون رقم  8املادة  أحكام  الذي قدمه رئيسه خبصوص، 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

عدد ال، ضائية قال لةا�،  17/04/1990الصادر بتاريخ  60949قرار احملكمة العليا رقم يف تفصيل ذلك : _ راجع  )1(

  . 202_  200 ، ص 1992 ، سنة الرابع 

عدد ال ضائية قال لةا�،  04/12/1984الصادر بتاريخ  35802ة العليا رقم قرار احملكميف تفصيل ذلك : _ راجع  )2(

  . 243_  241ص ص ،1989، سنة الثاين 

  30/05/1998املؤرخ يف  98/01من القانون العضوي  12و  9 ، 4 يف تفصيل  ذلك ما تضمنته  املواد راجع  )3(

املتضمن إقصاء مرتشح   11/03/1991توري املؤرخ يفمثل ما جاء يف قرارها بشأن الطعن يف قرار ا�لس الدس )4(

املؤرخ يف  002871قرار جملس الدولة رقم : _ راجع ملزيد من التفصيل .  1999أفريل  15لإلنتخا�ت الر�سية يف 

  .142_ 141ص  ، 2001، سنة  األول عددال،  ، جملة جملس الدولة 12/11/2001
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أحكام القضاء ، ومسح للعديد من املتقاضني من احلصول  ضاملتعلق بتنفيذ بع،  08/01/1991

 ، وذلك رغم صدور تلك األحكام إبتدائيا و قابليتها للطعن فيها كما تنص على ذلك املادة حقوقهمعلى

  )1( .يف نسخته القدمية  من قانون اإلجراءات املدنية 171

  :األجهزة اليت متارسها بعض الرقابة ب_ 

عدة أجهزة متارس الرقابة بطريقة أو �خرى على كيفية �دية القضاء ملهمته  إن املالحظ هو وجود      

، ومنها األجهزة الوطنية  ت العامةسواء فيما تتعلق حبماية احلقوق األساسية للمواطن أو فيما يتعلق �حلر�

 .اجلهوية   األجهزة املتخصصة و التكتالت اإلقتصادية و .احلكومية  املنظمات الدولية غري ، غري احلكومية

،  فإ�ا ليست فعالة و �شطة يف امليدان رغم  يف إطار األجهزة الوطنية غري احلكوميةمثال الرقابة فتظهر 

 1990قبل عام  ورغم أن اجلزائر خاضت جتربة �سيس مؤسسة وطنية  نتظمةست هلا إصدارات دورية مولي

ل يف ومث استخالفه مبؤسسة بديلة تتمث . يتمثل يف املرصد الوطين حلقوق اإلنسان لكنه مل حيقق أهدافه، 

  )2(. 2001لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها املنشأة عام اللجنة الوطنية اإلستشارية 

سري وكيفية �دية القضاء ليوميا ، تابعة املتقوم الصحف املكتوبة بدور فعال يف ،  وعلى خالف ذلك     

 وتقوم بذلك لتحسيس الرأي العام الوطين. احلر�ت العامة و  اجلزائري و دوره يف محاية حقوق اإلنسان 

احلرة  الصحفأية فضيحة تتعلق خبلل يف جهاز القضاء خاصة  وترويج والدويل حول كيفية إدارة القضاء

    )3(.  اإلنتقادات رغم الظروف اليت تعمل فيها وتواصل يف

   

  

   ــــــــــــــــــــــ

 .وما يليها  391، ص  ، املرجع السابق  بوبشري حمند أمقران أنظر : _ ملزيد من التفصيل  يف املسألة  )1(

للجمهورية  اجلريدة الرمسية ، 25/03/2001املؤرخ يف  01/71هذه اللجنة مبوجب املرسوم الر�سي رقم  وقد أنشأت )2(

  . 2001، سنة  18عدد  ،اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 Salah Eddine Sidhoum, situation des droits de l’homme en algérie,2002 _راجع يف شأن ذلك:  )3(

WWW .Algeria _ Watch . org                                                                                           

 _ Nour Eddine Benissad , indépendance du pouvoir judicaire, Elwatan du 

21/03/2006,WWW.Elwatan.com.                                                                                   

 _ Nouri Nesrouche à quoi sert le conseil d’édat ? Elwatan du 25/05/2009, 

WWW.Elwatan.com.    
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وما توصلت إليه جلنة ، اإلصالحات القضائية ومدى فعاليتها اجلدير �ملالحظة ، أنه و يف جمال و     

و اليت تبعت الشك لدى ، إصالح العدالة من اآل�ر السلبية للتأجيالت املتكررة و إنتهاك حقوق الدفاع 

 غري أن الكيفية اليت متت �ا اإلصالحات تبعث على التشكيك يف نية، املتقاضى يف مصداقية العدالة 

لدور الذي تقوم به الرابطة اجلزائرية للدفاع عن نذكر ا، . وإىل جانب الصحافة  تعديالت جوهرية إجراء

  )1(. والتقارير املوجزة   حقوق اإلنسان عرب اإلصدارات

هناك عدة منظمات دولية غري حكومية ،  غري احلكوميةالدولية الرقابة يف إطار املنظمات كما تظهر     

ة اإلحتادية الدولية لرابطة حقوق الدولي والعفمنظمة  ومن أبرزها نذكر ، نسان تنشط يف ميدان حقوق اإل

وأخريا اللجنة الدولية للصليب األمحر ، إذ قامت بدور فعال رغم أنه غالبا  .اإلنسان ، املعلقني بال حدود 

، فهي تقدم تقارير دورية حول وضعية  )2(مصاحل خفية إ�ام بعدم إستقالليتها و خدمة  ما يوجه إليها

موقفا عرب إصدار�ا تروجها بوسائل اإلعالم املختلفة و و تتخذ  رب العاملحقوق اإلنسان يف أقاليم متفرعة ع

مع �اية التسعينات و ةخاص متناول اجلمهور اجلزائري ، مند أن أصبحت يف خاصة عرب شبكة االنرتنيت

وكثريا ما تكتب هذه املنظمات عن أحداث الساعة و املستجدات و تتخذ مواقف بشأن  بداية األلفية .

كذلك املفقودين والتعذيب ومعاملة السجناء دين والسلم و املصاحلة الوطنية و برامج الو�م امل و ماتاحملاك

   . و تصدر تقريرا حول الوضعية . داخل مراكز اإلعتقال

نشري  يف هذا املقام  الرقابة يف إطار األجهزة املتخصصة و التكتالت اإلقتصادية اجلهويةوتظهر كذلك ،     

وهي يف طور  يف إطار الشراكة األورو متوسطية اجلزائر مع اإلحتاد األورويب هأبرمت كة الذيإىل عقد الشر 

. غري أنه من آ�ر العوملة على حقوق اإلنسان أن أصبحت الدول  اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

وهي من . ت الدولية ، و �لتايل أصبح معيارا يف العالقا تقاس على أساس مدى إحرتامها حلقوق اإلنسان

    نتائج إنتقال موضوع حقوق اإلنسان من مسألة داخلية حبتة إىل موضوع يثار يف احملافل الدولية

  تتضمن وهي اليت . و أصبح إحرتام حقوق اإلنسان من الشروط األساسية لإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب

  ةــأحد التعهدات الرئيسية يف إعالن برشلونهذا البند ويعترب . بندا خاصا حبقوق اإلنسان ملزما قانو� 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .1990الصادرة يف عام  ودولية اليت صادقت عليها اجلزائر مثل ا�لة حول املواثيق ال )1(

             organisation non gouvernementale, WWW . Wifi  pedia. org _ أنظر : ملزيد من التفصيل )2(
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، وهو حتديد إحرتام  الذي يشكل وثيقة �سيس الشراكة األورو متوسطية،  1995الصادر يف نوفمرب 

 ومن ةهذا من جه ه احلقوقالفعالة هلذو   حقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية و ضمان الدراسة املشروعة

من أجل دعم تطوير قطاع العدالة مببلغ  اإلحتاد األورويبأخرى فقد مت عقد اتفاقيتني مع جهة 

يف إطار وكالة  دوالر 1.492.050غ قابية مببلوأخرى تتعلق �صالح املؤسسات الع. دوالر  2.334.500

و املعهد       . وهناك تعاون بني احملكمة العليا و جملس الدولة  األمم املتحدة ملكافحة املخدرات و اجلرمية

مع نظري�ا الفرنسية يف مشروع مهم اجلزائرية شرعت وزارة العدل حيث  الفرنسي الوطين للقضاء مع نظريهم 

تعلق �خلصوص بتكوين املؤطرين لدى املعهد الوطين للقضاء يتواله معهد بوردو بفرنسا ي  2005مند سنة 

هد القضاء الفرنسي يتم على مستوى مع، إطارا على مستوى وزارة العدل  17مؤطرا وتكوين  20مل ويش

وتكوين مديري مؤسسات إعادة الرتبية وتكوين املؤطرين على مستوى املعهد الوطين  الكائن بباريس

املدرسة سيتم على مستوى الذي للمؤسسات العقابية �جون . وتكوين املؤطرين واحملضرين القضائيني 

  )1(.الوطنية للمحضرين  بدجيون 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــ

 ، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية قادري عبد العزيز : _ ل يف املسألة أنظرملزيد من التفصي )1(

  .ها وما يلي 69ص   ، 2002،  ، اجلزائر ، دار هومة احملتو�ت و اآلليات
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 الفصل الثاين

  العادلة  اكمة ــاحمل ة الرباءة وــقرين                           

   رياجلزائ كضما�ت دستورية يف التشريع

   

فإننا جند أساسها يف الشريعة اإلسالمية وكذا يف املواثيق واإلعال�ت العاملية  ، الرباءةقرينة  ألمهية نظرا      

وكذا يف كثري من دساتري الدول و قوانينها الداخلية . وعليه فإنه من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها 

حملافظة على حرية الفرد دون املساس بكرامته أو إهانتها الشريعة اإلسالمية هي براءة املتهم لتحقيق العدالة وا

اإلعال�ت و      يف أغلب اإلتفاقات ، الرباءة أيضا ونظرا ألمهيتها قرينة مت تكريس  كما )1(. أو حتقريها 

 ،السياسية  و          حقوق املدنيةالدويل لل خصوصا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد ،العاملية 

الرباءة  من خالل صراحة  على قرينة  ا تضمنت القوانني األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية �لنصوم

  )2(" النظام األساسي لروما " : النصوص الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعروف بـ 

  و أن .ثر أن العدل أساس امللك ألقد جاء يف اف من جهة . ومن جهة أخرى هذا

  

  ـــــــــــــــــــــــ

حيد من تطبيق القاضي للعقوبة دون  اإلسالمو . إال بناء على بينة قطعية ، دعوى  لال تقب،  سالميةفالشريعة اإل )1(

من خالل  حرتام حقوق األفرادإل توفري الضما�ت الكافية على  ،قد حرص الشارع اإلسالمي ف .تيقنه من وقوعها فعال 

الشك ملصلحة  وهو نظام صارم و دقيق  ، قائم على أساس أصل الرباءة ، و تفسري، يف التشريع اإلسالمي  نظام اإلثبات

أنظر : _  حممود طه جالل ، أصول التجرمي و العقاب يف السياسة اجلنائية املعاصرة  يف املسألة لتفصيل ملزيد من ااملتهم . 

ية _ أمحد فتحي �نس ، املسؤول.  و ما يليها  66ص  2005وىل ، القاهرة ، مصر ، الطبعة األدار النهضة العربية  ،

  .وما يليها  58، ص  1988،  الطبعة الرابعة القاهرة ، ،، دار الشروق اجلنائية يف الفقه اإلسالمي 

 يتم : " كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 11نص املادة ب  جاءحيث  )2(

 من 2/ 14جاء يف نص املادة كما عنه " .   عإدانته قانو� مبحاكمة  علنية تؤمن له فيها كل الضما�ت الكافية للدفا 

�رتكاب اجلرمية أن يعترب بريئا إىل أن متهم  " من حق كلما يلي : العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية  و السياسية 

  = اـ: " اإلنسان برئ إىل أن تثبت إدانته أمام احملكمة وفقمنه   66املادة  نصب جاء كما.  تثبت عليه اجلرم قانو� "
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حديث األمس بذلك فهو ، و �خذ مبجامع قلبه سحر ميلك اإلنسان عقله ، احلديث على العدالة اجلنائية 

نتيجة منطقية و حتقيقها يعد  ة التحضر البشري والرقي اإلنساين وم و الغد  . ذلك أن العدالة مرآو الي

وجوده من حيث وإرساء دعائمها ، ومثل هذا اجلهاز مرهون نزيه و مؤهل لكفالتها قضائي بوجود جهاز 

ة أو املنصفة كما يرددها ؤمن حتت مظلته ضما�ت احملاكمة اجلنائية العادلت يسيادة املناخ القانوين الذب

   )1( البعض .

احملاكمة  من جهة وفصل يف ضما�تقرينة الرباءة مبدأ قد تبىن بدوره اجلزائري ، فوفيما خيص املشرع        

عرب ال إعماهلما جم. لذلك يثور التساؤول حول  يف مجيع الدساتري ماوكرسهمن جهة أخرى . العادلة 

الضما�ت  لك منوكذ من قواعد اإلجراءات اجلزائية  مهاجلزائري ، �عتبار قانون اإلجراءات اجلزائية ا نصوص

  . للشخص أثناء خمتلف مراحل سري املتابعة اجلزائية املكفولة دستور� القانونية 

لعادلة ، وجمال إعماهلما يف قانون و ضما�ت احملاكمة ا قرينة الرباءة مبدأ  ويف هذا الفصل سندرس      

مقتضيات قرينة الرباءة إثنني . نتطرق من خالل املبحث األول إىل  حثنياإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف مب

حملاكمة امث نعاجل من خالل املبحث الثاين مستلزمات .  يانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر وإنعكاسا�ا على ق

وفقا لنص قانون اإلجراءات إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري من مث و  لقانون ذاته .العادلة و ضما��ا يف ا

حق املتهم يف احملاكمة  ضمانل  ستلزماتفيما وضعه من م ، ويف تكريس مبدأ قرينة الرباءة اجلزائية اجلزائري 

  العادلة ؟

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

العام عبء اإلثبات أن  كان املتهم مذنبا . وجيب على احملكمة أن تقتنع يقع على املدعي و  للقانون الواجب التطبيق =

  �ن املتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها �دانته " .

 مصلحة ألن اإلنصاف يشري إىل التوازن بني قرينة الرباءة و اإلجراءات اجلنائية . فاألوىل حتمي، وهو تقسري دقيق  )1(

   الثانية حتمي احلرية الشخصية للمتهم . ملزيد من التفصيل أنظر :أساسية يف ا�تمع ، و 
_ Coutts, l’intéret general et l’intéret de l’acause au cours du procedures pénal,  Revue de  
  Science criminel,Paris , France , 1965, p 620 et S.           
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  املبحث األول

   وإنعكاسا�ا قرينـة الـرباءة مقتضيات                              

  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريعلى     
  

  

فتطبق عليه . ، و املشتبه فيه  تتفرع عنها قرينة براءة املتهم، ة إن قاعدة األصل يف اإلنسان الرباء      

أو القاعدة الثانية إذا ما إعتبار�ه متهما �ملفهوم الواسع  )1(ه غري متهم القاعدة األصلية إذا ما إعترب�

 يهدف إىل حتقيق غاية حمددة ويسعى واضعوها إىل حل مشكلة ما، وضع أي قاعدة  وبذلك فإن لإل�ام .

  )2(. و إال ما كان هناك داع لوضعها 

على أن لكل شخص متهم حبرمية ، فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، و�كيدا هلذا املوقف       

تؤمن له فيها الضما�ت للدفاع عنه وفق ما جاء بنص ، كمة علنية ا يعترب بريئا حىت تثبت إدانته قانو� مبح

 14املدنية و السياسية هذا املبدأ يف املادة الدويل للحقوق  لعهد لسياق أكد اه . ويف ذات امن 11/1املادة 

مثلما هو احلال عليه �لنسبة لإلتفاقية األوروربية ، وقد حد حدودمها العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية . منه 

توىل وضعه الذي ، حقوق اإلنسان و الشعب يف الوطن العريب ، ومشروع  6حلقوق اإلنسان يف ماد�ا 

 1985عهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية يف سرياكوزا يف ديسمرب مؤمثر اخلرباء العرب املنعقد �مل

بت إذانته حبكم قضائي صادر من حمكمة خمتصة ، أن املتهم برئ حىت تثمنه  5/2حيث جاء بنص املادة . 

 .)3(  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ، اجلزء األول ، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري حممد مروانأنظر : _ يل ملزيد من التفص )1(

  . 148_147، ص  عات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر، ديوان املطبو 

  . 224_223ص مرجع مذكور ، حممد حمدة ، أنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

ة الشخصية للمتهم . ومقتضياته أساسا لضمان احلريوضعت أن مبدأ قرينة الرباءة  ويرى األستاذ أمحد فتحي سرور )3(

  =م ـوصفه شخصا بريئا حىت تثبت إدانته حبك، جيب معاملته بكل متهم جبرمية مهما بلغت جسامتها   أن
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من خالل و تطور اإلهتمام �ا ي تطورها التارخي ءة ،قرينة الربا ويف هذا املبحث ، سندرس ماهية      

املرتتبة على قرينة الرباءة وإنعكاسا�ا على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  املطلب األول . مث ندرس اآل�ر

  الثاين .ن خالل املطلب م

  األول طلبامل

  تطورها  ،  قرينة الرباءة اهيةم

  اـاإلهتمام �تطور  و التارخيي                                 

  

 و يعترب من الضما�ت. حيتل مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة مكانة هامة يف اإلجراءات اجلزائية       

تطووها خطا واحدا  وانني اإلجراءات اجلزائية مل  تتبع يفرغم أن ق،  ألساسية للمشتبه فيهم و املتهمنيا

حيث كان ميثل النظام  .ثر موقفها إىل حد بعيد بطبيعة النظام اإلجرائي الذي تعتنقه إذ �. مستمرا 

بتقدمي الدليل على  ،أين يلتزم ممثل اإل�ام �ذا النظام . مساسا �حلرية ، جمرد توجيه اإل�ام ،  ياإل�ام

. أما نظام التحري بذلك النظام اإل�امي بتوفريه ما يلزم من ضما�ت للحرية الفردية  متسفإ عاءه .صحة إد

حيث تغلب مصلحة ا�تمع على .  اإلد�بقد عمل على تعويض قرينة الرباءة بقرينة و التنقيب ، ف

اإلثبات يقع على النيابة و  فكان الفرض يف املتهم اجلرم و عبئ. مصلحة الفرد يف مجع الدليل ملعرفة احلقيقة 

  )1(القاضي ومل يكن على املتهم عبئ إثبات براءته . 

لتطور التارخيي لقرينة ل ة من خالل الفرع األول ، مث نتناولالرباء قرينة اهيةم ولبحث املسألة ، سنتناول      

  الرباءة و تطور إهتمام �ا من خالل الفرع الثاين .
  

  ـــــــــــــــــــــــ

و   املبدأ الذي أكدته مجيع الدساتري العاملية . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وهو . قضائي �ت  =

  . 179حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور ، ص 

إىل مصادرة جانب   إفرتاض اجلرم يف حقه أدى إال أن، ورغم متتع املتهم ببعض الضما�ت يف هذا النظام اإلجرائي  )1(

عكس هذا األصل ت حقيق حىت تثبأين أجاز إهدار احلرية الفردية للمتهم أثناء الت. صاحل اإل�ام كبري من حريته الفردية ل

شكلت فقه  وهي اإلنتقادات اليت. ذلك بدأت توجه له عدة إنتقادات بسبب كثرة مظاهر املساس �حلرية الشخصية . ل

   =ومونتسكيو يف كتابه  1964بكار� يف كتابه اجلرائم و العقو�ت سنة  ومنهم. العديد من الشراح 
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  الفرع األول

   راءةـنة البـقري مفهوم

  

وضع قاعدة ال جرمية و ال ركنا أساسيا يف الشرعية اإلجرائية اجلنائية . ذلك أن   ءةتعترب قرينة الربا      

الرباءة يف وهي إفرتاض ، ال مير إال من خالل تفعيل قاعدة أخرى ،  الفعلي عقوبة إال بنص موضع التطبيق

عية اجلرائم     و بذلك أضحى املعىن احلقيقي لقاعدة شر . تضيات القانون املتهم حىت يثبت جرمه وفقا ملق

  )1(و العقو�ت يتجلى من خالل ضمان قرينة الرباءة لكل متهم . 

لطبيعة لمث  نتعرض  ،يف املقام األول  اإصطالحيف قرينة الرباءة لغة و تعر لنتعرض سولبحث املسألة       

  يف املقام الثاين .القانونية لقرينة الرباءة و نطاقها 

  

  : اإصطالحو  الرباءة لغةرينة ق تعريفأوال: 

وما يغلب على هذه التعاريف أ�ا جاءت مجيعها  . قرينة الرباءة من طرف عدة فقهاء عرف مبدألقد       

  . اإصطالحمث  لغة ،عريفها وعليه نتناول ت )2( . مل نقل متماثلة معىن ومبىن إن، متشا�ة 

  : ةلغ_ تعريف قرينة الرباءة  1

 يصدر ما مل الفرد عن فعل أسند إليه ىال جياز أهو ، شراح القانون  أصل الرباءة كما يقول أحد إن      
 

 ـــــــــــــــــــــ

                 أنظر : املسألة القوانني . ملزيد من التفضيل يفروح  =
_ Eismen,histoire de la protection crimenille en France,paris,édition,1969, p43 et S.                 

  _ Beccaria , introduction de M arc Ancel et G. Stifani, édition Cujas , Paris, 1966, pp 82_85. 
_ Montesquieu, de l’ésprit des lois, édition Garnier 1965 , livre 12, chapitre 2 , p 196 et S.      

  .وما يليها   223ص  ،املرجع السابق ،  حممد حمدةأنظر : _  )1(

إىل جانب ما أكده املؤمثر . ه البعض عند التعليق عن اإلتفاقية األوروربية حلقوق اإلنسان تىن بعإالذي وهو األمر  )2(

من أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي على اإلعرتاف  1959الذي عقدته اجلمعية الدولية لرجال القانون يف نيودهلي سنة  

  ملزيد من التفصيل أنظر على وجه اخلصوص : ر إدانته .تفرتض براءته حىت تتقر  بقاعدة أن املتهم

_ Karl vasak , la convention europeénne des droits de l’homme , Paris,1964, pp 18_49.           
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ن يعامل املتهم مهما كانت أ، قرينة الرباءة ب كما يراد  . ضده حكم �لعقوبة من جهة ذات والية قانونية

حىت تثبت إدانته حبكم قضائي وفقا للضما�ت اليت يقررها  يءر رمية اليت تنسب إليه على أنه بجسامة اجل

مشتبها  لرباءة ��ا " معاملة الشخص لقرينة اون يف تعريفهم لسان شراح القانعلى  كما ورد أيضا. القانون

على أنه  ليه إجلرمية اليت نسبت ومهما كانت جسامة ا، يف مجيع مراحل اإلجراءات ، فيه كان أم متهما 

القرينة هي إستنتاج  أن ومبا حىت تثبت إدانته حبكم قضائي وفقا للضما�ت اليت يقررها القانون". يءبر 

العكس حبكم قضائي و بناء املعلوم هو أن األصل يف األشياء اإل�حة ما مل يتقرر  فإن،  معلومجمهول من 

 وا�هول املستنتج من هذا األصل هو . وقوع اجلرمية و إستحقاق العقاب على نض قانوين سابق الوضع قبل

   )1( . حبكم قضائي براءة اإلنسان حىت تثبت إدانته 

  : اصطالحإ _ تعريف قرينة  الرباءة 2

ما مل يصدر ضده حكم ، الفرد عن فعل اسند إليه  ىاز جانب من الفقه بقوله " أن ال جي اعرفهلقد       

حبيث . ملا إمشلته من قصور و نقص ، وقد إنتقد هذا التعريف . "  �لعقوبة من جهة ذات والية قانونية

، مع العلم أن أصل الرباءة أوسع من هذا  قصر مفعول الرباءة على عدم ا�ازاة عن الفعل كعقوبة و جزاء

. فإذا   ، ويشمل مجيع السلطات القضائية من متابعة و حتقيق وحكم حبيث حيتوي على العقوبة واجلزاء معا

فإنه �لضرورة ، يتطلب عدم املساس �حلرية الفردية يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، كان أصل الرباءة 

.  و�ت ا�ائي احلكمصريورة  مع ، ال بعد صدور احلكم من جهة قضائية خمتصة يستلزم عدم توقيع العقوبة إ

   )2(.  به التعريف السابق وهو ما مل �يت

مهما أن كل شخص متهم جبرمية ، الرباءة أصل وقد عرفه جانب آخر من الفقه فقال " إن مقتضى          

  ـاقارنلو و . "  إدانته حبكم قضائي �ت تثبتجيب معاملتة بوصفه شخصا بريئا حىت ، بلغت جسامتها 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

كما يقول بعضهم القي نقدا شديدا من قبل أنصار املدرسة الوضعية ملا    ، املشتبه فيه وإفرتاض الرباءة يف جانب )1(

اإلهتمام بشخص ا�رم اكثر و اليت تبىن على . بني املبدأ و بني فلسفتهم املتعددة يف تصنيف ا�رمني  يرونه من تعارض

و أنظر أيضا  وما يليها . 147املرجع السابق ، ص ،  حممد مروانأنظر : _  للتفصيل  . امما �تم �لواقعة اإلجرامية ذا�

  . 64_60ص ص ،  2005 ، بعة الثالثةطال،  ، دراسة حتليلية ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة حامت بكار: _ 

، دار الثقافة للنشر و  ، الشرعية يف اإلجراءات اجلزائية ، مقابلة حسن يوسف مصطفىتفصيل أنظر : _ ملزيد من ال )2(

  .69ص  ، 2003بعة  طالالتوزيع ، 
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�ملعاملة بدل ا�ازاة ، وهذه املعاملة  حبيث جاء، ه أمشل منه التعريف مع التعريف السابق لوجد� هذا

. كما عرفه جانب آخر من الفقه بقوله " أن أصل الرباءة يعين أن  تستمر خالل مجيع مراحل الدعوى

س أنه مل يرتكب اجلرمية و تنظر إليه على أسا جيب عليها أن تعامل املتهم، القاضي وسلطات الدولة كافة 

  )1( للطعن �لطرق العادية " . ما مل يثبت عليه ذلك حبكم قضائي غري قابل، حمل اإل�ام 

معاملة الشخص مشتبها فيه كان أم متهما يف مجيع "  يصلح ألصل الرباءة هو رمبا التعريف الذيو        

حىت تثبت إدانته حبكم  يءعلى أنه بر ،  مراحل اإلجراءات و مهما كانت جسامة اجلرمية اليت نسبت إليه

 )2( . " قضائي �ت وفقا للضما�ت اليت قررها القانون للشخص يف كل مراحله

فتطبيق . يعد ركن أساسيا يف شرعية اإلجراءات اجلزائية ، فإن مبدأ قرينة الرباءة ، ومن خالل ما سبق       

تجرمي الحة و اإلستثناء هو األصل يف األشياء اإل� نتؤكد أ، جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين ال قاعدة 

. لذا جيب معرفة  يفرتض حتما قاعدة أخرى وهي إفرتاض الرباءة يف املتهم حىت تثبت جرمه  أين.  ابوالعق

  . طبيعة هذا املبدأ
  

  : لرباءة و نطاقهالقرينة االطبيعة القانونية �نيا : 

هي إستنتاج جمهول من  وهي أن القرينة. نونية بسيطة �نه قرينة قارياءة  ، اليتميز األصل يف املتهم      

معلوم . و املعلوم أن األصل يف األشياء اإل�حة ما مل يتقرر حكم قضائي و بناء على نص قانوين لوقوع 

اجلرمية و إستحقاق العقاب . و ا�هول املستنتج من هذا األصل هو براءة اإلنسان حىت تثبت إدانته حبكم 

  و بذلك نتناول طبيعتها القانونية مث نطاقها .  )3(ائي قض
  

  ــــــــــــــــــــــ

تنظر إىل مرتكب ، التعريف أنه جعل من القاضي و السلطات املكلفة �لبحث و التحقيق  وما يالحظ على هذا )1(

و     م مند البداية توجيه اإل�ام له على أنه مل يرتكبها أصال و على فرض أ�م قاموا بذلك ال ميكن هل اجلرمية مند البداية

  . ، و ال كانت النظرة إليه إختلفت إىل متهم تغري ما دام مل يثبت يقينا حدوثه يءإال كان مركزه القانوين من بر 

و يكون ذلك عن طريق . و �لتايل ميكن إثبات عكسها ، مبعىن أ�ا ليست قطعية . فقرينة الرباءة هي قرينة بسيطة  )2(

عنوان احلقيقة اليت ال تقبل ا�ادلة إىل حني هو ، ألن احلكم القضائي البات وحده فقط  اإلدانة حبكم قضائي �ت إثبات

  .وما يليها  22، ص مذكور رجع م،  حممد حمدةأنظر : _  ملزيد من التفصيل . حصول ما يغري تلك احلقيقة

  =ذاـكاإلعرتاضات املوجهة إليها و  لقرينة الرباءة و مجلةملزيد من التفصيل يف املسألة من حيث األساس القانوين ) 3(
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   : الطبيعة القانونية لقرينة الرباءة_ 1

كس بكافة طرق قرينة بسيطة تقبل إثبات الع، إعتبار مبدأ قرينة الرباءة يكاد جيمع الفقه اجلنائي على      

ألجل إيضاح طبيعة هذا املبدأ جيب حتديد ماهية القرائن و التمييز بينها و بني و . اإلثبات املشروعة 

  )1( ىل اخللط بينهما.إو الذي يؤدي يف كثري من األحيان اإلفرتاض القانوين الذي قد يتشابه معها 

  القانونية : القرائن أ _ 

مبعىن إستنتاج الواقعة ا�هولة املطلوب إثبا�ا من واقعة أخرى قام عليها . هي إستنتاج جمهول من معلوم      

صلة طريق  نع . ويكون هذا إما عن طريق صلة ضرورية يفرتضها القانون بني وقائع معينة أو دليل اإلثبات

في احلالة ف .  على القاضي أن يستخلصها بطريق اللزوم العقليوهي اليت يتعني. منطقية بني الواقعتني 

القرائن القانونية إما أن تكون قرائن قاطعة و  . األوىل تعترب القرينة قانونية و يف احلالة الثانية تعترب قرينة قضائية

ل على ال جيوز إثبات عكسها و إما بسيطة تقبل إثبات العكس و اليت تبقى قائمة إىل أنة يقوم الدلي

فمثال عدم حضور الشاهد ألداء الشهادة بعد تبليغه صحيحا قرينة قانونية بسيطة على إمتناعه .  عكسها

  . لكنه يستطيع إثبات العكس عندما حيضر و يبدى عذره املشروع عن سبب �خره. عن أدائها 

  :القرائن القضائية ب _ 

ليت هي غري حمصورة بل هي مرتوكة لتقدير القاضي و ا، أو ما يسمى �لقرائن الفعلية أو املوضوعية       

ويكون . فهي إستنتاج لواقعة جمهولة من واقعة معلومة ، يستخلصها من ظروف الدعوى و مالبسا�ا 

املتهم يف مكان اجلرمية أو بصمات  وليد عملية منطقية فوجود آ�ر اإلستنتاج ضرور� حبكم اللزوم العقلي و

قرينة أنه إرتكب جرمية السرقة. فالواقعة املستخلصة ال ميكن القطع بثبو�ا و إمنا ظهور عالمات الثراء عليه 

  . مرجحة الثبوت هي واقعة

  ــــــــــــــــــــــ

  . 186 _ 183الرد على اإلعرتاضات أنظر : _  أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص ص  =

ومن هنا تكمن التفرقة اجلوهرية بني القرائن  . سيطة أن يثبت عكسهاما يتعلق �لقرائن البللمتهم في املشرعلقد أجاز ) 1(

      =   يـو �لتايل فهي تلزم القاضفالقرائن القانونية هي من عمل املشرع وحده  . القانونية و القرائن القضائية
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 : نطاق قرينة الرباءة_ 2

 عموميةة معينة من مراحل الدعوى الغري حمدد مبرحل، إن نطاق قرينة الرباءة األصلية يف حق املتهم      

لتحقيق إىل مرحلة ا تغرق كل املراحل اليت متر �ا بل هي تغطي و تس . املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية

و جتسيد   وهذا ما يرتب على  تطبيق . ، إىل غاية احلكم النهائي رحلة اإلستئنافمب مرورا ،  مرحلة احملاكمة

شرع للمتهم أثناء مراحل وهي مبثابة ضما�ت يوفرها امل. عدة نتائج مبدأ قرينة الرباءة األصلية للمتهم 

دي إىل تفادي أضرار ال ميكن تداركها مهما ؤ بدأ يألن هذا امل. بعد صدور احلكم  إىل ما بعدالتحقيق 

ضما�ت أصل الرباءة خالل مرحليت أيضا  يرتب. كما  ند ظهور براءة املتهمبلغت درجة التعويض ع

  )1( نوجزها كما يلي :،  التحقيق و احملاكمة 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 وبذلك . بات من أحد طريف الدعوى إىل الطرف اآلخرفدورها هو نقل عبء اإلث، و إذا كانت قابلة إلثبات العكس  =

وبذلك فهي ال تقع ، القرائن القضائية من عمل القاضي الذي يستنبطها من واقعة �بتة يف الدعوى املنظورة أمامه تكون 

القانون   أما اإلفرتاض القانوين فيقوم على أساس إفرتاض أمر خمالف للحقيقة دائما يرتتب عليه تغيري حكم . حتت احلصر

فإفرتاض الشخصية القانونية للشخص املعنوي هو إفرتاض خمالف للحقيقة اليت مؤداها أن اإلنسان . دون تغيري نصه 

وإن كانت ال تتفق معها ، فإن القرائن القانونية ال ختالف احلقيقة �لنتيجة و  . وحده هو الذي يتمتع �لشخصية القانونية

إضافة إىل ذلك فإن القرائن تتعلق �إلثبات بينما اإلفرتاض يتصل  .ا أمر خمالف للحقيقةبينما اإلفرتاض هو دائم. دائما 

، الضما�ت الدستورية للمتهم يف  أمحد حامد البدري حممدملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  . �لقواعد املوضوعية

 2002 القاهرة ، ، دار النهضة العربية،  لقوانني الوضعيةوااإلسالمية   الشريعةبني، دراسة مقارنة  مرحلة احملاكمة اجلنائية

،  ، املرجع السابقحسن يوسف مصطفى _  .وما يليها  14، ص  ، املرجع السابق مروان حممدوما يليها . _  22ص ،

  .وما يليها  71ص 

اإلجراءات اجلنائية  إختاذ يضحىالرباءة إحرتاما حرفيا فسوف  أنه إذا أريد إحرتام قرينة يرى األستاذ أمحد فتحي سرور )1(

تعىن بتطبيق التي انه القرينة على ضما�ت حقوق اإلنسأمرا مستحيال . و بذلك يتوقف املضمون الواقعي  العملي هلذ

هذه الفرينة . و من مث فإن األصل هو متتع املتهم بكافة احلقوق و احلر�ت اليت كفلها الدستور و نظمها القانون . و مبا 

الدستور كانت متكاملة مرتابطة ، فقد كفل احلر ية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان وكفل أيضا التجرمي و أن نصوص 

  =العقاب . لذلك فإن الشرعية الدستورية يف اإلجراءات اجلنائية ، تتطلب املوازنة بني  إحرتام 
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  :  _ محاية احلرية الشخصية للمتهمأ

 ىل غاية صدور حكم يدينهإعلى متتع الشخص حبريته الكاملة  ن معظم القوانني الوضعية احلديثة �كدإ     

من شأنه أن ميس حبرية  ضد كل إجراء، وهذا كله من أجل وضع حد لتعسف املشرع و أجهزة الدولة  .

و . ، و�لتايل إحرتام احلرية الفردية  ن الشرعية اإلجرائية �كد أن األصل هو الرباءةذلك أ . املتهم الشخصية

وهنا  . يف احلدود اليت تقضيها مصلحة ا�تمع، لكنها تسمح أيضا إستثناء من األصل �ملساس �حلرية 

�كد أن األصل يف ، فالشرعية املوضوعية  . ضوعية والشرعية اإلجرائيةتتوافر مقابلة واضحة بني الشرعية املو 

ويفرتض يف هذا التجرمي أن ال ميس احلقوق و احلر�ت  . هو التجرمي ثناءستاإلاألشياء اإل�حة و تقرر إن 

، فإن  هإذا كان املتهم يعترب بريئا حىت تثبت إدانته رغم وجود مربرات إل�امو  العامة اليت كفلها الدستور.

�عتبار أن إختاذ إحدى إجراءات الضبط القضائي ضده . املشتبه فيه يكون أحرى �إلستفادة من هذا املبدأ 

وم حوله الشبهات على وعلى القائم �لتحر�ت األولية أن يتصرف مع الشخص الذي حت . ال جيعله متهما

  )1( . عسفلك يعترب ضمانة له من إشكال التجاوز و التألن ذ يءأساس أنه بر 

   :ثبات اإل عبء املتهم دم حتميلع_ ب

 ومن مث فإنه من . حىت تثبت إدانته  يءهو أن املتهم بر ، إن األساس الذي تقوم عليه قرينة الرباءة      

 هو فا لألصل ومن يدعي خالوهذا طبقا لقاعدة ،  أن يعفى هذا األخري من إثبات تلك الرباءةاملنطقي 

. ويكون إثبات هذه األخرية �قامة الدليل أمام القضاء �لطرق اليت حددها  إلدانةك الالرباءة أن يثبت ت

   ف على هوية املتهم وإثبات إذ�بهلتعر ا تبت قيام اجلرمية و يتال إل�اما ويقع اإلثبات على سلطة. القانون 

  

  ــــــــــــــــــــــ

التفصيل تسمح مبعاقبة اجلاين . ملزيد من  الة اإلجراءات اليتكفسائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا ، و احلرية الشخصية و  =

 Comman ر _  تقري . و راجع أيضا : 191_ 186أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص ص يف املسألة 

law  ، 55_33، ص ص   1964عن البالد األوروربية ، ا�لة الدولية لقانون العقو�ت .  

أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف الشريعة اإلسالمية و التشريع ضما�ت املتهم ،  ميد عمارةعبد احلأنظر : _  )1(

  وما يليها . 106، ص اجلنائي اجلزائري  
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اإلثبات العناصر املكونة للجرمية وهي الركن  ءويتضمن عب.  على ا�ين عليهاإلثبات  ءويكون �لتبعية عب

   )1(  و املعنوي . الشرعي واملادي

  :من حيث الركن الشرعي _  1ب

أنه من الضروري مبعنى. ال ميكن إصدار حكم النطق �لعقوبة ضد الشخص إذا كان هذا الركن منعدما      

وهذا أول ما يبحثه القاضي اجلنائي و  . نص قانوين يلي صراحة توقيع عقوبة مناسبة للفعل املرتكب توفر

 ، ألنه يف الكثري من األحيان يدفع املتهم �نعدام النص القانوين الذي جيرم النص املنسوب إليه يسعي إلثباته

. املسند إليه الفعل ويقوم حبفظ امللفات  ويف هذه احلالة يقع على ممثل النيابة اإلمتناع عن متابعة الشخص .

و يبقى دور النيابة يف  سلطة القضاءعلى عاتق مؤقت ألن الركن الشرعي مسألة تقع هنا تكييف النيابة و 

بل إن القاضي اجلزائي من املمكن أن ، هذه املرحلة لدعم التهمة عن طريق إظهار شرعيتها و �سيسها 

  .  وز له يف ذلك بسبب جهله القانونيربئ املتهم لصاحل الشك فإنه جي

  :الركن املادي _ من حيث  2ب

مبعىن أنه قد يتعلق الفعل اإلجرامي . يكون اإلثبات �ن األفعال املرتكبة متطابقة مع نص التجرمي      

أنه يف . ذلك و قد يكون الفعل املادي قد مت الشروع فيه فقط ألن األمر خيتلف . و سليب أبسلوك إجيايب 

وهو ما يؤدي بدفاع املتهم �لتمسك ، ض حاالت الشروع يف التنفيذ قد ال يصل ملرحلة معاقب عليها بع

فهناك مشكل حول ما  يسمى جبسم  ، وكمثال فإن كان األمر ال يثري إشكاال هلوية املتهم. �ذه النقطة 

ذهب الفقه . وهنا  ؟فهل من املمكن متابعة شخص جبرمية القتل حىت مع عدم وجود اجلرمية ، اجلرمية 

   . الفرنسي واجلزائري �ن املتابعة تكون مع عدم وجود اجلثة على عكس القانون اإلجنليزي

  ــــــــــــــــــــــ

،التحقيق  أحسن بوسقيعةو _  . 181، ص  ، املرجع السابق حممد مروانأنظر : _  زيد من التفصيل يف املسألةمل )1(

 79ص   ، 2002، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  2001يونيو  26القانون ضوء  يف و متممة نقحةالقضائي، طبعة م

إرتكب جرائم قتل متعددة و توبع فقط على اجلرائم اليت مت فيها العثور على  Christقضية أنظر كذلك : _ و .80 _

: املواد  مضمونوراجع  . تيلة قتل ما مل يعثر على جثة القال ميكنين إدانة شخص جبرمي  Haleجثت، وصرح للقاضي 

  .اجلزائري  من قانون العقو�ت 353و  337  285
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   : _ من حيث الركن املعنوي3ب

 ألنعا ما يف إثبات الركن الشرعي و املادي فإنه يصعب إثبات الركن املعنوي كان األمر سهال نو إذا        

الطبيب عن معاجلة . أما إذا تعلق األمر جبرائم اإلمتناع كإمتناع  فيه من نية خيفيها اجلاين يف نفسه وال تظهر

لحق �جلرمية و يقع على النيابة إثبات الظروف اليت تأنه كما  . مريض فيصعب على القاضي حتديد إمتناعه

،  فيجب إثبات أن اجلاين ابن ا�ين عليه. تضفي على الفعل صبغة إجرامية كرابطة القرابة وقتل األصول 

إذا تعلق األمر �جلرائم اليت تتطلب صفة معينة كصفة املوظف الذي يف حني  وكذلك الز� بني ذوي احملارم .

على اجلاين شا�ا شأن الظروف  ا تشدد العقابإثبات هذه الصفة أل� فيجب، خيتلس أمالك الدولة 

شا�ا  لشخص ، فإذا وصلت النيابة إلثبات األفعال املادية فيقع على عاتقها إسنادها املشددة للركن املادي

، فإذا وصلت النيابة إلثبات األفعال املادية فيقع على عاتقها إسنادها  شأن الظروف املشددة للركن املادي

، تحقيق ملعرفة الفاعل التوصل يوإذا مل  . ال مينع من فتح حتقيق ضد شخص جمهول وهذا. لشخص معني 

ويكون إسناد الفعل اإلجرامي عن طريق التعرف إثبا�ا . على احملكمة  ألحوالامن ال ميكن �ي حال ف

من  عدم اإلدالء عن هويته فهل يفلتإىل ، لكن يف بعض احلاالت قد يعمد الفاعل  على هويته القانونية

وهذا . فإن كنا بصدد جرم متلبس به فال ميكن �ي حال اإلفالت حبجة عدم التعرف عليه إراد�  العقاب ؟

  إال يف حالة غياب املتهم، ما إستقر عليه القضاء الفرنسي يف أن التعرف على هوية املتهم ال يكون ضرور� 

  أو عدم وجوده بني يدي القضاء .

رغم أنه مل يضع ، ن إرادة املشرع كانت واضحة يف التمييز بني املشتبه فيه و املتهم اإلشارة إليه أ جتدرو        

فيطلق مصطلح املشتبه يف إطار املرحلة . إمنا إستند يف التفرقة بينهما على املرحلة اإلجرائية و ، تعريفا هلما 

  )1(. هم مىت حركت الدعوى العمومية يف حني يطلق مصطلح املت، التمهيدية 

  

 ــــــــــــــــــــــ

اجلزائري أن املصطلح  من خالل النصوص القانونية احملررة �للغة الفرنسية من قانون اإلجراءات اجلزائية كما يالحظ (1)

  = مصطلـــح  و املتعلقة �لتحقيق يستعمل 12و  109، 100، 82، 71، 67: املواد خالل فمن  .يتغري
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 : يقاف والضما�ت املقررة للحرية الفردية_ اإلج

 ريبالأو  إلشتباها لشخص يضع نفسه طواعية حم قاف كلين يقوم ضابط الشرطة القضائية �هو أو      

 رك الوطين إن دعت الضرورةوجهته و إقتياده إىل أقرب مركز للشرطة أو الدلسؤاله عن إمسه و عنوانه و 

  )1( . ن إثبات هويته أو إمتناعه عن ذلكعجزه عل،  لذلك

  : و رجال السلطة العامةأاملشتبه فيه بواسطة عامة الناس توقيف _ د

تياده إىل املشتبه فيه وإقلشخص منه هو التعرض املادي إنه ال يقصد منه حتقيق اهلوية و إمنا الغرض      

، فمن  وال جيوز إال يف اجلنا�ت و اجلنح املتلبس �ا و املعاقب عليها بعقوبة احلبس.  شرطة حمافظةأقرب 

  )2( . �ب أوىل أن ختول لرجال السلطة العامة �عتبارهم حفظة النظام و األمن

  

  الثاين فرعال

  الرباءة  التارخيي لقرينة  التطور

  )3( اـام �ـور اإلهتمـو تط                                 

                           

 . ، ختضع لتأثريات العقائد الدينية غري السماوية عليه حاليا ارفعدولة يف مفهومها السياسي املتإن ال     

  و �لتايل ، اطني مربرة ذلك �ن ا�رم ما هو إال إنسان مسكون �لشي،  تكن تعرف املبدأ ملوهي �لتايل 
 

  ــــــــــــــــــــــ

 431و 417،   404،  394،   343،  338،  334،  331،  329: املواد خالل  " ومن L’inculpéمصطلح "   =

،  271،  270،  268واد امل خالل  منأما ".  Le Prévenuاملتعلقة مبحكمة اجلنح واملخالفات يستعمل مصطلح "  و

  . "’accusé L"  لح طمصفيستعمل  تعلقة مبحكمة اجلنا�ت امل 311و 297،  293

  .اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  28إىل  12 : املواد منيف تفصيل ذلك ما تضمنته راجع  )1(

 اجلزائري .اإلجراءات اجلزائية من قانون  65إىل  42 : املواد منما تضمنته ذلك تفصيل يف راجع  )2(

  .وما يليها 18، ص مرجع مذكور  ،  حممد أنس قاسم جعفرأنظر : _ يف املسالة صيل ملزيد من التف )3(
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 فرتة الحقة عرف يفو  . إنتزاع  اإلعرتاف منه من تطهريه منها من خالل التعديب و اإليالم بقصد اال بد

.  مستمراحدا وا عية مل تتبع يف تطورها خطا ، على أن قوانني اإلجراءات اجلنائية الوض املبدأ بصورته الراهنة

 نظامو        فقد �ثر موقفها إىل حد كبري بطبيعة النظام اإلجرائي الذي تعتنقه ما بني النظام اإل�امي 

  . خذ بقرينة الرباءةألاتحري يف البحث و ال

ولبحث املسألة سنتعرض لقرينة الرباءة يف العصور القدمية يف املقام األول  مث  نتعرض تطور اإلهتمام      

  بقرينة الرباءة يف العصر احلديث يف املقام الثاين .
  

  : ةقرينة الرباءة يف العصور القدميأوال : 

حيث   . من أجل احلصول عليهالشعوب هم املبادئ اليت طاملا كافحت من أ إن مبدأ الرباءة األصلية     

 فرتض يف الشخص اإلذ�ب و ما على هذاتلبدائية أنظمة إثبات ال عقالنية كانت تسود لدى ا�تمعات ا

  )1( اليت كان يقع عليها مسؤولية إظهار احلقيقة .، إثبات براءته عن طريق توسله إىل اآلهلة  الاألخري إ

  :لدى ا�تمعات القدمية  نة الرباءة قري_ 1

آن واحد  وكان الفرد هو القاضي و اخلصم يف . كانت العقوبة يف ا�تمعات البدائية وسيلة لإلنتقام       

       بل إن فكرة اإلنتقام كانت متتد لتغطي اإلنسان و احليوان  . نه حقه بيدهأيقتضي حقه أو ما يعتقد 

، فإن شك خبطر  البدائي ال يفرق عند اإلنتقام بني اإلنسان و احليوان و اجلماد وكان اإلنسان . و األشياء

، وإن كان مجادا  ، وإن كان حيوا� قتله رقهسعلى حياته من إنسان ما إنقض عليه ليقتله أو جيرحه أو ي

مصدر ف ول إفرتاض براءة املتهم من عدمهاومل يكن يف ظل هذه األجواء جمال للجدل ح . هدمه و أتلفه

 أن مت طور األمر الحقا إىلوقد ت . ن يزاح من الطريق �ية وسيلةال بد أ، اخلطر املتوقع أواملبين على الشك 

اليت عرفت و ، دماء اليو�ن ومن ذلك احملكمة اليت أنشأها ق، خاصة �لكائنات غري اإلنسانية  مإنشاء حماك

إن صخرة أو قطعة احلديد أو اخلشب اليت لى وكانت تقام الدعوى أمامها ع . �سم حمكمة الربيطانيون

  �لتحطيم و على احليوان وكان حيكم على اجلماد  .سقطت على شخص فقتله 

  أما . ةها ما تتوفر يف نفس كل طاغيهي نفس، هذا اإلحساس و الرغبة البدائية �إلنتقام  ومثل . �إلعدام

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ملقاة على طلبة   للمعهد ،  األول زءاضرات يف اإلثبات اجلنائي، اجل، حم نصر الدينمروك لتفصيل أنظر : _ ل )1( 

  وما يليها. 231ص ،    2002_   2001،  12الوطين للقضاء  ، الدفعة  
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وكان على اخلصم أن . ، فقد إفرتضت براءة املتهم يف ظل إجراءات املرافعة الشفوية  الروماين يف القانون

وس أن يفسر الشك ملصلحة املتهم وقد أمر اإلمرباطور انطوني . يقدم الدليل على ما خيالف هذا اإلفرتاض

ذا املبدأ واجه ردة بعد إتباع قضاة روما نظام املرافعات إال أن ه . أن يظل اإلنسان بريئا حىت تثبت إدانتهو 

ويطلب منه تقدمي إيضاحات على اجلرم  يفرتض يف املتهم اجلرم إبتداءا حيث كان القاضي ، املكتوبة

  . إثبات براءته يقع على عاتقه ء، فأضحى عىب املنسوب إليه

 : قرينة الرباءة يف اإلسالم _2

و الذي يهدف إىل ، الذمة براءة ة اليت تقوم عليها الشريعة اإلسالمية هي مبدأ إن أهم املبادئ األساسي     

و حتقريها بعدما  ألشخص دون املساس �ا أو إهانتها العدالة للمتهم و احملافظة على احلرية الفردية لحتقيق 

أصل مبدأ و .  " ولقد كرمنا بين آدم "من سورة اإلسراء  70اآلية يف  عز وجل فقالاملوىل سبحانه  كرمها

�يها الذين آمنوا إذا جاءكم " من سورة احلجرات  06يف اآلية  الرباءة األصلية للمتهم مستمد من قوله تعاىل

من السورة  12يف اآلية  فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم �دمني" وقوله تعاىل

وهلذا فقد إعترب الشارع احلكيم . ا من الظن إن بعض الظن إمث " " �يها الذين آمنوا إجتنبوا كثري  نفسها 

فاشرتط توافر أدلة معينة يف . ىل إحقاق احلق إقصد الوصول به ، اضي و املتهم معا األدلة كالدرع الواقي للق

يظهر إفرتاض و  . حد من تطبيق القاضي للعقوبة دون تيقنه من وقوع اجلرمية فعالألاجلرائم اخلطرية بعض 

فمىت قامت لدى القاضي شبهة ثبوت  الشارع عز وجل الرباءة يف املتهم كأصل عام يف جرائم احلدود.

وقد جيوز . ال حيكم على املتهم بعقوبة احلد وجب عليه أ إرتكاب اجلرمية املوجبة لعقوبة من عقو�ت احلدود 

صدد أكدت الشريعة اإلسالمية أنه . ويف هذا ال معينة حاالت مع ذلك احلكم على املتهم بعقوبة تعزيزية يف 

وما كنا " من سروة األحزاب  15يف األية  احلكيم لقوله تعاىلع �عالم مسبق من الشار إال ال عقاب وال إمث 

مية تنظر إىل فكل هذه النصوص املستوحاة من لب الشريعة اإلسال )1( معذبني حىت نبعث رسوال "

حبكم قضائي مبين على دليل  لرباءة إال إذا أدنته حمكمة عادلةوال تنتفي عنه تلك ا يءاإلنسان على أنه بر 

   )2( .قطعي 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . يهاوما يل 98ص   ،  مرجع مذكور  ،  عبد احلميد عمارةأنظر : _ املسألة   يف لتفصيل ملزيد  من  ا )1(

  =ة ــإجتناب الظن حبيث قالت عائش ن أحاديثه علىكما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أوصى يف الكثري م )2(         
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.      م واع اجلرائواليت تشمل كافة أن،  قاعدة إفرتاض الرباءة يف املتهمفهذا احلديث يبني بوضوح       

       لثبوت أصل الرباءة يف جرائم احلدود والقصاص إلعتبار أن القاعدة وضعت لتحقيق العدالة ذلك و 

وكل متهم يف حاجة لتوفري هذين اإلعتبارين سواء منها يف جرمية من جرائم  )1( . لضمان صاحل املتهمنيو 

 التأديب بعقوبة أو أكثر، ويقصد �لتعزيز يت يعاقب عليهااجلرائم ال يقصد ، و اليت احلدود أو جرائم التعازيز

إال ، و احلكمة منها هو عدم احلكم �لعقوبة . فضل اخلطأ يف العقوبة ، كما انه صلى هللا عليه وسلم  .

. وهو ما سار عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية إستنادا إىل  بعد التثبت من أن املتهم قد إرتكب اجلرمية فعال

خري يل من أن  ديث حبيث أسسوا مقولة مشهورة كثرية وهي " ألن ألقى هللا بذنب العفو عن املسيءهذا احل

   )2( . " يءألقاه بذنب أحد بر 

حبيث ، وينتج عن هذا إفرتاض الرباءة يف املتهم يف الشريعة اإلسالمية أن تفسر الشبهة لصاحل املتهم       

حىت و إن كانت الشبهة . ان الرباءة املتوافر أصال يف اإلنسفي وحدها لدحض أصل هذه األخرية ال تكأن 

انته ألنه يف هذه احلالة سوف د، فال جيوز له إ تدين املتهم يعلمها القاضي بناء على علمه الشخصياليت 

هللا عليه وسلم يعلم من  ، ويف هذا الصدد فقد كان سيد احلكم صلى يكون شاهدا و قاضيا يف نفس الوقت

عند هللا و مالئكته  براءته ومع ذلك مل يكن حيكم فيهم بعلمه مع ، ا يبيح دماءهم و أمواهلم املنافقني م

،  صحابه من تدبر الشريعة اإلسالميةألكي ال يقول الناس حممدا يقتل ، ة وعباده املؤمنني من كل �م

. وهو ما متسك  سألةوإشتملت عليه من هذه املسألة من املصاحل وسد الذرائع تبني له الصواب يف هذه امل

حبيث قال �ين اخللفاء الراشدين سيد� عمر بن ،  عليه وسلم به اخللفاء الراشدين من بعده صلى هللا

ومعىن هذا احلديث انه  . اخلطاب رضي هللا عنه " ألن أعطل حدود هللا يف الشبهات خري من أن أقيمها "

  فإنه ميتنع على  ه يف حالة وجود شك، وأن ال يطبق حدود هللا إال بناء على اليقني القطعي
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، فإن كان له خمرج  هللا عنها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال " ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما إستطعتم = رضي          

عبد لتفصيل يف املسألة أنظر : _ ملزيد من ا ". ، فإن اإلمام إن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة فخلوا سبيله

 . 1996، ، منشأة املعارف  ، اإلسكندرية ، اإلثبات اجلنائي يف ضوء القضاء و الفقه احلميد الشواريب

  .وما يليها  101، ص  ، املرجع السابق عبد احلميد عمارةأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسالة  )1(

  .وما يليها  228، ص  ، املرجع السابق حممد حمدة_  أنظر :ملزيد من الفصيل يف املسألة  )2(
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أعمل  عليه اإلقرار أين ينبلة يف هذا الصدد وهي " أصل ما أ. كما أن اإلمام الشافعي إشتهر مبقو  إقامة احلد

      )1( اليقني و أطرح الشك وال أستعمل الغلبة ".

  

  : قرينة الرباءة يف العصر احلديث�نيا : تطور اإلهتمام ب

 يف ظل القرون األخرية و اليت إمتازت بنظام التحقيق و التنقيب و الذي يقوم على إفرتاض اإلذ�ب       

اك احلر�ت األساسية لألفراد ىل إنتهإذلك أدى  فقد"    Présomption de culpabilitéيف الشخص " 

وعليه نتناول اإلهتمام بقرينة الرباءة على املستوى  )2( . م حقوقهم يف ا�تمعات األوروبية خاصةوهض

  الدويل مث  على املستوى الداخلي .

  :  قرينة الرباءة على املستوى الدويلاإلهتمام ب_ 1

ظهر أول إعالن عاملي يف حقوق اإلنسان يف  املشار إليها ،ات الإلنسانية اإلنتهاك يف ظل      

" يعترب كل : منه على أنه  9ملادة حيث نصت ا، والذي جاء إ�ن الثورة الفرنسية ،  27/08/1789

فإن كل تعسف يف ذلك يعاقب عليه ، قافه يفإذا إقتضى احلال حبسه أو إ ، إدانتهتتقرر  شخص بريئا حىت

يزال حيتل مكانة يف القانون ال و الذي ، أول نص ورد يف هذا املوضوع ، وتعترب هذه املادة  )3(".  القانون

تلى هذا و  . حىت تثبت إدانته مبقتضى حكم �ت حبيث حتمي هذه القاعدة املتهم، الوضعي الفرنسي 

  عن اجلمعية 10/12/1948 يف الصادر ، إعالن آخر وهو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،اإلعالن 

  إىل أن  ء" كل متهم جبرمية يعترب بري : منه على أن  11حيث جاء يف نص املادة ،  العامة لألمم املتحدة

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 عشرة اجلزائية منذ أكثر من أربعة قد أقرت مبدأ املسؤولي، ميكن القول �ن الشريعة اإلسالمية  من خالل ما تقدم )1(

، و إذا  أدانته فإنه ال يكون ذلك إال بناء على حجج قطعية  ت على القاضي أن يفرتض الرباءة يف املتهمقر�، و أوجب

و      و الذي يكون مبنيا على العقل، و اليقني املطلوب هو اليقني القضائي ال الشخصي  . الثبوت تفيد اجلزم و اليقني

   174_  97ص  ، املرجع السابق ، ص أمحد حامد البدري_  أنظر :ملزيد من التفصيل يف املسألة  . املنطق السديد

   .Gaston Stefannie- G.Levasseur- Procédure pénale, p 78_79 _          ملزيد من التفصيل أنظر : )2(

  .وما يليها  231نظر : _ حممد حمدة ، املرجع السابق ، ص أملزيد من التفصيل  )3(
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  كما جاء يف نص. ما�ت الضرورية للدفاع عن نفسه "تثبت إدانته قانو� مبحاكمة علنية تؤمن له فيه الض

الصادرة يف و  يها اجلمعية العامةليت وافقت علوا، من اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية  14املادة 

مة ز لن هلذه اإلتفاقية قيمة قانونية محيث كا. مبدأ إفرتاض براءة املتهم  مؤكدة على 16/12/1966

   )1(.  ميتد أثره ليشمل كافة الدول األعضاء لألمم املتحدة ، ليا حلقوق اإلنسان�عتبارها تقنينا دو 

بدأ يف اإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان و احلر�ت األساسية كما ورد النص على هذا امل     

" كل شخص يتهم �رتكاب : حيث نصت على أن ،  6مبدينة روما يف املادة  04/11/1950الصادرة يف 

 عن اإلتفاقية الدولية �نشائها هذه اإلتفاقية فتميزت بذلك جرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانو� ".

وكذلك إنشائها احملكمة ، للجنة األوروبية حلقوق اإلنسان للتحقيق يف إنتهاكات احلقوق املقررة فيها 

قرارات اللجنة  وكان من أهم . للدول املوقعة عليها نسان و ختويلها إختصاصا إلزاميااألوروبية حلقوق اإل

إلتفاقية األوروبية السالفة هو قضية من ا 6فسرت من خالله نص املادة  و اليت، األوروبية حلقوق اإلنسان 

Pfunders  ،" قانو� ... وذلك النص اخلاص �فرتاض براءة املتهم إىل أن تثبت إدانته  حيث جاء يف قرارها

أو إفرتاض أن املتهم        جيب أال يبدؤوا �إلدانة ، يتطلب أوال أن قضاة احملكمة يف أدائهم لواجبهم 

 املتهم مذنب فقط على أساس أن، م . وميكن أن يثبت القضاة يف احلكعنها ..إرتكب اجلرمية اليت حياكم 

كما   " نظر القانون �لدرجة اليت ميكن معه إثبات وقوع اجلرم...  ة يفقوي وجود أدلة مباشرة أو غري مباشرة

و ،  1979سبتمرب ورد حتديد مفهوم قرينة الرباءة على حنو أكثر حتديدا يف التوصية الثانية ملؤمتر هامبورج يف 

إال ، أنه ال ميكن إدانة أحد  )2( سي يف القانون اجلنائي وهي تتضمناليت ورد �ا أن قرينة الرباءة مبدأ أسا

 راءات ـو بناءا على إج ، للقانون  إذا كان قد حوكم �ملطابقة

  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .25/04/1989 : يها يومصادقت اجلزائر علوهي اإلتفاقية اليت  )1(

 .159_144 ، ص املرجع السابق  أمحد حامد البدري حممدملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )2(
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على الوجه املنصوص عليه يف  تهطاملا مل تثبت مسؤولي، جزاء جنائي عليه جيوز توقيع ال  وأنه . قضائية

  )1( . دائما �ي شكيستفيد املتهم  وأن.  ال يكلف شخص �ثبات براءاتهوأنه  . القانون

  : قرينة الرباءة على املستوى الداخلياإلهتمام ب_ 2

، ذلك ألنه إذا كانت اإلتفاقيات  عدمهتكمن أمهية املبدأ لدى الدول يف مدى إعتماده دستور� من      

افظة على احمل، فإن الدول احلرة ذات النظم الدميقراطية ، واإلعال�ت ليس هلا القوة اإللزامية املوجبة لتطبيقه 

دون إمهال جانب ، رم يف ذلك ما يتطلبه ا�تمع من مصلحة يف معاقبة ا� ةمراعي، احلر�ت إعتنت به 

و ت إىل النص عليه يف الدساتري دفمن الدول من عم )2(. لمساس �ألبر�ء لك يز بذلجتاحلر�ت وال 

 على النص ومنها ما إكتفت  ،القوانني اجلنائية معا كالدستور السوداين و اليوغساليف و التشيكوساليف 

 . ونسيو املصري والت عليه يف الدساتري فقط �عتبارها أمسى التشريعات و أعالها رتبة كالتشريع الفرنسي

)3(  

  :العاملية  الرباءة يف الدستاتريقرينة إقرار  _أ

  ةـ، وجانبا تطبيقيا يف الشرعي �عتبار مبدأ قرينة الرباءة األصلية عنصرا أساسيا يف الشرعية اإلجرائية     

  

  ـــــــــــــــــــــــ

و ه املواثيق اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان تدوينعلى لت عم إن هذا املبدأ مل حيظ �هتمام الدول األوروبية فقط بل )1(

لذي صادقت عليه اجلزائر وا،  1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب املصادق عليه يف نريويب عام منها 

 ،ومن خالل هذه اإلعال�ت واإلتفاقيات الدولية وكذا اإلقليمية .  03/04/1987املؤرخ يف  87/06القانون رقم  وجبمب

إال  . وذلك من خالل إقراره صراحة يف بنودها، يظهر لنا جليا مدى أمهية هذا املبدأ ومدى حمافظته على احلرية الفردية 

 ملزيد من التففسيل يف املسألة  أن هذه األمهية تظهر من خالل مدى إلزامية هذه البنود للدول املوقعة على هذه اإلتفاقيات

 .وما يليها   120، ص  لسابق، املرجع ا حممد مروانأنظر : _ 

ص  مرجع مذكور ، ، رية الشخصية يف اخلصومة اجلنائية، الضما�ت الدستورية للح أمحد فتحي سرورأنظر : _  )2(

  .وما يليها   374

الفرنسي الصادر يف إعالن حقوق اإلنسان و املواطن  من 9نسي بورود النص يف املادة كتفى املشرع الفر لقد إ )3(

  .1958و الذي أحالت إليه مقدمة الدستور الفرنسي الصادر يف  27/08/1789
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فقد . أساسي حلماية احلر �ت  فإن الدساتري العاملية نصت على هذا املبدأ و إعتمدته كمبدأ، املوضوعية 

" املتهم برئ حىت تثبت إدانته يف حماكمة �لقول:   67يف مادته  1970نص الدستور املصري الصادر يف 

كما نص على هذا املبدأ الدستور السوداين الصادر يف .قانونية تكفل فيها ضما�ت الدفاع عن نفسه " 

، وأنه برئ إىل  لب من املتهم تقدمي دليل على براءة نفسه" أنه ال يط�لقول :   69يف نص املادة  1973

من الدستور اإليطايل الصادر يف  272. وقد نصت املادة  أن تثبت إدانته دون شك ما شك معقول "

ال يعترب املتهم مدا� إال إثر صدور حكم �ائي �ت "   " :  لقول�على تكريس هذا املبدأ  01/01/1948

" كل متهم جبرمية يعترب :  قول�ل عشر من الدستور التونسي  ن خالل الفصل الثاينكما كرس هذا املبدأ م

 )1(فيها الضما�ت الضرورية للدفاع عن نفسه "   لبريئا إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة تكف

حيث  22/11/1976من دستور  46ل النص عليه يف املادة بنت هذا املبدأ من خالوبدورها اجلزائر ت     

للضما�ت اليت حىت يثبت القضاء إدانته طبقا  يءكل شخص يعترب يف نظر القانون بر   : " أن فيها جاء

منه حيث نصت على "   42 يف نص املادة 1989وبعدها صيغ هذا املبدأ يف دستور . "  يفرضها القانون

.  " طلبها القانونأن كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضما�ت اليت يت

)2(  

  :الداخلية  الرباءة يف القواننيقرينة إقرار  _ب

عمدت إىل عدم النص عليه يف قوانينها ، إن أغلبية الدول اليت إعتمدت هذا املبدأ يف دساتريها      

تني يف مر  عليه ا أن هذا املبدأ ال حيتاج إىل النصكم  . الدساتري هي النصوص العليا يف البالداإلجرائية كون 

خاصة إذا كان الدستور سابقا يف ، يد األن هذا  يف حد ذاته تز ، الدستور و مرة يف القوانني اإلجرائية 

فال  هذا املبدأ يعد الدعامة الثانية للحر�ت بعد مبدأ الشرعية ولكون. لقانون اإلجراءات اجلزائية  هصدور 

   صراحة نني اإلجرائية إعتمدت و نصت عليه. ومع هذا فإن بعض القوا ه أو املساس بهنجيوز التنازل ع

  نصت  املادة  حيث،  1973و الذي جاء بعد صدور الدستور يف  1974كالقانون السوداين الصادر يف 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 20يف مادته   1970ومن الدساتري العربية األخرى اليت نصت على هذا املبدأ صراحة الدستور العراقي الصادر يف  )1(

  . 24 يف مادته 1970وكذا الدستور اليمين الصادر سنة  15 يف مادته  1963سنة  وكذا الدستور اللييب الصادر

  . 23/02/1989من دستور اجلزائر ليوم  42املادة  راجع )2(
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ة  و أن كل هم احلق يف أن ينال حماكمة عادل" يراعي يف تطبيق القانون أن لكل مت:  أنه من القانون على 3

من الدستور و  69وإذا قار� هذه املادة مع املادة .   "إىل أن تثبت إدانته دومنا شك معقول  يءمتهم بر 

إىل أن تثبت إدانته  يءالدليل على براءة نفسه و أنه بر  املتهم تقدمي " ال يطلب من:  اليت تنص على أنه

و �لتايل كان على املشرع السوداين اإلكتفاء �لنص على . جد� أن املعىن واحد لو ،  "دومنا شك معقول 

عقاب يف أ 1960املبدأ يف الدستور فقط . كما أن قانون اإلجراءات اجلنائية لإلحتاد السوفيايت الصادر سنة 

نص على  ، إذ مقرينة الرباءة يف حق املتهلمؤكدا قد جاء   1958املادة األساسية لإلجراءات اجلنائية لسنة 

مسامهته يف  واجب تربئتة إذا مل تثبتالقضاء وعلى  20بات على املتهم يف املادة اإلث ىبءواز إلقاء ععدم  ج

، كما أنه نص على  309املادة طبقا ملا تضمنته ئن ، وعلى عدم جواز �سيس اإلدانة على جمرد القرا اجلرمية

كما  . 77املادة طبقا لنص مل يتأكد من جمموع أدلة الدعوى ما، املتهم ال يصلح أساسا لإل�ام  أن إعرتاف

قانون من  2جاء يف نص املادة  حيث  هذا املبدأ تشيكوساليف  و اليوغساليف تضمن كل من القانون ال

ضده اإلجراءات مدا�  " ال جيوز إعتبار املتهم املتخذ: أنه   1961الصادر يف فاين اإلجراءات التيشكوسلو 

  )1( " . به  حىت صدور احلكم من حمكمة �دانته يكون حائزا لقوة الشيء املقضي 

فهذا ال يعين أن الدول ، وإذا كانت هذه الدول نصت على املبدأ يف دساتريها وكذا قوانينها اإلجرائية      

بل أن فحوى جل القوانني اليت مل تنص على هذا املبدأ . قد أمهلته ، مل تنص عليه قوانينها اإلجرائية  اليت

 التنسي مثال أدخل عدة تعديفنجد املشرع الفر ،  جاء مكرسا هلذا املبدأ بطريقة أو �خرى، صراحة 

اإل�ام  لغاء نظام� 24/08/1994حيث قام مبوجب قانون ، ة على قانون اإلجراءات اجلنائية جوهري

"L’inculpation  " وإستبداله بنظام وضع املتهم حتت اإلختبار  " La mise en examen  " . )2(     

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . 236_  235، ص  ، املرجع السابق مد حمدةحم_  أنظر :ملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

  حتت  قاضي التحقيق يضع �لقول : " من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي  105دة وهو ما نصت عليه املا )2(              

هؤالء فإن ، ففي هذه احلالة  .ية و متساندة إلرتكا�م اجلرمية اإلختبار مجيع األشخاص الذين يتوافر ضدهم دالئل قو 

  = لشخص املوضوع حتت اإلختبارفهم من نص هذه املادة أن ايو . " ميكن مساعهم كشهود على الواقعة  األشخاص
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، الدستور  لىزائية سابق يف صدوره عجند أن قانون اإلجراءات اجل، وإذا رجعنا إىل املشرع اجلزائري        

قانون ومل يتضمن .  22/11/1976أما الثاين فصدر يف ،  08/06/1966حيث صدر األول يف 

وال ندري أكان قصد املشرع يف تلك الفرتة هو إميانه بسمو هذا . اإلجراءات اجلزائية املبدأ و مل يشر إليه 

دخوله حتت  و    ائه أم رأى عدم ضرورة النص عليه دستور� إلنطو . املبدأ أو ضرورة النص عليه دستور� 

و الصادر يف نفس اليوم مع قانون اإلجراءات ، ص عليه قانون العقو�ت الذي ناجلنائية ، مبدأ الشرعية 

  )1( . اجلزائية
  

  الثاين طلبامل

   اوإنعكاسا�  قرينة الرباءة اآل�ر املرتتبة على 

  )2(على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 
  

و        ةأقرته مبوجب قواعد موضوعية مستقلو ، أ قرينة الرباءة األصلي معظم الدول لقد تبنت مبد       

 الذي لمشرع اجلزائريل ما هو الشأن �لنسبة، كا ة نتيجة للمساس �يجبزاءات حقيق ةو مقرتنبذا�ا  ةقائم

وعليه تثور  ها القانون.بعد متكينه من كل الضما�ت اليت يتطلب لفائدة املتهم بدوره تبىن مبدأ قرينة الرباءة

املتابعة  ص أثناء خمتلف مراحل سريقانونية اليت تكفلها قرينة الرباءة للشخالضما�ت الاإلشكالية حول 

       يف اإلثبات يف املــواد مركبا. هذا و إذ ا كان أصل الرباءة يؤدي دورا اإلستثنائية الواردة عليه 

  

  ــــــــــــــــــــــ

و ما  152ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ حممد مروان ، املرجع السابق ، ص  . براءتههو شخص مفرتض  =

  .وما يليها  149، ص  ، املرجع السابق أمحد حامد البدري حممد_  و. يليها 

مل  وإنبدأ راءات اجلزائية جيد �ن املفإن املتطلع على قانون اإلج، واملهم هو أنه إن قصد املشرع ذلك أو مل يقصد  )1(

بدليل أن املشرع اجلزائري إستثىن الدليل الناتج عن  . ينص عليه صراحة إال أن مضمونه موجود و يرتجم فحوى املبدأ

انون اإلجراءات من ق 159حق املتهم ومن مثة رتب عليه البطالن طبقا للمادة إهدار إجراء قانوين �طل متخذ من 

  .اجلزائري  انون اإلجراءات اجلزائيةقمن  159راجع نص املادة  . ملزيد من التفصيلاجلزائري اجلزائية 

  .  376 _ 374ص  ، ص  ، املرجع السابق أمحد فتحي سرور: _ أنظر للتفصيل  )2(

  

365  

  ئرياجلزا كضنا�ت دستورية يف التشريع. قرينة الرباءة و احملاكمة العادلة  .........................................ثاينالفصل ال



  

و قاعدة من القواعد ، فإن ذلك يعترب قاعدة من القواعد اليت حتكم اخلصومة اجلنائية من جهة ، اجلزائية 

تطلب قرينة الرباءة كقاعدة من قواعد اإلجراءات اجلزائية كم اجلنائي من جهة أخرى . وبذلك تاليت حتكم احل

   )1(ة اجلنائية . عدم وصف املتهم �ي وصف من أوصاف اإلدانة خالل سري اخلصوم

و أال ، تطلب كقاعدة من قواعد احلكم أن تفسر احملكمة الشك لفائدة املتهم كما أن القرينة ت        

مبظهر املرتب للنتائج فيما له  تظهر فرينة الرباءة و بذلك  )2(اليقني الكامل  تقضي �دانته إال على أساس

  عالقة �إلثبات .

من خالل   اجلزائيةمن قواعد اإلجراءات  �عتبار قرينة الرباءة اآل�ر املرتتبةرس ولبحث املسألة ، سند        

كل خالل الفرع الثاين . د احلكم منقاعدة من قواع  قرينةال اآل�ر املرتتبة �عتبار الفرع األول ، مث ندرس

  . على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريتلك اآل�ر إنعكاسات  ذلك مع عرض

  

 ألولا فرعال

  من قواعد اإلجراءات نة الرباءةـ�عتبار قري  ار املرتتبةـاآلث    

  وإنعكاسا�ا على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  اجلزائية    
  

  آ�ر عليهايرتتب  اليتو  ،جلزائية قانون اإلجراءات ا اوقد تناوهل. إن قرينة الرباءة من املبادئ الراسخة      

  

  ـــــــــــــــــــــــ

اليت تتيح للمتهم ، قتضيات ضما�ت احملاكمة العادلة ملإال حني يصدر احلكم �إلدانة وفقا ، فال يتغري هذا الوصف  )1(

وال يقع على املتهم ، فيقع هنا عبئ إثبات اجلرم على النيابة . ها املنسوبة إليه و توجيه دفاعه حنو فرصة مواجهة األدلة 

جيوز إثبات  "أنه :  اجلزائية اجلزائري �لقول تاإلجراءا من قانون 212ما نصت عليه املادة  وهو. عبئ إثبات براءته 

و للقاضي أن يصدر  .ماعدا األحوال اليت ينص عليها القانون على غري ذلك ، اجلرائم �ي طريق من طرق اإلثبات 

و اليت   دلة املقدمة له يف معرض املرافعات حكمه تبعا إلقتناعه اخلاص . وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األ

  حصلت املناقشة فيها حضور� أمامه " .

 فإ�ا، خبالف أصل الرباءة كقاعدة من قواعد اإلجراءات اجلنائية  ،تنصرف هذه القاعدة إىل احملكمة وحدها  )2(

، احلماية  ر : _ أمحد فتحي سرورختاطب كل اجلهات اليت تباشر سائر مراحل اخلصومة اجلنائية ومنها احملكمة . أنظ

  . 605الدستورية للحقوق و احلر�ت ، مرجع مذكور ، ص 
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الضما�ت القانونية ك. لمتهم وما له من حقوقلته ضما�ك اإلجرائي و وضوعيمتعددة يف ا�الني امل

وحقه يف الطعن يف ، سالمة إرادة املتهم عند اإلستجواب ، ومنها من قواعد اإلجراءات اجلزائية  ها�عتبار 

 عن �هيك. ئية اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزاالضما�ت هذه جمال تطبيق  و، األحكام الصادرة ضده 

حقوق املتهم املتعلقة ، ومنها قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية  من قرينةال�عتبار ، ئية جراالضما�ت اإل

، و إعالمه �ا     ويف حضور اإلجراءات املتخذة ضده ، وإحاطته مبا هو منسوب إليه ، �ستعانته مبدافع 

يف قانون  ا�تالضمهذه و جمال تطبيق ، إبداء الدفوع و تقدمي الطلبات و ،  يف السكوت احلق و 

  . اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

يف  �عتبار قرينة الرباءة من قواعد اإلجراءات اجلزائية، الضما�ت القانونية سنتناول ، ولبحث املسألة      

يف  اإلجراءات اجلزائية اجلزائريقرينة الرباءة من قواعد اإلجرائية ، �عتبار الضما�ت  ، مث نتناولاملقام األول 

  ملقام الثاين .ا

  

  : الضما�ت القانونية �عتبار قرينة الرباءة من قواعد اإلجراءات اجلزائيةأوال : 

خاصة إذا  . الشخصية و سالمته  هقد متس حبر�ت، إن بعض اإلجراءات اليت تتخذ يف مواجهة املتهم      

 ىأعط، أجل تفادي ذلك  لذا فإنه ومن . هفإن من شأ�ا أن �در حقوق، كانت هذه اإلجراءات �طلة 

   . تطبيقلوضعها موضع الو فتح بذلك ا�ال ، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ضما�ت لقرينة الرباءة 

  _ مضمون الضما�ت القانونية :1

حقه يف ومن خالل ضمان ، سالمة إرادة املتهم عند اإلستجواب ضمان ، ويظهر ذلك من خالل      

 ا حىت املواثيق و اإلعال�ت الدوليةعنيت �وهي الضما�ت القانونية اليت . عنه  صادرةالطعن يف األحكام ال

  : ما�تالضهذه و إنتهاءا �لقوانني اإلجرائية . ومن أهم ، مرورا �لدساتري العاملية و الوطنية ، 

  : سالمة إرادة املتهم عند اإلستجواب _ أ

  د من ضمان مايلي :تجوابه البلى سالمة املتهم عند إسو للوقوف عند ع     

  :رهاقه لتجنب إاملتهم إستجواب إطالة عدم _ 1أ

 التهمة للمتهم و جما�ته �ألدلةفاإلستجواب هو توجيه .  هناك فرق بني سؤال املتهم و إستجوابهف     

 ام املوجه ضدهمطالبته �لرد على اإل� وفه  أما سؤال املتهم. ليؤكدها أو ينفيها ، املختلفة ومناقشته فيها 

  هـأما اإلستجواب فهو إجراء غري مرغوب في رحلة من مراحل الدعوى اجلنائيةوهو إجراء جائز يف أي م
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إىل أن يقول   به مما يدفع، األسئلة اليت تطرح عليه  ية املتهم و �لتايل إرادته من تعدادعلى نفس ألنه قد يؤثر

  )1(.  اجلنائي حيرمه �ائيا وهذا ما جيعل بعض فقهاء القانون. كالم ليس يف صاحله 

  : تعذيب املتهمعدم _  2أ

حكام القانون وإحرتاما ن يتم وفق أأفيجب ، إذا كان اإلستجواب يهدف إىل البحث عن احلقيقة ف     

اليت من ، وال أي وسيلة من الوسائل احلديثة ، أي صورة من أشكال التعذيب  يهارس علفال مي. لضمانته 

التخدير أوالتنومي طريق كالتحاليل عن  فتجعله يبيح مبا ال يريد التصريح به . إرادة املتهم  علىشأ�ا التأثري 

وقفا ملا ن القانون نفسه يقرر للمتهم احلق يف إلتزام الصمت خاصة أ. جهاز كشف الكذب املغناطيسي و 

  )2( .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 100املادة  تضمنته
     

  ـــــــــــــــــــــــ

   . يليهاوما  15ص ،  1968،  رسالة دكتوراه،  ، إستجواب املتهم حممد سامي النرباوي  _ أنظر :  للتفصيل )1(

وهذا ما تنص عليه .  على اإلعرتاف أو اإلدالء �قوالهبغرض إجبار أي شخص ، طر إستعمال التعذيب خي و )2(

تضمن الدولة عدم إنتهاك  منه " 33الدستور اجلزائري الذي ينص يف املادة  اهومن، ه الدساتري تيق الدولية و كرساملواث

ن اإلعالن العاملي م 5املادة ما تضنته ما مع نسجم صقد جا هذا النو . "  حرمة اإلنسان و حيظر عنف بدين أو معنوي

أو   وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية  ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب"  : جاء فيها أنه قوق اإلنسان اليت حل

منه اليت جاء  6ادة امل ما تضمنتهفي وقد أكد ذلك العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية . " احلاطة �لكرامة 

، وال جيوز حرما أحد  ، وال جيوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا لكل فرد يف احلرية و يف األمان على شخصه" :  فيها أنه

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه �سباب هذا و  . ر فيهر من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املق

إىل  ، سريعا بتهمة جزائيةاملعتقل أو  يقدم املوقوفو  . يتوجب إبالغه سريعا �ية  �مة توجه له اكم.التوقف لدى وقوعه 

ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو  . مباشرة وظائف قضائية أو أحد املوظفني املخولني قانو�قضاة الأحد 

، ولكن من اجلائز تعليق  ن احملاكمة هو القاعدة العامةكون إحتجاز األشخاص الذين ينتظرو ي وال جيوز أن . أن يفرج عنه

، و لكفالة  اإلفراج عنهم على ضما�ت لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية

ع إىل حمكمة لكي حق الرجو ، أو اإلعتقال    لكل شخص حرم من حريته �لتوقيف  و . تنفيذ احلكم عند اإلقتضاء

  =  ، و �مر �إلفراج  دون إبطاء يف قانونية إعتقاله  ألخريةتفصل هذه ا
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ممارسة قاضي التحقيق لسلطته يف  تزعزع عندقد ت، ومن جهة أخرى فإن قرينة الرباءة األصلية للمتهم      

خول املشرع  اءته بر  م يف الدفاع عن قرينة ودعما حلق املته.  صفة مباشرة �اقد ميس ب، اليت إصدار األوامر 

احلق يف رفع  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 172املادة طبقا ملا تضمنته  ااع عنهالدف احلق يفه اجلزائري ل

 و     الصادرة    األوامر ضدغرفة اإل�ام ��لس القضائي  و بواسطة وكيله أمامإستئناف بنفسه أ

و  143 ، 127،  2 و 1مكرر 125،  مكرر 125،  125،  مكرر 74 ، 123املنصوص عليها من املواد 

، لدعوى امن إختصاصه يف نظر  كذلك عن األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيقو . القانون  ذاتمن  154

  )1( . بعدم اإلختصاصللدفع أو بناء على رفع أحد اخلصوم ، نفسه من تلقاء إما 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ق يف احلصول على، احللكل شخص كان ضحية توقيف أو إعتقال غري قانوين  و . إذا كان اإلعتقال غري قانوينعنه  =

يعامل مجيع احملرومني من حريته معاملة : "  أنه من العهد املذكور على  10املادة  وفق ما تضمنتهتعويض . وكذلك 

يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني إال يف ظروف و ، حترتم الكرامة األصلية يف الشخص اإلنساين.  إنسانية

 يفصل املتهمون األحداث عن البالغنيو  ىل حد تتفق مع كو�م أشخاص غري مدانني .إ، ويكونون حمل معاملة  إستثنائية

جيب أن يراعي نظام السجون معاملة املسجونني معاملة و  . ، و حيالون �لسرعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضا�هم

ويفصل املذنبون عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع  . الحهم و إعادة �هيلهم اإلجتماعييكون هدفها األساسي إص

  ."  سنهم ومركزهم القانون

على  كذلك  كزتنر  ،براءته أمام قاضي التحقيق  ةالضما�ت املكفولة للمتهم لدعم الدفاع عن قرينلذلك فوتبعا  )1(

الضما�ت اليت أحاطها املشرع  من و. إلبداء أوجه دفاعه عن براءته ، �عتباره وسيلة املتهم الرئيسية ، إجراء اإلستجواب 

قاضي التحقيق  عند حضور املتهم ألول مرة أماوأنه .  ى مرحلتنييتم إستجواب املتهم عل أنه،  املكفولة ، و  �ذا اإلجراء

، سري التحقيق وأنه أثناء  . ها مع إبالغهتدون مناقش، ليه إع املنسوبة ائقم التعرف على هوية و إحاطته �لو حيث يت، 

وقائع الدعوى و  أسئلة وتلقي األجوبة عنها حول تهم يف املوضوع عن طريق توجيهيقوم قاضي التحقيق �ستجواب امل

حيث ال ميكن لقاضي جوهر� ال بد منه  اإجراء، عد إستجواب املتهم ي. و  حىت يتسىن له مناقشتها، مواجهته �ألدلة 

 كان املتهم يف حالة فرارأو  ما مل يصدر أمرا �نتفاء وجه الدعوى ، رة واحدة ملالتحقيق إغالق التحقيق دون القيام به ولو 

  =يف ضوء  التحقيق القضائي ، بوسقيعة  أحسنأنظر : _  يف املسألةملزيد من التفصيل  .
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  : الطعن يف األحكام الصادرة ضد املتهم _ب

ما عدا تلك ، تفيده وال تسيئه  ،ام املطعون فيها من طرف املتهم أن األحكتقتضي القواعد العامة      

ستأنف املتهم احلكم أن تعدله ذا فإنه ال جيوز للمجلس يف حالة ما إذا إهل . طرف النيابة املطعون فيها من

نافية قد وتكمن على هذه القاعدة يف كون أن اجلهة اإلستئ . فإما أن تبقيه وإما أن تعدله ملصلحته . ضده

وهو يطلب تعديل ، سلطتها يف نظر الدعوى من إستئناف املتهم و طلباته يف ذلك اإلستئناف  تإستحدث

حبيث صار يف غري مصلحة املتهم ، فإن عدلت اجلهة اإلستئنافية ذلك احلكم . احلكم املستأنف ملصلحته 

قد فهنا تكون اجلهة املستأنفة ، رغم عدم إستئناف النيابة للحكم  �ن قضت بتشديد العقوبة املقضي �ا

نتيجة طبيعة لقرينة الرباءة  ،القاعدة  هذه وبذلك تعترب . لك القرار �طالذقضت مبا مل يطلب منها و يكون 

فإذا ما تظلم املتهم من احلكم الصادر ضده �إلدانة �ن إستأنف احلكم القاضي �دانته، ومل تستأنفه . 

ة املقضي �ا من حمكمة أول يلتزم بعدم تشديد العقوب،  عماال لقرينة الرباءةإا�لس ، فإن  النيابة العامة

   )1(.  ما مل تقضي بتعديل ذلك احلكم، درجة 

  : جمال تطبيق الضما�ت القانونية يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري_ 2

 صدور بعدقيق واحملاكمة و ة من خالل مرحليت التحأهم الضما�ت جند تلك املتعلقة �صل الرباءمن      

، وعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه ، و طلب إعادة سألة اإلفراج الفوري هذا األخري ، و تلك املتعلقة مب

  النظر، و محاية احلرية الشخصية للمتهم ، و اإليقاف و الضما�ت املقررة للحرية الفردية .
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وراجع  . 80_79ص  ، 2002 ، متممة ، الديوان الوطين لألشغال الرتبويةو بعة منقحة ط،  2001يونيو  26قانون = 

العدد  ، ا�لة القضائية ، 01/03/1994 مؤرخ يفقرار ال،  469120لف رقم املزائية ، اجل رفةغ، الاحملكمة العليا أيضا : 

  .  251، ص  1994،  3

اليت جاء بنص املادة   اجلزائريقانون اإلجراءات اجلزائية  هامنو  ، أغلب التشريعات العامليةضمن هذا املبدأ توقد  )1(

بناءا على إستئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد احلكم أو إلغاءه كليا أو جزئيا لصاحل   س" جيوز للمجل: نه م 433

احلقوق  عنو من املسؤول ولكن ليس للمجلس إذا كان اإلستئناف مرفوعا من املتهم وحده أ. "  أو لغري صاحلهاملتهم 

�عتيار تشديد العقوبة املقضي �ا من ، وهو ما إستقر عليه قضاء احملكمة العليا . حالة املستأنف إىل  يءاملدنية أن يس

_ احملكمة     :  هم وحده خرقا للقانون . للتفصيل راجعملترغم إستئناف ا، قبل احملكمة عن طريق ا�لس ولو �يقافها 

، ص  1992 3، ا�لة القضائية ، العدد  09/06/1987قرار مؤرخ يوم ال،  43674لف رقم غرفة اجلزائية ، املالالعليا ، 

214 .  
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  : ل مرحليت التحقيق و احملاكمة_ ضما�ت أصل الرباءة خالأ

ه خاصة إذا كانت هذ. قد متس حبر�ت الشخصية ، إن بعض اإلجراءات اليت تتخذ يف مواجهة املتهم      

  . هدر حقوق املتهماإلجراءات �طلة فإن من شأ�ا 

  : _ ضما�ت قرينة الرباءة بعد صدور احلكمب

ما بل تتعداها إىل ، فقط أثناء مرحلة التحقيق أو احملاكمة  ال تنحصر، رباءة الإن مالزمة مبدأ قرينة      

حيث يستفيد املتهم جبملة من الضما�ت سواء كان احلكم الصادر يف حقه �لرباءة أو . بعد صدور احلكم 

فال  هستانفإه لف، أما إذا أدين  . ويظهر هذا من خالل اإلفراج الفوري للمتهم يف حالة الرباءة. إلدانة �

. ألن هلا اثر موقف ، لطعن وال ميكن تنفيذ حكم اإلدانة أثناء مرحليت اإلستئناف و ا. من إستئنافه يضار 

اإلفراج عن املتهم احملبوس مؤقتا يف حالة صدور أمر من النيابة ف . ىل إمكانية التماس إعادة النظرإ�إلضافة 

أو �عفائه  حالة صدور احلكم برباءة املتهمأيضا يف . �ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية لعدم كفاية الدليل 

ينطبق فعليا  وهو ما فيفرج عن املتهم فورا.، من العقوبة أو احلكم عليه �حلبس مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة 

لى سبيل املتهم خي حيثة فراج �لرغم من استئناف النيابويكون اإل . على التطبيق املباشر ملبدأ قرينة الرباءة

صدور احلكم برباءته أو �عفائه من العقوبة أو احلكم عليه �حلبس مع إيقاف التنفيذ أو  فور ؤقتاماحملبوس 

القاعدة أنه يف حالة ما  على هذه وإستثناء  .وذلك رغم اإلستئناف ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر الغرامة

بقرار خاص نظرا لطبيعة القضية  احملكمةإذا تطلب األمر تدبريا خاصا نظرا لطبيعة القضية فإنه جيوز أن �مر 

إيداع املتهم احلبس أو القبض عليه وهذا طبقا لنص املادة أن �مر احملكمة بقرار خاص يسبب فيجوز ، 

قرار أن �مر بو مدة سنة حلبس �العقوبة املقضي على أال تقل اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  358

  )1(.   لقبض عليهملتهم يف السجن أو اسبب إيداع ايخاص 

  )2( : عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنهج _ 

  تلك   تفيده وال تسيئه ماعدا ،املتهم  طرفاملطعون فيها من أن األحكام فيه تقتضي القواعد العامة      
  

  ــــــــــــــــــــــ

ي . وراجع أيضا : _ احملكمة العليا من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر  358راجع يف تفصيل ذلك ما تضنته املادة  )1(

ص  1997،  2، ا�لة القضائية ، العدد  16/07/1996، القرار املؤرخ يوم  126322، الغرفة اجلزائية ، امللف رقم 

199 .  

   اجلزائري . من قانون اإلجراءات اجلزائية  433املادة  هو الضمان الذي فصلت فيهو  )2(
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أنف املتهم احلكم أن تعدله تسإحالة ما إذا  جيوز للمجلس يفال ذا فإنه هل . املطعون فيها من طرف النيابة

  .        ، فإما أن تبقيه وإما أن تعدله ملصلحته  ضده

  : لب إعادة النظرطد_ 

و�لتايل جيوز رفعه ضد األحكام اليت قضت . ضد األحكام الصادرة �إلدانة يف جناية أو جنحة  جيوز     

ال يسمح " الذي جاء أنه :  اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  531بتربئة املتهم وهذا ما تضمنته املادة 

فال جيوز ، يف حالة نقض ذلك احلكم و  . " الصادرة عن ا�السبطلبات إعادة النظر إال �لنسبة للقرارات 

  )1( . احملكمة العليا للتخلص مما قضى به احلكم املنقوضللخصوم التمسك �حلكم الصادر من 

  : محاية احلرية الشخصية للمتهمهـ _

 صدور حكم غاية الشخص حبر�ته الكاملة إىلتؤكد على متتع  )2(معظم القوانني الوضعية احلديثة  إن     

إجراء من شأنه أن ميس  وأجهزة الدولة ضد كل املشرع لتعسف  كله من أجل وضع حد   ، وهذا يدينه

و . حرتام احلرية الفردية ، و�لتايل إ األصل هو الرباءة تؤكد أن الشرعية اإلجرائيةف.  حبرية املتهم الشخصية

وهنا تتوافر  يف احلدود اليت تقتضيها مصلحة ا�تمعأيضا إستثناء من األصل �ملساس �حلرية  حملكنها تس

األشياء  يف فالشرعية املوضوعية تؤكد أن األصل . مقابلة واضحة بني الشرعية املوضوعية و الشرعية اإلجرائية

احلر�ت العامة اليت  و    ويفرتض يف هذا التجرمي أال ميس احلقوق .  هو التجرمي ذ�بوتقرر أن اإل، اإل�حة 

، فإن املشتبه فيه  فإذا كان املتهم يعترب برئيا حىت تثبت إدانته رغم وجود مربرات إل�امه . الدستور كفلها

  الـذي تصرف مع الشخصإذ جيب ال . �إلستفادة من هذا املبدأ  يكون أحرى

  

  ــــــــــــــــــــــ

وما يليها  231ص  ،  اإلثبات اجلنائي، حماضرات يف مروك نصر الدينملزيد من التفصيل  يف املسألة أنظر : _  )1(

مضمون القرار اجلزائي القاضي : _ . وراجع كذلك  71وأنظر أيضا : _ حسن يوسف مصطفى ، املرجع السابق ، ص 

 24111لف رقم املخبصوص تقدمي مستند من شأنه التدليل على براءة احملكوم عليه . _ احملكمة العليا ، الغرفة اجلزائية ، 

  . 265، ص  1989،  4، ا�لية القضائية ، العدد  05/01/1982ؤرخ يوم ملاقرار ال، 

عبد احلميد عمارة  يف إعتناء الشريعة اإلسالمية و حتما على محاية احلرية الشخصية للمتهم ، أنظر : _  ليللتفص )2(

  وما يليها .  106، ص مرجع مذكور 
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ال ف.  وذلك يعترب ضمانة له من أشكال التجاوز و التعسف.  يءنه بر أحتوم حوله الشبهات على أساس 

ال   صوصوعلى وجه اخل .�لكرامة  طالقاسية أو الإلنسانية أو احل لعقوبةل أو جيوز إخضاع أحد للتعذيب

أول ما ميكن اإلشارة إليه أن إرادة املشرع  ف . جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر

و إمنا إستند يف التفرقة بينهما على ، رغم أنه مل يضع تعريفا هلما ، كانت واضحة يف التمييز بني املشتبه فيه 

يف حني يطلق مصطلح املتهم مىت ، املرحلة التمهيدية  إطار فيطلق مصطلح املشتبه يف .املرحلة اإلجرائية 

قانون  نظم فقد  والضما�ت املقررة للحرية الفرديةوفيما خيص اإليقاف  )1(. حركت الدعوى العمومية قبله 

 انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 50و 61املادتني خالل ما تضمنته ف من يقااإلاجلزائري اإلجراءات اجلزائية 

   )2(. ئري اجلزا

املشرع يضع كل القيود والشكليات اليت جيب مراعا�ا �لتمعن يف مضمون تلك الضما�ت ، جند أن و      

. الضمانة احلقيقية للمشتبه فيهم  فتلك القيود و الشكليات هي. عند تنفيذ خمتلف اإلجراءات اجلنائية 

الذي ينبذ   يف إطار تكريس مبدأ دولة القانون تندرج، اإلبتدائي  ضمان قرينة الرباءة خالل مرحلة التحقيقف

  يـ. ولعل من أهم الضما�ت الت كل إنتهاك أو تعسف من أية جهة كانت عمومية أو خاصة

  

   ـــــــــــــــــــــــ

ما راجع أيضا و . وق السياسية و املدنية من العهد الدويل اخلاص �حلق 7املادة ما تضمنته راجع يف تفصيل ذلك  )1(

 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  431و  417،  404،  394،  343،  338،  334،  331،  329املواد  نتهتضم

 270،  268 املواد ا تضمنتهوم.  Le prevenu مصطلح  املشرع ستعملإ ، حيثاملتعلقة مبحكمة اجلنح و املخالفات و 

  .  Accusé مصطلح املشرع ستعمل أين إحكمة اجلنا�ت املتعلقة مبمن ذات القانون و  311و  297،  293،  271، 

و األمر بعدم املبارحة  ومها ماد�ن متعلقتان بضبط املشتبه فيه بواسطة عامة الناس أو بواسطة رجال السلطة العامة  )2(

، م املتلبس �ا ومها نصان واردان بشأن اجلرائ. بواسطة ضباط الشرطة القضائية لكل من تواجد يف مكان إرتكابه اجلرمية 

، حل شبهة أو ريب قاف كل شخص يضع نفسه طواعية يفكان بذلك من �ب أوىل أن يقوم ضابط الشرطة القضائية �

، بعجزه عن  للشرطة أو الدرك إن دعت الضرورة لذلك لسؤاله عن امسه و عنوانه و وجهته و اقتياده إىل أقر ب مركز

من قانون اإلجراءات  65 و 61،  50واد : املسألة ما تضمنته املواد نص راجع يف تفصيل امل . عن ذلك إثبات هويته

  .اجلزائري  اجلزائية

373  

  اجلزائري كضنا�ت دستورية يف التشريع. قرينة الرباءة و احملاكمة العادلة  .........................................ثاينالفصل ال

  



و  وضع عدة مبادئ متنع حبس اإلنسان  يه، خصية للمتهم محاية احلرية الشكرسها املشرع اجلزائري يف 

  )1( . و اليت حتد من اللجوء إليه، اإلستثنائي للحبس املؤقت تكرس الطابع  قيود اليت . والعليه  القبض

حيث . بعدما كانت يف السابق ثالثة فقط ، تقرير أربعة حاالت على سبيل احلصر مت و�لنتيجة فقد      

حالة رابعة وهي الشرط األول الذي جيب اجلزائري ، من قانون اإلجراءات اجلزائية  123أضافت املادة 

. عدم كفاية إلتزامات الرقابة القضائية  ، جيب الوقوف عند قبل اللجوء إىل احلبس املؤقت فإنه. إستفائه 

قا للمادة بملؤقت طبيب أمر الوضع يف احلبس اتسبإلتزام قاضي التحقيق و  . ألن الرقابة بديل احلبس املؤقت

  )2(اجلزائري  مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية 123

من  118/4ملادة ملا تضمنته افإن قاضي التحقيق ملزم طبقا ، أما فيما خيص تنفيذ أمر احلبس املؤقت      

،  اليت أصبحت اآلن ال تكفي وحدها إليداع املتهم مبؤسسة عقابية ، إيداع مذكرة صدار � انونقذات ال

 . 123حيث أصبحت أداة تنفيذ لألمر املسبب املنصوص عليه يف املادة ، قبل  كما كان الشأن من

كني املتهم من إستئناف أمر الوضع يف احلبس املؤقت من تبيني هذا اإلجراء اإل�ام للفصل فيه وكذلك مت

إضايف . �هيك إجراء حتقيق  وإال أفرج عن املتهم تلقائيا ما مل يتقرر،  نفسه قانونالمن  179 للمادة طبقا

    )3( .إقرار مبدأ التعويض لصاحل املتهم الذي إنتهت متابعته بصدور حكم برباءته  عن

ألن ألن ، بل حىت أثناء احملاكمة ، وال تقتصر الضما�ت املمنوحة للمتهم أثناء التحقيق القضائي فقط      

  ةــ، هلذا فإنه أثناء حماكم اكمة احمل إىلتحقيق ال من قرينة الرباءة تالزم املتهم طيلة مراحل القضية 

  ــــــــــــــــــــــ

لطات و اليت على ضوئها ال تتصرف الس، الشخصية للمتهم أكدت عليها معظم القوانني الوضعية إن ضمان احلرية  )1(

حممد ل يف املسألة أنظر : _ ملزيد من التفصي . بل تتحول إىل أدوات للعدالة اإلجتماعيةبوصفها جمرد أجهزة لإل�ام 

  .وما يليها  165، ص  ، املرجع السابق مروان

. راجع يف  منصوص عليه يف السابق نشري �نه مت إستحداث مصطلح األمر كمفهوم جديد مل يكنويف هذا الصدد  )2(

                     مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 123و  123 تفصيل املسألة ما تضمنته املادتني

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 179و  123،  4/  118 للتفصيل يف املسألة راجع ما تضمنته املواد )3(
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تهم و عند إفتتاح اجللسة لدى حمكمة اجلنا�ت فإن املتهم حيضر �جللسة مطلقا من كل قيد و يكون امل

      )1(.  مصحو� �حلارس فقط ملنعه من اهلروب 

يف جمال ضما�ت املتهم أثناء احملاكمة فإنه من نتائج إعمال الرباءة األصلية أنه بعد إنتهاء  ويبقى     

املادة  الكلمة األخرية متنح دائما للمتهم وحماميه وهذا محاية حلقوق الدفاع طبقا لنصالتحقيق �جللسة فإن 

.كما أنه إذ مت إقفال �ب املرافعة يف حمكمة اجلنا�ت فإنه أثناء اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  304

�ا تعد لصاحل املتهم إف ض ،األبي ق األورا من بني هذه املداولة تؤخذ األصوات يف أوراق سرية و إذا كان

  )2( اجلزائري .من قانون اإلجراءات اجلزائية  309 طبقا لنص املادة

  ثاينال فرعال

  د ـقاعدة من قواع �عتبارهااآل�ر املرتتبة على قرينة الرباءة     

  على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريو إنعكاسا�ا  احلكم                   
                        

 وال جيوز إثبات عكسه إال بصدور حكم قضائي �ت �إلدانة.، سقط تالرباءة ال قرينة الرباءة ن مبدأ إ     

و الوضع     ها ال يكون مطالبا �ثبات براءتهومبقتضا . قرينة على براءة كل إنسانال، يقيم القانون و بذلك 

وكرسها مبقتضى  صراحة  1996لدستور اجلزائري لسنة اعليه نص وهو ما  اإلثبات ئال يتحمل عبالظاهر أ

 ." كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته " : منه اليت تنص على أن  45املادة 

   . يرتتب عنه عدة نتائجمبدأ  وبذلك فهو

األول ، مث نتعرض ولبحث املسألة سنتعرض لقاعدة وقوع عىبء اإلثبات على النيابة العامة يف املقام      

لقاعديت اليقني القضائي كأساس للحكم و تفسري الشك لصاحل املتهم يف املقام الثاين . وكل ذلك مع عرض 

    إنعكاس هذه النتائج على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .

  

  ــــــــــــــــــــــ

�إلضافة إىل عدم جواز محله أغالال وال بذلة ري اجلزائمن قانون اإلجراءات اجلزائية  293وهذا طبقا للمادة  )1(

  .  دث نوع من التأثري يف ذهن احمللفنيحياحملبوسني وال أي شيء من شأنه إن 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 309و  304 راجع يف تفصيل ماتضمنته املادتني )2(
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  : عبء اإلثبات على النيابة العامةوقوع قاعدة : أوال 

لمتهم لو ليس . ن يثبته أمن يدعي عكس هذا األصل  ىفعل، ءة الربا نسانإذا كان األصل يف اإل     

 أنه يف حالة عدم ذلك . يف الدعوى إثبات اجلرمية �ركا�اطرفا  ارهابتعابة �إثبات براءته بل تتحمل الني

 )1( ال يطلب من املتهم إقامة الدليل على براءاته، الدليل القاطع على إدانة املتهم  من تقدميمتكن النيابة 

مسؤول  قابله مبدأ آخر مفاده أن اإلنسانإذ ي، ال يؤخذ على إطالقه ، غري أن مبدأ الرباءة األصلية للمتهم 

   )2(. هذا األصل يقع على عاتق من يدعي به  يو أن نف، عن أفعاله 

مث نتناول إنعكاسا�ا على قانون ،  اإلستناءومن حيث  وعلى ذلك نتناول القاعدة من حيث املبدأ       

  اإلجراءات احلزائية اجلزائري .

  : اإلستثناء من حيث  املبدأ ومضمون القاعدة من حيث _ 1 

  : املبدأمن حيث ضمون القاعدة م _ أ   

  فإنه من، ومن مثة . حىت تثبت إدانته  يءهو أن املتهم بر ، ن األساس الذي تقوم عليه قرينة الرباءة أ       

  وـمن يدعي خالف األصل وه دةلقاعوهذا طبقا ، ملنطقي أن يعفى هذا األخري من إثبات تلك الرباءة ا  

حددها   طرق اليتكون إثبات هذه األخرية �قامة الدليل أمام القضاء و �لوي . الرباءة أن يثبت تلك اإلدانة

  املتهم اليت تثبت قيام اجلرمية و التعرف على هوية اإلثبات على سلطة اإل�ام  ئو يقع عب.القانون 

   صرالعنا إثبات يتضمن الذي جيب أن  على ا�ين عليه اإلثبات ءعب ويكون �لتبعية  )3(. إذ�به اتإثبو  

  

  ــــــــــــــــــــــــ  

  تـإىل أن تثب، ن األصل يف اإلنسان الرباءة أل بل جيب أن يكون احلكم �لرباءة، فال جيوز احلكم عليه �إلدانة  )1(  

  . و مايليها 217، ص  سابق، مرجع  مروك نصر الدينملزيد من التفصيل أنظر : _  .اإلدانة 

 ديوان ، ، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري  أمحد شوقي شلقاين_ ملزيد من التفصيل أنظر :  )2(  

  .وما يليها  231، ص  1999 األول و الثاين ،اجلزء ، بن عكنون اجلامعية املطبوعات 

ضوء  ، تدعيم قرينة الرباءة يف مرحلة مجع اإلستدالالت يف مدحت رمضانملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(  

  وما يليها .  255، ص  2001 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، إلجراءات اجلزائية الفرنسيتعديالت قانون ا
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أو  . فمن حيث الركن الشرعي فال ميكن إصدارحكم الركن الشرعي و املادي واملعنويللجرمية وهي املكونة 

مبعىن أنه من الضروري توفر نص قانوين يلي . إذا كان هذا الركن منعدما ، النطق �لعقوبة ضد شخص 

ومن مث  . هيسعى إىل إثباتو القاضي اجلنائي  وهذا أول ما يبحثه . صراحة توقيع عقوبة مناسبة للفعل املرتكب 

ام تتوىل الدفاع عن سلطة إ�،  �عتبارها النيابة العامة  هل اإلثباتء بمن يتحمل عيثور التساؤول خبصوص 

 إثبات براءته . ءأم اجلاين الذي يتحمل عب؟ ، اجلرمية ا�ين عليه �عتباره املضرور من  أم ، )1(؟ احلق العام 

   )2(؟ 

الرباءة عمال قاعدة إه يف حتديد النتيجة املباشرة عن ذي يتمثل جوهر لإلجابة عن هذا السؤال و ال       

  رتتب اآل�ر التالية :بات تاإلث ءاألصلية من حيث توزيع عب

  : _ عدم إلتزام املتهم �ثبات براءاته1أ

ذ يتخأي دليل على براءته فله عدم مطالبته بتقدمي بإفرتاض الرباءة يف حق املتهم تتطلب وهي قاعدة        

�ملقابل على سلطة اإل�ام تقدمي الدليل على ثبوت التهمة املنسوبة . ه ضدقفا سلبيا جتاه الدعوى املقامة مو 

انون من ق 69تقدمي األدلة اليت تكشف عن احلقيقة الواردة �ملادة  ءبويقع على النيابة أيضا ع. إليه 

وهذا ما إستقسر . ام ة إ�هجلنيابة العامة كألن عبء إثبات التهمة يقع عن ا اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

  ى ــعلمقصورا  يتضح أن دور النيابة العامة كسلطة إ�ام ليس ومن مث  )3(.  عليه قضاء احملكمة العليا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . 232، ص  ، املرجع السابق أمحد شوقي شلقاينأنظر : _  )1(

  . 224_  223، ص  ، املرجع السابق حمدةحممد ملزيد من التفصيل أنظر : _   )2(

 أيضا وقررت .حيث قرر �ن على النيابة أن تقدم األدلة اليت تثبت إجرام املتهم ألعلى هذا األخري أن يثبت براءته  )3(

 ية حىت تثبت إدانته �ائيا و أن عبء اإلثبات يقع على النيابة العامة اليت حترك الدعوى العموم يء"األصل أن املتهم بر 

املرجع  ،أمحد شوقي شلقاينللتفصيل أنظر : _  . " . ويف قرار آخر : " عبء إثبات التهمة يقع على النيابة " ومباشر�ا

يوم  املؤرخ يفقرار : _ احملكمة العليا ، الغرفة احلنائية الثانية ، القسم األول ، ال و راجع أيضا .147، ص  نفسه

   .35135 الطعن رقم ، 25/10/1985
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 فمن. بل هو أوسع من ذلك �عتبارها حامية ا�تمع ومدافع عن احلق العام ، إثبات التهمة فحسب 

إلصاق التهمة �ألشخاص  مهمتها و ليس، تكبيها احلقيقيني ملر  واجبها إثبات احلقيقة و إسناد الرباهني

فقد تقدم ، وعدم إلتزام املتهم �ثبات براءته ال يعين دوما أن يقف موقفا سلبيا  )1( . مبجرد اإلشتباه �م

على جمرى احملاكمة  غىاألدلة حىت ال تطهذه  ضحضي التهمة يف حقه و عليه أن يقدم ما أدلة تفيد ثبوت

أن اليت جيوز هلا  خيلق إلقتناع الشخصي للمحكمة يذكفتها إذا ما بلغت القدر الح  جفرت  �ام أدلة اإل

كشأن مجيع   ه مىت تبني هلا عدم صدقه ذلك أن اإلعرتاف يف املسائل اجلنائية شأناملتهم تطرح إعرتاف 

نو� من إعفاؤه قاقدم املتهم دفعا يكون من شأنه وإن  )2( . عناصر اإلثبات يرتك حلرية تقدير القاضي

ضاء الدعوى العمومية �لتقادم أو �لغاء القانون الذي كان جيرم الفعل املسند إليه قناملسؤولية أو العقاب �

�ثبات وجود القانون دفوع أشبه مثل هذه ال و. فإنه ال يطالب �ثبات ذلك ، احملكمة  أو بعدم إختصاص

  )3( . صاص أصيل لقضاة النيابة و احلكمإخت وبل ه، وهذا ليس من إختصاص املتهم  نفسه

  ـــــــــــــــــــــــ

 تفرض على احملكمة أن يكون هلا دور إجيايب و فعال يف البحث عن، الرباءة املفرتضة املقررة لصاحل املتهم  بل أن قاعدة )1(

ألن هذه األخرية  ء إثبات براءته عىبتكلف املتهم  الاجلزائري � انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 286/2احلقيقة طبقا للمادة 

متكنها كافية    تحقق ما إذا كانت هناك أدلةوكل ما هو جدير �لبحث هو ال. أمر مفرتض وال حمل إلثباته أمام احملكمة 

من اجلنائية ال سيما مرحلة احملاكمة يستفيد املتهم تطبيقا لقرينة الرباءة األصلية يف مجيع مراحل الدعوى بذلك و  أم ال .

 املرجع السابق مروك نصر الدينملزيد من التفصيل أنظر : _ .شريف حيضر اجللسة طليقا من أي أغالل النسان اإلمعاملة 

  . وما يليها  227، ص 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري �لقول " اإلعرتاف شأنه كشأن       213وهو ما نصت عليه صراحة املادة  )2(

  ت يرتك حلرية تقدير القاضي "  .مجيع عناصر اإلثبا

 اد على أن أصل البينة على املدعيتمع�إل: " إذ يرى أنه ،  Done Denberesالرأي ومنهم  هذا خالف هناك من  )3(

ه إثبات فإنالقانوين  عو أن املتهم إدعى وجود سبب من أسباب اإل�حة أو مانع من موانع املسؤولية أو غريه من وجوه الدف

عاطف النقيب أصول احملاكمات اجلزائية : _  انظر . ملزيد من التفصيل يف املسألة ة يعد مدعيا " ه يف هذه احلالألن. ذلك 

  و ما يليها . 297ص   ، 1986 ،الطبعة األوىل ، منشورات عويدات  ، 

  

378  

  اجلزائري كضنا�ت دستورية يف التشريعدلة  . قرينة الرباءة و احملاكمة العا.........................................ثاينالفصل ال



  

  : _ حتمل النيابة عبء اإلثبات2أ

للجرمية  إثبات مجيع العناصر املكونة رباءة هي حتمل النيابة العامةإن النتيجة املباشرة ألعمال قرينة ال     

إثبات عدم توافر أي ء كما يقع عليها عىب  .�ركانه الثالثة  وبني �لنموذج القانوين للواقعة على النحو امل

أركان عامة و السؤال الذي يطرح هو كيف تثبت النيابة . سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية 

الركن الشرعي للجرمية إثبات ن و لإلجابة على هذا السؤال نقول أ . ؟كنتيجة ألعمال قرينة الرباءة  اجلرمية 

عليه يف غياب  نته عن أفعال ما و تسليط عقوبة و إدا شخص حيكمه مبدأ الشرعية إذ ال ميكن متابعة

  ريءتطبيقا لقاعدة أن املتهم بو  )1(. احملكمة العليا  ءوهذا ما إستقر عليه قضا. التجرمي و العقاب 

اجلرمية مها اللذان يتحمال عبء ام و ا�ين عليه �عتباره متضررا من حىت تثبت إدانته فإن النيابة كسلطة إ�

من كو�ا ال  شكوى بعد أن يتحققالحيث يقرر حفظ ، وذلك ما يفعله ممثل النيابة . رعي إثبات الركن الش

اجلنائية يف املواد  عبء اإلثبات إنف،  ثبات الركن املادي�لنسبة إل أما )2( .انوين تندرج حتت أي وصف ق

كل العناصر اليت بل جيب إثبات  ، ألنه ال يكفي جمرد إثبات إرتكاب فعل ضار ، أكثر ثقال من املدنية 

أن األفعال املادية املكونة ء  إثبات عىبالنيابة  و تتحمل.  تعريف القانوين للجرمية املرتكبةتتلخص يف ال

الضرر الذي  كما على ا�ين عليه املضرور أن يثبت وجود. مرتكبة من طرف املتهم، للجرمية و القائمة 

السلوك اإلجرامي  بات الذي يطرح هو هل تلتزم النيابة �ثو السؤال . خلفه الفعل ا�رم و املرتكب يف حقه 

   ن. لإلجابة على هذا  السؤال نقـول أ ؟ حىت ولو كان سلبيا أي عن طريق اإلمتناع 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ت وإال وقع حيث قررت أن األحكام و القرارات الصادرة بعقوبة جيب أن تتضمن ذكر النصوص القانونية املطبقة )1(

فإن ومن مث  .حتت طائلة البطالن إذ بدون ذلك ال يتسىن للمحكمة العليا ممارسة رقابتها القانونية على هذه األحكام 

 الصادر بتاريخ 11971/1رقم  نائياجلقرار ملزيد من التفصيل راجع ال . القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون

   .ومايليها 92مرجع مذكور ، ص  ،حسن بوسقيعة أ أنظر : _ و .  81ص ، نشرة القضاة ،  20/10/1970

إذ يقع إثبات النص القانوين الذي ، و يربز دور النيابة العامة يف إثبات الركن الشرعي من خالل سلطتها يف املتابعة  )2(

إثبات الركن الشرعي  رتطلب األما مإستندت عليه يف املتابعة طيلة إجراءات و مراحل الدعوى اجلنائية وهلا أن تتدخل كل

  .وما يليها  62، ص  ، املرجع السابق حامت بكارأنظر  _ ملزيد من التفصيل  . للجرمية
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فعال اليت تتحقق عن طريق اإلمتناع  ألا عضعلى باملشرع  . فقد نصإجيابيا  رامي ليس دائماالسلوك اإلج

اإلمتناع عن  واجلزائري . من قانون العقو�ت  331املنصوص عليها �ملادة  كاإلمتناع عن دفع النفقة اجلرمية

ذهب جانب من ذات القانون .حيث  182مساعدة شخص يف حالة خطر الفعل املنصوص عليه �ملادة 

و �لتايل حولوا عبء . صعوبة هذه املهمة  بإعفاء النيابة من إثبات الوقائع السلبية بسبإىل الفقه من 

  )1(.  إثبات وجود وقائع إجيابية تنفي الوقائع السلبية وعلى هذا األخري. إىل عاتق املتهم  اإلثبات

إذا تعلق األمر �ثبات  . ويع أركا�ا بة العامة إثبات مجفعلى النيا، اإلثبات يتعلق جبرمية �مة كان إذا  و      

 شروع عن األعمالت البدء يف التنفيذ الذي مييز الفإنه يقع على النيابة عبء إثبا، شروع يف جرمية ال

    النيابة   يقع على عاتقف يف حالة اإلشرتاك أما )2(. التحضريية وقبلها التفكري يف إرتكاب اجلرمية 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ي ففاجلزائري من قانون العقو�ت  196و أحسن مثال على ذلك هو إثبات جرمية التشرد املنصوص عليها يف املادة  )1(

ذلك أن واقعة عدم وجود مسكن مستقر عسرية اإلثبات . ثبت أن له سكنا مستقرا يأن ، هذه احلالة جيب على املتهم 

ومن مث تتحمل النيابة العامة ، ألنه مناف لقرينة الرباءة لفقه ، اغري أن هذا الرأي منتقد من غالبية  . من طرف النيابة

ملزيد من التفصيل يف املسألة  مع التعطل عن العمل . املتهم الدائم يف الطريق  إثبات الواقعة اإلجيابية املضادة كإثبات نوم

  وما يليها . 229رجع مذكور ، ، م مروك نصر الدينأنظر: _ 

يف جرائم حمددة ونظرا خلطور�ا إعترب جمرد أو عقد العزم على إرتكا�ا شروعا فيعاقب عليه و  مع مراعاة أن املشرع )2(

وبناءا على ما سبق ذكره قررت احملكمة العليا العناصر الواجب توفرها لقيام الشروع واليت يقع على  . واجب اإلثبات

على حماولة إلرتكاب جناية  اجلزائري ن العقو�تمن قانو  301" تنص املادة  : ء إثبا�ا وذلك حني قررتالنيابة عىب

مل تنتج ذ مل توقف أو إتعترب كاجلناية نفسها ، ىل إرتكا�ا إس فيما تؤدي مباشرة بتبتدئ �لشروع يف التنفيذ أو �فعال ال ل

.  هه فاعلأثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حىت ولو مل يكن بلوغ اهلدف املقصود بسبب ظرف مادي جيهل

أو البدء يف تنفيذ  الشروع الثالث أوهلا  توافر العناصر، يستفاد من تصريح النص أنه يشرتط لتحقق احملاولة يف جناية ما 

الفاعل إىل إرتكاب اه إرادة ـالقصد اجلاين أي اجتو�لثها  وقف التنفيذ أو خيبة أثره بغري إرادة الفاعلو �نيها  اجلناية

 بتاريخصادر ال 34777احملكمة العليا حتت رقم قرار راجع يف تفصيل ذلك : _  ."  عناصرها القانونيةاجلرمية مع العلم ب

وأنظر أيضا : _  . 294ص  ، 1989، العدد األول ، ا�لة القضائية ،  عن الغرفة اجلنائية األوىل  29/05/1984

  . 70_69حسن يوسف مصطفى ، مرجع سابق ، ص 
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والقصد اجلاين هو أحد اجلزائري من قانون العقو�ت  41إثبات الواقعة الرئيسية املكونة تطبيق للمادة عبء 

من �خذ حكم الشريك املنصوص يوكذا فلقانون . ذات امن  42أفعال اإلشرتاك املنصوص عليها يف املادة 

هذا و . ذكور قانون املالمن  45أو الفاعل املعنوي املنصوص عليه �ملادة نفسه قانون المن  43عليه �ملادة 

ام أن تسند األفعال بل أنه ينبغي على سلطة اإل�، لبية ثبات األفعال املادية اإلجيابية أو السإلال يكفي 

   )1(. الشخص املرتكب اجلرمية  ىلإاإلجرامية 

   يكفي إلدانة املتهم إثبات الفعل أو اإلمتناع من جانبه ال  فإنه،  ثبات الركن املعنويإلأما �لنسبة       

مت مبحض إرادته و �لعلم �رتكاب الفعل ، إثبات أن هذا الفعل أو اإلمتناع جيب �إلضافة إىل ذلك  إمناو 

ء ىبالعامة ع و تتحمل النيابة. العام اجلنائي  وهو ما يعرف �لقصد. ة احملققة عنه اإلجرامي مع إرادة النتيج

ال و  يف نفسهيضمره اجلاين  اداخلي اكونه عنصر ،  الركن إلثبات هذا �لنسبة  ألمررغم صعوبة ا . و هإثبات

 لقصدىل جانب اإ طلب املشرع لقيام الركن املعنوييف جرائم عديدة يتو . ميكن إثباته إال مبظاهر خارجية 

  ) 2(. خاصا جنائيا العام قصدا  اجلنائي

إفرتاض  وال جيب. وإمنا ميكن أن يقوم على اخلطأ  كما أن الركن املعنوي ال يقوم على القصد حبسب      

إقامة و      ائع القضية بل عليهم إستخالص النية اإلجرامية من وق، قضاة املوضوع قيام الركن املعنوي 

وع و إثبات نية ء إثبات القصد اجلنائي يف حالة الشر ويقع على عاتق النيابة العامة عىب . االدليل عليه

إذ عليها أن تثبت أن الشريك مع علمه . ن النية �لنسبة للشريك عئي القصد اجلنا يزاإلشرتاك اليت مت

فصل اإلثبات ميكن  و�ذا. و بيان نوعية املساعدة اليت قدمها الشريك  ، �لواقعة قصد إرتكاب اجلرمية

فهو  الباعث أو الدافع على اجلرمية وفيما خيص مسألة  . األصلي ومن هو الشريك اعلالف األدوار و حتديد

على قيام اجلرمية وال تلتزم سلطة اإل�ام  �ثباته إال أن نبل الباعث وهو ال يؤثر . مستقل عن القصد اجلنائي 

أجل  نم مثال ذلك جرمية إختطاف قاصر. مشددا  ن ظرفا ، كما قد يكو  قد يكون ظرفا خمففا للعقاب

  �ملتهم  ، إذ جيب على سلطة اإل�ام يف هذه احلالة إثبات الباعث الذي أدى فدية احلصول على

  

  ـــــــــــــــــــــــ

يثبت  ري أن وقد قضى يف هذا اخلصوص: " على النيابة العامة أن تقدم األدلة اليت تثبت إجراء ال على هذا األخ )1(

  .72_  70ص  ، ص ، املرجع السابق أمحد شوقي شلقاينملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  براءاته " .

  . د يف جرمية السرقةصاق الروح يف جرمية القتل ونية الرت زهمثال ذلك إ  )2(
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قع على النيابة العامة فييف حالة اجلرائم غري العمدية أما  )1( . إىل إرتكاب جرميته وهو احلصول على املال

إذ قضت  . سببية بني اخلطأ و النتيجة أو الضررالء إثبات خطأ املتهم جبميع صوره ، مع إثبات عالقة عىب

مة العليا يف عدة مناسبات �جتهادات توجب على النيابة أن تثبت قيام كافة عناصر اجلرمية وغياب  احملك

 بذلك ديقصو . كامال ء إثبات اجلرمية إثبا�عىبالعامة  فتتحمل النيابة.كل العناصر اليت تؤدي إىل إنتقادها 

عن ة أنه إستبعاد صفة اجلرميعنصر من شو غياب كل . و مسؤولية مرتكبيها  إثبات قيام عناصر اجلرمية

  )2( . ستحالة املتابعة إلنقضاء الدعوى �لتقادم مثالإأو الوقائع 

  :( إعفاء النيابة من حتمل عبء اإلثبات )   اإلستثناءمن حيث مضمون القاعدة  _ ب 

إلثبات إال كان إعمال قاعدة الرباءة األصلية يؤدي إىل إعفاء املتهم إعفاءا كامال من حتمل عبء اإذا       

 ابة العامة من هذا اإللتزام بوضعأنه �لنظر إىل أسباب خمتلفة فإن املشرع أعفى يف الكثري من األحيان الني

. إبعاد التهمة عنه  ةء إثبات حقيقفيفرتض يف املتهم أنه مذنب و ليس له سوى حتمل عب . قرائن إذ�به

القضاة �عفاء سلطة م و إىل جانب هذه القرائن قا . وال يكفي إلزالتها جمرد اإلنكار لألدلة القائمة ضده

  وبذلك ترتتب اآل�ر التالية : )3(.  عض األحيان من إثبات التهمة املسندة للمتهمب اإل�ام يف

  )4( : القرائن املوضوعة لصاحل سلطة اإل�ام_ 1ب

تتمثل يف ��ا عملية ذهنية ، الفقهو ميكن تعريفها إستنادا إىل إجتهاد ، يعرف املشرع اجلزائري القرائن  مل     

  قر  ـومن املست. إستنتاج واقعة جمهولة غري معلوم حكمها من واقعة أخرى معلومة مسبقا 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 تاريخالصادر ب 22645حتت رقم قرار احملكمة العليا وهوما إستقر عليه قضاء احملكمة العليا . راجع يف ذلك : _  )1(

جاء فيه " إن الباعث أو الدافع ال �ثريله على املسؤولية اجلزائية يف جناية القتل . حيث الغرفة األوىل  25/11/1980

  ". العمد وال ينفي قيامها ألنه ال يكون ركنا من أركان ما وكل ما قد يرتتب عليه هو ختفيض العقوبة

  . 271_ 270، ص  جع السابق، املر  مروك نصر الدينملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )2(

   .113، ص  ، املرجع السابق عبد احلميد عمارةأنظر : _  )3(

   =ا ـنظرا ألمهيتهأو القضائية و  زيد من التفصيل يف مسألة القرائن املوضوعة لصاحل سلطة اإل�ام سواء القانونيةمل )4(
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قرينة  إذ ال. قانونية وجتد مصدرها يف القانون قرائن  ، نوعني يف املواد اجلزائية نن القرائأ او قضاء عليه فقها

.  ة حمددةومن مث فإن القاضي يكون ملزما إزاءها �ستخالص نتيجة معينة من أوضاع قانوني، بغري نص 

قضائية وهي قرائن و  . إلثبات العكس ومطلقة ال تقبل إثبات العكس ةوهي تنقسم إىل قسمني بسيطة قابل

يرتك أمر تقديرها و     وهي قرائن ال ميكن حصرها . قرائن يستخلصها القاضي من وقائع الدعوى و ظروفها 

فيقتصر  ال ترتبط �جلرمية �كملها ، فإ�ا  لقرائن القانونيةل بالنسبةف . إىل القاضي و جيوز إثبات عكسها

عفي يإفرتاض قيام الركن املادي للجرمية ف.  القانون على إفرتاض قيام ركن من أركا�ا إما املادي أو املعنوي

جد قليلة يف القانون ألن من شا�ا أن تصطدم �ملبدأ القائل " ال . وهي النيابة من إثبات الركن املادي 

وهلذا السبب فإن إفرتاض قيام الركن املادي للجرمية ال يصادف إال . ط أو سلوك مادي " جرمية بدون نشا

كل   ةعاقبم علىاليت تنص  قو�ت اجلزائريعال انونمن ق 343ادة مليف حاالت جد حمددة من بينها ما أقرته ا

، لى الدعارة أو أغرى ع أو عاون أو أمحى الغري  ساعد كل من  عددها حصرا يففعال أمن إرتكب عمدا 

 ونة من شخص حيرتف الدعارة عادةاعامل يم متحصالت دعارة الغري أو تلقاقتسوإ.  ية طريقة كانتوذلك �

ش مع شخص حيرتف الدعارة يعوال . أو يشغل هو نفسه موارد دعارة الغري وذلك على أية صورة كانت

على عالقات معتادة مع شخص أو حالة أنه  ةعيشاملوطريقة       عجز عن تربير املوارد اليت تنفق وال . عادة

   )1( . أكثر من الذين حيرتفون الدعارة

  ـــــــــــــــــــــــ

 204و ص  121_120و ص  15_14له عالقة مبوضوع البحث أنظر : _ حممد مروان ، املرجع السابق ، ص فيما  =

د حمدة ، وما يليها . _ حمم 27دار هومة ، ص  ،ة وما يليها . _ أحسن بوسقيعة ، املنازعات اجلمركية ، الطبعة الثاني

وما يليها . _ مدحت رمضان  173وما يليها . _ أمحد حامد البدري ، مرجع مذكور ، ص  246مرجع مذكور ، ص 

دار النهضة  نون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي ،، تدعيم قرينة الرباءة يف مرحلة مجع اإلستدالالت يف ضوء تعديالت قا

    . 201، ص  2001ة ، القاهرة ، العربي

مبعىن الشخصية  هلدعارة ما مل يربر مداخلضع هنا قرينة من خالهلا أن الشخص يعيش من موارد ااجلزائري و فاملشرع  )1(

القانون نظرا  هاأقر  وهي القرينة اليت أن املتهم ال ينجو من اإلدانة إال أثبت أمام القضاء مصدر املداخيل اليت يعيش منها.

  =يعيش مع  لصعوبة اليت تتلقاها سلطة اإل�ام يف معرفة مصدر املداخيل اليت يعيش منها الشخص الذيل
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و اليت ميكن من ، وال اليت تتطلب التعقيد و املناورات اإلحتيالية املركبة األم تبييض أما فيما خيص جرمية     

 ومن   السلطات و إظهار أموال ذات مصدر إجرامي على أ�ا أموال مشروعة  خالهلا متويه الغري وخاصة

ل إعما وهو ما جيعل أمر إثبا�ا عبئا مرهقا على عاتق سلطة اإل�ام يف حالة إقتصادية مشروعة مشاريع 

كون افة  ذلك أن املعامالت الومهية اليت تعتمد يف عملية التبييض إضالسالف بيا�ا . العامة لإلثبات  القواعد

احملاسبات املالية ة و معنوية متخصصني يف األعمال و مثل هذه اجلرائم ترتكب من طرف أشخاص طبيعي

شبه مشلولة يف بعض األحيان مهما  مما جيعل النيابة ، املعامالت اليت تعتمد يف عملية التبييض وخاصة 

مشروعية األموال ع قرينة قانونية بسيطة على عدم ىل وضإهلذا إجتهت التشريعات .  كانت إمكانيا�ا

 و على صاحب احلساب إثبات مشروعية أمواله. زادت عن حد معني  ااملودعة نقدا يف األرصدة البنكية إذ

كل  أوء إثبات كل من شأنه حتسني وضعية املتهم إلقاء عىبقد عمل القضاء بصفة عامة على و�لنتيجة ف. 

 أصعب املسائل اليتفهي من ،  الركن املعنوي للجرميةفرتاض قيام إأما  . ما يكون يف صاحله على هذا األخري

الصعوبة اليت تصادف النيابة العامة  هوهذ. الركن املعنوي للجرمية  إثباتتتلقاها سلطة اإل�ام يف جمال 

نظرا ، ملشرع إىل تسهيل مهمتها يف بعض احلاالت إىل فرض قرائن على نوع معني من اجلرائم دفعت ا

   )1( .لطبيعتها من جهة و خلصائصها من جهة أخرى 

  ــــــــــــــــــــــــ

جمرد  أناجلزائري  قو�تعال انونمن ق 87أورد كذلك يف نص املادة  أن املشرععلى  . شخص آخر حيرتف الدعارة= 

 87و       343راجع يف تفصيل ذلك ما تضنته املادتني  . إلنتماء إىل العصا�ت يؤدي إىل إفرتاض قيام الركن املاديا

  من قانون العقو�ت اجلزائري .

فنجد للجرمية فرتض قيام الركن املعنوي فهي ت، و القرائن األكثر قوة يف هذا ا�ال جندها يف أحكام القانون اجلمركي  )1(

من ذات القانون   254و ضمنيا يف املادة من قانون اجلمارك  286قد حاد عن مبدأ قرينة الرباءة صراحة يف املادة  املشرع

البيا�ت على عدم تكون  " يف كل دعوى تتعلق �حلجز: على أنه من القانون نفسه  286فقد جاء نص املادة . 

و يكون احلجز فيها      م اجلمركية تتعلق يف جمملها �لبضائع وملا كانت اجلرائ. إرتكاب املخالفة على احملجوز عليه " 

أن على : " فقد نصت  254وأما املادة  . أساسا للمتابعة يظهر توجه املشرع لتعميم هذه القاعدة يف ا�ال اجلمركي

ات مادية إىل غاية احملاضر اجلمركية احملررة من قبل عونني عموميني على األقل هلا حجية مطلقة فيما تضمنته من معاين

   =�ا أنـه :  قانون اليت جاءذات المن  303ومن قبيل القرينة املطلقة ما نصت عليه املادة  ."  الطعن
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اجلنح ال تطالب سلطة اإل�ام   بعض املخالفات وحىت يف غلب أفي ف لقرائن القضائيةنسبة لأما �ل     

وهذا ما جنده يف طائفة  . بل إن إثبات الركن املادي يكفي للنطق �دانة املتهم، �ثبات وجود الركن املعنوي 

ويرتتب على ذلك أن . سه اجلرائم املادية فيعترب قضاء أن الركن املعنوي يستخلص من السلوك املادي نف

 . فينجر على ذلك قيام مسؤولية املتهم و الركن املادي للجرمية  النيابة العامة تكتفي �ثبات الركن الشرعي 

قد إتفق الفقه على القول أن هذه القرائن اليت أنشأها القضاء واليت ليس هلا أي سند يف القانون قد تؤدي ف

. ن يف غياب نص قانوين هو أخطر عمل من شأنه خرق قرينة الرباءة ذلك أن إنشاء القرائ. إىل التعسف 

كم أ�ا ال تعين إال سلوكا خفيفا حب،  ويتجسد هذا �لنسبة للجرائم املادية و خصوصا يف أغلب املخالفات

أنه يف مواد املخالفات يكفي إىل ونظرا لكثر�ا فقد ذهب القضاء املقارن يف إطار إثبا�ا . ضئيل اخلطورة 

مثل  نغري أنه ميكن القول أ. و يعاقب مرتكبيها على الرغم من حسن نيتهم . ماد� إلثبات وقوع األفعال 

  وهذا راجع إما ألن . املخالفات لكافة  ميكن تطبيقه �لنسبة ال ، اإلجتاه  هذا 
  

  ــــــــــــــــــــــ

اإلحراز املادي الذي يتحقق مبجرد السيطرة فمجرد  . " يعترب مسؤوال عن الغش كل شخص حيوز بضائع حمل غش " =

 يعفي القاضي عن البحث يف توافر الركن املعنوي أو أية نية خاصة يتطلبها احليازة املدنية، املادية على الشيء حمل الغش 

بته .كما ينطبق هذا املفهوم على الناقل سواء كان خاصا أو عموميا فيعد مسؤوال عن الغش مبجرد إكتشاف البضاعة مبرك

 03/03كذلك فيما يتعلق �ألمر رقم .  بوجودها أو مل يعلمم ـوسواء عل. و يستوي األمر إذا كان مالكا هلا أو ال .

ألقى على عاتقه  ذيو ال    كان من املشتغلني �لتجارة  ااملتعلق �ملنافسة الذي إفرتض علم املتهم �لغش أو الفساد إذ

فإن ، نه يف هذا النوع من اجلرائم أىل وضع مثل هذه القرائن القاطعة هو إدفع املشرع وما  . ء إثبات إنتفاء هذا العلمعىب

. ويف بعض األحيان  ألن القصد اجلنائي يستخلص من الوقائع نفسها  إحتماالت اخلطأ تعترب �درة إن مل تكن منعدمة

ما جاء يف  ا قابلة إلثبات العكس ومن بينها�أي أ. جتوز إال بقوة نسبية  قرينة اليت تفرتض قيام الركن املعنوي الالفإن 

يفرتض ، األسرة ملدة تتجاوز شهرين الة إلعفاإلمتناع عن دفع النفقة املقررة قضاءا  قو�تعال انونمن ق 331نص املادة 

يعترب املشرع أن إعادة ،  حيث يف مسائل القذف و اإلعتداء على شرف الناس وما جاء انه عمدي ما مل يثبت العكس.

نشر إلدعاء بواقعة من شا�ا املساس �عتبار األشخاص أو إعادة حلكم ينطوي على إساءة بسمعة الشخص أن هذا 

ناورات اليت تصدر عادة عن طريق املمن خالل هذه القرينة هدف املشرع إىل وضع حد من إذ  . النشر قد مت بسوء نية

 كما . أو قرارات قضائية مسيئة إىل مسعة املعين �ا امالصحافة من شأ�ا إعادة نشر مع التظاهر حبسن النية ألحك

و  429يفرتض وجود القصد اجلنائي يف مسائل الغش يف بيع السلع و التدليس يف املواد الغذائية وهذا ما جاء بنص املادة 

  =أو  نـوكذلك �لنسبة حليازة موازياجلزائري .  من قانون العقو�ت 430
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وإما ألنه تطلب يف البعض اآلخر ضرورة إثبات اخلطأ ، املشرع صنف بعض منها ضمن اجلرائم العمدية 

   )1( . خاصة اخلطأ املتمثل يف اإلمهال أو عدم احليطة

على جمملها  نبط القضاء اجلنائي بعض القرائن وهي تنصب على جنح خاصة وتقوم يف وقد إست     

املتعلق  03/05من األمر  152وهذا ما نصت عليه املادة  . العالقة الوثيقة بني الركن املادي و الركن املعنوي

   )2(.  حبقوق املؤلف و احلقوق ا�اورة

نه وإن كانت أوذهب إىل حد القول موقفه يد املصنفات القضاء الفرنسي يف مسائل تقل وقد إختد      

. ط وجود األفعال املادية وتوفر القصد اجلنائي لدى مرتكبيها رت شت اليتجنحة التقليد ختضع كباقي اجلنح 

لكن حسن النية ال يفرتض وعلى املتهم نفسه إقامة الدليل على أساس أن قيام األفعال و ثبو�ا يف جنحة و 

ولكن يف نفس الوقت إعتربت حمكمة . وجود إحتماالت كبرية لقيام التهمة املوجهة ملرتكبيها التقليد ينبئ ب

. و�لنسبة جلنحة القذف جاء نص املادة  النقض الفرنسية أن هذه القرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس

إعتبار و    بشرف " يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأ�ا املساس اجلزائري أنه :  من قانون العقو�ت 296

و يعاقب على نشر هذا اإلدعاء  اهليئة و إسنادها إليهم أو إىل تلك أ هاألشخاص أو اهليئة املدعى عليها ب

 أو ذلك اإلسناد مباشرة أو بطريقة إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به

   أو الصياح  ها من عبارات احلديثاملمكن حتديدلكن كان من  و. شخص أو هيئة دون ذكر اإلسم 

إعترب القضاء أن  حيث . اجلرمية و الالفتات أو اإلعال�ت موضوع  أوالتهديد أو الكتابة أو املنشورات

و العمل �ذه القرينة أملته إعتبارات عملية على أساس أن املتهم . ثبوت األفعال املادية تكفي إلدانة املتهم 

   . ودـإىل مسعة وشرف الشخص املقص يءيس شر اإلدعاء بواقعةقد تصرف وهو على وعي �ن ن

  

  ــــــــــــــــــــــ

ملزيد  .قانون ذات ال من 433املادة وهو ما نصت سوء نية حائزها على أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى إمنا تنطوي  =

جلزائري . و ما تضمنه األمر رقم من قانون اجلمارك ا 303و   286،  254 املواد : فصيل راجع ما تضمنته من الت

  من قانون العقو�ت اجلزائري . 433و  430، 429،  331املتعلق �ملنافسة . وما تضمنته املواد :  03/03

  . من قانون العقو�ت اجلزائري 460 وهو ما نصت عليه املادة) 1(

مية مبوجب هذا األمر فيبلغ وق احمل" يعد مرتكبا جلنحة التقليد كل من ينتهك احلقأنه :  152 نصبحيث جاء  )2(

لبث اإلذاعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكبل أو ا، أو  األداء العلين ف أو األداء عن طريق التمثيل أواملصن

  . �ية وسيلة نقل أخرى إلشارات حتمل أصوا� أو صورا و أصوا� و �ي منظومة معاجلة معلوماتية 
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ال ميكن اإلستغناء عن هذه القرائن كون سلطة اإل�ام تلقي صعو�ت ال ما يدفعنا إىل القول �نه وهو 

 . ة ال تدع أي جمال للشك يف قيام نية اإلجرامبينما توجد أمام وضعي. تستطيع ختطيها يف إثبات اجلرمية 

هو إعتبار هذه القرائن قاطعة ال تسقط إال ، عليه القضاء  وحدي الشيء الوحيد الذي ميكن أنعلى أن 

يرى بعض الفقهاء إن إفرتاض ثبوت التهمة يف حق املتهم جتعله يف موضع حرج  ولذلك . �ثبات العكس

أو قضائية تعارض متاما مبدأ ة فالقرائن سواء كانت قانوني.  ات العكسفيجد نفسه مضطرا لتحمل دليل إثب

ارسة مصدرا هاما من مصادر وقد تشكل هذه املم. ء اإلثبات تتحكم يف مسألة إسناد عىبقرينة الرباءة اليت 

فالفقه ال ير�ح لوجود مثل هذه ولذلك .  و خرق احلر�ت الفردية من طرف القضاء اجلنائي التعسف

فال يفرتض  .إن هذه القرائن تعترب غري كاملة ف، مهما كانت حدة هذه اإلنتقادات  على أنهئن . القرا

   )1( . بواسطتها قيام اجلرمية يف جمموعها 

  : إنعكاسات القاعدة على  نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري _2

  :لقاعدتني التاليني اخنص �لذكر و الشرح منها ، ميكن رصد مجلة من اإلنعكاسات       

  : يءترب مذنبا، ألن األصل فيه أنه بر م املتهم على إثبات براءته و خبالفه يعارغعدم إقاعدة   _أ

 . اجلزائية وادم وفقا لقواعد اإلثبات يف املإثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق أو اإل�ا ءيقع عب      

وكذلك احلال  . تبار ذلك دليال على إرتكاب اجلرموال جيوز إع ،وال يلتزم املتهم بتقدمي أي دليل على براءته 

  ك كإال أن له احلق أن يناقش األدلة اليت تتجمع ضده و أن يفندها أو أن يش ، عند إلتزامه الصمت

  مهمة  قاضي التحقيقف . يعرتف �لتهمةأنه أو  ، كما له أن يقدم طواعية أية أدلة تثبت براءته. قيمتهايف 

فهي يف النهاية أجهزة من أجهزة . ال تقتصر على إثبات التهمة ، ء العام أو احملكمة املختصة أو اإلدعا

 على الوهم أو القناعات ذلك أن فكرة العدالة ال ميكن أن تبين . العدالة مهمتها األصلية إثبات احلقيقة

تدقيق و متحيص  ن خاللأن تتحرى عن هذه احلقيقة م ومن مث ينبغي على هذه األجهزة العدلية . الزائفة

ميكن أن تدحض أصل ، ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية  األدلة

  الرباءة من عدمها.

  

 ـــــــــــــــــــــــ

د أمح_ من قانون العقو�ت اجلزائري . وملزيد من التفصيل أنظر :  296راجع يف تفصيل ذلك ما تضمنته املادة  )1(

  .و ما يليها  171سابق ، ص حامد البدري ، مرجع 
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  : كأساس للحكم الشك يفسر لصاحل املتهم كونو  اليقني القضائيقاعديت  _  قاعدة إعتبارب

أساسي  ثبات عنصرمسالة اإلألن ،  نتائج مبدأ قرينة الرباءة أن املتهم غري ملزم �ثبات براءته أهممن       

 عومن أجل تعويض هذا النقص يق. ثبات تكون يف بعض األحيان �قصة اإلدالئل ف،  يف هذا املبدأ

 وضعيته املادية و املالية بشكلتتحسن الذي ل تهم �ختالس أموااملثال قد يعترب فم. بحث يف بعض املعامل ال

.  احلقيقة قد يكون بعيدا عن ، وهذا النوع من اإلقتناع  . مفاجئ �نه حتسنت وضعيته بطرق غري شرعية

وإمنا يقع هذا  )1(الذي ينتج عنه عدم إلتزام املتهم �ثبات براءته ، ومن أجل ذلك وجد مبدأ قرينة الرباءة 

يف سعيها إلثبات  واليت ترتكز على طرق اإلثبات القانونية ، أي النيابة العامة  ،ام الع  اإللتزام على اإلدعاء

املظاهر من ، تستبعد مبدئيا اإلفرتاضات القانونية ، ألن وجود قرائن لصاحل سلطة اإل�ام و �لتايل  . اجلرمية

منه على  286نص يف املادة  الذي، و يتضح ذلك أكثر يف جمال القانون اجلمركي  . اليت متس بقرينة الرباءة

  )2( وإىل جانب ذلك . . مما يدفعنا �لتساؤل عن مدى دستورية هذه املادة. قرينة التهمة يف حق املتهم 

 قاعدة يف الفقه اجلزائيفقد إستقرت . ر ملصلحة املتهم جيب أن يفس، أي شك يف إثبات جرمية ما ومن مث ف

�إلدانة  و اليت تقضي، اجلنا�ت أو          اجلنح مواد املخالفات أو سواء يف ، مفادها أن األحكام اجلزائية 

      ك ــوليس على جمرد الش، جيب أن تبين على القطع و اليقني ، أنه 
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .70_69، ص  سابق، مرجع حسن يوسف مصطفىأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )1(

ء فمبدأ قرينة الرباءة وما ينطوي عليه من حتمل النيابة لعىب. لى إعرتافه �لذنب احلق يف عدم اإلكراه عوللمتهم  )2(

 3 / 14 وهذا ما نصت عليه املادة.أو أن يشهد على نفسه ، يقتضي عدم إكراه املتهم على أن يقر �لذنب ، اإلثبات 

 يثاق العريب حلقوق اإلنسان املعتمدمن امل 16، كما نصت املادة  من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية

 األمر الذي أكدته هو. و  ال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو أن يعرتف �لذنبعلى حق املتهم يف أ 2004بتونس عام 

وال . ما  لقاضي التحقيق املناط به إجراء حتقيقجيوز ال  " : أنه �لقولمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  2 / 89املادة 

، لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية املعهود إليهم القيام �جراء مبقتضى إ�بة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع 

. ملزيد من التفصيل يف  اإلستماع إىل شهادة أشخاص تقوم ضدهم دالئل قوية و متوافقة على قيام إ�ام يف حقهم "

  .16_14 صص ،  سابق، مرجع  حممد مرواناملسألة أنظر : _ 
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       . القاعدتني �عتبارمها من قواعد احلكم يات مقتض وهو ما يدفعنا إىل عرض مسألة )1( . و التخمني

   : قاعدة اليقني_  1ب

و    هي متلي اإلعتماد على اليقني ، فعمال قاعدة براءة املتهم تضي إاليت تق قواعد العدالةلوفقا إنه و        

هلذا فإن املتهم جيب . و اإلحتمال  أو جمرد الظن تغريالقضاء على الثابت ال على امل طرح الشك و �سيس

حتققها هذا الضمان من أكرب الضما�ت اليت و يعترب . هو الرباءة و صل فيه كأ أن يستفيد من الشك القائم

حيث أن اجلهة القضائية ال ميكنها أن تقضي �إلدانة إال إذا �كدت جزما و ، القوانني الوضعية للمتهم 

ن يفسر ذلك لصاحل أفالواجب ، ا حصل شك أو لبس وغموض فإذ. يقينا من ثبوت اجلرم ونسبته للمتهم 

التحقيق كان هذا  ضالتحقيق اإلبتدائي فإن أي أمر يصدره قا كنا بصددإذا  أنه ومثال ذلك  )2( .املتهم 

ا إقتناعا شخصيا ال يراوده وأن يكون مقتنعفإنه ال بد ، أو يف تكييف الواقعة . ضده  ليسو لصاحل املتهم 

 يصدر أمر �ال وجه فإنه، ضلوع املتهم يف اجلرمية عدم حدث وأن شك يف إحتمال إذا ف شك أو ظن .فيه 

 الشك ريفستو     املقرتنة دائما بتمتع الشخص حبريته، ألن مبدأ الرباءة األصلية املفرتضة . متابعة لل

  )3(. هو فرع من األصل الذي هو براءته ، ملصلحة املتهم 
  

  ـــــــــــــــــــــ

، فإذا كان   وجه ملتابعتهفإن قاضي التحقيق يصدر أمرا �ن ال، عندما ال توجد دالئل كافية ضد املتهم  هولذلك فإن )1(

،  لسبب آخركيل اجلمهورية أو كان حمبوسا وال يفرج عنه إذا وقع إستئناف من و . املتهم رهن احلبس املؤقت أفرج عنه 

إذا كانت القضية على مستوى نفسه و الشيء  . اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 163ملادة ملا تضمنته وذلك طبقا 

مبجرد ،  و أفرج عنه    قضى برباءته، ثبوت التهمة أو إسنادها للمتهم عدم ذ كان للقاضي شك يف ، فإ جهة احلكم

من  365و  364 ادتنيململا تضمنته اا كان حمبوسا لسبب آخر طبقا إال إذ، صدور احلكم إذا كان رهن احلبس املؤقت 

  .150_147ص ص  ، سابق، مرجع  أمحد شوقي شلقاينأنظر : _ للتفصيل .قانون ذات ال

   .233_231ص ص ،  سابق، مرجع  مروك نصر الدينأنظر : _  لتفصيل ملزيد من ا )2(

 مجيعيف حيكم ، كان صلى هللا عليه وسلم  حيث.  والذي حرصت عليه الشريعة اإلسالمية مند أربعة عشرة قر� )3(

قوله صلى ل دليل يبدو ظاهر خالف الواقعا اللو كان هذ. و وفق الدليل الذي يثبت الدعوى ، املسائل اليت تعرض عليه 

 عبد احلميد عمارةملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر: _  أمرت أن أحكم �لظاهر و هللا يتوىل السرائر" ." هللا عليه وسلم 

   .وما يليها  126، ص  سابقمرجع  ، 
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   : لصاحل املتهم كالشتفسري  قاعدة_  2ب

حىت ولو كان ذلك ميكن أن يرتتب عليه  يءىل جتنب احلكم على شخص بر إترمي أساسا قاعدة إ�ا      

العربية منها حمكمة النقض  بعض الدول يفإستقر القضاء  ، ويف هذا الصدد. ترك ا�رم مرتكب اجلرمية 

مبعىن أن  .على ضرورة بناء األحكام اجلنائية على اجلزم و اليقني وليس على الظن و اإلحتمال ، املصرية 

الشك وضع من أجل �سيس ألن . فإنه غري مؤسس ، على الشك  ةاألحكام اجلزائية الصادرة �إلدانة املبني

البدء يف الشروع يتعلق بعدة جرائم  اولة يف إرتكاب أفعال جمرمة إذا كانفمثال يف احمل. براءة املتهم ال إلدانته 

كان يريد إرتكاب اجلرمية األقل  فإنه جيب عند إنعدام األدلة األخرى إفرتاض أن املتهم، خمتلفة اخلطورة 

   )1( . خطورة

ألن القاضي عندما  . رباءةتعد من النتائج املباشرة لقرينة ال، فسر لصاحل املتهم تقاعدة الشك أن  ماك     

إىل أن  همرباءة املتبكم احليكون ملزما �صدار  اإلدانة ، فإنه يتمكن من اإلقتناع بثبوت التهمة أو بثبوت ال

 املتهمقاعدة الشك لصاحل ف. على الظن و اإلحتمال  أو أن هذا احلكم ال يبىن، حبكم قضائي ة اإلدانتثبت 

احملكمة العليا يف عدة  هذا ما أكدته و. ية القاضي اجلنائي يف اإلقتناع ر ضمانة للمتهم مقابل  قاعدة ح هو

صريح  فتفسر لصاحل املتهم أمام غياب موقوهو ما ميثل موقفها جتاه قاعدة الشك  عنها . قرارات صادرة

        )2( . لتشريع اإلجراءات حول هذه املسألة

  

  ـــــــــــــــــــــــ

   مشروعية إجراءات املتابعة ، فإنه من ضما�ت أصل الرباءة ، انون و القضاء اجلزائري �لرجوع إىل موقف الق )1(

لكن يف بعض األحيان يتأثر القضاة يف حتديد . كون جازمة وقاطعة تو اليت جيب أن ،  عليهامشروعية األدلة املستندة و 

منح ظروف التخفيف للمتهم  األصل من أجل واليت إن وجدت يف، صحيفة السوابق القضائية املوجودة �مللف بالعقوبة 

. كما يعرب العديد من القضاة �حملاكم اجلزائرية  كون صحيفته القضائية مملوءة.ال من أجل أخذ موقف سليب ضده ، 

وما يليها ، _  163، ص  ، املرجع السابق حممد مروانأنظر : _   ملزيد من التفصيل يف املسألةأثناء احملاكمات اجلزائية .

  .وما يليها  123ص  ، البدري ، املرجع السابق  أمحد حامد 

األصل يف اإلنسان الرباءة : "  نقاعدة الشك قضت احملكمة العليا � خبصوصاحملكمة العليا  ءوقف قضافبالنسبة مل )3(

  =إلدانة جيب أن " القرارات القاضية �لرباءة مثلها مثل القرارات الصادرة �: ن �وقضت أيضا  ."  حىت تثبت إدانته 
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زائية تقوم أساسا ألن املتابعة اجل. الذي يثار يف مرحلة احملاكمة  الشك هو هنالشك إن املقصود �      

عليه اإلدانة  ىنقد يتحول هذا الشك إىل يقني تب. ف ، وطيلة مراحل الدعوى اجلزائية الشكو  ه على اإلشتبا

  تربز أمهية قاعدة بذلك  و . شك ال يكفي إلدانتة بل جيب معه التصريح �لرباءةو إما يبقى جمرد ، 

ومل يبقى . تملت إك او وسائل إثبا� ألن وقائع للقضية تكون قد إتضحت نسبيا، الشك يف مرحلة احملاكمة 

لى تقدير األدلة املطروحة و ع يناملب، ميليه عليه إقتناعه الشخصي حسب ما  القاضي فيها �ألدلة لصإال ف

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  212املرافعة طبقا ملا تنص عليه املادة  الدفاع املناقشة يف معرضأوجه 

  حلقيقة بصورة ر إال أنه إذا إتضحت افالشك ال تتو  فإن قاعدة، أما يف مرحلة التحقيق  .

  اءفتن� اأمر  ، و ذلك �صداروإنتهت جهة التحقيق إىل عدم قيام األدلة على إسناد التهمة للمتهم .  جلية

          )1(.  انونقذات المن  163ملادة طبقا ملا تضمنته ا عموميةالدعوى الوجه 

فإذا شك  و األصل ال يزال إال بيقني.. نه يقوي أصل الرباءة فيه الشك يفسر لصاحل املتهم ألإن        

   �ته بناءا على أدلة غري كافية أو كان يناقض بعضها البعضملي يف أن املتهم قد أتى الفعل أو القاض

فاألصل أنه استعماال حلق �كيدا ، . وإذا شك إن كان قد أ�ه إستعماال حلق أم عدوان  مل �تيه فاألصل أنه

   يــإال أنه قام شك يف تكييفها هل ه، . وإذا كانت الوقائع املسندة للمتهم �بتة  صل الرباءةأل

  

  ـــــــــــــــــــــــ

�لرباءة يقول انه  يقضي ، فالقرار الذي حتلل حتليال كافيا حىت تتمكن احملكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون= 

اص �لشك اخلطرح لوفيما يتعلق �  "  يعترب �قص السبب و يستوجب النقض،  يوجد يف الدعوى شك لصاحل املتهم

لصاحل املتهم ال يكون حمل سؤال مستقل وإمنا هو مندرج ضمنيا يف السؤال الرئيسي حبيث إذ يفسر قضت " إن الشك 

طروح عليه طبقا إلقتناعه شك أحد أعضاء حمكمة اجلنا�ت يف أدلة املتهم فما عليه إال أن جييب �لنفي عن السؤال امل

و فيما تضمنته القر  ملزيد من التفصيل يف املسألة . اإلجراءات اجلزائية " انونمن ق 307الشخصي ووفقا ألحكام املادة 

حسن يوسف _ وما يليها ، وأنظر أيضا :  122السابق  ص  أنظر : _ مروك نصر الدين ، املرجع ارات املشار إليها

  . 70_69 سابق ، ص، مرجع مصطفى 

  من قانون اإلجراءت اجلزائية اجلزائري . 212و  163راجع يف تقصيل ذلك ما تضمنته املادتني ) 1(
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أي ضعف يف ف  . ألنه القدر املتيقن، ، فالعربة �لوصف األخف  سروق مثالأم خيانة أم حيازة مال مسرقة 

 . اليقنيبناءا على اجلزم و  و بناءا على إعتقاد قوي إالوال تفرتض إدانته وال جتوز . األدلة يقوي أصل الرباءة 

 بناءا على اجلزم و ال يكون إال، الرباءة مع مبدأ أن احلكم �إلدانة قرينة  إن اجلمع بني مبدأ و �لنتيجة ف

، فحكم اإلدانة  . يرتتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بني احلكم �إلدانة و احلكم �لرباءةالذي اليقني 

يف ى الشك ، بينما يكتفي �لنسبة حلكم الرباءة أن يؤسس عل جيب أن يبىن على اإلقتناع �دلة اإلثبات

تناد إىل دليل استخلص أو مت الوصول إليه بطريق غري قانوين جيوز اإلس وعليه فإنه . اإلقتناع �ذه األدلة

 تعد خمالفة دستورية جسيمة أنف . دانة حسب األصلجيوز اإلستناد إليه للحكم �ال  بينما .�لرباءة للحكم 

قرينة إثبات ، أو سلوك     كإعتبار فعل   ،  يضمن املشرع تشريعاته قرائن قانونية تتعارض مع أصل الرباءة

  )1(. إرتكاب الذنب  على

  

  : قرينة الرباءة من قواعد اإلجراءات اجلزائية الضما�ت اإلجرائية �عتبار�نيا : 

فحرصت ، الدفاع عن قرينة براءته األصلية يف حق لل اللمتهم دعم قانون اإلجراءات اجلزائية لقد منح    

  لغة و يف ا و �لتفصيل الغ املتهم فور وحذا حذوها املشرع اجلزائري على إب على ذلك .الدولية  املواثيق

يها اإل�ام و حبقه يف مساع أقواله إبتداءا من اللحظة اليت يوجه ف، وسبب التهمة املوجهة إليه ، مفهومة لديه 

،  ومن هنا كانت حاجة املتهم إىل اإلستجواب. حقه أن يقدم تفسريات �لنسبة لإل�امات املوجه إليه  مع

دفاع رئيسية للمتهم تتيح له فرصة بل أصبح وسيلة ، على مجع األدلة  منه مقصورةية االذي مل تعد الغ

و اإلدالء بتربيراته و أوجه دفاعه عن قرينة  براءته  ولو أن هذا ، التدخل ملناقشة اإلدعاءات املقامة ضده 

   )2( . عكسه إثبات ا يكون على جهة اإل�اممنإتاج إىل سعي املتهم إلثباته و ال حيبه ، األخري أصل مسلم 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  وما يليها . 165ص  . ، املرجع السابق حممد مروانأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

 (أ) من 14/3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك املادة  10املادة راجع يف  تفصيل ذلك  ما تضمنته  )2(

  اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 100املادة وراجع أيضا ما تضمنته  ة والسياسية.ق املدنيتفاقية الدولية للحقو اإل
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تهم وفق هذا الوصف ، مث عرض و مناقشة جمال تطبيقا�ا يف وبذلك تظهر أمهية التعرض حلقوق امل    

  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .

   )1(اجلزائري : من قانون اإلجراءات اجلزائية  100املنصوص عليها مبوجب املادة تهم حقوق امل_ 1

أورد�ا  اء اإلستجوابمحاية قانونية إلجر  كنظام،  مقررة ضما�ت حقوق مث النص عليها �عتبارها هي و     

تظهر ضمان مسألة ،  اإلستجواب عند احلضور األول الضما�ت املقررة للمتهم يففمن .  100املادة 

يكون حلق الدفاع فعالية وأثر إجيايب خالل مرحلة التحقيق بغية أن ،  إحاطة املتهم علما �لوقائع املنسوبة إليه

مع إحاطته أيضا . املنسوبة إليه واألدلة املقدمة ضده  وقائعبد أن حياط املتهم علما �لال. فاإلبتدائي 

كما يتعني إخطاره بكافة األوامر القضائية .�لنصوص القانونية احملددة لنوع اجلزاء املقرر لتلك الوقائع 

   )2( . رأى فيها مساس برباءته األصليةالطعن فيها إذا  حىت يتمكن الدفاع من، املتعلقة �لتحقيق 

. إجراء أساسيا  �لوقائع املنسوبة إليه  عالمه�ر القضائية املتعلقة �لتحقيق و إعالم املتهم �ألوام عديو     

جيوز لقاضي  هأنىل إدم اإللتزام �ا. وجتدر اإلشارة ومن مث فهو من اإلجراءات اليت يرتتب البطالن على ع

الطلب اإلفتتاحي إلجراء  ليه حسب ورودها يفاملنسوبة إ املتهم �لوصف القانوين للوقائع ان يعلم، التحقيق 

تنبيه املتهم إىل حقه يف واجب قاضي التحقيق يف  ويظهر.  حىت وإن كان املشرع ال يلزمه بذلك، التحقيق 

تعني ، ياملتهم �لوقائع املنسوبة إليه  بعد إعالمأو ما يعرف �حلق يف الصمت إذ  اإلدالء �ي تصريح عدم

على عد هذا اإلجراء جوهر� يرتتب وي�ي تصريح  يه املتهم إىل حقه يف عدم اإلدالءعلى قاضي التحقيق تنب

ينوه قاضي التحقيق عن ذلك التنبيه يف احملضر الذي حيرره �ذه  . و عدم مراعاته بطالن اإلستجواب

إما . لذي يليه إىل اإلجراء ا إنتقل قاضي التحقيق، �ي تصريح  ، فإذا إلتزم املتهم الصمت ومل يديل املناسبة

تعد إستجوا� غري أن هذه األقوال ال  .ها فورا قاضي التحقيق أن يتلقاعلى ف، أراد املتهم أن يديل �قواله إذا 

  رح ـفال ميكنه ط، حيث يكون قاضي التحقيق يف مركز املستمع ، حقيقيا 
  

  ــــــــــــــــــــــ

و        املتخذة ضده  يف حضور اإلجراءات ه مبا هو منسوب إليه وإحاطت املتعلقة �ستعانة مبدافع ووهي احلقوق  )1(

  . إعالمه �ا ويف السكوت وتقدمي الطلبات و إبداء الدفوع

  . 1966من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية لسنة  14/2و املادة  09/2وهو ما تضمنته املاد�ن  )2(
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 يصمتلمتهم احلق يف أن لوعليه فإن . األسئلة على املتهم وال مناقشة تصرحياته وال التشكيك يف أقواله 

حلق مقرر  الإستعما ن األسئلةطاملا كان صمت املتهم و إمتناعه ع. فويرفض اإلجابة عن األسئلة املوجه إليه 

فال جيوز للهيئات القضائية أن تستخلص من صمت ، إبداء أقواله  يفمستمد من حريته ، مبقتضى القانون 

حول إذا كان قاضي التحقيق حر يف بناء إقتناعه  أنه وحق الصمت هو �لنتيجة فإن . املتهم قرينة ضده 

بة على األسئلة املطروحة عليه املتهم وعدم اإلجاأمام صمت  خاصة، فيها املطروحة أمامه للتحقيق  القضية

اف كدليل من شروط صحة اإلعرت ، فإعرتاف ضمين  نه من غري اجلائز أن يفسر ذلك الصمت �نهفإ ،

إال أنه ومن جهة أخرى ينبغي  .من املتهم �لوقائع املنسوبة إليه هذا من جهة  رحياإثبات جنائي أن يكون ص

اوب مع قاضي التحقيق �دف الوصول إىل احلقيقة و إزالة الشك الذي قد يتولد يف ذهن على املتهم التج

   )1( . القاضي

أن حييط املتهم فعليه  تنبيه املتهم إل حقه يف اإلستعانة مبحام كما يظهر واجب قاضي التحقيق  يف    

و أن ينبه املتهم حبقه يف اإلستعانة  ينبهه حبقه يف عدم اإلدالء �ي أقوال�لوقائع و التهمة املنسوبة إليه و 

إما أن  هذه احلالة تكون أمام إحتمالني عنه ويف لز لك أن يستعمل هذا احلق أو يتنامبحامي و للمتهم بعد ذ

  التحقيق بعد أن يثبت  يتنازل املتهم صراحة عن حقه يف اإلستعانة مبحامي ويف هذه احلالة جيوز لقاضي

للمتهم  ع يف إستجواب املتهم يف املوضوع ويف مواجهته �دلة اإل�ام وال يكونتنازل املتهم يف احملضر الشرو 

  ةـأي مرحل يفن حقه أن يبلغ �ألوامر القضائية م أنهكما .حق اإلطالع على أوراق اإلجراءات 

ففي هذه احلالة يتوقف قاضي التحقيق مبجرد .  انة مبحامأن يطلب املتهم اإلستعو .  وصل إليها التحقيق

أو بعد  و ال جيوز له إستجواب املتهم يف املوضوع إال يف حضور حماميه، ع املتهم عند احلضور األول مسا 

   )2( إستدعائه قانونيا .

النصوص املتعلقة بذلك وجب على قاضي التحقيق مراعاة ، لمتهم حمامي ل، إذا كان  وعالوة على ذلك    

�ربع حلضور اإلستجواب بكتاب موصى عليه دعاؤه اليت تقتضي إست و انون اإلجراءات اجلزائية ،يف ق

     اللجوء إلجراء اإلستجواب  يتنازل املتهم صراحة على ذلك أو كانملوعشرون ساعة على األقل ما
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

إجراءات عمال مببدأ جوهري هام تتقيد به ، إلتزام الصمت إن شاء يف وعليه فإن من حق املتهم أثناء اإلستجواب  )1(

   . إىل أن تثبت إدانته من طرف جهة قضائية خمتصة حيكم حبكم قضائي �ت يءأال وهو أن املتهم بر ، الدعوى اجلنائية 

  .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 105املادة راجع يف تفصيل ذلك ما تضمنته ) 2(

394  

 رينة الرباءة و احملاكمة العادلة كضنا�ت دستورية يف التشريع اجلزائريالفصل الثاين......................................... ق



  

أمارات و معامل  و املواجهة تقتضيها حالة إستعجال �مجة عن وجود شاهد يف خطر املوت أو عن وجودأ

   )1(. على وشك اإلختفاء 

جهة األحكام املنصوص عليها ىل أنه جيب أن تراعي يف حترير حمضر اإلستجواب أو املواإاإلشارة جتدر و      

املتعلقة �إلستعانة بكاتب ضبط ومبرتجم ، اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  95 إىل 91 املواد منيف 

أو حتشر      عند اإلقتضاء �لتوقيع على كل صفحة من صفحات احملاضر و �ملصادقة على كل شطب 

  )2( وارد فيها.

  : يانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر ئبة يف قجمال تطبيق الضما�ت اإلجرا_2

 ميكن أن نستشف الضما�ت اإلجرائية لقرينة الرباءة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف احلبس     

إال ، إستثنائي  بس املؤقت إجراءحلاعلى أن  )3( همن 123تنص املادة . إذ املؤقت واإلفراج كأحسن مثال 

مكرر على  123املادة  وتنص )4(.  الرقابة القضائية غري كافية يف احلاالت التالية حصراإذا كانت إلتزامات 

   سابقة عليها يف املادة ملنصوصوجوب �سيس أمر الوضع يف احلبس املؤقت على األسباب ا

  تبليغ لا أ�م من �ريخ  3و ينبهه �ن له ، و يبلغ قاضي التحقيق األمر املذكور شفاهة إىل املتهم . الذكر 

  

  ـــــــــــــــــــــــ

   .اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية 101املادة راجع يف تفصيل ذلك ما تضمنته  )1(

احلضور  اإلستعانة مبحام عنديف يعترب قاضي التحقيق قد إستكمل أداء إلتزامه القانوين اجتاه املتهم بتنبيهه حلقه و  )2(

وإستجابة املتهم هلذا التنبيه يتخذ فرضيتني . ذ إال اإلستجابة لدلك أو التنازل عن هذا احلق للمتهم حينئ ىال يبق. و األول 

 دورال يد ويف هذا ضمانة للمتهم بتجس. إما أن يطلب املتهم بتعيني حمام له و ، إما أن يقوم املتهم �ختيار حماميه بنفسه 

  . مساعدته يف الدفاع عن قرينة براءتهومدى  ،مرحلة التحقيق اإلبتدائي لمحامي يف هذه ل األساسي

  . 2001يونيو  26املؤرخ يف  08_01القانون رقم وهو  )3(

و    .  إذا مل يكن للمتهم موطن مستقر أو ال يقدم ضما�ت كافية للحضور أو كانت األفعال جد خطريةوهي :  )4(

أو       ملادية أو ملنع الضغوط على الشهود عندما يكون احلبس املؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على احلجج واألدلة ا

عندما يكون احلبس ضروري و .  الضحا� أو لتفادي تواطأ املتهمني و الشركاء و الذي يؤدي لعرقلة الكشف عن احلقيقة

عندما خيالف املتهم من تلقاء نفسه الواجبات و  . الوقاية من حدوثها من جديد وتهم أو وضع حد للجرمية أحلماية امل

    . رتتبة على إجراءات الرقابة القضائية احملددة هلاامل
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أقل  األقصى للعقوبة ها يف اجلنح اليت يكون حد 124و يشار هلذا التبليغ يف املادة . اإلستئناف احلق يف 

و تنص املادة . يوما منذ املثول أول مرة أمام قاضي التحقيق  20املؤقت أكثر من  بسحلا أوتساوي سنتني

أشهر والتمديد مرة  4ال جيوز احلبس املؤقت ف 124غري مذكورة يف املادة حاالت على أن  125ما بعدها 

أما األفعال اإلرهابية . مرات  3أو مؤبد أو إعدام ميدد سنة  20كانت العقوبة   ىتأشهر أخرى م 4واحدة لـ 

تعطي  125من املادة  ةو الفقرة الرابعرة م 11و اجلناية العابرة للحدود متدد . مرات  5أو التخريبية ميدد 

 تربيئهم بت احلكأصدر  اجلهة القضائية اليت أن يطلب من، لكل متهم إنتهت حماكمته �لتسريح أو الرباءة 

، أنه إذا فصلت احملكمة يف طلب اإلفراج  128وتنص املادة . راها مناسبة يسائل اليت حسب الو 

و  129احلبس اإلحتياطي حسب املادة ساعة من النطق �حلكم و يودع األجنيب  24فاإلستئناف يرفع يف 

ة أو لثبوت براءته حسب املاد يتعسفالتعويض عن احلبس اإلحتياطي ال. و 131يفرج عنه حسب املادة 

   )1( .1مكرر  137املادة  و 137

ألنه إذا أريد إحرتام فرينة الرباءة إحرتاما حرفيا  ، ومهيةتكاد تكون  واقعيا للقول فإن قرينة الرباءةخالصة       

، فسوف يضحى إختاذ اإلجراءات اجلنائية أمرا مستحيال ، ألن املضمون الواقعي العملي هلذه القرينة ، 

ق اإلنسان اليت حتف بتطبيق هذه القرينة . وهي  بذلك تعين أن املتهم جيب يتوقف على ضما�ت حقو 

   )2(.  معاملته معاملة األبر�ء

ال  فإن إثبات اإلدانة . و �لنتيجة ىل حني إدانته إترب الشخص املتابع جزائيا بريئا ن املشرع اجلزائري يعإ     

عقاد نلدعوى املعروضة أثناء إالفصل يف موضوع ام جهة قضائية خمتصة �أم القانون إال يكون يف نظر 

  الــإمه مع ،  كأن قرينة الرباءة ال تسري إال أثناء املرحلة النهائية للدعوى اجلزائية و . جلسة احملاكمة 

  

  ـــــــــــــــــــــــ 

 137و  137  ، 131،   129،   125،   124مكرر ،  123،  123ما تضمنته املواد :  ع يف تفصيل ذلكراج) 1(

  .اجلزائري مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية 

ومن مث فإن األصل هو متتعه بكافة احلقوق و احلر�ت اليت كفلها الدستور و نظمها القانون . أنظر : _ أمحد فتحي  )2(

  . 189سرور ، الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، مرجع مذكور ، ص 
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. فرجال الضبطية القضائية يقومون بضبط اجلرائم و الكشف عنها  ال تقل أمهيةو اليت  السابقة ،املراحل 

وبعبارة أخرى بدل أن يعامل . دلة يف حقه و يعامل بصفته متهما قيام األ املشتبه فيهيفرتض يف غاليا ما ف

حبذا لو عمل قضاة النيابة العامة يف اجلزائر على تدوين  فعلية. . و ذ�ب اإليعامل بقرينة ، بقرينة الرباءة 

ار ما هو وال سيما املتعلقة �لتحر�ت األولية على غر ، القواعد العملية اليت تبني تنفيذ اإلجراءات اجلزائية 

بصورة  القضائي نظرا أل�م مكلفون �دارة أعمال الضبط  ، ه يف كثري من الدول كمصر و فرنسامعمول ب

أسلم  م أقرب من غريهم ملعرفة مدى الفهم الصحيح لقواعد إجراءات التحر�ت األولية وأ�و ، مباشرة 

   )1(. السبل لتنفيذها

ابطة فإنه كما كفل احلر ية الشخصية و سائر حقوق نصوص الدستور متكاملة ، مرت ملا كانت  و     

اإلنسان املتصلة هلا فقد كفل أيضا التجرمي و العقاب . ومن مث فالشرعية الدستورية يف اإلجراءات اجلزائية 

و بذلك  تتطلب املوازنة بني إحرتام احلرية الشخصية و كفالة اإلجراءات اليت تسمح مبعاقبة اجلاين .      

قرينة الرباءة جماال لتحديد التوازن بني األمرين املذكورين . ألن املقصود منها هو حبث وضع  يعترب عنصر

الشرعية الدستورية يف اإلجراءات اجلنائية ، و ليس  حبث الشرعية الدستورية على إطالقها . ألن حبثها يف 

ورية . أما حبثها يف جمال هذا ا�ال يستوجب دراسة كافة احلقوق و احلر�ت اليت تتمتع �لقيمة الدست

اإلجراءات اجلنائية فذلك يستلزم أن تكون دراسة هذه احلقوق و احلر�ت ليس بصفة جمردة ، و إمنا يف ضوء 

       )2( . ما تتعرض له من خالل اإلجراءات اجلنائية

  

  ـــــــــــــــــــــــ

ا�لس  الصادرة عن ءدونة أخالقيات مهنة القضااء يف مج، وحىت يرسخ مبدأ قرينة الرباءة يف أعمال القاضي  )1(

يلتزم القاضي �لقضاء وفقا " : أنه  حيث جاء فيهامبدأ الشرعية   ىالنص عل  23/06/2006األعلى يف مداولته يف 

 إىلمصلحة عامة متمثلة يف الوصول  ومن هنا أنه على القاضي املوازنة بني مصلحتني، ."  للقانون وإحرتام قرينة الرباءة

احلقيقة بوضع قيود على احلرية الفردية مبا حيقق للجماعة تطبيق حقها يف العقاب على كل آمث مرتكب جرمية يف حقها 

على ل ـمتمثلة يف عدم وضع القيود كأصو مصلحة اخلاصة . تثبت إدانته حبكم قضائي صادر عن جهة قضائية رمسية 

ملزيد من التفصيل فيما نصت عليه مدونة أخالقيات  . نسان الرباءةاحلقوق و احلر�ت الفردية �عتبار أن األصل يف اإل

  . 23/06/2006القضاء راجع مداولة جملس األعلى للقضاء ليوم 

ملزيد من التفصيل يف مسألة البحث يف احلقوق و احلر�ت و مواجهتها لإلجراءات اجلنائية ، و ما للمسألة من قيمة  )2(

يق بني مصلحة الفرد من جهة ، ومصلحة ا�تمع من جهة أخرى . أنظر :       _ أمحد دستورية ، فيما له عالقة �لتوف

  . 191_190فتحي سرور ، املرجع السابق  ص 
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  يناملبحث الثا

  ة ـالعادل مستلزمات احملاكمة                                  

  اجلزائري يف التشريع وضما��ا

  

احلفاظ  ينشد مبا حيوزه من أسس و ضوابط ،  بكو�ا نظام متكامل، تتصف قواعد احملاكمة العادلة       

، دون التعسف فره من ضما�ت ا يو مب، و حيول  كرامة اإلنسان و محاية ما له من حقوق و حر�ت .على  

لذلك اب و ة يف جمال التجرمي و العقلسياسية جنائييف إستخدام العقوبة و دون حياد الدولة عن  توخيها 

، يف كل ما يتخذونه من إجراءات ، �تباع ما متليه عليهم احملاكمة العادلة من ضما�ت ، يتقيد القضاة 

  )1( عماهلم وفق الشرعية املتوخاة . �يت أحىت

إن تكريس و جتسيد سياسة جنائية معاصرة يف ظل الفكرة السائدة ، و اليت مفادها ، أن مسألة       

حقوق اإلنسان عموما ، واحلق يف حماكمة عادلة على وجه اخلصوص ، ترتكز على معادلة دقيقة  قوامها 

حق يف التعويض عما حلقه حتقيق موازنة بني حقوق الشخص و حر�ته من جهة ، وكذا الضحية فيما له من 

من ضرر . ويف شق آخر ا�تمع ، يف الدفاع عن مصاحله و أمنه . و لذلك فإن احلق يف حماكمة عادلة  

كنظام ، فإنه يقوم على أسس هامني . تتعلق األوىل �ألسس العامة للمحاكمة العادلة ومبادئها الدستورية 

  )2(اكمة ، عادلة . ، يف حني تتعلق الثانية �لضما�ت اليت جتعل احمل
  

  ـــــــــــــــــــــــ

لضمان تطبيق قانون ملزمون �لوصول إىل احلقيقة ، قضاة يف سبيل حتقيق العدالة اجلنائية الفإن ، و �لنتيجة  )1(

يف  أوته للدليل و القاضي يف إدار . و ذلك من خالل إجراءات قانونية منصفة ، و تعويض املضرور من اجلرمية العقو�ت 

تقديره لقبول الدليل ، مقيد مبرعاة ما تتطلبه هذه احملاكمة من ضما�ت . أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، احلماية 

  . 693الدستورية للحقوق وللحر�ت ، مرجع مذكور ، ص 

نة املتهم . لذلك عربت جل دساتري العامل عن كون احملاكمة العادلة و املنصفة و القانونية ، اليت مبوجبها تثبت إذا )2(

فينصرف بذلك مصطلح عادلة أو منصفة أو قانونية ، إىل جمموعة اإلجراءات اليت تنعقد مبوجبها اخلصومة اجلنائية يف 

إطار من محاية احلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا . فاإلنصاف و العدل و القانون ، يشريون مجيعا إىل 

إلجراءات اجلزائية . فاألوىل حتمي مصلحة الفرد ، وهي مصلحة أساسية يف ا�تمع    و الثانية التوازن بني قرينة الرباءة و ا

  =حتمي املصلحة العامة . فتربز بذلك أمهية حتديد معيار هذا التوازن و مصدره ، طاملا أن قرينة الرباءة ، أصل 
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بني احلقوق املتعلقة  اعرض مستلزما�، بعادلة كنظام متكامل ويف هذا املبحث ، سندرس احملاكمة ال      

من اجلزائري التشريع . مث ندرس ضما��ا يف  املطلب األولمن خالل  افها العامةهد�ا كإجراء جنائي و أ

  خالل املطلب الثاين .

  

  املطلب األول

  بني احلقوق العادلة مستلزمات احملاكمة 

  افها العامةاملتعلقة هلا كإجراء جنائي وأهد
  

لضمان احملاكمة  . و هناك مجلة من املستلزمات ،يعترب احلق يف احملاكمة العادلة من احلقوق األساسية       

إحتجازهم قبل حلظة القبض عليهم وحرما�م من احلرية ، و أثناء  ، منمحاية حقوق األفراد  العادلة �ذف

  تقدميهم للعدالة وعند حماكمتهم من احملكمة اإلبتدائية إىل اإلستئناف إىل النقض . ولذلك

فإن إنتهاك احلق يف احملاكمة العادلة ، أضحى يبعث على القلق ، ال سيما بعد بروز هنا و هناك قضا� 

 هناك ضحا� كثريين حرموا بشكل أو �خر من احلق يف احملاكمة العادلة اال شك أن أكدت مبا ال يدع جم

وبذلك تتجلى  فعل عدم توفر أدىن شروط هذه األخرية .منهم من أدينوا ظلما  و عدوا� ،  ل بل هناك

ى جنائي ، وفيما تسع خرية من حقوق متعلقة �ا كإجراءمستلزمات احملاكمة العادلة ، فيما هلذه األ

  . افلتجسيده من أهد

من خالل الفرع ، سنتناول احلقوق املتعلقة �حلق يف احملاكمة العادلة كإجراء جنائي  لبحث املسألةلو       

  من خالل الفرع الثاين .احملاكمة جمموعة األهداف العامة لذات األول ، مث نتناول 

 

  ـــــــــــــــــــــــ

ية اليت حيميها الدستور �صيال ، بوصفها من حقوق اإلنسان ، و جتسدها = دستوري وثيق الصلة �حلرية الشخص

القوانني العقابية ومنها اإلجرائية تفصيال ، عرب مجيع مراحل التحقيق و الفصل يف اخلصومة اجلنائية . ومن هنا ، فإن 

اعد القانونية ذات القيمة الدستورية . معيار التوازن الذي يعرب عنه شرط العادلة أو املنصفة أو القانونية ، ينصرف إىل القو 

  Coutts, l’intéret general et l’intéret _ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر على وجه اخلصوص : 

de l’acause au cours du procedures penal, op cit.p 620 et S.                                                          
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  األول فرعال

  من خالل احلقوق العادلة اكمة حملا

  املتعلقـة �ـا كإجـراء جنـائي                               
  

تقوم على توافر جمموعة من اإلجراءات ، أحد احلقوق األساسية لإلنسان  اعلى أ�، احملاكمة العادلة       

كرامته و اإلنسان و  وقاليت تتم �ا اخلصومة اجلنائية يف إطار محاية احلر�ت الشخصية وغريها من حق، 

ساءلة مراحل املتالزم كل  ءات تقوم أساسا على توافر جمموعة إجرا، كمة العادلة ا فاحمل . شخصيته املتكاملة

�مهية توافر هذه  وبذلك فإن التسليم.  شخصيته القانونيةشأ�ا أن حتفظ للمتهم كرامته و  ، من ائيةناجل

اإلجراءات ، يرسخ و جيسد حقيقة متتع الفرد جبملة من احلقوق و احلر�ت تعمل يف جمملها على التأسيس 

جهة ومسه مشتبه فيه أو متهم يف مواجهة تب للفرد بحقوق ترت بذلك وهي للمحاكمة العادلة و احلق فيها . 

قع على عاتق تلك اليت تو نتناوهلا يف املقام الثاين أو احلكم ، نتناوهلا يف املقام األول .  اإل�ام أو التحقيق 

   )1(.  بني أهم هذه احلقوق  فالتها و إحاطتها بكل محاية ومنضرورة ك، يف سلطة الدولة مثمتلة اجلهات 

  

  ملرتتبة للفرد �عتباره مشتبه فيه أو متهم أمام جهة اإل�ام أو التحقيق :أوال : احلقوق ا

   : ملعاملة قاسية املقبوض عليه احلق يف عدم إخضاع_ 1

ى ص �حلقوق املدنية والسياسية علإذ جيب عدم تعرضه ملعاملة قاسية كما جاء يف العهد الدويل اخلا       

بتوفري يفرض إلتزاما إجيابيا على الدول ما وهذا  .ملة إنسانية أن كل من يقبض عليه  جيب أن يعامل معا

حيظر  ، إذ احلق يف عدم تعرضه للضرب و العذاب و . وأن حترتم حقوق احملتجزين  ظروف إحتجاز معقولة

   املشينة، تعرض أي شخص للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة  القانون الدويل يف مجيع الظروف

  ـــــــــــــــــــــــ

دار ،  من التفصيل يف مضمون هذه احلقوق أنظر : _ يوسف دالندة ، الوجيز يف ضما�ت احملاكمة العادلة ملزيد )1(

  . 148_118ص ص هومة ، 
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ال  جيوز على أنه نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  حيث،  أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة

   )1( . الإلنسانية أو املهينةة أو العقوبة القاسية أو إخضاع أحد للتعذيب وال للمعامل

  : احلق يف عدم دفعه على اإلعرتاف ضد نفسه_ 2

 من العهد 14كل من املادة   تنصحيث  ،عدم إجباره على جترمي نفسه  يفكل شخص يتمتع �حلق ف     

لى حظر اإلكراه ع األمم املتحدة ،بادئ ممن جمموعة  21 أالدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية و املبد

. نفسهم و اإلقرار �لذنب أاملتهمني على اإلدالء بشهادة ضد الذي يستعمل يف إرغام ، البدين أو النفسي 

)2(   

  

  : هم أمام جهة احلكممت : احلقوق املرتتبة للفرد �عتباره�نيا

   : من تقدمي أدلتة و توضيحاتهاملتهم  احلق يف متكني_ 1

جيوز للمتهم بنفسه أن يقدم دفاع شفوي أو كتايب وله أن يقدم املستندات املدعمة لدفاعه و ال قيد       

احلق يف عدم حرمانه من و  . يقدمها و اليت يراها الزمة لدفاعه على املتهم يف كمية ونوع املستندات اليت

حق  على 14نص العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية والسياسية يف املاد  حيث ، ممارستة حق الدفاع

 ، وإبالغ املتهم  حبقه يف توكيل حمام عنه عن نفسه بنفسه ، وتوكيل احملامي الذي خيتاره الشخص يف الدفاع

   )3(. عني احملكمة أحد احملامني للدفاع عنه دون مقابلن تأ، و 

  : احلق يف عدم إحالته على حمكمة خاصة _2

فرد أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية منشأة الذ من حق إ     

  اإلجراءات اجلنائية جية يف جمالا. وال ينبغي أيضا فرض إزدو  حبكم القانون ويف أية �مة توجه إليه

  ـــــــــــــــــــــــ

خلاص �حلقوق والعهد الدويل ا مبا يف ذلك إتفاقية مناهضة التعذيب، صوص مماثلة يف املعاهدات الدولية وتوجد ن )1(

  منه . 7يف املادة  املدنية و السياسية

  . دلة على مثل ذلك اإلجبار�ا تعين عدم جواز اإلستشهاد يف احملاكمة �أل� 14وقد فسرت املادة  )2(

  ساسية املتعلقة بدور احملامي.ألمن املبادئ ا 6 و 5،  1 منصوص عليها أيضا يف املبادئ  وهذه احلقوق )3(
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يتعني أن تكون اإلجراءات واحدة إذا كانت اجلرمية املنسوبة للمتهم . و طبق كل إجراء على فئة دون أخرى لي

   )1(.  واحدة 

  الفرع الثاين

  )2(: األهداف العامة للمحاكمة العادلة 

  

مم األ ها بذلك مبادئتفتضمن. نظرا ألمهيتها ، إستقر عليها التشريع الدويل ، وهي جمموعة من احلقوق     

وكذا العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية          و ، املتحدة ، و نصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

تعمل  رىأخ من جهة  وهي حقوق. التعذيب  منها إتفاقية مناهضة، و عدة إتفاقيات دولية ، السياسية 

هذه احلقوق يف املقام األول مث عرض  على حتقيق اهلدف األمسى من احملاكمة العادلة . وبذلك نتناول عرض

  مقتضيات اهلدف من احملاكمة العادلة يف املقام الثاين .

  

   )3( احلقوق املنبثقة عن احملاكمة العادلة و املؤسس هلا :أوال : 

 و أخرى تعمل على التأسيس هلا يف اإلطار، عن احملاكمة العادلة  ةنبثقتظهر العديد من هذه احلقوق امل    

  : جند  احلقوقومن أهم هذه ادئ دستور ية مهمة . وري ، واليت تظهر من خالل مبالدست

  _ مضمون احلقوق املنبثقة عن احملاكمة العادلة : 1

   : احلق يف عدم التعرض للقبض أو اإلعتقال التعسفي_ أ 

  ن م ال جيوز مطلقا حرمان أحدنة ذ أإ.  �ي شكل من األشكال و يف أي وضع من األوضاعوذلك     
  

  ـــــــــــــــــــــــ

حىت صدور حكم اإلدانة ضده من قبل جهة القضاء  يءلة الرب أن يعامل املتهم معام، احملاكمة العادلة  ضيتوتق )1(

قضيته على حمكمة  و أن تعرض.  همن كل الضما�ت املقررة لوبعد أن ميكن ،  ، وبعد توافر مجلة األدلة املختصة

  . و ميكن املتهم من حق الطعن، وأن يسبب احلكم ، تنظر فيها نظرا موضوعيا عادال و سر يعا أن  و، مستقلة حمايدة 

  من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية. 17 و 13، 10اليت تضمنها املبدأ مبادئ األمم املتحدة  وهي )2(

ألمم املتحدة  وما امبادئ جمموعة من  17 و 13،  10 ون هذه احلقوق ما تضمنته املواد راجع يف تفصيل مضم) 3(

  من القواعد النموذجية الدنيا  ملعاملة السجناء ، مرجع مذكور .  92تضمنته املادة 
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 فقط التصرفات املخالفة والتعسف ال يعينالقانون . كيفيات ينص عليها سباب و وفق شروط و حريته إال أل

وهذا التفسري أقرته جلنة حقوق اإلنسان . عنصر املفاجأة اقة والظلم و بو إمنا يعين كذلك عدم الل،  للقانون

    . التابعة لألمم املتحدة

  : احلق يف اإلبالغ �حلقوق_ ب

من  13فحسب املادة . ما له من حقوق �للغة اليت يفهمها على ق يف اإلطالع أي لكل شخص احل    

      املتعلقة حبماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلعتقال ، حدة تمبادئ األمم املجمموعة 

قبوض الشخص امل أن تقوم بتزويد، ، على السلطة املسؤولة عن إلقاء القبض أو اإلعتقال  أو اإلحتجاز

   . توضيح كيفية استعماهلافسريها و مع ت، حقوقه  عليه مبعلومات عن

  : احلق يف توكيل حمامي_ ج

و       10وقد نص املبدآن . إذ من حق املعتقل توكيل حمامي للدفاع عنه يف مجيع مراحل اإلجراءات     

و�ي حال خالل   حامي فوراة مبنحق املعتقلني اإلستعامن  همن جمموعة مبادئ األمم املتحدة على أن 17

ومن حقه أن يتشاور مع حماميه دون أن يكون ذلك  . ساعة من ساعة إلقاء القبض 48مهلة ال تزيد عن 

ويسري هذا احلق منذ حلظة إلقاء القبض أثناء فرتة اإلعتقال و أثناء التحقيق وأثناء  . على مسمع من أحد

  .  إجراء احملاكمة

  : هم بنبأ القبض عليهاحلق يف إبالغ أسرة املت_ د

ملعتقل أن ن حق ا، إذ م من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 92دة اوهذا ما نصت عليه امل      

   . الت املعقولة لإلتصال بعائلتهيسرته بنبأ إعتقاله مع منحه كل التسهأالغ ب�يقوم فورا 

  :  احلق يف التحقيق يف مزاعم التعذيب_ هـ 

التعذيب تنص على أن السلطات عليها أن تضمن إجراءات من إتفاقية مناهضة  13ن املادة إذ أ      

ان على ضرورة وأكدت جلنة حقوق اإلنس . مزاعم التعذيب التحقيقات احملايدة على وجه السرعة يف مجيع

يف  حلقا_ و . و بروح احلياد يف كل شكوى من وقوع التعذيب  ق على وجه السرعة يتوىل السلطات التحق

   )1( ا :عليه التعذيب وعدم اإلستنادعدم اإلستشهاد �إلعرتافات املنتزعة حتت 

  نتيجة للتعذيب أوغريه منإذا تبث ببيان ما كان  أنه علىاإلتفاقية املذكورة من  12نصت املادة  إذ      
  

  ــــــــــــــــــــ

  = ان ــاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسوكذا ما تضنته ، التعذيب  ملناهضةللتفصيل يف مضمون اإلتفاقية الدولية  )1(
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     الشخص املعينضد دليال ال جيوز إختاذ ذلك البيان ف،  أو املهينة ضروب املعاملة القاسية أو الإلنسانية

   . أو ضد شخص آخر يف أية دعوى

  : احلق يف إفرتاض الرباءة_ ز

تكون قد وفرت له ، ه قانو� يف حماكمة علنية إدانتثبت تيعترب بريئا إىل أن ، كل شخص متهم جبرمية ف      

إلقاء مند حلظة ، ار� وجيب أن يكون إفرتاض الرباءة س . فيها مجيع الضما�ت الالزمة للدفاع عن نفسه

كل مراحل الطعن يف احلكم   دد اإلدانة حبكم �ائي بعد إستنفاكيحىت يتم �، القبض على الشخص 

   )1(.  ء إثبات التهمة على املتهم عند حماكمته يقع على عاتق اإلدعاءوهكذا فإن عىب . الصادر

  : احلق يف سرعة إجراء احملاكمة العادلة_ س

وقد حددت جلنة . املدنية والسياسية  حلقوقاخلاص � من العهد الدويل 9عليه املادة وهذا ما نصت       

وهذا ال يتعلق فقط �لوقت الذي جيب أن تبدأ فيه . حقوق اإلنسان درجة السرعة يف " أ�م معدودة " 

   )2( . صدور احلكمب، بل يتعلق أيضا �لوقت الذي جيب أن تنتهي فيه  احملكمة

  : مام القانونأساواة احلق يف امل_ ع

الناس سواء أمام  قوق املدنية و السياسية على أنالعهد الدويل اخلاص �حل من 14 تنص املادة إذ      

، وعلى قدم املساواة  إ�حة الفرصة لكل شخص بعيدا عن أي لون من ألوان التمييز ومعىن ذلك . القضاء

  .  احملاكمة العادلة على قدم املساواة للجميع وإن تتاح ضما�ت. ، ألن يلجأ إىل القضاء  مع غريه

 : احلق يف عالنية احملاكمة_ ف

           و السياسية من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية 14املادة وهو احلق املكفول مبوحب مضمون       
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 . اإلعالن  من 13و 12 �ناملاد راجعو . 120_119 ، صق سابيوسف دالندة ، مرجع : _  أنظر،خبصوص احلق = 

يقع على  ، ء إثبات التهمة عىب أن ،قائلة أن معىن إفرتاض الرباءة  وقد علقت جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد )1(

جماال مبا ال يدع ، يتم إثبات املتهم  وال ميكن إفرتاض أن املتهم مذنب حىت . احل املتهمصوأن الشك يف ، كاهل اإلدعاء 

من العهد  14و املادة ، من مبادئ األمم املتحدة  36وهو احلق املفصل فيه مبوجب املبدأ  . ألي درجة معقولة من الشك

  الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية .

 و.    سيةالعهد الدويل للحقوق املدنية و السيا من 14 و 10 ، 9املواد  يف املسألة راجع مضمونملزيد من التفصيل  )2(

   من مبادئ األمم املتحدة .  36املبدأ 
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   )1(  احملاكمة أن تكون القاعدة هي إجراء. على ساسيا من عناصر احملاكمة العادلة أ�عتبار ذلك عنصرا 

  : أوضاع إحتجاز إنسانية أن تكون احلق يف_ ص

حلقوق املدنية و السياسية على أن كل من يقبض عليه اخلاص �عهد الدويل من ال 10تنص املادة  إذ      

توفري ظروف  وهذا يفرض فرض . الكرامة األصلية يف اإلنسانفيه جيب أن يعامل معاملة إنسانية حترتم 

 )2(. وأن حترتم حقوق املعتقلني، لة ز معقو اإحتج

   : عإ�حة ما يكفي من الوقت و التسهيالت للدفا يف احلق _ ح

السياسية . ومن بني هذه اخلاص �حلقوق املدنية و  من العهد الدويل 14وهذا ما نصت عليه املادة       

بنفسه أو من ، �ام إذ من حق كل شخص أن يناقش شهود اإل،  احلق يف مناقشة الشهود ،التسهيالت 

س حالة فبنفس الشروط املطبقة يف ن، وأن حيصل على املوافقة على إستدعاء شهود النفي ، قبل غريه 

أن يستعني مبرتجم ، إذ جيب أن يتاح لكل مشتبه فيه أو متهم  ، احلق يف إستعانة مبرتجم. إىل جانب اإل�ام 

إذ ال جيوز  احلق يف عدم إعادة احملاكمة بنفس التهمة ضاأيو  . يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية وأثنائها

على جرمية سبق أن أدين �ا أو برئ منها حبكم �ائي وفقا ، تعريض شخص جمددا للمحاكمة أو العقاب 

إذ  ، حظر تطبيق القانون �ثر رجعياحلق يف من ذلك أيضا ، و.  للقانون و اإلجراءات اجلنائية يف كل بلد

كل جرمية مبقتضى ص �ية جرمية بسبب فعل أو إمتناع عن فعل مل يكن وقت إرتكابه يشال تصح إدانة شخ

شد من العقوبة اليت نص عليها القانون وقت أفرض عقوبة  أيضاكما ال جيوز .و الدويل أالقانون الوطين 

   )3( . إرتكاب اجلرمية

   : اإلستئناف و الطعنيف ق احل_ ط

و يف العقاب الذي ، كمة أعلى لطلب إعادة النظر يف قرار إدانته اللجوء إىل حمحق  إذ لكل شخص      

إال ، ال جيوز تطبيق عقوبة اإلعدام ، إذ  الضما�ت يف حالة احلكم �إلعدام �هيك عن  . حكم به عليه

          كما.�إلعدام أن يسعى للعفو عنه أو لتخفيف احلكم  حق كل حمكوم عليه هاومن . مبقتضى حكم �ائي

  

  ــــــــــــــــــــــ

   دنية و السياسية .ن العهد الدويل اخلاص �حلقوق املم 14 زيد من التفصيل راجع نص املادةمل )1(

  دنية و السياسية .ن العهد الدويل اخلاص �حلقوق املم 10زيد من التفصيل راجع نص املادة مل )2(

  . املي حلقوق اإلنساناإلعالن العمن  11نص املادة  راجعزيد من التفصيل مل )3(
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نع ال يدع إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائما على دليل واضح مق، ال جيوز فرض عقوبة اإلعدام 

  . لوقائعل بديل جماال ألي تفسري

  : احلق يف املثول أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية ومنشأة حبكم القانون_ ي

و حيادية  لة جيب أن توكل إىل حمكمة خمتصة و مستق، التقاضي يف قضية جنائية  إجراءاتإذ أن       

بشأن إستقالل السلطة  وقد تكررت اإلشارة إىل ذلك املبدأ يف املبادئ األساسية . ومنشأة حبكم القانون

  )1( . القضائية

  للمحاكمة العادلة وفق املبادئ الدستورية اجلزائرية : احلقوق املؤسسة_ 2

و      قوق احلمجلة من األحكام و املبادئ يف جمال على   1996 سنةتضمن الدستور اجلزائري للقد       

من إىل جانب العديد ، أمام القانون  على أن كل املواطنني سواسية 29حيث نص يف املادة . احلر�ت 

إحتل بشكل عام مكانة هامة يف الذي ، بعيدا عن كل أشكال التمييز من ابرزها مبدأ املساواة  املبادئ

  من  140كفله املشرع يف املادة ، الذي   املساواة أمام القضاءيف حلق ومنه ا )2( .اجلزائري  نظام القانوينال

بدأ ال�يت إال مع وحدة وهذا امل" الكل سواسية أما القضاء  ":  نأ علىذات الدستور وذلك بنصها 

  )3(. " أن يتقاضى مجيع األشخاص أمام هيئة قضائية واحدة ، ات القضائية املختصةاجله

       املساواة أمام القضاء :مبدأ _ أ

لشعوب احلرة املتمدنة فا عزيزا تسعى إليه اذام القضاء ومازالت غاية سامية وهكانت املساواة أملقد       

  الدولة ممارسة مجيع مواطينوهي  . بتقرير حقهم يف اإللتجاء إىل القضاء،لتحقيق العدالة بني أفراد ا�تمع 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

ال تتعرض اهليئة و يتوجب أ. القضاء جيب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل يف القضا� احملالة عليه ن ، أومعىن هذا  )1(

 كما جيب أن يتمتع   . ألي تدخل من أي نوع كان ومن أية جهة كانت يف عمله، لقضائية سواء كأفراد أو كهيئة ا

، بعيدا  غري القانون يءائق الثابتة مبوجب القانون وال شإستنادا إىل احلق، القضاة حبرية احلكم يف املسائل املعروضة عليهم 

طرف فرع من فروع السلطة أو احلكومة أو األفراد بصفتهم الشخصية أو عن �ثريات التدخل أو التعليمات سواء من  

   .148، ص  سابق، مرجع  يوسف دالندةأنظر : _  يف املسألةلتفصيل ل . إعتماد على مواقعهم

  . و ما يليها 41، ص مرجع مذكور  ، عمار بوضيافأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

    .67رقم  اجلريدة الرمسية  اخلاص �ملساعدة القضائية 05/08/1971يف  املؤرخ 75_71األمر للتفصيل راجع  )3(
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       وبال متييز أو تفرقة بينهم بسبب األصل ، م واحدة التقاضي على قدم املساواة أمام حماكيف لحق ل

 اجلزائري من الدستور 140قد نصت املادة ف )1( . اللون أو اللغة أو العقيدة أو اآلراء الشخصيةأو اجلنس أو 

ضمن ،  عادلة الحملاكمة ا تضما�طبقا لوري و تملبدأ الدس�ذا ا هحيث أن. مبادئ الشرعية و املساواة  على

تم املساواة تعلى أن  .ختصصاته للمطالبة حبقوقه و   لجوء للقضاء على خمتلف درجاتهيف الشخص  حق كل

مبدأ املساواة وبذلك فإن  )2(. يف احلقوق والواجبات مع الضما�ت الكافية حلقوق الدفاع  طرافاألبني 

يف املساواة يف الثانية و  القضاء يف وحدةاألوىل تتمثل  . نتائج غاية يف األمهية ةيتولد عنه ثالث، أمام القضاء 

  )3(.  الثالثة هي جمانية القضاء و  العقو�ت والقواعد املطبقة على املتقاضي
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . وما يليها 19، ص مذكور ، مرجع  عبد الغين بسيوين عبد هللاأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )1(

وأال ختتلف احملاكم  .أن يكون القضاء الذي يتقاضى أمامه اجلميع واحدا ،  القضاء مإذ يقتضي مضمون املساواة اما )2(

 اليت يسري عليها املتقاضون واحدة، و كذلك أن تكون إجراءات التقاضي  . �ختالف األشخاص الذين يتقاضون أمامها

ينتج عن ذلك و . تفرقة  يةأهذا فضال عن وحدة القانون املطبق على اجلميع و معاملة الكل معاملة متساوية دون و .

مع جوهر املساواة أمام  و لكن ال يتناىف .ليهم إوحدة العقو�ت املقررة للتوقيع على القضاء �دانتهم يف التهم املوجهة 

أو تبعا إلختالف  ئمة تبعا إلختالف ظروف كل قضية احلرية للقاضي لكي حيكم �لعقوبة املال ىأن تعط، القضاء 

وكذلك فإنه ال يتعارض مع مضمون املساواة أمام القضاء وجود حماكم خمتلفة  . نت اجلرمية واحدةظروف املتهمني ولو كا

. بشرط أال تقام تفرقة أو يوضع متييز بني األشخاص املتقاضني ، �ختالف أنواع املنازعات أو �ختالف طبيعة اجلرائم 

بشرط أال يكون ، ملواطنني إذا دعت الضرورة لذلك حيا� حماكم خاصة بطوائف معينة من اأوالخيالف املبدأ أن توجد 

وجود مثل هذا النوع من احملاكم سببا يف متييز فئة من األفراد على غريها أو يف إنتقاص حقوق طائفة من الناس �ملقارنة 

عما ، اث حاكمة ا�رمني األحدواملثل الذي يضرب عادة هلذه احملاكم هو حماكم األحداث اليت ختتص مب.  بطائفة أخرى

، ، و تطبق عليهم إجراءات خاصة ختتلف عن إجراءات التقاضي املتعارف عليها أمام احملاكم األخرى  إقرتفوه من جرائم

ملزيد من التفصيل أنظر : _ يوسف دالندة ، املرجع  .. بقصد إصالحهم و تقومي سلوكهم رعاية هلم و ملستقبل حيا�م

  وما يليها . 60السابق ، ص 

القضاء اإلداري على أعمال التفصيل يف مضمون هذه النتائج أنظر : _ عبد العين بسيوين عبد هللا ، رقابة ملزيد من 

 و _ يوسف دالندة ، املرجع نفسه .  30_27، ص ص  1980،  ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، قضاء اإللغاء اإلدارة

  . 62_  60، ص ص 
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   : وحدة القضاء_ 1أ

يقصد بوحدة القضاء أن يكون التقاضي �لنسبة جلميع املواطنينن أمام نفس القضاة الذين هم من       

فمن �حية تستلزم وحدة . بني الطبقات اإلجتماعية ية تفرقة أو متييز بني األفراد أو أ، وبدون  نفس الدرجة

 لطوائف أو طبقات إجتماعية حمددة أال يوجد حماكم خاصة أو إستثنائية ألفراد معينني بدوا�م أو، القضاء 

 �لنتيجةو  . مبعىن أنه جيب إتباع نفس اإلجراءات وذات املعاملة �لنسبة جلميع املتقاضني بال أدىن تفرقة .

قد تتحقق يف دولة ال يوجد �ا سوى القضاء العادي ليفصل ، لقضاء �ملفهوم السالف الذكر فإن وحدة ا

يف كافة أنواع املنازعات املدنية منها و اإلدارية كما توجد وحدة القضاء هذه يف دولة هلا إزدواج قضائي أي 

   )1( . �ا قضاء إداري جبوار القضاء العادي

   : العقو�ت املطبقةملساواة أمام التشريعات و ا _2أ

نتيجة ملبدأ املساواة أمام القضاء يف ضرورة حتقيق املساواة بني املتقاضني �لنسبة للقوانني اليت تتمثل       

، و توقيع ذات العقو�ت املقررة لنفس اجلرائم على مجيع  فيما ينشأ بينهم من نزاعات، تطبق عليها 

س العقو�ت املقررة للجرائم أ� كان الشخص املعاقب وأن إذ جيب على القاضي أن يوقع نف . مرتكبيها

الشق ، تتضمن فيما يتعلق �لعقو�ت شقني إثنني وهي بذلك  . توقع العقوبة على ذات مرتكب اجلرمية

الشق الثاين جنده يف مبدأ شخصية   لوحدة القانون املطبق نتيجةاملوقعة األول يتمثل يف وحدة العقو�ت 

، أي يتعني على القاضي  بد أن تكون العقو�ت املقررة للتوقيع على مرتكيب اجلرائم واحدةال إذ .  العقوبة

  )2( . أن يقوم بتطبيق نفس القانون على اجلميع أي كانت أشخاصهم أو مراكزهم اإلجتماعية

  

  ـــــــــــــــــــــ 

 ةمن �حيتتطلب  وحدة القضاء. على أن  من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 14نصت املادة ما هذا و ) 1(

  كان .ائف املتقاضني ألي سبب  و يطبق متييز على فرد من األفراد أو على طائفة من الطو أ، أال تقع أي تفرقة  �نية

 يتحمل أي كيدة من ضما�ت احلرية الفردية حبيث الأيعترب ضمانة  شخصية العقوبة ، ويف احلقيقة فإن هذا مبدأ )2(

أن يتلقى بنفسه العقاب العادل عما إقرتفته يداه يف حق ، مرتكب اجلرمية  ىفعل. ر ما إرتكبه غريه من جرم مواطن وز 

  =  ةـويؤدي هذا املبدأ إىل أن ينال ا�رم احلقيقي القصاص الرادع عن التفكري يف أي جمرم آخر من جهإذ  . ا�تمع
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  : جمانية القضاء _3أ

، ولكن هذه ا�انية  ، جيب أن يكون اللجوء إليه جما� لكي تتحقق العدالة بني اجلميع أمام القضاءإنه و     

ألنه إذا كانت العدالة نفسها  . ن مسألة نظريةال زالت حىت اآل، فإ�ا  نتيجة طبيعية للمبدأ  كو�ا  رغم

ليه  إلتجاء إلفلو كان القضاء و وسائل ا. فإن وسائل اللجوء إىل القضاء ليست كذلك �لتأكيد ، ��ان 

لية م. ولكن من الناحية الع كلها ��ان لتحقيق جانب هام من جوانب املساواة بني الناس أمام القضاء

ي لكل فرد يف قدرته على اإللتجاء إىل القضاء للحصول على حقوقه املتنازع عليها يتحكم اجلانب اإلقتصاد

 . قد تكون فوق طاقته املادية يف كثري من األحيان، ملا يتطلبه ذلك من نفقات و رسوم و أتعاب حماماة 

جند أن   وهلذا السبب. يقف هذا اجلانب حجر عثر على سبيل حتقيق املساواة احلقيقة بني املتقاضني  حيث

و بعضها ، كثري من دول العامل قد نظمت وسائل تقدمي املساعدات القضائية إىل املتقاضني احملتاجني هلا 

ويعد إقرار نظام للمساعدة . يشجع تنظيم اجلمعيات اليت تقدم يد املساعدة إىل من يطلبها غري القادرين 

ن عن حتمل نفقات التقاضي امام احملاكم للدفاع ملبدأ جمانية القضاء للمعوزين الذين يعجزو  االقضائية تطبيق

وهذا ما جاء يف العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية ان حياكم املتهم حضوري و أن . عن حقوقهم 

و بواسطة حمام من إختياره وأن خيطر حبقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له أيدافع عن نفسه بشخصه 

ضي ذلك مبحام يدافع عنه دون حتميله ت، كلما كانت مصلحة تق حملكمة حكماعنه وأن تزوده ا من يدافع

كذلك أن يزود جما� برتمجان إذا كان ال .أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر 

ة . وهكذا أنشئ نظام املساعدة القضائية بصفة أساسي يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة ال يفهم أو

   )1( . حق التقاضيام خصيصة ا�انية أماملساواة اخلطري املوجود يف   لتعويض إنعدام

  

  ـــــــــــــــــــ

  . ويتعرضون لذات العقاب من جهة أخرىنفسه اخلطأ حىت ال يرتكبون ،  أمثالهويكون عربة لغريه من = 

إمنا البد من التقدم ، و لذي ينال بصفة تلقائية مرها حقا من حقوق اأتعترب  يف حقيقة ، بيد أن هذه املساعدة  )1(

  .ي يتم احلصول عليها من اجلهات القضائية املختصة كبطلب املساعدة ل
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  : خصيةمبدأ احلرية الش ب_

ال جيوز إنتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة " :  أنه من الدستور اجلزائري  39نص املادة حيث جاء ب    

وجاء  ". ، سرية املراسالت و اإلتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة ، و حيميها القانون وحرمة شرفه

فال تفتيش إال ،  رمة املسكنمن الدولة عدم إنتهاك حتض"  من الدستور نفسه 40نص املادة ب أيضا

 . " �مر مكتوب عن السلطة القضائية املتخصصة ، وال تفتيش إال ، ويف إطار إحرتامه مبقتضى القانون

احلرية الشخصية مطلق مبدأ وهذه النصوص ال تعين أن . دة احلبس املؤقت ملالقانون  �هيك عن حتديد

 كان يعيش فردا يف العصور األوىل  احلرية املطلقة إال عندماذلك أن اإلنسان مل يعرف هذه . الترد عليه قيود 

 هيؤيد هذ. و لو أن احلرية أطلت دون قيد لسادة الفوضى وإختل األمن وارتد ا�تمع إىل عهود الغابة ف .

. فراد و حبسهم األجيب مراعا�ا عند القبض على الضما�ت اليت يقرر  ع الدستوري إذ أن املشر  يةالنظر 

أو أمر القبض و    ستصدار إضرورة ، لى إجراءات القبض و احلبس إشراف القضاء و النيابة عوإذ يوجب 

، احلبس وغريها من اإلجراءات املقيدة للحرية من القاضي املختص أو النيابة العامة وفقا ألحكام القانون 

  ) 1( . من اجلرائم وخمالفة القانونذلك  فراد إذا إقرتفوا ما يقتضيفإنه يقيد حرية األ

  : مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية_ ج

كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية " :  أن من الدستور اجلزائري على 45تنص املادة إذ      

كما تنص املادة األوىل من قانون العقو�ت اجلزائري . " نظامية إذانته مع كل الضما�ت اليت يتطلبها القانون

 ائريز من الدستور اجل 46كما تنص املادة  . " مية وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانونال جر " : على أنه 

  )2(.  " إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل ا�رم ال"  على أنه :

     

  ــــــــــــــــــــــ

ل قانون سابق  لفعل يف ظكاب اتعقوبة أشد صدر �ا قانون آخر بعد إر بو كذلك ال ميكن أن يعاقب شخص  )1(

. وعليه فإنه جيب الرجوع يف حتديد اجلرمية أو يف تقدير العقوبة إىل القانون املعمول به وقت لقكانت فيه العقوبة أ

حكام ات يف املواد اجلنائية يف ضوء ا، اإلثب مصطفى جمدي هرجةأنظر : _ يف املسألة مزيد من التفصيل . إرتكاب 

  . 2 _1، ص  1992،  وعات اجلامعيةدار املطب ، حمكمة النقض

وال وهذا املبدأ هو نتيجة ملبدأ " ال جرمية . النصوص ميكن إستخالص مبدا عدم رجعية القوانني اجلنائية  هومن هذ )2(

    = هـأنه ال ميكن العقاب على فعل إرتكب قبل صدور القانون الذي جيرم، و املراد �ذا املبدأ . عقوبة إال بنص" 

  

410  

  يل الثاين......................................... قرينة الرباءة و احملاكمة العادلة كضنا�ت دستورية يف التشريع اجلزائر الفص

  



  : ح للمتهملتطبيق القانون األص_ مبدأ د

" ال يسري قانون العقو�ت على املاضي إال :  من قانون العقو�ت اجلزائري على أنه 2تنص املادة إذ      

و . فهو ال يتعارض مع الدستور اجلزائري ،  ا اإلستثناء تقرر ملصلحة املتهموهذ ". ما كان منه أقل شدة

طبق على املتهم عقوبة يف الوقت الذي يعرتف فيه الشارع بعدم فائد�ا تمن التناقض و الظلم أن  هإنفعليه 

 ،توقيعها ليس يف مصلحتها  ظهر أنوليس من حق اجلماعة أن توقع عقوبة . أو بز�د�ا عن احلد الالزم 

   )1( . العقوبة تقرر �لشعور الالزم لتحقيق هذه املصلحةف

  _ مبدأ حرمة املسكن :هـ

من  40املادة  نصب إذ جاء.  إال �مر قاضي مسبب، ن أو تفتيشها ال جيوز دخول املساكأنه حيث      

ويف   ، فال تفتيش إال مبقتضى القانون ملسكنتضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة ا" :  أنه الدستور اجلزائري

  من  44كما تنص املادة )2(. "  إطار إحرتامه وال تفتيش إال �مر مكتوب عن السلطة القضائية املختصة

    

  ــــــــــــــــــــــ

انت ل قانون سابق ككاب الفعل يف ظتعقوبة أشد صدر �ا قانون آخر بعد إر بو كذلك ال ميكن أن يعاقب شخص  =

الفعل . وعليه فإنه جيب الرجوع يف حتديد اجلرمية أو يف تقدير العقوبة إىل القانون املعمول به وقت إرتكاب لقفيه العقوبة أ

وال يسري على الفعل . فال يطبق على األفعال الالحقة لصدوره والعمل به ، فإذا مل يوجد قانون يعاقب على الفعل . 

تسري القوانني اجلديدة على اجلرائم املستمرة و جرائم ومع ذلك فإنه  . ليه وقت إرتكابهمل يكن معاقبا عقبله و الذي وقع 

وعلى ذلك . بعد العمل �لقوانني املذكورة  ااإلعتياد ولو بدأت قبل صدور تلك القوانني مىت إستمرت أو تكرر وقوعه

 هفإن، وإستمر إىل ما بعد العمل به له عقا� فإن كان الفعل من األفعال املستمرة وبدأ قبل العمل �لقانون الذي يفرض 

بل على العقوبة ، و لكن العقاب ليس على إرتكاب الفعل يف املاضي قبل العمل �لقانون . حينئد يكون معاقبا عليه 

يل لتفصل . بل تقتصر تطبيقها على ما يقع بعد العمل به، املشددة ال تسري على اجلرائم املرتكبة قبل صدور هذا القانون 

من دستور  45 وراجع أيضا نص املادتني  2 _ 1، ص  مصطفى جمدي هرجة ، املرجع السابقيف املسألة أنظر : _ 

  من قانون العقو�ت اجلزائري . 1ومادة  1996

  .و ما يليها   2، ص  نفسهمصطفى جمدي هرجة ، املرجع أنظر : _  )1(

  ، دار هومة به فيه أثناء التحر�ت األوليةت، ضما�ت املش أمحد غازيملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر: _  )2(

  وما يليها .  219، ص  2003 بعةاجلزائر، ط
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ال جيوز لضابط الشرطة القضائية اإلنتقال إىل مساكن األشخاص " :  هعلى أن يةقانون اإلجراءات اجلزائ

، املرتكبة إلجراء التفتيش  وراقا أو أشياء متعلقة �ألفعال أو أ�م حيوزون أين يظهر أ�م سامهوا يف اجلناية الذ

لدخول �ذا األمر قبل ار اإلستظهامع وجوب . إال �ذن مكتوب من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق 

نالحظ أن  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 44املادة نص  من خاللف ." إىل املنزل و الشروع يف التفتيش

الشرطة حرصا منه على توقري ضما�ت للمشتبه فيه وضع ضوابط و قيود لضابط و املشرع اجلزائري 

جناية يف وابط يف أن ترتكب و تتمثل هذه الض. القضائية عليه أن يلتزم �ا عند تفتيشه ملنزل مشتبه فيه 

أو ، يف إرتكاب اجلناية  واتفتيش ممن إرتكبوا أو سامهالأن يكون صاحب املسكن حمل  ويف ، حالة التلبس

إلزامية إستصدار إذن  ويف . ممن تظهر عليهم أمارات تدل على أنه حيوز أشياء أو أوراقا هلا عالقة �جلناية

احلر�ت العامة و     أوهلما أن محاية احلقوق  إعتبارين إثننيحقيق وكيل اجلمهورية أو قاضي التمكتوب من 

من أعمال التحقيق القضائي  صلأليف او ��ما ان إجراء التفتيش هو ، لألفراد من إختصاص السلطة 

إلزامية ويف  . ملقتضيات القيام �لتحقيقات اإلبتدائيةطبقا خوله املشرع إستثناء لضابط الشرطة القضائية و 

  )1(. ستظهار �إلذن املكتوب قبل الدخول إىل املسكن ومباشرة التفتيش اإل

  :  احملافظة على السر املهين_ مبدأ و

 احملافظة على السر املهين هو تطبيق ملبدأ احلرية الشخصية الذي قرره اإلعالن العاملي حلقوقذلك أن      

 اليت تتوىل، من املبادئ الدستورية  ف الدوله كل الدساتري يف خمتلوإعتربت 12و  3اإلنسان يف املادتني 

امي أو ضابط الشرطة القضائية و احملأاألسرار اليت يطلع عليها الطبيب ف. الدولة محايتها و ضما�ا لألفراد 

من الدستور  39وقد نصت املادة  . ؤها إىل أشخاص غري مؤهلني قانو�اإفشحبال من األحوال ب جي

  "  جيوز إنتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة و حرمة شرفه و حيميها القانون " ال:أنهعلى  1996اجلزائري 

  اللـمن خ اقعو يبقى نظر� ما مل يتجسد على أرض الو  غري أن النص على املبدأ يف الدستور ال يكفي

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 حرمة مسكنه و حياته اخلاصة وبني حق توقيعا بني حق الفرد يف احلرية الشخصية ويف ،وحيث أن املشرع الدستوري ) 1(

قد أجاز  تفتيش الشخص أو املسكن كإجراء من ، دلة إثبات اجلرمية و نسبتها إليه أا�تمع يف عقاب اجلاين ومجع 

ا اجلرائم اليت جيوز فيه حتديدبعد أن أخضعه لضما�ت معينة ال جيوز إهدارها �ركا للمشرع العادي ، جراءات التحقيق إ

و   220ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ أمحد غازي ، املرجع السابق ، ص  .ا �ش و اإلجراءات اليت يتم التفتي

  . 11_ مصطفى جمدي هرجة ، املرجع السابق ، ص 
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ئية واجب التقيد اليت على رجال الشرطة القضا، ية يف النصوص القانونية اإلجرائية لمحتديد اإلجراءات الع

ون اإلجراءات اجلزائية على من قان 45السياق نصت املادة  هذاإذ يف .  الشرعية اإلجرائية أ�ا يف إطار مبد

أماكنها يشغلها شخص ملزم بكتمان السر املهين أن تتخذ  " غري أنه جيب أن يراعي  يف تفتيش أنه :

  )  1(. مقدما مجيع التدابري الالزمة لضمان إحرتام ذلك السر 

  : املكاملات اهلاتفية و اإلطالع على اإلتصاالت اخلاصةسرية مبدأ _ ز

 ومضمون يقتضي وجود مرسل و مرسل إليه ، مكاملة هاتفية أو مراسلة أو إتصال بني شخصني فكل      

قد حيتوي على معلومات تتعلق �حلياة اخلاصة ، و مضمون الرسالة أو اإلتصال   وسيلة إرسال و ةالرسال

ومضمون مبدأ حرمة األسرار اخلاصة تتمثل يف إمتناع . وتتضمن أسرارا إما �ملرسل أو املرسل إليه أو الغري 

ىل من ر و إفشائها دون موافقة الطرف املعين إأحد هذه األطراف الثالثة عن إيصال تلك املعلومات واألسرا

وعلى ذلك فإن األمر مل يقف يف التشريع اجلزائي عن حد اإلعرتاف  . ليهإال يرغب صاحب السر أن تصل 

وإمنا إىل إحاطة احلقوق اليت تقوم عليها تلك احلرية بسياج من احلماية ، الدستوري للفرد حبريته الشخصية 

فال جيوز القبض . فلكل فرد احلق يف األمن الشخصي . حرتامها من عدوان السلطة اليت تكفل إ، اجلنائية 

هذا من  �تباع اإلجراءات املقررةاحلاالت اليت نص عليها القانون وعليه أوحبسه أوحجزه أومعاقبته إال يف 

�قرانه و  ، ليس فقط يف عالقته لكل فرد احلق يف السالمة البدنية و الذهنية ومن جهة أخرى )2( .جهة 

أو  وال جيوز إيذاؤه بدنيا. ه كرامة اإلنسان عليها أن تعامله مبا حيفظ لإذ . إمنا كذلك يف عالقة السلطة به 

وقد  أو اهلاتفية خصوصا ما تعلق منها �حاديثه اخلاصة معنو� وأيضا فإن لكل فرد احلق يف محاية احلرمة 

  )3(اجلزائري .  انون العقو�تمن ق 302و  301 تنيداجلنائية هلذا احلق مبقتضى املاتقررت احلماية 
         

  ــــــــــــــــــــــ 

  . 227، ص ، املرجع السابق أمحد غازيأنظر : _  )1(

 ة الكبرية اليت تشهدها التطبيقاتونظرا للتطور الذي تعرفه وسائل اإلتصال املسموعة و املرئية و املكتوبة و السرع )2(

حييد أن تتطور حركة التشريع حنو  ، فإنه اآليل اليت تسمح �لتجسس على احلياة اخلاصة و لو عن بعداملختلفة لإلعالم 

أمحد _ . ملزيد من التفصيل أنظر : وضع قواعد تضفي املزيد من احلماية و الضما�ت على احلياة اخلاصة لألفراد عامة 

  .وما يليها 14، ص  ، املرجع السابق دي هرجةمصطفى جمأنظر : _ ومايليها. و   228 ص  ، نفسه، املرجع  غازي

  .وما يليها  230 ، صنفسه ، املرجع  أمحد غازيملزيد من التفصيل أنظر : _  )3(
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فذهب البعض إىل القول �ن حق الدفاع هو ، حتديد ماهية الدفاع  خبصوصإختلف الفقهاء  حيث     

هو  ق الدفاع �ن ح ، وذهب رأي إىل القول حق املتهم يف حماكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة

و يستوي يف هذا الصدد أن  . هحقيقة ما يراه يف الواقعة املسندة إلي قاضيالعرض على يمتكني املتهم من أن 

 فهو وأن توخي من وراء إنكاره الوصول إىل �كيد  يكون منكرا مقارنته للجرمية املسندة إليه أو معرتف �ا

قد يكون من بينها ما يدل على أنه  ، فقد يكون إعرتافه مربرا ما أحاط به من ظروف ومالبسات براءته 

   )1(. "  أو املخففة له        ض الظروف املعفية من العقاب ما يبني بع، أو  حالة دفاع شرعيكان يف 

  _ تعريف حقوق الدفاع :     1س

 " مفهوم جمرد عرب عنه القانون الوضعي �نه عبارة عن جمموعة من :عرفت حقوق الدفاع ��ا  قدل      

 حني يعرف البعض أن يف )2(اإلمتيازات اخلاصة أعطيت إىل ذلك الذي يكون طرفا يف الدعوى اجلنائية ". 

واليت ميلك املشرع  " تلك املكنات املستمدة من طبيعة العالقات اإلنسانية : اآلخر حقوق الدفاع ��ا 

وهذه املكنات ختول  . سوى إقرارها بشكل حيقق التوازن بني حقوق األفراد وحر��م وبني مصاحل الدولة

القضاء و الرد على كل دفاع مضاد يف  اته القانونية أمام، إثبات إدعاء للخصم سواء أكان طبيعيا أو معنو�

  )3( " . ظل حماكمة عادلة  يكفلها النظام القانوين

        :حلقوق الدفاع _ القيمة الدستورية  2س

ات اءجر إد مفرتضات احملاكمة املؤسسة على أح أنهطاملا عالية قيمة الدستورية احلق يف الدفاع بتميز ي      

  حيتل مكان  " " حق أصيل ية فهو كذلك من قبيل احلقوق الطبيع،  هم ضما��امشروعة ومن أ
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . و ما يليها 238، ص  مذكور، مرجع  حامت بكارأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )1(

   ةـتحقيق اإلبتدائي " دراسمرحلة ال، املركز القانوين للمتهم يف  هاليل عبد هللا أمحدأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )2(

  . وما يليها 138، ص  1989، ، القاهرة  ، دار النهضة العربية بعة األوىل طالمقارنة يف الفكر اجلنائي اإلسالمي" 

  يــالقضاء اجلنائي، دراسة مقارنة ف، حق الدفاع  أمام  حممود صاحل حممد العاديلأنظر : _ ملزيد من التفصيل  )3(

  وما يليها . 23، ص 1991،  ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه و الفقه اإلسالمي القانون الوضعي  
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، بل ملصلحة ا�تمع يف حتقيق العدالة  فحسب الفرد  ومل يتقرر ملصلحة . الصدارة بني احلقوق الفردية العامة

  أو اإلعرتاف        غياب هذا احلق يؤدي حتما إىل تزييف احلقائق اليت قد تنتج عن شهادة الزور فأيضا. 

�اية  يفبه  يؤدي و ، األمر الذي سيضلل و حيجب عنه احلقيقة  املنتزع عن طريق الوسائل غري املشروعة

   )1( . نزالق يف أخطاء قضائية خطريةاملطاف إىل اإل

  _ حقوق الدفاع يف الدستور اجلزائري :3س

 " : منه نصت على أن 151/1، فاملادة  حرص الدستوراجلزائري على تقرير حق الدفاع ولذلك فقد       

"     يةاحلق يف الدفاع مضمون يف القضا� اجلزائ" ، ليضيف يف الفقرة الثانية " احلق يف الدفاع معرتف به

وهذا احلق سبق أن أكده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف 

"    151ادة يف املصراحة  1996ري نص عليه دستور الدفاع يف الدستور اجلزائوحق   )2( . 14/3املادة 

   "   الدفاع مضمون يف القضا� اجلزائية" احلق يف  ليضيف يف الفقرة الثانية"  احلق يف الدفاع معرتف به

  ــــــــــــــــــــــــ

أن بعة إقامة الدليل على صحة اإل�ام املسند إىل املتهم دون اتمحق الدفاع هو الذي يلقى على عاتق النيابة العامة ف )1(

أو   اإل�حة املوجه له �خذ أسباب لذا يكفي املتهم أن يدفع التهمة  ، يتكبد األخري عناء إثبات براءته وهي مفرتضة فيه

فينتقل عبء حتري احلقيقة إىل القضاء الذي يتعني عليه إن مل �خذ به يرد عليه ردا ، مانع من موانع املسؤولية أوالعقاب 

ة يف أال تنزل فإن مصلحة ا�تمع تظهر واضح يءفإذا كان من حق أال يدان وهو بر  . سائغا ال لبس فيه وال غموض

ملزيد من  ومن هنا صح إعتبار حق الدفاع إحدى الوسائل الىت يتذرع �ا القضاء وصوال للحقيقة .  فائدةغري عقوبة ب

،  ، ضما�ت احملاكمة يف التشريعات العربية ، مطبعة حمرم بك حسن صادق املرصفاوي_ :  التفصيل يف املسألة أنظر

   .وما يليها   240، ص سابقالرجع امل،  حامت بكارو  _  . وما يليها 2، ص 1973سنة ،  اإلسكندرية

دستورية احلق يف اإلستعانة مبدافع طبقا للتعديل ، ويف الوال�ت املتحدة األمريكية أكدت احملكمة العليا اإلحتادية  )2(

 ، وأكدت احملكمة العليا أن احلق يف الدفاع هوحق أساسي ضروري للمحاكمة املنصفة  السادس للدستور األمريكي

 للمحكمة أال تقبل من املتهم أن يدافع بنفسه دون اإلستعانةذلك ف ، ومع ت للمتهم أن يتنازل عن هذا احلقأجاز و 

ا�لس يف فرنسا أكد أما  . إذ رأت أن تنازله عن إستخدام حقه يف اإلستعانة مبدافع ينم عن سلوك غري قومي، مبدافع 

  =األساسية اليت تعرتف تعتمد على املبادئ ، على أساس أن عالدستوري يف مناسبات عدة القيمة الدستورية حلق الدفا 
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ا بذلك ما جاء يف ني، متب نه تفطن إىل أمهية حق الدفاع فكلفهأجند ، ىل هذا النص الدستوري إفإذا نظر� 

، فكان بذلك أكثر  ، مضيفا عليه الصبغة الرمسية الداخلة ضمن احلياة القانونية اإلعال�ت و املواثيق الدولية

   )1(.  ضمانة من نظريه املصري

أن  ذلك. فنجد أن املؤسس الدستوري أقر حق الدفاع كنتيجة الزمة إلقراره ملبدأ احلماية اجلنائية       

اليت تتأثر و تضعف قو�ا بضعف الدفاع يف مواجهة سلطة ، بقرينة الرباءة  دهر هذه احلماية يف اإلعتداجو 

ن شأنه أن يكون عقابه بشكل ، لتفادي كل ما  م فيبقى على املشرع أن يعمل أكثر مستقبال.  اإل�ام

      )2( . مام قرينة الرباءةأمطلق 

  _ دعائم حقوق الدفاع :4س

يتوخى مبا حيقق ما ، تنتج جمتمعة مباشرة حقيقية هلذه الضمانة ، فاع على عدة دعائم دحق اليرتكز       

  �لتهمة حق املتهم يف اإلحاطةك )3( عما حلق املتهم يف احملاكمة العادلة، د من وراءها من غا�ت
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وقد عىن ا�لس الدستوري  . اإلشارة إليها يف مقدمة الدستورو اليت حتوز قيمة دستورية حبكم ، �ا قوانني اجلمهورية  =

نصت ويف مصر   ومل يقف عند جمرد جمال اإلجراءات اجلنائية .. بتأكيد القيمة الدستورية حلق الدفاع يف جماالت متعددة 

املتهم "  ه على أنمن 67وقد سبق أن نصت املادة . "  فاع أصالة أو �لوكالةدحق ال" من الدستور على أن  69املادة 

حق �ألصالة حق الدفاع  ينويع"  نفسه حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضما�ت الدفاع عن يءبر 

،  الدفاع �لوكالة  ، أما حق املتهم �ن يبدي يف حرية كاملة وجهة نظره يف شأن وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها

ون له املدافع الذي يعرض على سلطات اإلجراءات اجلنائية أو بصفة خاصة سلطات احملاكمة يكفيعين حق املتهم يف أن 

السلطات وجهات النظر اليت وجهة نظره يف شأن وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها وذلك من أجل أن تتضح أمام 

. و _  214_213ص ،  رجع السابق، امل أمحد فتحي سرورملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  . حتتملها الدعوى

  .137_136ص  ،1992 القاهرةدار النهضة العربية ، ،  ، الدستور والقانون اجلنائي حممد جنيب حسين

 .232، ص مرجع مذكور ،  حممد حمدةأنظر : _   )1(

ا�لة اجلزائرية للعلوم  ، القانون اجلنائي دستورية يفالبادئ امل،  عبد ا�يد زعالينملزيد من التفصيل أنظر : _  )2(  

  .و ما يليها  19، ص  1998،  2، رقم  36، اجلزء  ، جامعة اجلزائر القانونية

   . وما يليها 242 ، ص ، املرجع السابق حامت بكارمزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(
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     . ما مل يكن للمتهم حق يف أن يعلم بكل ما يتعلق به يف الدعوى ، الدفاع ال يكون فعاال ذلك أن 

       الدولة  ال جيوز أن جتمع. فاع مشو� �لغموض فاقد الفعالية بدون هذه املعرفة يضحى حق الدفو 

 الة وقت معقول حىت يتسىنو تتطلب فعالية هذا الضمان كف. ناقش يف غيبة من الدفاع تأو  تفحصأو 

   )1( وهلذا كان حق اإلطالع مبدأ هام من مبادئ حق الدفاعحيضر دفاعه عن بصر وبصرية . للمتهم أن 

ية زائمن قانون اإلجراءات اجل 100فقد نص صراحة عن هذا احلق يف املادة ، أما املشرع اجلزائري       

ليؤكد هذا احلق يف . ن حييط املتهم علما بواقعة من الوقائع املنسوبة إليه أحبيث يتعني على قاضي التحقيق 

اليت تنص على أن يتحقق الرئيس مما إذا كان قد تلقى املتهم تبليغا بقرار  انونقذات ال من  271املادة 

  )2( . حياط علما �لتهم املنسوبة إليه ، فإن مل يكن قد بلغه و سلمت إليه نسخة منه حىت اإلحالة

    ه أن يقدم ما يشاء من دفاع شفوي جيوز للمتهم بنفس، إذ  حق املتهم يف إبداء رأيه حبريةوكذلك        

وال قيد على املتهم يف كمية ونوع املستندات اليت يقدمها . وله أن يقدم املستندات املدعمة لدفاعه ، كتايب و أ

املتهم يف الصمت ورفض الكالم أو اإلجابة عن األسئلة لدفاعه كل هذا دون اإلخالل حبق ة اليت يراها الزمو 

و طاملا كان حق الصمت من حقوق الدفاع فال جيوز للمحكمة أن تستخلص من هذا . املوجهة إليه 

كرست   وقد.  ذلك إطاحة بقرينة الرباءة وما تولد منها من حقوق الدفاع وإال كان يف، الصمت قرينة ضده 

التحقيق أن ينبه املتهم  هذا احلق فنصت �نه على قاضياجلزائري  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 100املادة 

�قواله  فإذا أراد املتهم أن يديل. و ينوه عن ذلك التنبيه يف احملضر ، �نه حر يف عدم اإلدالء �ي إقرار 

  تعذيب  عدم جواز دفاع .كما يفرض حق ال التحقيق منه على الفور تلقاها قاضي
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وقد مث تقرير هذا  . يرتبط بصحة اإلجراءات و نفاذها ومن مث سالمة احملاكمة، لتهمة املنسوبة إليه � علم املتهمف )1(

السياسية يف املادة منها العهد الدويل للحقوق املدنية و إليها ، النص دوليا يف خمتلف املواثيق الدولية و اليت سبق اإلشارة 

أمحد  أنظر : _ ملزيد من التفصيل .  8/2اإلتفاقية األمريكية يف املادة  و 5/2و اإلتفاقية األوروبية يف املادة  14/3

   .وما يليها  507ص  مرجع مذكور ،  ، دستوريالنائي اجلقانون ال،  فتحي سرور

  إلجراءات اجلزائية اجلزائري .من قانون ا 271و  100راجع يف تفصيل ذلك نص املادتني ) 2(
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 عليهو التهديد بشيء منه يهدر وال يعود أصدر من مواطن حتت وطأة التعذيب  وكل قول يثبت أنه. املتهم 

اليت تنص أن " كل ، مكرر من قانون العقو�ت  110كرس املشرع اجلزائري هذا احلق يف نص املادة   كما.

أشهر  6موظف أو مستخدم ميارس أو �مر مبمارسة التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب �حلبس من 

  ) 1( . " سنوات 3إىل 

حق الدفاع يف  151/2زائري يف املادة كفل الدستور اجلحيث  ،  احلق �إلستعانة مبدافععن �هيك        

فألزم املشرع اجلزائري اإلستعانة مبحام للمتهم احلدث و للمتهم املتابع جبناية وأقر جوازية ،  القضا� اجلزائية

اإلجراءات  انونمن ق 100فنص املشرع صراحة يف املادة . اإلستعانة مبحام أمام حمكمة املخالفات واجلنح 

�ن له احلق يف إختيار حمامي فإن مل خيرت له ، نبغي على قاضي التحقيق أن يوجه املتهم على أنه ياجلزائية 

انون من ق 292ونصت املادة . ذا طلب منه ذلك إحماميا من تلقاء نفسه  التحقيق   له قاضيحمام عني

ب الرئيس من تلقاء أن حضور حمامي يف اجللسة ملعاونة املتهم وعند اإلقتضاء يند اجلزائري اإلجراءات اجلزائية

ذهب املشرع اجلزائري إىل غاية ، ويف هذا اإلطار و تكريسا حلق اإلستعانة مبدافع . نفسه حماميا للمتهم 

اجلواز بصفة إستثنائية الرتخيص للمتهم أن يعهد �لدفاع عنه ألحد أقاربه أو أصدقائه أمام حمكمة اجلنا�ت 

وقد إستقر قضاء احملكمة العليا يف العديد من قرارا�ا  ونانقذات المن  271/2وهو ما نصت عليه املادة 

يعد إغفاال عن إجراءات جوهرية من ، و �ن القضاء مبا خيالف أحكام هذا املبدأ  .على تكريس هذ احلق 

كما إستقر قضاء حمكمة النقض املصرية على أن هذا الضمان جيب أن تتوفر به مقومات   . النظام العام

يتمكن حمامي املتهم من متابعة إجراءات احملاكمة �جللسة من أوهلا إىل  أن بوجو  تتمثل يف  واليت، الفاعلية 

و وجوب . ويف حرية املتهم يف إختيار حماميه وأن حقه يف ذلك مقدم على حق احملكمة يف تعيينه . آخرها 

   )2(.  ضمان عدم تعارض بني املتهمني عند وحدة الدفاع عنهم

  

  

  احملاكمة العادلة : اهلدف من  �نيا :

   لـيرتبط اهلدف من احملاكمة العادلة إربتاطا وثيقا مبسألة حقيقة الواقعة املعروضة للتحقيق و الفص      

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 219 _216ص ص ،  السابق ، املرجع  أمحد فتحي سرورأنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  )1(

  مكرر من قانون العقو�ت اجلزائري . 110نص املادة راجع يف تفصيل ذلك  )2(
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  عن هذه احلقيقة خاصةفيها. فتربز معامل احملاكمة العادلة مند الوهلة األوىل ، عندما تتجلى أمهية الكشف 

ومن  طريق حتديد كيفية الوصول إليها  عندما يتوضح املقصود �ذه األخرية يف اخلصومة اجلنائية ، وذلك عن

 )1(مث العمل على إستخالصها . 

  :يف إبراز معامل احملاكمة العادلة _ أمهية كشف حقيقة الواقعة 1

و        الوقوف عند اإلقرار حبق الدولة يف العقاب  أمهية كشف حقيقة الواقعة ، تتجلى من خاللإن       

حينما  زداد صعوبة القاضي يف أداء عمله على ثبوت وقوع اجلرمية و نسبتها إىل املتهم . حيث ت الذي يبىن

هنا و  ن يتحكم يف حتديد مضمون الواقعة يستقر لدى هذا األخري ، أن القاعدة القانونية ليست وحدها م

وذلك �ن  ور مهم و فعال يف هذا اإلستخالص ما توفره من إجراءات ، بد عادلة ، وفقتقوم احملاكمة ال

عرب تفعيل خمتلف إجراءات  الدعوى  مبعناها املادي الواقعي .يعمل التنظيم اإلجرائي على كشف واقعة 

بب تعلقها اإلثبات ، اليت �يء مجع األدلة ، مبا يضاعف من أمهية كشف احلقيقة يف اخلصومة اجلنائية بس

حبق العقاب الذي ميس حرية املتهم . ومن مث فالقاضي ملزم �لوصول إىل احلقيقة دون اإلكتفاء مبا يقدمه 

فيبحث عنها يف و فحصه  و تقديره . اإلجيايب يف مجع الدليل  اخلصوم من أدلة . فيكون له بذلك الدور

   )2(. إطار النموذج القانوين للجرمية و املسؤولية اجلنائية عنها 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ف من احملاكمة العادلة ، أنظر : _ أمحد فتحي سرور ، احلماية الدستورية د من التفصيل يف مراحل حتقيق اهلدملزي )1(

  . 698_  694للحقوق و احلر�ت ، مرجع مذكور ، ص ص 

ا يعيق الوصول ، ممحىت يسرع يف احملاكمة  جهده يف مجع الدليل بعدم إقتصاد، وهو األمر الذي يلزم القاضي أيضا  )2(

قانو� مبوجب ما تضمنته املادة  . وهو األمر املستقر على خالفهو الوقوف عند املقصود حبقيقة الواقعة ، إىل احلقيقة 

ألدلة و اليت جاء �ا أنه : " وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على ا من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  212/2

العليا الصادرة بذات وكذا قرارات احملكمة . � أمامه " و اليت حصلت املناقشة فيها حضور  املقدمة له يف معرض املرافعات

خبصوص عدم ثبوت قيام الركن املادي . ملزيد من التفصيل يف العديد  19/01/1988ومنها القرار الصادر يوم ، الشأن 

اإلجراءات اجلزائية ، معدل ن أنظر : _ بلخضر خملوف ، قانو  عليا خبصوص املسألةالصادرة عن احملكمة ال من القرارات

ومدعم �حدث اإلجتهادات القضائية  دار اهلدى  ، عني مليلة ،  20/12/2006مؤرخ يف  22_ �06لقانون رقم 

  . 136_  133، ص ص  2008اجلزائر ، 
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  _ دور فاعلية العدالة اجلنائية للوصول إىل احلقيقة :2

الرامية للوصول إىل احلقيقة لن تتأتى إال عرب إتباع إجراءات حامية  إن مسألة فاعلية العدالة اجلنائية      

لن يتم ذلك بغري إحرتام حق املتهم يف احلرية ، وكذا بغري إحرتام ضما�ت    لضما�ت تلك الفاعلية . و 

األدلة اليت جيمعها القاضي ، أو تلك املعروضة عليه . و بذلك لن تصلح هذه األخرية يف الكشف عن 

      )1(احلقيقة ، ما مل يتم حتصيلها وفق إجراءات مشروعة .  

 لدليل�يتعلق  ،و بروز املقصود �حلقيقة ، د ثبوت أمهية املسألة ومن مث فإن الكشف عن احلقيقة بع      

من جهة و �ذارته من حيث قبوله و تقييمه من جهة أخرى ، و إنتهاءا �ستخالص حقيقة الواقعة يف حد 

يقوم على حتديد الواقعة . وهو أمر يتوقف على عدة عناصر ، كالنظام اإلجرائي املتبع  ذا�ا ، الذي

ولذلك  و املنطق القانوين الذي �خد به القاضي .إدارته  و تكوين القضاة مهنيا ، األدلة و   خبصوص مجع

تضمنه  إعتنق املشرع اجلزائري ، عرب نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية يف تنظيم جهات احلكم ، وفق ما

أصله وفق قاعدة  رق اإلثبات كة ، نظام متميز يف طالكتاب الثاين منه يف �به األول املتعلق �ألحكام املشرت 

جواز إثبات اجلرائم �ي طريق من طرق اإلثبات ، و إستثناء كرسه مبوجب إستثناء األحوال املنصوص عليها 

قانو� . مدعما بذلك مبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي ، املقيد هو اآلخر �ألدلة املقدمة له يف معرض 

  )2(.  املرافعات ، و اليت حصلت املناقشة فيها

  

  ــــــــــــــــــــــــ

وجب أن ة ضة . فاحلقيقة املنتهية �إلدانذلك أن احلقيقة املقصودة هنا هي احلقيقة احلقة ، و ليست النسبية أو املفرت  )1(

الظن  و ليس مبجرد ما انبيين عليه الوقائع . ومن مث لن تتوفر احلقيقة ، إال �ليقني التام  بصحةتتم بناء على إقتناع يقيين 

  و اإلحتمال . ملزيد من التفصيل يف مسألة احلقيقة احلقة أنظر على وجه اخلصوص : 

 _ J. Pradel , rapport entre l’organisation à la procedure en France , revue, international de 
droit , Paris , 1989 ,p 801 et S .                                                                                                       

 212املواد من  راجع ما تضمنته يف طرق اثبات حقيقة الواقعة اجلرمية �لنسية للمشرع اجلزائري ، ملزيد من التفصيل )2(

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 238إىل 
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  املطلب الثاين

  ضما�ت  احملاكمة العادلة 

  يف التشريـع اجلزائـري                                    

  

املبادئ ن تمد و يقوم على جمموعة ميع، ركبا دستور� م مما ال شك فيه أن احملاكمة العادلة تعد ضما�      

بدو�ا تظل احملاكمة العادلة أحرفا ميتة    و  الذيالدستورية اليت تعمل على توفري عدد من الضما�ت و 

الضمان القضائي ، احملاكمة العادلة  جتسد يف أرض الواقع . و بذلك اضحتما مل ، شعارا ال معىن له 

فصلنا يف بعض منها فيما سبق عرضه مبناسبة حتليل و مناقشة  .الذي يتفرع عنه العديد من الضما�ت 

وبقي لنا أن نفصل املبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة املنصفة يف املواد اجلزائية ، ضمان األصل يف الرباءة 

  . ص مبادئ املساواة و إحرتام احلرية الشخصية و إحرتام حق الدفاعوهي بذلك خت )1(

حتديد جمال  دلة من خالل عرض مقتضيا�ا و، سنتناول ضما�ت احملاكمة العا وللبحث املسألة      

إعماهلا يف الدعوى العمومية من خالل الفرع األول ، مث نتناول عرض املبادئ اليت تقوم عليها �صيال يف 

من خالل عرب مراحل الدعوى العمومية  الدستور اجلزائري و تفصيال يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

  الفرع الثاين .

  الفرع األول

  مقتضيـات ضما�ت احملاكمة  العادلـة                           

  وحتديد جمال إعماهلا يف الدعوى العمومية

  

   ما،  احملاكمة العادلة تظل أحرفا ميتة و شعارا ال معىن له مسألةأن  مرة �نيةينبغي اجلزم و التأكيد       

 

  ــــــــــــــــــــــــ

   = �هيك عن كون احملاكمة العادلة املنصفة متتد إىل كل خصومة قضائية أ� كانت طبيعية موضوعها جنائيا كان )1(
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 ، وعالنية اجللسات، إستقالل القضاء ها ،تقع من خالل جمموعة ضما�ت أمهأرض الو مل جتسد يف 

و      ، وحق الدفاع ، وشفوية املرافعة ، وسرعة الفصل يف الدعوى ، وقرينة الرباءة القضاء مواملساواة أما

   . ، وحق الطعن تسبيب األحكام

فقا للضما�ت سالفة الذكر يف صف املذكور و و و عرض ملفتضيات احملاكمة العادلة �لوعلى ذلك سنت      

  يف جمال الدعوى العمومية يف املقام الثاين . مث نتعرض لتحديد ملواد اجلزائية يف املقام األول ،ا

  

  أوال : ضما�ت احملاكمة العادلة يف املواد اجلزائية : 

و املواثيق الدولية و فصلت فيها اإلعال�ت  وهي ضما�ت أصلتها الدساتري إنطالقا مما إستقرت عليه      

  القوانني الداخلية و على رأسها القوانني اإلجرائية و العقابية .

   )1( : ستقالل القضاءإ_ 1

، وعمارة  ، و العدل يتحقق �لقضاء �لقضاء صلت، و احلر�ت ت قوق حتفظ �لقضاءإذا كانت احل      

، فينبغي �ملقابل أن يكون  يكون �لقضاءملعامالت و ا ا�تمع تكون �لقضاء ، و إستقرار األوضاع 

أال خيضع القضاة  ويقصد �ستقالل القضاء . هو مظهر اإلستقاللو يناسب عظمة رسالته  امظهر  القضاء

خاضعا  قرار احلق و العدل إليكون عملهم خالصا و أن ، يف ممارستهم لعملهم لسلطات أي جهة أخرى 

اإلحالة دون تدخل أي جهة ، ويقتضي مبدأ اإلستقالل  .أي إعتبار آخر شرع و الضمري دون ملا ميليه ال

  أو لتعرتض على أو لتعرقل مسريته كانت طبيعتها يف أعمال القضاء لتوجيهه وجهة معينة مهما
  

  ــــــــــــــــــــــــ

أمحد أنظر : _ يد من التفصيلومع ذلك فهي ضما�ن تعد أكثر لزوما يف الدعوى اجلنائية . ملز  مدنيا أو �ديبيا .أو = 

  و ما يليها. 703فتحي سرور ، احلماية الدستورية للحقوق و احلر�ت ، مرجع مذكور ، ص 

 مل ما،  ائدة أن تعرتف القوانني لألفراد مبجموعة حقوق مدنية و سياسية وإجتماعية وإقتصادية وغريهافإذ ما ال )1(

لتفصيل يف املسألة أنظر : _ ل اجلهاز املكلف حبماية هذه احلقوق مجيعا. ، وهو يكفل للقضاء هيبته ومكانته و إستقالله

،  ، كلية احلقوق ، جملة العلوم القانونية ، ضما�ت إستقالل القضاء يف التشريع اجلزائري و املقارن حممد شالل حبيب

تقالل القضاء، مطبوعات حممد عصفور، إس_  . و مايليها 42، ص  1982،  العدد األول  ، ، اجلزائر جامعة عناية

أمحد رفعت خلفاجي، قيم و تقاليد السلطة . _  و ما يليها 49، ص  ، القاهرة ، دون سنة �دي القضاة املصري

  .وما يليها  31، ص 1983، يناير فرباير   الثاينالعدد األول و  ، ، احملاماة املصرية القضائية
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كل جتاوز أو إعتداء من شأنه من   ن حياط القضاة بسياج من الضما�ت ما يقيهم أ. كما  تقتضي  أحكامه

ن تكون هناك وجود قضاء مستقل ل . و�ت واضحا اليوم أنه دون أن خيدش املبدأ املذكور و يعدم آ�ره

، أو  احلديث عن مبدأ املساواة أمام القانون . وال جدوى عن حر�تهو جدوى من إعالن حلقوق اإلنسان 

  .  حىت عن كفالة حق الدفاع

   : علنية اجللسات_ 2

القضاء مفتوحة أمام اجلميع إذا كانت جلسات  إال ، يف أرض الواقع احملاكمة العادلة ال تتجسد       

      ، ومراعاة حقوق اخلصوم ىل تطبيق القانونإكثر أه تدفع، رقابة شعبية على القاضي  ليمارس هؤالء

ما  ومن أرقى قواعد حقوق اإلنسان وحقوق املتهم �لدرجة األوىل وقواعد احملاكمة العادلة. املساواة بينهمو 

وبرر الفقهاء �لقول أن  . قره الفقهاء من وجوب نظر القاضي يف قضا� احملبوسني فيقدم هؤالء على غريهمأ

  )1( . احلبس عذاب ورمبا كان من بني احملبوسني من ال يستحق البقاء فيه فيفرج عنه القاضي

   : املساواة بني اخلصوم_ 3

وأولته   بشكل عام أمهية خاصة لدى الفالسفة و علماء اإلجتماع و فقهاء القانونلقد إحتل املبدأ       

من  ألوىلا حيث جاء يف املادة . الدستورية و القواعد القانونية املكانة الالئقة بهاملواثيق الدولية و النصوص 

  .  )2("  يف الكرامة و احلقوق يولد مجيع الناس أحرارا متساوين"اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــ

ض لويل األمر أن يعني يف املكان الواحد أكثر من قاأيضا أجاز الفقهاء يسري على القضاة و املتقاضني ومن �ب الت )1(

من املبادئ اليت أقرها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ف. كقاضي، وما أشبه ذلك  فيعهد لكل قاض نوعا من القضاء

مع لكل إنسان احلق على قدم املساواة التامة " منه  10ذ جاء يف املادة إلة مبدأ عالنية اجللسات لضمان حماكمة عاد

كده العهد الدويل للحقوق املدنية و أوهو ما ".  اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال علنيا

ن تكون أ 14جاز العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف نص مادته أ. ولقد  ية وكرسته خمتلف الدساتريالسياس

، وثبت ذلك يف خمتلف قوانني  داب العامة أو النظام العام أو األمن العامو مغلقة لدواعي اآلأ جلسات القضاء سرية

  ، ، رسالة دكتوراه ، كتاب أداب القضاء حمي هالل السرحانملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  . اإلجراءات اجلزائية

  . وما يليها  140، ص  1982،  جامعة األزهر

رسالة   ، مبدأ املساواة يف تقليد الوظائف العامة، حممد إبراهيم حسن علينظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة أ )2(

  . وما يليها 15ص ،  1985،  القاهرة، قوق احل،كلية  دكتوراه
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 ناو اليت أقرت و بصريح العبارة أن لكل إنسنفسه ، اإلعالن  من 10وتكرس مبدأ املساواة يف املادة       

السياسية و�كد املبدأ يف العهد الدويل للحقوق املدنية و .  ة يف أن تنظر قضيته أمام حمكمةقدم املساواة التام

   )1(. كثرية  دساتري عربية وأشارت إليه  .منه  14واملادة  3و 2مبوجب املادة 

يشكل خطوة أوىل يف أنه يف جناح القاضي يف املساواة بني اخلصوم أثناء النظر يف الدعوى  دوال مر       

و وضعهم أو سنهم أصلهم أو أظر عن جنسيتهم جناحه يف مهمته بتوفري العدالة للباحثني عنها بصرف الن

. وال  ساسية من ضما�ت احملاكمة العادلةأاليوم ميثل ضمانة املساواة  أ. وأضحى مبد و اإلحتماعي املايل

  . ، أو أن متيز بني الوطنيني و األجانب مام القضاءأتعري الدولة متييزا بني رعا�ها جيوز �إلعتماد عليه أن 

ازعات ختص فئة األصل مع ختصيص هيئة لتفصل يف منكما أن مبدأ املساواة أمام القضاء يتناىف من حيث 

، وبذات  ، بل ينبغي أن تكون سلطة القضاء واحدة يقف أمامها اجلميع ماعية معينة دون األخرىإجت

وخيرق   ، دون مراعاة ألي عامل من العوامل اليت ختتل �ا ميزان العدل نفس فرص الدفاعب، و  اإلجراءات

إدارية أن يتجرد من صفته  . وعليه و تطبيقا هلذا املبدأ تعني على كل ذي صفة سياسية أو �ا مبدأ املساواة

، آلن هيئة احلكم تتعامل مع  . وأن ال يستعمل صفته هذه للتأثري على القاضي وهو واقف أمام القضاء

ظر إلعتبار آخر كون أن ألحد أطراف النزاع ، دون أن تن أطراف النزاع �عتبارهم خصوما يف منازعة معينة

إذا كان مبدأ املساواة أمام القانون بشكل و �لنتيجة ف . معنيمركزا إدار� ساميا أو أنه يتمتع بوزن سياسي 

وأحرف  ، فإن هذا املبدأ يظل جمرد شعار ية و قانونية كثريةرس يف مواثيق دولية و نصوص دستور عام مك

  )2(.  يف أرض الواقع  مل يتوج بضما�ت من شأ�ا أن جتسده ماميتة 

  ــــــــــــــــــــــــ

من  6، الفصل  من دستور البحرين 18، املادة  دستور اإلماراتمن   25املادة  ل ذلك ما تضمنتهراجع يف تفصي )1(

من النظام  17املادة  وما تضمنته  من دستور الصومال 3، املادة  من دستور اجلزائر 29املادة  و ما تضمنته تونس دستور

من  40املادة  وما تضمنته  من دستور املغرب 5فصل ، ال من دستور الكويت 29املادة تضمنته  وما ولة قطراألساسي لد

  .من دستور لبنان 7املادة  وما تضمنته  دستور اليمن

  =ا ـيفرض أول م، ن مبدأ املساواة أمام القضاء ، ذلك أ وحدة القضاءعلى تأكيد ال ومن بني هذه الضما�ت ، )2(

  

424  

  ي. قرينة الرباءة و احملاكمة العادلة كضنا�ت دستورية يف التشريع اجلزائر الفصل الثاين........................................



  

  : قرينة الرباءة_ 4

لبحث موضوع  1979مايو  31إىل  28  ؤمتر الدويل املنعقد يف مدينة سرياكوزا �طاليا منإنعقد امل      

أن حقوق إىل إنتهى  الذي سالميمحاية حقوق اإلنسان و حتقيق العدالة يف النظام القضائي اجلنائي اإل

دم إكراه املتهم على احلق يف عتشتمل ، اإلسالمية  األساسية املستمدة من روح و مبادئ الشريعة  اناإلنس

د قرون عدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و بعخبصوص ذات املسألة ، نص  و )1(. نفسه ضد  الشهادة

  )2( . كمة عادلةمبدأ قرينة الرباءة كضمانة لتحقيق حما  أن كدأ

  ــــــــــــــــــــــــ

 فال يعقل أن ختتلف اإلجراءات . نواعها ودرجا�اأإختالف  يفرض وضع تنظيم موحد لكافة اهليئات القضائية على =

، أو أن يراعي اخلصوم  خرى من نفس اجلنس و الدرجةألهيئة قضائية  ، من أو آجال الطعن خبصوص رفع الدعاوي مثال

مبا خيالف �قي املناطق داخل ، وأن تسدد رسوم القضاء بشكل يف منطقة  . جرائي معني يف منطقة دون أخرى�متياز إ

، ألن هذا اإلختالف يتعارض مع مبدأ املساواة أمام القضاء الذي يفرض أن تكون جهة القضاء واحدة لتتوىل  الدولة

، ذلك  يع اهليئات القضائية من نفس الدرجة و النوعاخلصومات املعروضة عليها �جراءات واحدة حتكم مج  يف الفصل

أو من هيئة إستئناف إىل   س الدولةفغري املتصور أن ختتلف األحكام اإلجرائية من حمكمة إبتدائية إىل أخرى يف نأنه من 

اء طبيعة العمل القضائي تفرض أن يكون جهاز القض، ف إستقالل القضاء على مجيع السلطات�كيد  و كذلك . أخرى

. ومبدأ  حىت ال يتأثر القاضي �ي مؤثر كان وهو يفصل يف املنازعات املعروضة عليه،  مستقال عن كل السلطات

عمر فاروق _ أنظر :  يف املسألة ملزيد من التفصيل.  ةيصوص و مواثيق دولية ونصوص دستور �بت مكرس بناإلستقالل 

  .وما يليها  28، ص  1986   ، القاهرة ات �دي القضاةمطبوع ، تعذيب املتهم حلمله على اإلعرتاف ، احلسيين

   أمحد عوض باللو ما يليها ، و _  28، ص  ، املرجع السابق عمر فاروق احلسيينملزيد من التفصيل أنظر : _  )1(

  .2003 القاهرة ، ، ، دار النهضة العربية قاعدة إستبعاد األدلة املتحصلة

وثبت هذا "  ىل أن تثبت إدانته مبحاكمة عادلةإهلا " كل شخص متهم جبرمية بريئا بقو  11وهذا ما تضمنته املادة  )2(

و أ      من ذات اإلعالن �قر ارها عدم تعريض أي إنسان للتعذيب و للعقو�ت أو املعامالت القاسية  5املبدأ يف املادة 

 14املادة و . �حلقوق املدنية و السياسية اص من العهد الدويل اخل 7كدته املادة أكما .   و اليت حتط �لكرامةأالوحشية 

. ومت تكريس هذ الضمانة يف إتفاقيات دولية و مواثيق دولية كامليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعتمد مبوجب قرار  منه

  =وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان املعتمد من قبل جملس الرؤساء  . 7جملس جامعة الدول العربية يف نص مادته 
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   : شفوية املرافعة وحق الدفاع_ 5

ما رأينا بصفة علنية فصوهلا ك ىن جتر ي أتقتضأصول و مبادئ احملاكمة العادلة  ميكن القول �ن     

، وهو ما يفرض مواجهة املتهم مبا هو  بصفة شفويةتتم املرافعة  كما تقتضي أن . وم وغريهمها اخلصحيضر 

، مبا يضفي على احلكم  لدفاعامنسوب إليه من وقائع و أفعال ليمارس هو بدوره حق الرد والتوضيح و 

جاء اإلعالن ، لعادلة هم ضما�ت احملاكمة اأونظرا ملا حيتله حق الدفاع كأحد  .  القضائي شرعية أكثر

كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت "  بقوله 11ادة حلقوق اإلنسان مؤكدا عليه يف امل العاملي

  )1( ". مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضما�ت الضرورية للدفاع عنهقانو�  إدانته

   : سرعة الفصل يف الدعوى_ 6

أمام قاضي احلكم على هذا  ءة و وجوب معاملتة أمام هيئات املتابعة وإذا كان األصل يف املتهم الربا     

        دـبت بعلتث فإن قواعد احملاكمة العادلة تفرض التعجيل و اإلسراع يف حماكمة من أعترب بريئا ،  األساس

  

  ــــــــــــــــــــــــ

من  20، املادة  من دستور اإلمارت 28املادة ها ومن ، و�كد يف دساتري دول عربية كثرية . 7األفارقة يف نص مادته = 

 و     من دستور سور� 28املادة و  من دستور اجلزائري 45املادة  و التونسيمن دستور  12، الفصل  دستور البحرين

  . من دستور الكويت 34املادة  و من دستور قطر 32املادة 

ة و بلغملنسوبة إليه حق املتهم يف معرفة الوقائع ا 14املادة  أكد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يفلقد  و) 1(

، وحماكمته حضور� مع  ، وإتصاالته ، ومنحه مدة زمنية معقولة إلعداد وسائل دفاعه سرع وقت ممكنأيفهمها ويف 

وإن  . افع عنه بل جيب إعالمه قانو� حبقه يف إستعمال مد ، و بواسطة مدافع خيتارهأعن نفسه بنفسه الدفاع من متكينه 

. وإن كان الشائع يف  كان ال يستطيع ذلك حبكم وضعه املايل تعني أن ختتار له احملكمة مدافعا عنه يتوىل املهمة جما�

قر العهد الدويل أوأثناء املرافعة  . األنظمة الوضعية أن مثل هذه املكانة تستعمل فقط يف جمال اجلنا�ت نظرا خلطور�ا

قواهلم و حقه يف عدم الضغط عليه بطريق أحق املتهم يف مناقشة الشهود و نفي  14اسية يف املادة للحقوق املدنية والسي

، و إعرتاف ذات العهد للمتهم حبقه يف مرتجم يتوىل نقل أقواله للقاضي و نقل  اإلكراه لدفعه على اإلعرتاف ضد نفسه

الته السياسية و سواء سبق له إرتكاب اجلرم أو مل ، و يتمتع بكل الضما�ت أ� كانت ح أقوال القاضي و الشهود إليه

  منه . 14لتفصيل راجع نص املادة ل . املذكور من العهد 2، وهو ما أكدته املادة  يسبق له ذلك
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    ء يف حماكمة الشخصىذلك أن البط . مة عليهبعد ثبوت الته، تدينه احملكمة  حماكمته إما براءته أو أن

املواثيق تؤكد أمهية ف . ، يشكل نوعا من الظلم يقع عليه من جهة يفرتض فيها العدل �كد براءته فيما بعدو

د الدويل للحقوق املدنية و السياسية قد نص يف فهذا العه  هذه الضمانة كأحد أهم آليات احملاكمة العادلة

دون �خري   يف أن جترى حماكمته  على أن لكل فرد عند النظر يف أي �مة جنائية موجهة له احلق 14املادة 

  )1( من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 6 ، وهو نفس ما تضمنته املادة ال مربر له

احملاكمة اليوم أن طول أمد النزاع ال ميس فقط حبقوق املتهم و آليات  كت القوانني الوضعيةر ولقد أد     

ت أن املبالغة يف ركأد كما   .أكثر بسبب طول اإلجراءات  اليت أصبحت تنفقزينة الدولة خب، بل  العادلة

مبا ينجم عن ذلك من ، مدة الفصل يف القضية يسبب اآلالم الكبرية للمتهم حبكم وضعه موضع اإل�ام 

قد يؤدي إىل إصابة الشهود �لنسيان الذي فضال على أن طول اإلنتظار ، بشرفه و إعتباره وأسرته  مساس

  )2( مما يؤثر على معرفة احلقيقة.

  : ألحكامتسبيب ا_ 7        

حلل احملكمة يف تكوين قناعتها � إليهاتندت سواقعية و احلجج القانونية اليت إجمموعة األدلة ال به يقصدو              

  فقبل أن يشري . و كذلك اإلشارة إىل النصوص القانونية اليت أ�رها النزاع، الذي تضمنه حكمها 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

يتوقف على ظروف كل قضية و خصوصية وقائعها، ، وال شك أن الزمن الذي يتعني فيه الفصل يف الدعوى  )1(

ية اليت توافرت كل عناصرها كقضا� التلبس اليت ض، وليست الق الفة، وليست اجلنحة كاملخ فليست اجلناية كاجلنحة

غري أن القيد العام أنه ينبغي التعجيل �إلجراءات لإلسراع يف احملاكمة ضمن أجل  . تتطلب خربة أو حتقيقا واسعا وهكذا

  وبية حلقوق اإلنسان .من اإلتفاقية األور  6راجع نص املادة   . معقول وهو ما أشارت إليه املواثيق سابقة الذكر

، إال أن املالحظ عمليا  من املفيد التنويه أنه وعلى الرغم من ورود مبدأ سرعة الفصل يف الدعوى يف مواثيق دوليةإذ  )2(

ىل درجة أن بعض احملبوسني يلجئون إىل استنكار سواء إيف بعض القضا� ويف كثري من الدول هو املبالغة يف التأجيل 

  �تم مما إستلزم تدخل مجعيات ، كما جلأ البعض إىل القيام �ضراب عن الطعام   . يق حماميهمبدوا�م أو عن طر 

، ويف بعض  ومن اإلنصاف القول أن �جيل البت يف بعض القضا�. ، وهو ما حدث يف كثري من الدول  حبقوق اإلنسان         

  . مبا حيقق اهداف احملاكمة العادلة،  عروضة ركية سريعة للملفات املضمن ح، قد يعود لكثرة امللفات  احملاكم
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اليت تدفعه لإلقتناع مبضمون هذا  ل و األدلةن يسرد مجلة العلأوال أليه ع، تعني  القاضي إىل منطوق حكمه        

و أن يذكر النصوص القانونية اليت ،  ؤسس ذلك على أدلة �بتة يف امللفو جيب أن ي . احلكم دون غريه

  )1( . طبقها على النزاع املعروض عليه

ا يدفع القاضي ألن وهوم . وال يكون التسبيب إال بطريق التحقيق و الدراسة املعمقة و التمحيص                

و حيقق التسبيب  . يبذل اجلهد إلطالع الغري على نتائج التحقيق الذي قام به و الدراسة اليت إنتهى إليها

 الغرض األساس من وراء فرض تسبيب، ذلك أن  توفري محاية للقاضي ، مجلة من املقاصد لعل أمهها

إن   ، أو محاية هيئة احلكم نفسه مصدر احلكملاألحكام على إختالف أنواعها ودرجا�ا هو محاية القاضي 

صحة املنطوق الذي د تؤكاليت رباهني الو  علل، جيب أن يقدم ال. فحىت يقنع القاضي الغري  كانت مجاعية

ولكي ال يعترب كائنا من  . حىت يثبت جهده يف القضية ، اب بن يسرد مجلة من األسأب جبو . ليه إتوصل 

صداره إ�سباب تفرض ، أو دون أن يواجه الغري  طوق دون أن يدرس امللفكان أن القاضي تلفظ �ذا املن

ام و التنبيه ففائدة التسبيب تكمن يف دفع أي شبهة ترد على األحك . �لشكل الذي نطق به القاضي

ال ف ،محاية املتقاضي وكذا  . وال شك أن ذلك اإلطمئنان يف نفوس املتقاضني . خللوها من التعسف واجلور

فيعرف أطراف النزاع وذوي  فرض التسبيب يف األحكام القضائية تعود فائدته أيضا على املتقاضيشك أن 

، فإذا حكم القاضي حببس أو بتعويض للطرف  املصلحة مجلة األسباب اليت دفعت القاضي للنطق �حلكم

يف منطوقه فاحلكم إذا كان  . كشف يف حكمه عن السبب الذي أدى به إىل إصدار هذا احلكم،  املضرور 

  ه ــإال أن، نتيجة أو احلل احلاسم يف النزاع املعروض على القاضي 

        

 ـــــــــــــــــــــــ         

 . لقد ظهرت التجربة القضائية و املمارسة العملية ألداء العمل القضائي األمهية اليت حيتلها مبدأ تسبيب األحكامف )1(         

 مالوسيلة املؤثرة يف إقناع اخلصو  ، لذلك فإن التسبيب هو ، و�نعدامه تزول شرعيتها التسبيب فعدالة األحكام تفرض هذا

أنظر : _   ملزيد من التفصيل يف املسألة. و العدالة  ، و الدليل الذي يربهن على سالمة األحكام و موافقتها للقانون 

،  1977،  القاهرة دار الفكر العريب ،رف التحقيق و أوامر التص ، ضوابط تسبيب األحكام اجلزائية عبيد صادق رؤوف

  . وما يليها 3ص 
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 و       لغري به ومنهم أصحاب الشأن ينبغي أن يتضمن جمموعة حجج تبعث على صحته وقوته و إقناع ا

إلزام  ذلك أن،  متكني جهة القضاء العليا من ممارسة حقها يف الرقابة�هيك عن  )1( . أطراف النزاع

عملية تسهل على اجلهة القضائية اليت تتويل فحص احلكم أوالقرار من أنه بتسبيب حكمه ال شك  القاضي

أو القرار تتمكن م مجلة األسباب الواردة يف احلك د إطالعها علىفبمجر  . تقرير مدى صحته وسالمته وقوته

   )2(.  جهة الرقابة من فحصها و تقديرها

   :  حق الطعن_ 8

حلق املتهم يف  �11لرجوع للمواثيق الدولية جند اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أشار يف نص املادة       

، ذلك أن هيئة قضاء  ومن هذه الضما�ت حقه يف الطعن،  حماكمة علنية يؤمن له فيها ضما�ت الدفاع

ويف كال  . يف تطبيق القانون ، كما قد ختطئ الدرجة األوىل قد ختطئ يف تكييف الواقعة املنسوبة للمتهم

احلالتني وجب إستدراك الوضع بتمكني املتهم من حقه يف الطعن وعرض القضية على هيئة أعلى درجة من 

نص املادة مبوجب  وهذا ما أقره العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية  . جديد األوىل لتفصل فيها من

: " يكون لكل مدان جبرمية حق الطعن وفقا للقانون أمام حمكمة الدرجة األعلى يف احلكم  منه بقوهلا 4

  وهو ما  ،  وشددت ذات املادة على حق املتهم �ن يواجه �لوقائع املنسوبة إليه.  " الصادر �دانته

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  ، أو أسقط دفعا ، أو إقتنع بطلب ، فهو إن رجح دليال على آخر ن القاضي بتسبيب حكمه حيصنه و حيميهإ )1(

وال . ، أي أن حيلل كيف وصل إىل هذه النتيجة  وجب عليه يف مجيع هذه احلاالت ذكر األسباب اليت دفعته لذلك

  ، وأن يؤسس حكمه على أو معارضة اييداملسائل اليت أ�رها اخلصوم إن �ناقشة كافة يكون ذلك طبعا إال بعد م

ملزيد من  . وأن يستند إىل إجتهاد معمول به صادرة عن احملكمة العليا يف موضوع النزاع . نصوص من القانون أو التنظيم

اجلنائية و ضوابط صياغة بيا�ت احلكم ، ضوابط تسبيب األحكام  حممد أمحد أبوزيد_  التفصيل يف املسألة أنظر :

 .و ما يليها 6 ص،  2000،  ، القاهرة ،  مطابع روز اليوسف اجلديدة اجلنائي

منه أن من حق املتهم ان يواجه  14ورد يف العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية و حتديدا يف املادة فقد  )2(

رتكاب إهو ما يعين انه يتعني على احملكمة يف حال إدانته أن تثبت تورطه يف و  . اتفصيال �لوقائع املنسوبة إليه و�سبا�

من حق املتهم وصار اليوم من املسلم به أن  . سبيب األحكام يف املادة اجلزائيةوال يكون ذلك قطعا إال بت . الفعل اجلزائي

اشرة حق الطعن وهو ما أكدته خمتلف قوانني ن يعرف مجلة األسباب اليت دفعت هيئة احلكم إلدانته حىت يتمكن من مبأ

  .ومنها قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  اإلجراءات اجلزائية
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قطعا وال يكون ذلك .  يف حال إدانته أن تثبت تورطه يف إرتكاب الفعل اجلزائي يعين أنه يتعني على احملكمة

هيئة احلكم إلدانته حىت وصار اليوم من حق املتهم معرفة مجلة األسباب اليت دفعت  . إال بتسبيب األحكام

  )1(.  وهو ما أكدته خمتلف قوانني اإلجراءات اجلزائية، مباشرة حق الطعن  نيتمكن م

  

  )2: ( حتديد الضما�ت يف احملاكمة العادلة �نيا :

حبيث تتيح هلم إستعمال  ، اليت توفرها السلطة العامة مقررة لألشخاص و إن هذه الضما�ت القانونية       

إال  . حقوقهم و حر��م بواسطة العدالةكل الوسائل القانونية اليت متكنهم من اإلقتصاص ممن يعتدون على 

و  نسانإلا�ت املختلفة يف مواثيق حقوق اليست يف النص على احلقوق و الضمأن العربة و اجلدوى 

ميز و تت     الدساتري بقدر ماهي يف مدى تطبيق الضما�ت اليت تكفل التجسيد الفعلي لتلك احلقوق 

   من بينها : خصائص بعدة هذه الضما�ت 

  : مبدأ شرعية اجلرائم و العقو�ت_ 1

املادة  على هذا املبدأ يف 1996وقد نص دستور  . رمي وال عقاب إال بنص قانوينال جتال شك فيه أنه       

، مع كل الضما�ت اليت  حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته يءكل شخص يعترب بر "  �لقول أنه : 45

 ب الفعل ا�رمال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل إرتكا" : �لقول أنه  46 املادة . ويف  " يتطلبها القانون

 كما.  " و الشخصية     الشرعية  ضع العقو�ت اجلوائية إىل مبدئيخت"  :�لقول أنه  142املادة ويف  . "

 ، ال جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن"  اجلزائري �لقول أنه  :  قانون من قانون العقو�ت 1كد ذلك املادة ؤ ت

 )3(. و التنفيذ القضائي و املوضوعي إلجرائياللجانب الشامل  املبدأ وهو. "  بغري قانون
     

  ـــــــــــــــــــــــ

  . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري   500راجع يف تفصيل ذلك نص املادة  )  1(

  وما يليها . 29، ص مذكور مرجع  ، يوسف دالندةللتفصيل يف املسألة أنظر : _   )2(

حيث تتعلق بكيفية تطبيق قواعد القانون على ، والتعبري األساسي ملبدأ الشرعية العامة ه إلجرائيةومبدأ الشرعية ا )3(

 أو بصفة عامة حيدد مبد. لتحقيق و احملاكمة و ممارسة طرق الطعن احر�ت األفراد برسم كيفية التوقيف و املتابعة و 

  . كيفية تقييد احلر�ت وعند اللزوم كيفية سلبها  إلجرائيةالشرعية ا
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  أ _  اجلانب اإلجرائي : 



محاية وإحرتام حرية اإلنسان من املبادئ ، ذلك أن  اإلجرائييظهر هذا املبدأ من خالل اجلانب       

أو       ي إجراء أاذ خت، إذ ال جيوز قانو� إ يت جاءت يف الدستور يف �ب احلقوق واحلر�تال، األساسية 

ال "     اجلزائري على أنـه : كمثال على ذلك نص الدستور  . تدابري غري منصوص عليه صراحة يف القانون

.  " السلطة القضائيةتفتيش إال مبقتضى القانون يف إطار اإلحرتام وال  تفتيش إال �مر مكتوب صادر عن 

و  دور الضبطية القضائية و قضاة التحقيق و قضاة احلكم و النيابة  اجلزائري ئيةاحدد قانون اإلجراءات اجلز ف

   . زها ويف حالة املخالفة يرتتب عن ذلك البطالن وقد يكون احمللف حمال للمسائلةارسم حدودا ال جيوز جت

  :  وضوعيامل ب_ اجلانب

العقو�ت على املاضي إال ما كان منه  ال يسري قانون و. بغري قانون ال عقوبة أو تدابري  ة وال جرميإذ       

على أن  و النص إن الغاية منة ختصيص أن ال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانونف  و �لنتيجة.  أقل شدة

الشخصية وهو و رعية و �كيد الدستور أن ختضع العقو�ت إىل مبدئي الش. القانون ال يسري على املاضي 

   . و اجلماعية و صو�ا من كل عدوان أو إنتهاك حلقوق اإلنسان الفردية محاية للحر�ت 

   : العقايب أوالتنفيذ القضائي جانب ج_ 

و شرعية التنفيذ العقايب مقرتنة مع . كم يعترب حلقة من احللقات النهائية للمحاكمة تنفيذ احلن إ      

املواثيق الدولية و القوانني الوطنية شرعية تنفيذ العقايب فخمتلأقرت  حيث . وضوعيةالشرعية اإلجرائية و امل

ي غري أن ذلك ال يعين املساس حبرية صبح ذلك احلكم �ائأو حال صدور حكم �ائي من احملاكم املختصة 

  )1(.  حكام حتدد حقوق و حر�ت السجونأوقد مت سن قانون السجون وفيه . ته كراماحملبوس و 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ن �نتفائها تنقضي العقوبة والشرعية اأجاز املشرع تطبيق القانون األصلح للمتهم وحدد اجلرائم و وضع هلا أركلقد  )1(

وصو� ملبدأ الشرعية البد من إستغالله يف ومنه  . القانونية تعين السيادة القانونية و أساسها مساواة ا�تمع أمام القانون

، و موضوعية أالشرعية القانونية سواء كانت إجرائية  أهيئة الدفاع تساهم يف إقرار مبد و. اء وإحرتام حقوق الدفاع القض

. ملا هلا من دور يف شرح النص القانوين و إعطاء التكييف الصحيح للوقائع حمل النظر وصوال إىل التطبيق السليم للقانون 

وما  30، ص  سابق، مرجع  يوسف دالندةزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ مل . وبذاك نكون أمام احملاكمة العادلة

  . يليها
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   : شرعية إجراءات احملاكمة_ 2



ال يتابع أحد " �لقول أنه :  47 تور اجلزائري شرعية إجراءات حماكمة املتهم يف املادةكرس  الدس  لقد      

إىل جانب  . " ، وطبقا لألشكال اليت نص عليها د أو حيتجز إال يف احلاالت احملددة قانو�وال يوقف أح

شرعية اجلرائم و تعترب هذه القاعدة الزمة ملبدأ إذ  ، عقابيةعدم رجعية النصوص التقرير قاعدة خاصية 

إال إذا كانت ، فالقاعدة اجلنائية تطبق �ثر مباشر على اجلرائم وال ميكن تطبيقها �ثر رجعي  . العقو�ت

ال يسري قانون العقو�ت  : "اليت جاء فيها أنه اجلزائري  من قانون العقو�ت 2، طبقا للمادة  لصاحل املتهم

ك قبل صدور احلكم النهائي يف الدعوى مراعاة ملبدأ حجية وذل"   على املاضي إال ما كان منه أقل شدة

    )1( . األمر  املقضي به

  :  حق املتهم يف الدفاع_ 3

، اإلجراءات اجلزائية من قانون  272 و 271 ، 168  هذا احلق يف املواداجلزائري كرس املشرع حيث        

وجوب تعني مدافع للمتهم  و.  الدفاع عنه حق املتهم يف إختيار احملامي الذي يتوىلعلى  �لتأكيدك وذل

  )2(.  تعني املرتجم عند اإلقتضاءو  حق املتهم يف اإلتصال مبحاميهو .  جبناية

  

  الثاين رعالف

  احملاكمة العادلة  أسس

  يف التشريع اجلزائري                                      
  

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف حسب ما جاء  لتطبيق حماكمة عادلة البد هلا من إجراءات تتبع      

اجلمع بني مصلحتني حناول عن طريقها  اإلجراءات هي قواعد هوهذ. من أجل أن تطبق على أرض الواقع 

إىل الكشف عن عن طريق الوصول محاية املصلحة العامة  مصلحة الدولة اليت �دف إىل .متعارضتني 

  ةـو مصلحة الفرد و ضمان حقوق وحري. قها يف العقاب الدولة حل ءاضاحلقيقة بغرض إقت

  

  ــــــــــــــــــــــ

  من قانون العقو�ت اجلزائري . 2و نص املادة  1996من دستور اجلزائر لسنة  47نص املادة يف ذلك راجع  )1(

  اجلزائري . اإلجراءات اجلزائيةمن قانون  272 و 271 ، 168 راجع يف ذلك نص املواد) 2(
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وتغليب إحدى هاتني املصلحتني حيدث خلل يف . و متكينهم من الدفاع عن براء�م  نيو املتهم ماملشتبه فيه

 حتريك ، مباشرة و الفصل يف املتابعة اجلزائية ، راحلمراءات اجلزائية جاإلولقد حدد تقنني  )1( . ا�تمع

، ثناء التحقيق اإلبتدائي أ ،و املتهمني  ممجلة من ضما�ت للمشتبه فيهتعرب يف عن كو�ا بقواعد تشريعية 

لى إحرتام بة القضائية عالرقامبدأ  �هيك عن.  يف مرحلة احملاكمةو ،  مام جهة اإل�ام للتحقيق القضائيوأ

  فيما خيص صحة اإلجراءات اجلزائية  ومن خال ل الطعن .،  اكمة عادلةحمضما�ت 

سنتناول ضما�ت املتهم أثناء التحقيق يف املقام األول ، مث نتناول مسألة الرقابة ، ولبحث املسألة       

  العادلة يف املقام الثاين . مةت احملاكالقضائية على إحرتام ضما�

  

    : ا�ت املتهم أثناء التحقيقضم : أوال

روط الشبة ثناء التحقيق ذالك أن الضما�ت تعد مبثاأاجلزائري املتهم بضما�ت كثرية  لقد خص املشرع      

عدالة إجتماعية �لتصرف مع املتهم �عتبارها أداة  او تلزمه هامنع تعسفلت ةسلطالوالقيود اليت وضعت جتاه 

. و تكفل تلك الضما�ت أثناء التحقيق اإلبتدائي ويف يقة من غري حيدة جزائية مهمتها البحث عن احلق

  مرحلة احملاكمة .

  : أثناء التحقيق اإلبتدائياحملاكمة العادلة ضما�ت  _1

قضائي ألمهية هذه اإلبتدائي و أمام جهة اإل�ام والتحقيق ال أثناء التحقيقتتعدد ضما�ت وهي       

 هو الذي يناط به أصال التحقيق اإلبتدائي، إذ أن قاضي التحقيق  ، قوة القانوناملرحلة لكو�ا التعبري عن 

   )2(ومن بني هذه الضما�ت : 

  : ثناء التحقيق اإلبتدائيألمشتبه فيه لالضما�ت املقررة أ _ 

  اص ـها أعوان مؤهلون قانو� بفحصهم هلوية األشخذنفهي العملية اليت ي، و  التعرف على اهلويةك      

         

  ــــــــــــــــــــــ

من املعلوم أن اإلجراءات اليت تعقب إرتكاب جرمية من اجلرائم متر مبراحل متعاقبة خالل املدة بني حلظة وبذلك فإنه  )1(

  املتهم أو براءته ةرتكاب اجلرم إىل غاية صدور حكم قضائي �ت �دانإ

  .وما يليها   9، صمذكور ، مرجع  ةحممد حمدملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )2(
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 ومنها . بواسطة و�ئق ومستندات رمسية كبطاقة التعريف الوطنية، التعرف عليهم وعلى شخصيتهم و 

أن يكون تنفيذ  واليت تتجلى من خالل وجوب . إلستعرافأو ما يعرف �ت التعرف على اهلوية ضما�

حالة تنفيذ اإلجراءات يف  ، ال تتعدى حالتني و اليت . ي يف احلاالت اليت جييزها القانون أاإلجراء مشروعا 

لعمومي يف إطار ممارسة مهام وحالة اإلخالل �لنظام العام أواألمن ا، إطار ممارسة مهام الشرطة القضائية 

 املؤهلني قانو�أن ينفذ هذا اإلجراء أعضاء الشرطة القضائية أو غريهم من املوظفني  و.  الشرطة اإلدارية

  إختصاصهميف إطار املهام املسندة لكل منهم يف جمال ، الضرائب و غريهم  يللجمارك و مفتش كموظفي

يف حالة عدم إرتدائهم . و فراد ألالرمسي الذي يبني صفتهم ل لزيهمأن يكون هؤالء املوظفني مرتدين  و. 

 1/أع/104/80 رقممن املرسوم  59املادة وهذا ما نصت عليه . ا بصفتهم جيب أن يستظهرو ، للزي املدين 

على أن  . وهي القاعدة املقررة �لنسبة لباقي املصاحل. املتضمن خدمة الدرك  1980فرباير  05يف املؤرخ 

ع كل واحد نوأن مت فاقة أثناء تنفيذ اإلستعرابلأن يلتزموا �ل فوان الذين ينفذون إجراء اإلستعراعاأل زميلت

   )1( . منهم من إتيان أي تصرف مشني أو إحتقار لألفراد

  :  اإلستجوابت املقررة يف الضما�ب_ 

عالقة  هن لهو توجيه األسئلة إىل كل م باإلستجواأن  ذلك. مقرر له من ضما�ت وما هو       

   اتــوفقا ضمان،  )2(تؤدي إىل إيضاح اجلوهر اجلنائي للحادث ، معلومات  ول علىلحصل�حلادث 

  ـــــــــــــــــــــــ

ضد كل شخص مشتبه فيه يرى رجال األمن ضرورة التعرف ، لقدأجاز املشرع اجلزائري إستعمال الوسائل القصرية و  )1(

أن إستعمال القوة ليس مطلقا بل  . وا لإلمتثال ملا يطلبه منه ضباط الشرطة القضائية على اهلوية و يبدي مقاومة أو رفض

أي أن رجل األمن يكون قد . أن إستعمال القوة جيب أن يكون ضرور� ومنها  .بقيود تعد ضما�ت للمشتبه فيه مقيدا 

و رفضا لتقدمي     يبدى مقاومة  و لكن ذلك الشخص، ا يطلب منه إستنفد كل الوسائل إلقناع الشخص �إلمتثال مل

و �لدرجة          أن يكون إستعمال القوة مناسبا أي منسجما و  . منه و يرفض إقتياده إىل مركز الدرك أو الشرطة

فيكفي اللجوء إىل السيطرة على الشخص و إرغامه على الركوب يف سيارة األمن . املناسبة لدرجة وطبيعة املقاومة الرفض 

أن يكون إستعمال القوة مالئما لتنفيذ اإلجراء املتمثل يف التعرف على هوية الشخص و .  ىل ضربه أو تعنيفهدون حاجة إ

  . 182_  181ص   سابق، مرجع  أمحد غازيأنظر : _  للتفصيل . أو إقتياده إىل مركز الشرطة

  . 305، ص  ، املرجع السابق حممد حمدةأنظر : _  )2(
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متكني و  إبعاد الاملتهم عن مجيع التأثريات أثناء اإلستجوابو  تحديد التهمة املنسوبة إىل املتهم و إعالمهك

   )1( . طالع على األوراق اخلاصة �لتحقيقالسماح حملامي املتهم اإلو  املتهم من اإلستعانة مبحامي

  : التفتيشيف  ضما�ت املقررة الج _ 

وذلك يف حمل ، إجراء يقوم به موظف خمتص �لبحث عن أدلة مادية جلناية أو جنحة والذي هو       

من  83/2نصت املادة حيث  )2(وجمموعة من الضما�ت  شخص وفقا لألحكام املقررة قانو�أولدى 

 و.        " ن السلطة القضائية املختصة عال تفتيش إال �مر مكتوب صادر "  : على أنه اجلزائري رالدستو 

نواع التفتيش ويف أي مرحلة كان و لو أ ستلزم األمر يف مجيعإجند أنه قد ، الدستوري   ذلك النصلنظر إىل�

 أن يكون. ومنه جيب  ية اجلزائرينون اإلجراءات اجلزائمن قا 44وهو ما أكدته املادة . يف حالة التلبس 

تفتيش  ى، حيث به يضمن أن ال جير  ن التسبيب يعد ضمانة مهمة للمتهمأ ذلك،  األمر القضائي مسببا

وأن يرجى احلصول  . ها و وجدت دالئل كافية يف نسبتها إليهل إذا توفرت عناصر اجلرمية �كمإال، قبله 

ض من التفتيش هو إحتمال احلصول على أشياء يكون كشفها الغر أن ذلك ، على فائدة من إجراء التفتيش 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  81ك يف املادة لكما نص على ذ  . مؤثرا يف إقتناع القاضي مفيدا للحقيقة

تعني احملل املراد تفتيشه أو قابليته للتعيني أمر  اإذف .على أن يكون أمر التفتيش خاصا �مر معني  . اجلزائري

مهدد بني اللحظة و  غري ألن اإلنسان من حقه أن حييا حياته اخلاصة بعيدا عن تدخل الغري،  والزم يضرور 

لكي يكون  �هيك عن إختصاص أمر تفتيش جبرائم معينة ، إذ . سراره أو اإلطالع عليهاأاألخرى بكشف 

 إصدار حيث ال جيوز  .، البد أن تكون اجلرمية قد وقعت فعال  تصتفتيش شرعيا و قانونيا صادر عن خمال

أن ينفذ  األمر حبضور صاحب الشأن .  . أمر التفتيش قبل وقوع اجلرمية ولو �كد� من أ�ا واقعة ال حمالة

  كذلك  وصاحب املسكن إن مل يكن منح املشرع للمتهم حيث

  

  ـــــــــــــــــــــ

، دار الكتب  ئي وضما�ت املتهم و محايتهااجلنائي اإلبتداالتحقيق ،  شرف الشافعيأأمحد املهدي ، أنظر: _  )1(

 .83، ص  2005 ، بعة األوىلطال، القانونية 

  . 360، ص  السابقرجع امل ، حممد حمدةأنظر : _  )2(
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و  وهو كضمانة هلما حىت يكون على دراية و بينة مبا ضبط و إكتشف . حق حضور إجراء عملية التفتيش

أوامر التفتيش محاية احلرية الشخصية و حصول راحة و  أراد املشرع بتحديد وقت يف أوقات معينة . فقد

   . إطمئنا�م

  :اخلربة د_ الضما�ت املقررة يف 

فنية أو العلمية و اليت ال تتوافر لدى رجل القضاء الشخص الإستخدام قدرات  فذإجراء يستهاخلربة       

 . وذلك وفق ضما�ت معينة كإمكانية طلبها . فيد يف معرفة احلقيقةيف عن دليل أو قرينة من أجل الكش

ضوع فيما يتعلق مبو ، اجلزائري لكل من املتهم و �قي اخلصوم حق طلب إجراء خربة معينة  املشرعمنح فقد 

   )1( . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 143الدعوى حمل التحقيق وفق املادة 

، فإن املشرع طلب منه ز�دة يف  و �قي اخلصومأقق طلب إجراء اخلربة من املتهم احملحالة رفض  ويف       

ن اخلبري قبل بدءه يف أوجب املشرع م حيث مع تقرير أداء اخلبري اليمني . ، هم تسبيب قرارهتملضما�ت ا

مع . �هيك عن إمكانية رده  . أداء املهمة اليت أنيط �ا كإجراء من اإلجراءت التحقيق أن يؤدي اليمني

أراد املشرع من هذا املنع توفري الضما�ت  حيث إستطاعة اخلبري إستجواب املتهم . التأكيد على عدم

لو ذلك أن املشرع . ترك ثغرات �دم �ا تلك الضما�ت  املمنوحة حقا للمتهم توفريا كامال دون إستثناء أو

راد من قضاة التحقيق الفرار من القيود و الشروط اليت وضعت أمن لكل  ستجواب لكانمنح اخلبري حق اإل

 و جيري هذا األخري اإلستجواب ضمن ما يسمى اخلربة . أن يعني خبريا لإلستجواب كضما�ت للمتهمني

 .)2(   

  : الشهادة أداءاملقررة أثناء هـ _ الضما�ت 

  حيث تنصب على وقائع مادية حتدث فجأة وال يتيسر عادة . الغالب يف املواد اجلزائية  هي الدليلو       

  ـــــــــــــــــــــــ

وراجع أيضا ما  .وما يليها  25، ص مرجع مذكور ،  أمحد شوقي الشلقاينأنظر: _  يف املسألة لتفصيلملزيد من ا) 1(  

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 143و  81،  44تضمنته املواد 

  . و ما يليها 48، ص  ، املرجع السابق أمحد املهديملزيد من التفصيل يف املسألة  أنظر : _  )2(
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ضما�ت املتهم يف حيث تظهر  . ولذلك قيل أن الشهود هم عيون احملكمة و آدا�ا.  إثبا�ا �لكتابة

رغم أمهية الشهادة وإعتبارها من وسائل اإلثبات إذ  إمكانية طلبها . من خالل،  الشهادة لكو�ا لصاحله

ملشرع مل ينص صراحة على إمكانية طلبها من املتهم أو حماميه األمر إال أن ا، األساسية يف املواد اجلزائية 

وكذا  . 142و  32 تنيادوالثابتة يف الدستور يف امل  القواعد العامة يف حقوق الدفاعالذي جعلنا نرجع إىل

ر اإلمتناع عن أدائها هذا قد يكون �إلمتناع عن احلضو ، ف هاتوقيع العقوبة على من إمتنع عن أداء مسألة

وهو ال . حيث ال يلتفت الشخص إىل إستدعاء قاضي التحقيق لكونه إما مكلفا له أو فيه حرج . أصال 

، ومن مث ال جيد مفرا من ذلك  أو الربوز على مسرح اإلجراءات الظهورريد أن يزج بنفسه يف القضية وال ي

  )1(إال اإلمتناع العمدي عن احلضور. 

قاضي التحقيق إذا مثل بني يديه لقد طلب املشرع ف ، اهد اليمنيحتليف الش مسألة وتظهر كذلك       

ذلك ألن اليمني ينبه ، والزم  حتميوهذا األمر . ، أن حيلف اليمني  بشهادتهالشاهد و أراد أن يديل 

 96املادة  نصيف  جاء حيث . إمكانية مواجهته �لشهودمع  . قول الصدق، و يدفعه إىل  ضمري الشاهد

و  و الشهود  جواز إجراء مواجهة أو عدة مواجهات بني املتهم ،  راءات اجلزائية اجلزائرياإلج من قانون

 ىداهو إستماع احملقق إىل الشهود فر من بني ضما�ت املتهم يف الشهادة  و . بعضهم البعض وما إىل ذلك

دة أصلها ، وال يتفقون على شهادة واحدة موح بعضهم البعض ما يريد كل قوله ىوذلك حىت ال يلق. 

  )2( الطعن يف الشهادة .�هيك عن إمكانية  . خمتلف

  _ ضما�ت احملاكمة العادلة أمام جهة اإل�ام و أمام قاضي التحقيق : 2

  أ _ األمر �إلحظار :  

  اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من قانون 110اجلزائري أمر اإلحظار يف املادة املشرع  عرف حيث       

  ـــــــــــــــــــــــ

  . وما يليها 247،  ، املرجع السابق أمحد شوقي الشلقاينملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )1(

  و مسكنه ومهنته و عمره وحالته األصل أن قاضي التحقيق إذا ما حضر الشاهد بني يديه يسأله عن امسه ولقبه ف) 2(

  . 347حممد حمدة ، املرجع السابق ، _ أنظر : . حق خبدمتهموتقرير ما إذا كانت قرابة أو نسب بني اخلصوم أو مل
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وهو إجراء يتم .  امه على الفور�نه أمر يصدره قاضي التحقيق إىل القوة العمومية إلقتياد املتهم و مثوله أم

لقد أعطى املشرع للمتهم احلق ف . يف رفض اإلنتقال إذا كان بعيدا ق كاحل  وفق ضما�ت مقررة للمتهم ،

قاضي التحقيق مصدر ذلك األمر وهذا األمر دائرة إختصاص ط خارج بن يرفص اإلنتقال إىل احملقق إن ضأ

صحيح أن املشرع منح قاضي ف،  ضبطه دون إبطاء أو حجزإقتياد املتهم حال  وكذلك مسألة  . مشروط

بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو  ذإلحظار إىل القوة العمومية و ينفالتحقيق حق إصدار أمر �

حيث مل يرتكه عرضة  . ، ولكن مع هذا مل يهمل املشرع مصلحة املتهم وحريته أحد أعوان القوة العمومية

ومسألة  . ني حر�ت األفرادني حاجات التحقيق و بمىت شاءوا وإمنا وازن املشرع بلرجال الضبطية يقتادوه 

أمام  ئجوهذا حىت ال يفا  من أجل أن يطلع عما هو بصدد اإل�ام بهإلحظار �األمر تقدمي نسخة من 

أو أن  . ل له نوع من اإلرتباك أو عدم القدرة على اإلجابة عن بعض األسئلةص�لتهمة فيح ةاحملقق مباشر 

، فتقدم نسخة من أمر اإلحظار يعطيه الفرصة لتهيئة  حمامي قبل الدخول لقاضي التحقيق يفضل إختيار

مع عدم إستعمال القوة و  . اأو على األقل ترتيبها وتقرير اإلجابة عن أسئلة احملقق من عدمه وسائل دفاعه 

مل تطلب تدخل القوة  جيدها، القانونية ن نظر إىل النصوص ذلك أن م عنف مع املراد إحظاره أول األمر .ال

بعد إقراره أنه مستعد لإلمتثال وفق ، إذا رفض املتهم اإلمتثال ألمر اإلحظار أو حاول اهلرب  الالعمومية إ

إلتزام احملقق �ستجواب املتهم مبساعدة حماميه  مع  . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 116نص املادة 

   )1( . فورا

  مر �إليداع :ب_ األ

 يرخصو . هو أمر يصدره القاضي إىل املشرف رئيس مؤسسة إعادة الرتبية �ستالم و حبس املتهم       

األمر أيضا �لبحث عن املتهم و نقله إىل مؤسسة إعادة الرتبية إذا كان قد بلغ به من قبل وهذا ما  ذاه

  و فق ما هو مقرر  من ضما�ت للمتهم  ئريمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزا  117نصت عليه املادة 

  ــــــــــــــــــــــ

د أنه كان ال يستلزم جن، 1989ديسمرب  11، وحىت تعديل  نظر إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري السابق�ل إذ )1(

  = ور ـحبضهم املتالتعديل اجلديد فقد جاء بضمانة هامة للمتهم وهي لزومية إستجواب أما  .حضور احملامي 
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ألنه �إلستجواب يستطيع املتهم أن ، نه ال جيوز إصدار هذا األمر يف مواجهة املتهم إال بعد إستجوابه إذ أ

. ، أويتعهد له بضما�ت كافية لإلستجواب لطلباته  و يوضح ما التبس على احملققيدافع عن نفسه 

متكني  �هيك عن . يستطيع املتهم أن يثبت ما يربئ ساحته أو يشكك فيما نسب إليه افباإلستجواب إذ

قبل إستجالء احلقيقة و تقصيها من املتهم مباشرة  بغرض املتهم من الدفاع و تفريد األدلة القائمة ضده

أن تكون اجلرمية جنحة معاقب  و �در ألدىن األسباب. وهذا حىت ال تنتهك احلر�ت أو. تقييد حريته 

عليها �حلبس أو بعقوبة أشد معىن هذا أن قاضي التحقيق ال يستطيع إصدار األمر اإليداع يف جرمية هي يف 

قليلة  ة رمياجل املشرع وجد أن ألن. ن ذلك أو أشد ماحلبس   ا  هو مل تكن عقوبت، أ حقيقتها خمالفة

   )1(.  ال تستدعي تقييد حر�ت األفراد فمنعه، اخلطورة 

  �لقبض :مر ج_ األ

�نه األمر الذي اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية  119عرف املشرع أمر القبض يف املادة  حيث      

عدم وذلك وفق ضما�ت ك . العقابية املؤسسة يصدر إىل قوة العمومية �لبحث عن املتهم و سوقه إىل

توسيع يف منح إختصاص تنفيذ إجراء القبض إىل عدة قئات من املوظفني بل جيب قصره على ضابط 

أن و  أن تكون اجلرمية حمل القبض جنحة معاقب عليها �حلبس أو عقوبة أشد و )2(.  الشرطة القضائية

فإنه ، كان املتهم مقيما داخل إقليم اجلمهورية  إذاأما . يكون املتهم هار� أو مقيما خارج إقليم اجلمهورية 

أن و  . مث إذا أراد احملقق حبسه أصدر يف حقه أمرا �إليداع بعد إستجوابه . مر �إلحظاريف حقه أ يصدر

هذا اهلدف من ألن  نفسه  القانونمن  119املادة  لنص وفق ي وكيل اجلمهورية يف ذلك األمر ع رأليستط

  فيمايه ألذلك األمر بينما القصد هو أخذ ر عطاء نوع  من القوة والنفاذ هو إ األخري 

  ــــــــــــــــــــــ

وراجع أيضا نص  . 398_397، ص  ، املرجع السابق حممد حمدةملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  فورا حماميه =

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 117و  116املادتني 

   . 407، ص ، املرجع السابق مد حمدةأنظر : _ حمللتفصيل  )1(

  . 197، ص  ، املرجع السابق أمحد غازيللتفصيل أنظر : _  )2(
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  من  121املادة  بقاالقبض عليه ط ساعة من 24أن يستجوب املتهم خالل و .  ريريد إصداره من أم

عدم إستطاعة القائم �لتنفيذ مع  . القبضصدر أمر أائية اجلزائري من احملقق الذي قانون اإلجراءات اجلز 

  )1( . اساعة اخلامسة صباحا  وال بعد الساعة الثامنة مساءالدخول املساكن للتفنيش عن املتهم الفار قبل 

  :ملؤقت حلبس ا�مر األد_ 

هو سجن املتهم كل أو بعض الفرتة بني بداية التحقيق اإلبتدائي واحلكم �ائيا يف الدعوى العمومية و       

إمكانية طلب املراقبة القضائية بدل  منها وفق ضما�ت  )2(.  بناءا على أمر إيداع مبؤسسة إعادة الرتبية

اليت تكفل وضعه حتت تصرف ، خيضع لبعض الواجبات  نولكاملتهم  بس املؤقت حيث يطلق صراحاحل

األمر ، و لكنها مل تصل إىل حد وضع املتهم يف احلبس املؤقت  ية ز فهي نوع من التدابري اإلحرتا. ضاء الق

الذي جعل دفع �لبعض إىل القول �ن هلا طبيعة احلبس املؤقت من حيث كو�ا إجراء من إجراءات 

أن إذ  ملؤقتة اليت ميكن فيها احلبس احتديد اجلرميو  . افد�ا أعم و أمشل من حيث األهإىل أالتحقيق 

و   قق عدم جدواها وال يلجأ هلذا األخري إال إذا رأى احمل . لرقابة القضائية تعد بديال للحبس املؤقتا

من قانون  118 نصت املادة ، حيث إستجواب املتهم قبل حبسهو . لتزاما�ا غري كافيةإ، فإن  فائد�ا

اجلزائري على أنه ال جيوز لقاضي التحقيق إصدار أمر اإليداع مبؤسسة إعادة الرتبية إال اجلزائية  اإلجراءات 

لزم املشرع احملقق إبالغ ألقد ف . �مر احلبس و أسبابهمؤقتا  احملبوسإبالغ املتهم و  املتهم .بعد إستجواب 

من  117/2لتبليغ مبحضر اإلستجواب وفق ما ذكر يف املادة أمر احلبس املؤقت للمتهم والنص على هذا ا

مثل أمر اإليداع الصادر عن  ؤقتتقييد مدة احلبس امل �هيك عن  . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

.  تا للمحكمة، وجب تقدمي املتهم احملبوس مؤق أ�م احملددة قانو�حيث إذا إنتهت الثمانية . النيابة العامة 

  )3(  غريه متديد ذلك األجل إىل أجل أقل من سابقه أو أكثرلجيوز له وال  ال إذ

  : إلحالة� مرهـ _ األ

  كإطالق سراح املتهم وفق ضما�ت  للفصل فيها للقضاءالدعوى  برفع، تصرف يف التحقيق وهو ال     

  

  ــــــــــــــــــــــ

  ن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .م 121و  119راجع يف تفصيل ذلك ماتضمنته املادتني  )1(

  .  280 ، ص ، املرجع السابق أمحد شوقي الشلقاينللتفصيل أنظر : _  )2(

وراجع أيضا نص  .وما يليها  413، املرجع السابق ، ص  حممد حمدةملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  )3(

  زائري .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجل 118و  117املادتني 
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أوضح املشرع �ن املتهم الذي صدر يف حقه أمر اإلحالة وكانت اجلرمية احملال من أجلها حيث  .يف احلال 

و     اضي التحقيق أن يطلق سراح املتهم ألن املخالفة ال حبس مؤقت فيهافإن لق، خمالفة أو جنحة 

و  اجلنحة اليت عقوبتها أقل من سنتني  ومكث املتهم يف احلبس عشرين يوما فيجب إطالق سراحه أيضا

  .  إرسال امللف دون تباطئ إىل اجلهة القضائية املختصة

   : ال وجه للمتابعةن �مر األو_ 

ي من قانون اإلجراءات اجلزائية األسباب و املربارات اليت ميكن لقاض 163نص املادة  جاء يفحيث      

التحقيق �ن مربارات صدور األمر إذ رأى قاضي وفق ضما�ت معينة . ف التحقيق إقامة هذا األمر عليها

ي سبب كان جيب مبجرد إصداره وفق أ. اللجوء إليه فإنه  إىلمفر  �ن ال وجه للمتابعة قد توفرت و أنه ال 

طلب اإلسراع يف تقدمي امللف مبجرد إعتبار وكذا .  163/2هم وفق ما نصت عليه املادة إخالء سبيل املت

أمر  وخبصوص  . طلب متحيص األدلة قبل إصداره أمر �ن ال وجه للمتابعة . �هيك عن التحقيق منتهيا

ه قاضي التحقيق إىل غرفة اإل�ام بعد إقتناعه هو ذلك األمر الذي يصدر ف ، السيد النائب العام اإلرسال إىل

و الذي تتم وفق ضما�ت كعدم إستطاعة فاضي التحقيق  . �نتهاء حتقيقاته قصد تقدمي وتقدير أدلة اإل�ام

  )1(.  إرفاق أمر اإلرسال بقائمة أدلة اإلثبات اإلحالة مباشرة إىل احملكمة اجلنائية ، وكذا 

  : يف مرحلة احملاكمةضما�ت احملاكمة العادلة _ 3

ألن فيها يتم حترير إسناد التهمة للمتهم أو يقرر عدم ، هي املرحلة األهم يف ممارسة الدعاوي اجلزائية و       

اإلقرار جبملة من الضما�ت تتعلق وتربز ضما�ت احملاكمة العادلة يف هذه املرحلة من خالل  . إسنادها

القواعد و الضما�ت املتعلقة �جلهة ذلك أن . األحكام القضائية  �ألوامر و بسري احملاكمة و أخرى تتعلق

تتحقق ال ، �قي قواعد و ضما�ت احملاكمة العادلة  عليهمتثل الوعاء اخلارجي الذي نصت القضائية اليت 

غايتها يف ضما�ت أخرى تساندها أقل ما ميكن أن يقال عنها ضما�ت غاية يف األمهية �لنسبة حلق املتهم 

   )2(.   حماكمة عادلةيف

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 163املادة وراجع  . 465بق ، ص ا، املرجع الس حممد حمدةأنظر : _ ) 1(

ريا من هذه املسرية اليت يلزمها زادا وف .ونقصد �ا تلك الضما�ت اليت هلا صلة وثيقة مبسرية و إجراءات احملاكمة )2(

  . العادلة يف إحقاق حقه يف احملاكمة تهالضما�ت حىت جيد املتهم ضال
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  :  الضما�ت املتعلقة بسري إجراءات احملاكمةأ_ 

   : منهاو . من أجل حتقيق احملاكمة العادلة  ك الضما�ت املوضوعة هي تلو      

  : ضمان حق الدفاع_ 1أ

على أنه ذلك احلق الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي حرية يعرف حق الدفاع  ذلك أن     

و . قانون ها الئادية كانت أم إستثنائية اليت ينشعإليه أمام كل اجلهات القضائية  إثبات دعوى أودفاع موجه

فحق الدفاع إذن حق أصيل طبيعي  و الذي يضمن ممارسة هذه احلرية، اليت خيضع هلا األطراف �راد�م 

    )1(. من دفاع عضلي و مادي إىل دفاع جديل إقناعي  وقد تطور . �بت لكل إنسان 

حل على محاية أزائري جند أن املشرع اجلجرائية من الناحية اإلف . غري وإذا نص عليه فإمنا ليؤكده ال     

حيث جند أنه �لنسبة ملمارسة حق الدفاع �ألصالة كفله من خالل تنظيمه إلجراءات .  حقوق الدفاع

 439املادة وفقا ملا تضمنته من أول إجراء وهو التبليغ و التكليف �حلضور  احضور املتهم للجلسة إبتداء

وفقا ملا القوة العمومية يف حالة عدم إستجابة املتهم ، وعن طريق اجلزائري  من قانون اإلجراءات اجلزائية

، مرورا بتنظيمه ملناقشة األدلة املقدمة وكذا تقدمي الطلبات و إبداء  قانونذات المن  294املادة تضمنته 

خالل بنظام اجللسة طاملا مل يصدر منه أي إوصوال إىل عدم جواز إخراج املتهم من جلسة احملاكمة ، دفوع 

   )2( . املذكور قانونالمن  496و  495 تنياداملحسب أحكام 

فإنه إعتىن عناية خاصة مبؤسسة احملاماة ، أما خبصوص ممارسة الدفاع �لوكالة و إقرارا له بذلك صراحة      

إرسائها يف الواقع العملي كون وظيفة احملامي يف أصلها نزيهة هادفة  �ا تتصدر حقوق الدفاع وتساهم يفأل

  )3( . ومساعدة جهاز القضاء ال تضليله ةلكشف احلقيق

و يكون ذلك . ضمان عدم تعارض املصاحل ، ومن آ�ر حق الدفاع على حق املتهم يف حماكمة عادلة      

  لـك حيث جيب أن يتمتع. يف حالة تعدد املتهمني يف القضية الواحدة وفاء ملتطلبات حق الدفاع 
  

  

  ــــــــــــــــــــــ

منشأة   ، اإلخالل حبق الدفاع يف ضوء الفقه و القضاء عبد احلميد الشواريبأنظر : _ تفصيل يف املسألة ملزيد من ال )1(

  . وما يليها 64ص ،  1997 ،  ، اإلسكندرية املعارف

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  496و   495،  439،  294راجع يف تفصيل ذلك ما تضمنته املواد :  )2(

أن اإلتفاقيات واإلعال�ت الدولية والدساتري اليت تكلمت عن حقوق الدفاع هي يف " ول أحد الفقهاء إذ يق )3(

  .332ص  ، ، املرجع السابق حممد حمدة. أنظر : _  " حقيقتها تعين أول ما تعين احملاماة
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جدية . و حبيث حيضر على احملامي التمثيل املزدوج للمتهم والضحية يف ذات القضية ، مبحام مستقل  واحد

وهذا   أداء رسالته النبيلةيف يف أداء مهامه و إخالصه  األساسية حلق الدفاع الدفاع من بني املتطلبات 

  )1( .  حماكمة عادلةضما� حلق املتهم يف

   : ضمان حق املتهم يف علنية اجللسات و شفوية املرافعات_ 2أ

. املرافعات  ملتهم يف عالنية اجللسات و شفوية�إلضافة إىل حق الدفاع البد أن يؤازره  ضمان حق اإذ      

ضمان احلق و  عادلة هذا األخري الذي يساند حق الدفاع و جيعله طليقا حرا يف إحقاق حق املتهم يف حماكمة

بعة ما يدور امتو يقصد �لعالنية متكني اجلمهور من مشاهدة جلسات احملاكمة . و  ىيف النظر العلين للدعو 

   )2( . و أحكام وما يصدر فيها من قرارات، وما يتخذ فيها من إجراءات ، فيها من مناقشات ومرافعات 

  ىو مؤداها أن جتر . الثابتة يف احملاكمات اجلنائية  ضما�ت حق الشفوية تعترب الشفوية من األصولو       

و تتم مناقشتهم فيها ، حبيث يديل الشهود و اخلرباء �قواهلم أمام القاضي ، إجراءات احملاكمة شفاهة كافة 

و         . مرافعة اإلدعاء و الدفاع كذلك بنفس الطريقة وجتري ، و تقدم الطلبات ، بذات الكيفية 

 ىم القاضي مبا يقع حتت مسمعه ومرآلكي حيك، ك ضمان املناقشة احلضورية يف اجللسة الغرض من كل ذل

  )3(. من أقوال اخلصوم 

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

فقد قيل �ن حق ، هناك من إعتربها شيئا واحدا   نظرا ألمهية حق الدفاع �لنسبة حلق املتهم يف حماكمة عادلةو  )1(

حامت ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _  اكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة.الدفاع هو حق املتهم يف حم

  . 259، ص  سابق، مرجع  بكار

، منشأة  انون اإلجراءات اجلنائيةقاملبادئ العامة يف ،  عوض حممد عوضملزيد من التفصيل يف املسألة  أنظر : _  )2(

  . يهاوما يل 596، ص  1999، ، اإلسكندرية  املعارف

  . 207 ، ص  نفسه، املرجع  حامت بكارللتفصيل أنظر : _  )3(
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، ولكنه مل يكرس هذه  وصهوقد تبىن املشرع اجلزائري قاعدة الشفوية وذلك ضمن العديد من نص     

أما  . ومل يكلف نفسه عناء النص عليها كقاعدة إجرائية يف نص منفرد و صريح، القاعدة كحق للمتهم 

أو    حقا مكتسبا للمتهم  د اجلزائية قاعدة شفوية وإعتربهافقد إعتمد يف املوا، �لنسبة للمشرع اإلجرائي 

يكرس    ويف غياب نص صريح )1(. نائية سلطة وقف تنفيذها حماميه هذه احلقوق اليت ال متلك احملكمة اجل

يف العديد جند احملكمة العليا قد كرست املبدأ ،  الشفوية و إعماهلا كحق من حقوق املتهم يف حماكمة عادلة

   )2( . من قرارا�ا

  :ضمان حق املتهم يف اإلستعانة �لشهود _ 3أ

إعتىن به يف قانون ، إال أنه قد  الضمان صراحة يف الدستوركفالة هذا احلق و  ىاملشرع عل رغم سهرف     

فمنح من خالله ضما�ت للمتهم تتعلق �جراء الشهادة سواء أكانت لصاحله أو ضده ، ائية ز اإلجراءات اجل

حبيث ، فنجد أنه وضع عدة نصوص إجرائية كفيلة ببيان كيفية ممارسة هذا الضمان و تفعيله أمام القضاء . 

سيما إذا عد إستدعائه �لطرق الثانونية الاحل املتهم على الشخص املمتنع عن اإلدالء �لشهادة بأنه أقر لص

 98و 97 ادتنيواحلبس معا من خالل أحكام املقوبيت الغرامة ع إذ مجع بني. صرح أنه يعلم بعناصر اجلرمية 

تهم يف حماكمة عادلة بصفة كما إهتم �لشهادة كضمان حلق امل. إلجراءات اجلزائية اجلزائريمن قانون ا

معرفته خبطورة إساءة هذا الضمان جعله جزاءا جنائيا  ، إىل جانب خاصة �عتباره وسيلة اإلثبات اجلاين

  سواء أكانت هذه الشهادة لصاحل ، على كل من يثبت أنه أدىل بشهادة الزور 

  

  ــــــــــــــــــــــ

،  1998 رــ، اجلزائ ، ديوان املطبوعات اجلامعية ائية اجلزائريز جراءات اجل، الوجيز يف اإل فرج مىنللتفصيل أنظر : _  )1(

 .وما يليها   124 ص

إعتربت ، حبيث 231487عن غرفة اجلنح و املخالفات القسم الرابع حتت رقم  08/12/2000يف قرارها الصادر  )2(

 . احملاكمة وهو قرار غري منشور لبه القانون جللسةإذ يعطي طابع الشفوية الذي يتط. تالوة التقرير الشفوي إجراءا جوهر� 

  .101، ص  ، املرجع السابق ، أشرف الشافعي أمحد مهديملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ 
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الشاهد على ما أبداه  إذا أصرال أن شهادة الزور ال تقوم إال إ . م أو ضده يف نصوص قانون العقو�تاملته

و الرتاجع    وطاملا أن هذا الباب مفتوح فله احلق يف العدول .  ة�ب املرافع إغالق أقواله كاذبة إىل غايةن م

   )1( . نقانو ذات المن  237عن أقواله طبقا ألحكام املادة 

  )2(:  الضما�ت املتعلقة �ألوامر و األحكام القضائيةب_ 

دولة القانون صفة تتحقق يف حالة أداء الدولة للدور املنوط �ا يف جمال التأكيد على أن من املهم       

غبة الر  ، ولكن ويف سبيل ذلك منحت الدولة حق توقيع العقاب إزاء مقرتف اجلرمية . وإحرتام القانون تطبيق

اف صدور دجعلته �يت مشروطا و مقيدا �ه، ق احل االتعسف يف إستعمال هذاجلاحمة يف اإلبتعاد عن 

اليت ينبغي هلا أن خترج عن فكرة محاية مرتكيب اجلرمية من جتاوز مصاحله إال يف احلدود ، األحكام اجلنائية 

ثر بضما�ت من أق كان ملرتكب اجلرمية أن يستا سب، وكنتيجة مل اجلزائياجلنائية يف شقها  اليت تتبعها القاعدة

التعرف على هذه الضما�ت بشكل واضح لن يتحقق إال بدراسة بعض و  . خالل ذلك احلكم اجلنائي

  ومنها :اجلوانب ذات الصلة الوثيقة �ألحكام اجلنائية 

  : ضما�ت املتهم عند بناء األحكام القضائية_ 1ب 

بصفة خاصة حقوق عن املنظومة القانونية للحقوق و  كون احلارس األمنييفرتض يف احملاكم أن تإذ       

   تتحرى فيجب عليها أن حكامفهي ملزمة بصيانة هذه الضما�ت وخاصة عند بناء األ. وضما�ت املتهم 
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م لتنبيه ضمري الشاهد، فنص صراحة كما أنه أقر لصاحل املتهم حتليف الشاهد اليمني معتربا بذلك أن اليمني أمر الز  )1(

ورغم أنه مل يصرح بوجوبية  . طالن الشهادة أل�ا إجراء جوهريعلى أن اليمني تتصدر الشهادة و يرتتب على تركها ب

عاد بللمتهم  �ست   ويف ذلك ضمان  . ة عند تركها، إال أنه وضع جزاءات موضوعي البطالن يف حالة ختلف اليمني

ت اخليالية من اليمني دال على صدق الشاهد . ملزيد من التفصيل يف املسألة أنظر : _ حممد حمدة ، األقوال و الشهادا

  . 352_351مرجع سابق  ، ص 

جملة   ، اجلرمية و املسؤولية ، تعذيب املتهم حلمله على اإلعرتاف عمر القاروق احلسيينملزيد من التفصيل أنظر: _  )2(  

  وما يليها .  165، ص  1986ديسمرب ،  13نة ، الس ، العدد الرابع احلقوق
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ومن ذلك  .ا أحكامهيف بناء  م الوسائل القانونية السليمةستخدا�املرحلة املصريية  ناهية يف هذهوبدقة مت

ىل جانب عدم توقيع إ. وعدم تطبيق القوانني �ثر رجعي .  إستبعاد األدلة املتنوعة نتيجة لإلكراه و التعذيب

بواسطة  املتوصل إليها ضمان حقه يف إستبعاد األدلة غري املشروعةو  . اجلزاء على نفس اجلرمية مرتني

محاية الطرف الضعيف تضي تقالشرعية اإلجرائية  أن طاملا،  للعدالة وتضللها يءتس�ا ذلك أ، التعذيب 

 )1(.  وهو املتهم بدال من إختاذ التشريع سبيال إلنتهاك حر�ته

جل ممارسات التعذيب  ذعلى نبأكد  الدستور اجلزائريجند أن   )2( التشريع اجلزائري و �لرجوع إىل       

 1996من دستور  34/2وذلك طبقا لنص املادة ،  و اإلكراه مبختلف أنواعه حفاظا على الكرامة اإلنسانية

اء بضرورة تسليط القانون ز ورتب اجل . ذاء لكل منهم سواء كان بدنيا أو معنو�يو اليت حتظر كل أشكال اإل

�هيك عما هو مكرس فيما  . منه 35املادة  وفقا ملا تضمنتهرق ألحكام املادة أعاله وذلك للعقاب لكل خ

من  111إىل  107املواد من يف إذ كرس املشرع ، نجدها مل تغفل هذا اجلانب ف.  القوانني األخرى خيص

األخري و شدد يف العقو�ت مبوجب التعديل . إعتربها جنا�ت تداء و عإجرائم اجلزائري  قانون العقو�ت

نوي ملعاو على صيانة كرامة املتهم أو املشتبه فيه من كل أشكال العنف اجلسدي  لقانون العقو�ت حرصا منه

وملا كان  . �لنسبة للشق اإلجرائيومن جهة أخرى و  . ائمهامفعال بذلك قرينة الرباءة و جمسدا لدع، 

  األدلة ســواء مرحلة مجعثناء أتصور إرتكا�ا كجرمية يالتعذيب  
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ء فحص طيب للشخص املوقوف ففي األطواراألوىل جنده قد كرس هذا الضمان من خالل �كيده على وجوب إجرا )1(

يستطيع أن يثبت من خالله الشخص وقوعه حتت طائلة ، وهذا اإلجراء الوجويب ميثل ضما� حقيقيا . حتت النظر 

وهو بذلك قد منح للمتهم وسيلة  . و اإلجراءات اليت تليه ، و�لتايل بطالن وفساد كل اإلعرتافات وبقية األقوال التعذيب

مكرر من قانون اإلجراءات  51نص املادة راجع يف تفصيل ذلك .  عذيبه أمام الضبطية القضائيةللدفاع عن نفسه حالة ت

  .اجلزائري  اجلزائية

من قانون  111إىل  107و املواد من  1996من دستور  35و  34/2 تنياملادملزيد من التفصيل يف املسألة راجع  )2(

  . اجلزائري من قانون اإلجراءات 160 و 157العقو�ت و املادتني 
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اجلزائري ت اجلزائية و مكافحتها مبوجب قانون اإلجراءا قد نص على ردعها املشرع اإلبتدائية جند أواألولية 

بني من أحكام املادة تيو .  ية أخرىئجراءات التحقيق �طر تنظيمه و وقاإحاطة طوار �ونص يف شىت األ. 

، فإن كان اإلستجواب  قاعدة ما بين على �طل فهو �طلاجلزائري ،  من قانون اإلجراءات اجلزائية 157

ة وإيداعها لباطلالبد من إستبعاد احملاضر اإذا  . اءات اليت تتلوه تكون حتما �طلة�طال فإن جل اإلجر 

من طرف القضاء  تنباط عناصر أو إ�اماتلدى قلم كتاب ا�لس القضائي و حيضر الرجوع إليها إلس

    .  أواحملامني حتت  طائلة العقاب

   : حماكمته على نفس اجلرمية مرتنيضمان حق املتهم يف حظر _ 2ب

  مرة واحدة على نفس اجلرميةألكثر من  يقصد �ذا الضمان أنه ال جيوز إقامة الدعوى القضائية إذ      

ويعرف هذا الضمان أيضا مببدأ عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم . ويف نطاق نفس الوالية القضائية 

و    الدستور للحر�ت األساسية  �لرغم من إقرار   فإنه) 1(فبالسبة للوضع يف التشريع اجلزائري  . مرتني

ذلك حال الكثري من  حاله يف، من اإلشارة هلذا الضمان  أنه جاء خاليا ، إال حقوق اإلنسان و املواطن

ومن جهة أخرى فإن املتصفح للتشريع  . و التفصيل فيها للتشريع العادي  الضما�ت اليت أحال إقرارها

رات جيد أ�ما يفتقدان إلقرار هذا احلق بعبا، اجلنائي بقسميه قانون العقو�ت و قانون اإلجراءات اجلزائية 

و قياس لبعض النصوص أاملنطقي دون توسع  ، حىت نكون حمايدين نستطيع اإلعتماد على التحليل صرحية

   )2( . ة املشرع يف إقرار هذا احلقدراتنقيبا و إستجالءا إل
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  ري .اجلزائ من قانون اإلجراءات اجلزائية 531و  530 نص املادتني راجع يف تفصيل ذلك  )1(

ومبا أن األحكام الصادرة عن ا�الس القضائية أحكام �ائية وال ميكن إعادة النظر يف القضا� اليت مت الفصل فيها  )2(

احملاكمة حظر " ى تبين املشرع اجلزائري لقاعدة علق الطعن غري العادية فهذا دليل ، إال بطر  مبثل هذه األحكام النهائية

أصل عام ترد عليه إستثناءات ميكن إعادة النظر بناءا عليها يف القضا� اليت صدرت فيها ك" ،  على نفس اجلرمية مرتني

وملا كانت هذه الطرق استثنائية ال  . ، الطعن لصاحل القانون ، إلتماس إعادة النظر ، وهي الطعن �لنقض أحكام �ائية

  = ة ــبالنسبف  وء فيها إىل مثل هذه الطرق، فقد نضمها املشرع و حدد احلاالت اليت ميكن اللج جيوز التوسع فيها
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  :  يف حظر تطبيق القوانني اجلنائية  �ثر رجعياملتهم حق  ضمان_ 3ب

         عدم صالحية النص اجلنائي للتطبيق على األفعال اليت سبقت وجوده ايقصد �ضمانة وهي       

أو         قامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام بهإنه ال جيوز أو بعبارة أخرى يقصد به 

سبة للوضع فبالن . أو اإلمتناع مبوجب القانون الوطينإمتنع عن القيام به مل يكن مؤمثنا جنائيا وقت إرتكابه 

جند أن املشرع و إميا� منه �مهية هذا ، الساري املفعول  1996 إىل دستور�لرجوع و يف التشريع اجلزائري 

ال إدانة إال مبقتضى قانون "  أنه  منه اليت تنص على 46دستوري من خالل نص املادة  الضمان كفله كمبدأ

   )1(. "  صادر قبل إرتكاب الفعل ا�رم

  : املتهم يف مواجهة األحكام القضائيةضما�ت _  4ب

الوضعية  ن علم وخربة القاضي و صحوة ضمريه عناصر كلها تتأكد يف إعرتاف التشريعاتذلك أ      

هذه القاعدة اليت تعد بعدا من أبعاد  . جيب توافرها يف القضاة، ص كقاعدة حتمية صبثنائية النزاهة و التخ

  الطعن يفضمان حق املتهم  وكذا  )2( . إرسائها يف احملاكمات العدالة املنشودة و دعامة من دعائم

  ــــــــــــــــــــــ

إللتماس إعادة النظر فقد حدد املشرع احلاالت اليت ميكن فيها تقدمي هذا التطبيق على سبيل احلصر وهي أربع  =

الشخص على نفس اجلرمية مرة كمة وأخذ �مكانية إعادة حما . حاالت، كما أنه حصرها يف مادة اجلنا�ت دون غريها 

.   اإلجراءات اخلاصة �لطعن لصاحل القانونيفأخرى يف حالة ظهور أدلة جديدة وكذا يف حالة وجود خطأ جوهري 

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 531و 530املادتني نص  تفصيل ذلك راجع يف

يؤكد على "  ال إدانة إال مبقتضى قانون" الشرعية يف قوله:  ملبدأوعليه فإن هذا النص الدستوري إىل جانب تكريسه  )1(

كما يفهم منها أنه أصدر قانون جيرم فعال ما . ، إال بقانون يكون صادر قبل إرتكاب الفعل  از جترمي األفعالو عدم ج

هذا احلق  و ترسخ سم وبذلك فإن هذه الضمانة الدستورية تر .  فال ترتتب إدانة بناء على هذا القانون، بعد إرتكابه 

نص املادة  راجع يف تفصيل ذلك . اآلمرة اليت ال جيوز اإلتفاق على خمالفتها صبح من القواعد العامةيوتسمو به إىل أن 

  . 1996من دستور  46

 فنظرا لكون القاضي بشرا قد. إال أ�ا ال تعد ضما�ت كافية لتحقيق العدالة ، هذه العناصر  ن أمهية و�لرغم م )2(

  =تنجـم  خطاء رمباأىل احلقيقة بسبب ما قد يقع من إنه ال يوفق يف الوصول أ، ذلك ما يعين  خيطئ كما قد يصيب
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على فكرة أن القضاة بشر قد يعرتيهم اخلطأ تقوم األنظمة القضائية  نطالقا من أن، إ يف األحكام القضائية

وأتت أحكامهم خمالفة للقواعد املقدرة  سم منازعات بني الناس يف ا�تمع، فإذا تصدوا حل والنسيان

   . ، وال سبيل إىل ذلك إال عن طريق الطعن إلصالحها

اجلزائري مل يتضمن نصا صرحيا خبصوص الدستور جند أن  )1( اجلزائري�لنسبة للوضع يف التشريع و       

وقاعدة عامة من  فرتضامعتربا إ�ه مة ضمنية له بطريقفلكنه ك، األحكام القضائية  لطعن يفحق املتهم يف ا

لكن هناك نصوص مل  . فرد يكرس هذا الضمانو�لرغم من إنتفاء وجود نص صريح ومت . قواعد التقاضي

سلمة بديهية ال و لكنها تؤكد بقوة مكانته يف التشريع اجلزائري كم، يع هذا الضمان من أجل تشر  عتوض

ينظر القضاء يف الطعون  :  "على أنهاجلزائري  رو من الدست 143فتنص املادة  . عليها حتتاج إىل النص

رغبة املشرع يف  من إستقرانه إىل إال أن هذا النص ال ميكن الوصول ."  املرفوعة يف قرارات السلطة اإلدارية

لكن ميكن اإلعتماد عليه يف الوصول إىل رغبة ، تكريس ضمان حق املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية 

   )2( . و إعتداده �لطعن كإجراء أمام اجلهات القضائية املشرع 

   : يف التعويض املتهم ضمان حق_ 5ب

، األمر الذي  مبناسبة حماكمته جنائياعديدة  اإلنتهاكات و األضرار اليت تلحق �ملتهم ذلك أن       

يستلزم إقرار حقه يف التعويض و وضع آلياته رغبة يف السمو به إىل منزلة الضمان الفعال الذي يعول عليه 

كفالة حق املتهم يف احلصول "  يف التعويض مبضمان حق املته بذلك يصري املقصودو . صاف املتهم يف إن

عه به أو تسبب يف وقوعه خبطئه حبيث خلق خرقا إلحدى دعامات حقه يف على ما جيرب الضرر ممن أوق

الذي   لدستور الذي يعد القانون األمسىا جند، التشريع اجلزائري يف   �لنسبة للوضعو .  "  حماكمة عادلة

ورغم أنه  . و يضفي طبائع الشرعية على ممارسات السلطات، يضمن للحقوق و احلر�ت الشخصية 

  ي ــوكفل بذلك للمتقاض . 22ا ورد يف مادته ف يف ممارسة السلطة بصفة عامة كملتعسيعاقب على ا
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، عالوة على قد يفوته  ، أو فهمه لنص قانوين خالفا ملا قصده املشرع ستخالصه من وقائع غري متماسكةإبسبب  =

  . وهوبصدد البحث عن احلقيقة

  .530_528ص ص ،  سابق، مرجع  حامت بكارلة أنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسأ )1(

  . 1996 من  دستور 143راجع يف تفصيل ذلك نص املادة  )2(
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إال أنه  . منه 105، حسب ما ورد يف املادة  و إحنراف يصد عن القاضيمحاية قانونية من أي تعسف 

يرتتب "  : اليت تنص على أنهمنه  140املادة لنص  قصر فكرة التعويض على اخلطأ القضائي وذلك طبقا

فنجد أن املشرع اجلزائري "  على اخلطأ القضائي تعويض من الدولة و حيدد القانون شروط التعويض وكيفياته

هناية �لتعويض عن اخلطأ القضائي دون �قي حاالت إستحقاق املتهم للتعويض مثل التعويض عن  أبدى

  )1( . اإلنتهاكات التشريعية حلقوقه الدستورية

  

  : الرقابة القضائية على إحرتام ضما�ت احملاكمة العادلة�نيا : 

ون القان ئري مبوجبراءات اجلزائية اجلزاالرقابة القضائية إجراء جديد أدخله املشرع يف قانون اإلج إن      

املؤقت و  املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية كبديل للحبس 04/03/1986املؤرخ يف  50_ 86م رق

وتربز مظاهر هذه الرقابة من خالل تلك املكرسة خبصوص   . وسيلة للحد من اللجوء إىل احلبس املؤقت

  ك املكرسة من خالل الطعن . و كذا تل، صحة اإلجراءات اجلزائية 

  : الرقابة  على صحة اإلجراءات اجلزائية_ 1

 أن جهاز الضبطية القضائية" اجلزائري اإلجراءات اجلزائية  انونمن ق 12املادة مبوجب نص تقرر قد ل      

،  امجهاز خيضع لرقابة غرفة اإل� ،بعض النص على إدارته و اإلشراف عليه من إختصاص النيابة العامة  ،

نظم قانون اإلجراءات اجلزائية هذه ف ."  ... وذلك حتت رقابة غرفة اإل�ام لذلك ا�لس وهي جهة قضائية 

تراقب غرفة اإل�ام "  :        على أنه 206تنص املادة املادة و  .  211إىل  206من الرقابة يف املواد 

م بعض مهام الضبط القضائي الذين ميارسو�ا األعوان املنوطة هل اط الشرطة القضائية املوظفون وأعمال ضب

  ) 2( . " و اليت تليها من هذا القانون 21حسب الشروط احملددة يف املواد 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . منه 140و  105،  22ونص املواد : .  1996 ذلك ديباجة دستورراجع يف تفصيل  )1(

وما تتضمنه ، �دارة و إشراف النيابة العامة على جهاز الضبطية القضائية مل يكتف ، وهذا يعين أن القانون اجلزائري  )2(

، بل إنه أخضعه لرقابة قضائية تباشرها عليه غرفة اإل�ام وهي رقابة  هذه اإلدارة و اإلشراف من تبعية و رقابة على عمله

  =يت ــال، ضائية يتحدد نطاقها حبسب ما يقرره القانون لضابط الشرطة القضائية من إختصاصات شبه ق
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نظرها بوظيفة املراقبة تلقائيا مبناسبة تضطلع غرفة اإل�ام  أن، واملستقر عليه �لنسبة للمشرع اجلزائري       

أو بناءا على طلب ، وقد متارس وظيفة الرقابة بناءا على طلب يقدمه النائب العام  . ة معروضة عليهاقضيل

فيخضع أعضاء جهاز الضبط القضائي . يتحدد بنطاق كل جملس قضائي ، وهو إختصاص حملي  . رئيسها

عدة ضباط الشرطة من هذه القا ويستثىن . على مستوى كل جملس قضائي لرقابة غرفة اإل�ام لنفس ا�لس

اجلزائر قضاء حيث أخضعهم لرقابة غرفة اإل�ام �لس ، القضائية و أعوا�م التابعني ملصاحل األمن العسكري 

فتنص . وهوما يعين إختصاصا وطنيا هلذه الغرفة �لنسبة لتلك الفئة من جهاز الضبطية القضائية . العاصمة 

�جلزائر العاصمة  امغري أن غرفة اإل�" على أنه : اجلزائري  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق  207/2املادة 

، وحتال القضية على غرفة  فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري، صاحبة اإلختصاص  تعترب

، بعد إستطالع رأي وكيل اجلمهورية العسكري املوجود �حملكمة العسكرية  اإل�ام من طرف النائب العام

 و انونقذات المن  18تحدد بنطاق املادة ت اليتو   الرقابة، مهمة وتباشر غرفة اإل�ام .  "  إقليميااملختصة 

  )1( . على الضبط القضائي عن طريق اإلجراءات املتعددة لتزام ضباط الشرطة القضائية �حكامها�

، مث  الرقابة القضائية نطاقمن خالل  عرض ، و ميكن حتليل الرقابة على صحة اإلجراءات اجلزائية       

   عرض البطالن كإجراء لتفعيل الرقابة و ضمان فاعلية احلماية الدستورية .

   : نطاق الرقابة القضائيةأ _ 

  أربع جهات نوجزها كما يلي : مننطاق الرقابة القضائية  يتحدد      

  :وىل اجلهة األ_  1أ

فتظهر بذلك ئية من إختصاصات شبه قضائية حبسب ما يقرره القانون لضابط الشرطة القضاوذلك       

يتوىل الذي هاز اجل ،الضبطية القضائية  ، عرب إعتبار جهاز الرقابة القضائية على الضبط القضائيمسألة 

، و القبض عليهم إلقرار  التحري ومجع اإلستدالالت عن اجلرائم املرتكبة والتحري عن مرتكبيها و تعقبهم

  ي أداء ـجهازا مساعدا للسلطة القضائية ففهي بذلك تعد . مرتكبيها  العدالة و توقيع اجلزاء على
  

  ـــــــــــــــــــــ

أمحد فتحي أنظر : _ ملزيد من التفصيل يف املسألة  وما يليها . 12عليها قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة تنص  =

  وما يليها . 123، ص  ، املرجع السابق سرور

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 207و  18لك ما تضمنته املادتني راجع يف تفصيل ذ) 1(
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فال يتدخل مأمور . ري فة الضبط اإلداتبدأ وظيفة الضبط القضائي حيث تنتهي وظيو �لنتيجة  . مهمتها

  حيث ميارس إجراءات  .العام يسمى جرمية  ماهذه إال إذا وقع إخالل فعلي �لنظ تهضبط القضائي بصف

  )1(  . و سلطات حدد�ا القوانني املختلفة حبدود متفاوتة

ة من خالل الدعوى الضبط القضائي يف ممارسة اإلجراءات املختلفويتفاوت املدى املمنوح لرجال       

ضع رجال الضبط القضائي يف قيامهم مبهام الضبط خيإذ ، من تشريع آلخر،  اجلنائية و املراحل احملددة هلا

، وإلشراف النائب العام يف دائرة ا�لس  القضائي إلشراف وكيل اجلمهورية املباشر يف دائرة كل حمكمة

 ضبط القضائي ، دون أعمال وظيفتهم املعتادة  أيتقتصر على وظيفة العلى أن هذه الرقابة  . القضائي

 تبعية رجال الضبط القضائيوترجع مسألة  . أدائها لرؤسائهم اإلداريني فحسب يف اليت خيضعوناألصلية و 

، أو من  ، سواء بتكليف من وكيل اجلمهورية للنيابة العامة ��م يقومون جبمع اإلستدالالت بشأن اجلرائم

مام قاضي التحقيق أو أ، سواء بتحريكها  دالالت ميهد للدعوى العموميةتمجع اإلس وأن. تلقاء أنفسهم 

   )2(.  احلكم أو حبفظها

  الثانية :هة _ اجل2أ

ضابط الشرطة أن   ذلك،  ضباط الشرطة القضائية إخطار وكيل اجلمهورية ةادر بمبالنطاق  يتحددو       

، يرسلون إليه حماضر  ت و اجلنح اليت تصل إىل عملهمالقضائية يبادرون �خطار وكيل اجلمهورية �جلنا�

  ي ـلضبط القضائوه يف تلك احملاضر عن صفة انوجيب أن ي) 3( .اإلستدالالت اليت حيررو�ا فور إجنازها 
  

  

  ـــــــــــــــــــــ

كما يف  معينة ة وعند حدودو وظيفة الضبط القضائي يف نظام اإل�ام العام ال تؤدي مبعرفة األفراد إال بصفة إستثنائي )1(

أنظر : _ للتفصيل  .اإلدعاء املباشر، بل تؤدي مبعرفة موظفني حتددهم القوانني وتطلق عليهم مأموري الضبط  القضائي 

  . 85_84ص  1981  ، دار الكتاب اللبناين ، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية إبراهيم الشباين

. ملزيد  وتباشر النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خالل عدة إجراءات.  لعامةوهو ما ختتص به النيابة ا )2(

   . و ما يليها 123، ص  سابق، مرجع  حممد حمدةمن التفصيل يف املسألة أنظر: _ 

الشرطة  يتعني على ضباط�لقول أنه : "  اجلزائريمن  قانون اإلجراءات اجلزائية  18وهذا ما تنص عليه املادة ) 3(

القضائية أن حيرروا حماضر �عماهلم وأن يبادروا بغري متهل إىل إخطار وكيل اجلمهورية �جلنا�ت و اجلنح اليت تصل إىل 

  = هاـ. وعليهم مبجرد إجناز أعماهلم أن يوافوه مباشرة �صول احملاضر اليت حيررو�ا مصحوبة بنسخة من عملهم
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و يتسىن  اجلمهورية فذلك خيتص بتقريره وكيل،  تتضمن هذه احملاضر جرمية ما  مل اخلاصة مبحررها ولو

يف الكشف عن اجلرائم و معاقبة  و توجيه حنو مصلحة ا�تمعالضبطية القضائية للنيابة العامة متابعة نشاط 

مقرتفيها و إخالل ضابط الشرطة القضائية بواجبه هذا بعرضه ملراقبة و مسألة غرفة اإل�ام عمال �ملادة 

و      وتراقب غرفة اإل�ام أعمال ضباط الشرطة القضائية  اجلزائري . انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 206

عض مهام الضبظ القضائي الذين ميارسو�ا حسب الشروط احملددة يف املادة األعوان و املوظفون املنوطة �م ب

  )1( . القانون تذاا من واليت تليه  21

  :ثالثة الهة _ اجل3أ

ونة وكيل اجلمهورية امبعملزمون  مبكو�.  يةور وكيل اجلمه ساعدة رجال الضبطبة القضائيةمتحدد تو      

كما ينفذون ما قد �مر به يف هذا الصدد   . التحري عن اجلرائمالبحث و  راءاتإج أثناء مباشرته بنفسه

يقوم وكيل اجلمهورية بتلقي " على أنه : تنص  اليتائية و ز من قانون اإلجراءات اجل 36حسب نص املادة 

يباشر بنفسه أو �مر �ختاد مجيع اإلجراءات . و يقرر ما يتخذ بشأ�ا  و البالغات الشكاويو  احملاضر

و يعد تقاعسهم عن ذلك إخالال .... " حث و التحري عن اجلرائم املتعلقة بقانون العقو�ت الالزمة للب

و يتعني على هؤالء الضباط  .النيابة العامة املتعلقة  ط أخد إذن مناخطريا بواجبا�م جيب على الضب

د حجز األشخاص ، ومن ذلك متدي إستئذان النيابة العامة بصدد كثري اإلجراءات اهلامة وإال كانت �طلة

لصاحل التحقيق األويل يف غري حاالت التلبس و تفتيش منازل املشتبه  يف إرتكا�م جناية أو جنحة يف 

التلبس و حتقيقا جلدوى الرقابة حول النائب العام تقدمي ضباط الشرطة القضائية إىل غرفة اإل�ام ملساءلتهم 

  ة ـقاء نفسها أن تنظر يف ذلك مبناسبتل بل جيوز للغرفة من، ملنسوبة إليهم عن اإلخالل ا

  

   ــــــــــــــــــــــ 

مؤشر عليه ��ا مطابقة ألصول احملاضر اليت حرروها وكذا مجيع املستندات والو�ئق املتعلقة �ا و كذلك األشياء  =

 )1( لدى حمكمة املختصة  وترسل احملاضر اخلاصة �ملخالفات و األوراق املرفقة �ا إىل السيد وكيل اجلمهورية املضبوطة

  . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن  206 و 21ملزيد من التفصيل يف املسألة راجع نص املادتني 
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و للغرفة توجه  اجلزائريمن قانون اإلجراءات اجلزائية 207/1املادة  طبقا ملا تضنته ة عليها قضية مطروح

أو �سقاط تلك الصفة  ، ، أو توقفهم عن مباشرة وظيفة الضبط القضائي بصفة مؤقتة إليهم مالحظات

اليت قد ، التأديبية  وال خيل كل ذلك �جلزاءات.  انونقذات المن  209املادة طبقا ملا تضمنته عنهم �ائيا 

ىل النائب العام إذا نسب إىل أحدهم إرتكاب جرمية إ، أو �رسال امللف  توقع عليه رؤسائهم التدرجييني

      )1(.  املذكور قانونالمن  210املادة طبقا ملا تضمنته 

  الرابعة :هة اجل_ 4أ

اضر أو التقارير اليت حيررها رجال احمل، ذلك أن  قوة إثبات حماضر الضبط القضائي لةتظهر مسأحيث       

و أمضوها           ها و ، وحرر  طها الشكليةو ذا إستوفت شر إإال الضبط القضائي ال يكون هلا قوة اإلثبات 

أوه أو مسعوه أو أثناء مباشرة أعمال وظيقتهم، وأوردوا فيها عن موضوع داخل نطاق إختصاصهم ما قد ر 

ومن مث فال يكون هلذه  اجلزائية اجلزائري ، راءات انون اإلجمن ق 214 املادة طبقا لنصعاينوه �نفسهم 

احملاضر أو التقارير قوة يف اإلثبات إذ مل حتمل توقيع من حررها و سوف نرى أن حىت ومع سالمتها تعترب 

من قانون  215جمرد إستدالالت ختضع ملطلق تقدير احملكمة ما مل تنص القانون على  خالف ذلك املادة 

   )2( . ءات اجلزائيةاإلجرا

ن وظيفة الضبطية ، تظهر الرقابة اإلدارية ذلك أ على الضبط القضائي قضائيةالالرقابة جانب وإىل        

هي وظيفة وقائية تتمثل يف منع وقوع اجلرائم عن طريق إقرار األمن والنظام يف ا�تمع حىت ال تقع  اإلدارية

و إجراءات التحقيق من ر�ت اليت يقوم �ا رجال الشرطة اجلرائم وهي يف سبيل ذلك تقوم بعمل الدو 

أمهية التمييز بني الضبط اإلداري و الضبط  فتظهر بذلك . د أو ما يقال هلا  اإلستقافشخصية الفر 

  مة من غري من هلم صفة الضبط رجال السلطة العا القضائي يف أنه إذا حدث و قام رجال الشرطة أو أحد

  ـــــــــــــــــــــــ

    18اجع أيضا املواد ور  257_  256، ص  ، املرجع السابق حممد حمدةأنظر: _  ملزيد من التفصيل يف املسألة )1(

  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري . 210و   209 ، 207/1،  36

  اجلزائري .  من قانون اإلجراءات اجلزائية 215و  214/2ملزيد من التفصيل  يف ذلك ما تضمنته املادتني  )2(
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القضائي �ي إجراء من اإلجراءات اليت خوهلا القانون لرجال الضبطية القضائية فإن عمله يقع �طال وال 

مينح هذه الصفة يف األصل أو خرج عن منح هذه الصفة عن نطاق إختصاصه املكاين أو ، سواء مل  يعتد به

  )1( النوعي.

  يف التشريع اجلزائري : ضمان فاعلية احلماية الدستوريةء إجرائي لتفعيل الرقابة و البطالن كجزا_ ب

من قانون  231املادة ، بعكس املشرع املصري الذي أورده يف  مل يعرف املشرع اجلزائري معىن البطالن     

  جزاء إجرائي يرتتب على عدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة �ي " :  اإلجراءات املصري على أنه 

هو  " ال بطالن فاملشرع: ، فذهب رأي إىل أنه  وهناك أراء أخرى قيلت حول البطالن " .إجراء جوهري 

،  احلاالت لقاضي أن يقرر البطالن يف غري هذهحبيث ال جيوز ل، الذي يتوىل بنفسه حتديد حاالت البطالن 

   ."  ويسمى البطالن اإللزامي

  

  ـــــــــــــــــــــــ

بط اإلداري يف مدلوهلا القدمي تثري يف الذهن صورة تنسيق املدينة وترتيبها و تضمنت داللتها على  ضكانت فكرة ال )1(

، وإنصراف هذا  و سيادة القانون فيها، و تنظيم مرافقها العامةكل ما يتكافل و يرمى إىل تنظيم اجلماعة يف كنف الدولة 

إىل حتقيق أهداف يف اجلماعة السياسية عن طريق جمموعة األوامر و القواعد اليت تتوالها  18املعىن يف فرنسا خالل القرن 

يق أهداف اجلماعة، أي اهليئة اإلدارية و تتمثل هذه النشاطات يف تقييد األفراد يف بعض أوجه تصرفا�م من أجل حتق

اجلماعة السياسية و تبلورت أغراض الضبط اإلداري يف املفهوم احلديث يف سيادة النظام العام و إشاعة األمن وحيطة 

، ووضحت الوسيلة لتحقيق هذه األغراض و ذلك بتدخالت اإلدارية املشروعة يف  الصحة العامة و توفري السكينة

دون وقوعها و  غرض يرمي ملنع وقوع اجلرمية �حليلولة رزمن خالل هذه اإلغراض نشاطات األفراد و اجلماعات ، وب

كغرض يهدف إىل  احلديثة عناية خاصة �ذا  ، وأولت القوانني �لسهر الدائب ملراعاة حسن تطبيق القوانني و األنظمة

، �لواجبات اليت حتقق تلك اإلغراض . ولضمان إلتزام األفراد و اجلماعات  حتقيق الدفاع اإلجتماعي للوقاية من اجلرمية

وتسند إىل جمموعة من املوظفني أمر مراقبة التقيد  . سنت الدولة من القوانني واألنظمة ما يكفل مبراعاة تلك األغراض

�ا ، وتتبع جمموعة املوظفني املكلفة �ذه القوانني السلطة التنفيذية يف الدولة كو  �ذه القوانني و التأكد من حسن تنفيذها

الصفة الغالبة يف جمموعة املوظفني املكلفني بوظيفة على أن  . الوالية الضابطة على وجه األصالة أو اإل�بة التشريعية

أو �ختصاص أصيل مبوجب قوانينهم    ، سواء �حالة قانونية مباشرة  هي يف مراتب الشرطة املختلفة، الضبط اإلداري 

  = يف نشاطات األفراد مستندين  داريحيث يتدخل أعضاء الضبط اإل. اخلاصة 
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  _ ماهية البطالن يف التشريع اجلزائري : 1ب

من شأنه  . ة ختلف شروط الصحة كلها أو بعضهاجتقرره غرفة اإل�ام نتي، اء موضوعي ز البطالن ج      

جلرمية ا، ذلك أن القواعد اإلجرائية وضعت بغرض الكشف عن حقيقة  جتاه آل�ره القانونيةيرتب عدم إأن 

 مما يتطلب عند عدم إحرتام. حر�ته األساسية مبا يضمن للمتهم حقوقه و ، رتكا�ا و املسامهني يف إ

، وقد نظم القانون البطالن �سلوبني . البطالن اء املوضوعي وهو ز ، توقيع اجل تهاو خمالفأالقانونية األشكال 

،  وهو ما يطلق عليه البطالن املطلق. مرة يرتبه صراحة يف حالة توافر أسبابه احملددة يف القانون حتديدا دقيقا 

   )1(ومرة أخرى يرتبه عن خمالفة األحكام اجلوهرية وهي حاالت غري حمدد . 

مسح للمعين  ، ألنه اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية مذهب البطالن النسيب ملشرعاو لقد إعتنق        

متسكه ال يكفي سكوت املتهم  مثال عن ف . �ألمر أن يتنازل صراحة عن حقه يف التمسك �لبطالن

تراع يف  مل م الذيوز للخصجيعلى أنه :  "  اإلجراءات اجلزائية انونمن ق 157/2تنص املادة ، اذ �لبطالن 

يتعني أن يكون و  ." ، ويصحح بذلك اإلجراء حقه أحكام هذه املواد أن يتنازل عن التمسك �لبطالن

ويف نفس الوقت يقرر يف . جيوز أن يبدي إال يف حضور احملامي أو بعد إستدعائه قانو�  التنازل صرحيا وال

   . )2( أحوال معينة البطالن املطلق أو القانوين

  اجلزائري : قانون اإلجراءات اجلزائية فإن حاالت البطالن القانوين_ 2ب

بطالن التفتيش خرقا الوضع املنصوص عليه قانو� وهي  البطالن مبجرد توافريف هذه احلاالت يقرر       

  املقررة  مبخالفة األحكام القانونية بطالن التفتيش الذي يتم 48تقرر املادة  . كما 47و  45حلكم املادتني 

  

  ــــــــــــــــــــــ

لوائح الضبط اإلداري وهي اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية بقصد احملافظة على النظام بعناصره الثالث إما إىل  =

  وما يليها 123، ص  املرجع السابق ، أمحد فتحي سرور. أنظر : _  األمن العام ، السكينة العامة ، الصحة العامة ""

  .و ما يليها  252و ص  124، ص نفسه رجع مل، ا أمحد فتحي سرورأنظر : _  )1(

  47،  45وراجع أيضا نص املواد  160 ، ص سابق، مرجع  حممد حمدةملزيد من التفصيل  يف املسألة أنظر : _  )2(

  من قانون اإلجراءات اجلزائبة اجلزائري . 157و  105،  100
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  أو حبضور وهي اليت تقرر وجوب إجرائه حبضور صاحب املسكن أو من ينوب عنه. 47و 45يف املادتني 

  ب مراعاة اإلجراءات اليت يجف"  عة اخلامسة و الثامنة مساءا فتنص، وأن يتم بني السا أو حبضور شاهدين

و   100حلكمي املادتني  ااإلستجواب خرق النويرتتب على خمالفتها بط. ""  47و 45إستوجبتها املاد�ن 

على وجوب مراعاة قاضي من ذات القانون  157تنص املادة كما  . اإلجراءات اجلزائية انونمن ق 105

تعلقتان �حلضور األول وما يقرره القانون من حقوق امل 105و  100التحقيق لألحكام املقررة يف املادتني 

املواجهة بينهما إال حبضور و بسماع املتهم و املدعي املدين ،  وعلى قاضي التحقيق إحرتامها . للمتهم

   )1( . وإال ترتب البطالن على خمالفتها، ا املتعلقان �إلستجواب و مساع املدعي املدين محماميه

القانون نفسه على من  159تنص املادة ف ، ت البطالن ملخالفة القواعد اجلوهريةحاالأما فيما خيص       

يرتتب البطالن أيضا على خمالفة األحكام اجلوهرية املقررة يف هذا الباب خالف األحكام املقررة يف "  أنه :

 " وىترتب على خمالفتها إخالل حبقوق الدفاع أو حقوق أي خصم يف الدع اإذ 105و  100املادتني 

، وهي قاعدة  يرتتب على خمالفتها بطالن اإلجراء، املستخلص من هذه املادة أن املشرع وضع قاعدة عامة و 

عامة تتعلق حبقوق الدفاع وحق اخلصوم يف الدعوى، �ركا أمر حتديد احلاالت اليت تدخل حتتها إلجتهاد 

   )2(. القضاء و الفقه 

القاعدة املقررة قانو� هي أشرتاط أن . ذلك  جراءات الباطلةتصحيح اإلتظهر مسألة و�ذا اخلصوص       

  168أن يكون اإلجراء الذي يبادر به قاضي التحقيق ضرور� �رى التحقيق تطبيقا حلكم املادة 

  ــــــــــــــــــــــ

  ائري .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلز  157 و 105،  100،  47،  45املواد : راجع يف تفصيل ذلك ) 1(

اجلهة  على و تعترب ضمن تلك احلقوق املرتبة للبطالن عند خمالفتها عدم إستجواب املتهم ولو مرة واحدة قبل إحالته )2(

قاضي عن عدم تبليغ اخلصوم األوامر القضائية الصادرة و  عدم إبالغ اخلصوم مبوعد إجراء التحقيقو  القضائية املختصة

التحقيق قاضي س ـأن جيلو .  عدم تبليغ املتهم قرار اإل�ام و ا وفق ما يقرره القانونالتحقيق إلستعمال حقهم يف إستئنافه

به أمام ضباط التعذيب أدىل  إلعرتاف متهم حتت وطأةاإلستناد و .  كان قد سبق له وأن حقق فيها  للحكم يف قضية ما

. ملزيد من  ضابط بناءا على إ�بة عامةاليت يقوم �ا ال، أعمال التحقيق و  الشرطة القضائية بناءا على إ�بة قضائية

من  195و   105  100. و راجع أيضا املواد :  161 ، ص ، املرجع السابق مد حمدةالتفصيل يف املسألة أنظر:  _ حم

  .قانون اإلجراءات اجلزائبة اجلزائري 
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ن �ختاذ مجيع يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانو "  على أن : اليت تنصاجلزائري  انون اإلجراءات اجلزائيةقمن 

وكذلك " ليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة ، �لتحري عن أدلة اإل�ام و أدلة النفي االتحقيق إجراءات 

وتقوم الغرفة من تلقاء نفسها  . القيود و الشروط احملددة قانو� ، صادرا وفق ه أي يكون صحيحايشرتط في

البطالن  ربتصحيح اإلجراء أو اإلجراءات أو تقر  ،، أو بناءا على طلب قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية 

أو أن .  أو بعضها      كلها لإلجراءات الالحقة له   بطالن �لنسيةة لإلجراء املشوب به أو تقرر الب�لنس

ذات من  158فتنص املادة . الباطلة ت �مر قاضي التحقيق أو أي قاض آخر �عادة اإلجراء أو اإلجراءا

ليه أن يرفع األمر تراىء لقاضي أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب �لطالن فع" إذ  انون على أنه :قال

ية وإخطار املتهم ل هذا اإلجراء بعد إستطالع رأي وكيل اجلمهور غرفة اإل�ام ��لس القضائي بطلب إبطال

فإنه يطلب إىل قاضي التحقيق أن يوافيه  فإذا تبني لوكيل اجلمهورية أن بطال� قد وقع  .... و املدعي املدين

ءات النظر يف صحة اإلجرا وللغرفة سلطة"  مبلف الدعوى لريسله إىل غرفة اإل�ام و يرفع هلا طلبا �لبطالن

بطال�ا كلما جد هلا سبب من أسباب البطالن فتنص الفقرة األخرية من املادة ب، فتقضي  ة أمامهااملرفوع

.  " 191ويف كلتا احلالتني تتخذ غرفة اإل�ام إجراء وفق ما ورد املادة من القانون نفسه على أنه : "  158

جراءات املرفوعة إليها وإذا إنكشف هلا سبب " تنظر غرفة اإل�ام يف صحة اإل على أنه : 191وتنص املادة 

، وعند اإلقتضاء ببطالن اإلجراءات التالية له كلها  أسباب البطالن قضت ببطالن اإلجراء املشوب بهمن 

  )1( أو بعضها " .

  : الرقابة من خالل الطعن _2

وهرية يف مجيع مراحل بكثري من الضما�ت اجل، أطراف اخلصومة اجلزائية اجلزائري أحاط املشرع لقد       

يصدر احلكم مقرت� بظلم د و�لرغم من ذلك فق . م من العقابأو يفلت جمر  ريء، حىت ال يدان ب وىالدع

كما أن .طاملا أن الذي يقضي بني الناس هو بشر مثلهم كاملة ، ، فالعدالة البشرية ليست   أومشو� خبطأ

أمهية الطعن �لنقض من قاعدة إزدواج درجة التقاضي وبذلك تظهر  . أطراف الدعوى قد ال ير�حوا لقراره

  الدستورية للطعن �لنقض يف حد ذاته .  من خالل قيمتها الدستورية ومن خالل أيضا األهذاف
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وما  150، ص مذكور  ، مرجع ينأنظر : _ إبراهيم الشبا ملزيد من التفصيل يف مسألة تصحيح اإلجراءات الباطلة )1(

  . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  161و  158 و راجع أيضا املادتني يليها 
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  : يقاضاألمهية الدستورية لقاعدة إزدواج درجة التأ _ 

ين أنه ال يرقى يف إعتبار يتبني أنه مل ينص على هذا املبدأ مما يع ، من مطالعة نصوص الدستورو إنه      

ويرى  .  ر خبالفهااليت  ال ينبغي للتشريع أن يصد، الدستوري إىل مستوى املبادئ الدستورية  املؤسس

وقد إستقر قضاء  . للمصلحة العليا للعدالةيعد ضما� أساسيا ملصاحل املتقاضي و ،  أالبعض أن هذا املبد

ال جيوز لنظام العام و �تتعلق ، دواج درجة التقاضي ز قاعدة إ ننقض وجملس الدولة يف فرنسا على أحمكمة ال

�نه ال  جيوز ملرسوم أن يسلب حق ، وهكذا قضى جملس الدولة الفرنسي  . يعياخلروج عنها إال بنص تشر 

وأن التشريع وحده . عد مبدأ عاما يف اإلجراءات يدرجة التقاضي  يةدواجز غري إئناف إعتمادا على أن اإلست

و قرر بشأن مرسوم متعلق �لرسوم ف ، غري أن ا�لس الدستوري كان له رأي آخر . ميلك املساس �ذا احلق 

 . ستئنافوعليه ميكن للمرسوم إلغاء احلق يف اإل. أساسيا يف جمال املنازعات الضريبية  انص أنهالضرائب 

)1(  

  �لنقض) (الطعن :على درجتني يف التشريع اجلزائري ملبدأ التقاضيوالدستورية القانونية ب _ األمهية 

الطعن مبعىن  ميكننا إجياز األمهية القانونية والدستورية ملبدأ التقاضي على درجتني يف التشريع اجلزائري      

   �لنقض كمايلي :

        :�لنقض   نللطع _ األمهية القانونية1ب

وهي تلك املبادئ اليت يقررها أو  . عترب أحد املبادئ العامة للقانوني، ن مبدأ التقاضي على درجتني إ      

 ىنبدئ األساسية اليت ياإىل املب وىل اإلجتهات العامة يف التشريع أيكتشفها أو يستنبطها القضاء مستندا إ

عية أو إىل مقتضيات النظام اإلجتماعي واإلقتصادي يف الدولة بيستور أو إىل مبادئ العدالة الطعليها الد

مثة تكستب هذه  ومن  . ورد النص وحىت يف حالة غياب النصوذلك بناء على واجبه يف اإلجتهاد يف م

يذهب رأي الفقه إىل أن هذه  كما قوة إلزامية أساسها املادة األوىل من القانون املدين اجلزائري .، املبادئ 

  تعترب مابين،ألن ذلك يتناىف مع سيادة القانون . أعلى منه  تهلا قوة القانون املكتوب وليس، ئ املباد

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

�ن �خر احملكمة اإلدارية يف الفصل يف ، قرر  1975نوفمرب  19ريخ ابل إن جملس الدولة الفرنسي يف قرار له بت )1(

و تدخل يف إختصاص  خيرج الدعوى من حوزة هذه احملكمة، دد�ا الالئحة الدعوى من خالل مدة الشهرين اليت ح

  . ر جملس الدولة الفرنسي املذكورقرافصيل ذلك ما تضمنه راجع يف ت.ا جملس الدولة ليفصل فيها إبتدائي
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و يذهب .وعلى هذا األساس ميكن للقانون فقط أن ميسها �لتعديل أواإللغاء  . أعلى من التشريع الفرعي

املستوحاة من  بينما يفرق رأي آخر بني املبادئ . قوة مبادئ الدستور ذه املبادئهلإىل أن  العميد فيدل

العامة يف  دة من اإلجتاهاتمبادئ الدستورية نفسها و املبادئ املستو اليت يكون هلا قوة امل، الدستور 

إن ف وإىل جانب ذلك  . ، وهو رأي  له وجاهته حيث يكون هلا مرتبة أدىن من مرتبة التشريع. التشريع 

ا للقانون أن يعدهلو ميكن ،  يمة أعلى من قيمة التشريع الفرعياملبادئ العامة للقانون يف الواقع تكون هلا ق

ربى يف قيمة ك يستحسن أن يتبناها القانون أو الدستور إن كانت هلا، ادئ بكما أن هذه امل. أو يلغيها

   )1( . حتقيق العدالة و املساواة

  : األمهية الدستورية للطعن �لنقض_ 2ب

ية لدى رفة اجلزائميكن الطعن فيه بطريق الطعن أمام الغاليت  قرارات غرفة اإل�ام  من خالل تجلىوت     

 انونمن ق 495للمادة عن فيها يف هذا الصدد حمدد طبقا القرارات اليت جيوز الطن غري أ . احملكمة العليا

بعبارة  الرقابة القضائيةو ؤقت دا ما يتعلق منها احلبس املي مجيع قرارا�ا ما عه اجلزائرياإلجراءات اجلزائية 

املخالفات عندما تفصل يف اإلختصاص أو أ�ا و اجلنح مبا يف ذلك اإلحالة الصادرة منها يف قضا� ، أخرى 

وبذلك  . رارات إنتفاء وجهى الدعوى، وكذلك اجلنا�ت وكذا ق فصلت �ائيا يف الدعوى املدنية

قبول فإن قرارات غرفة اإل�ام ب،  الرقابة القضائيةؤقت و ارد هو ما يتعلق �حلبس املفاإلستئناف األوحد الو 

  )2( ة .�ائيأورفض اإلفراج املؤقت 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

يه ملبدأ التقاضي على درجتني يف القانون اإلجرائي اجلديد بنوهو ما قام به املشرع اجلزائري حني نص صراحة على ت )1(

ما ، على أن القانون نفسه ميكن تعديل هذا املبدأ ك مما يعين عدم إمكانية املساس �ذا املبدأ من قبل التشريع الفرعي

   ذا�ا. انون اإلجراءات املدنية و اإلدرارية من ق 6نصت املادة 

راجع يف تفصيل ذلك نص .  قرارات اليت تنظر فيها غرفة اإل�ام يف مسألة الرقابة القضائيةالإىل  و ميتد هذا اإلستثناء) 2(

  من قانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري . 495املادة 
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  اخلامتة.............................................الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

 

  اخلامتة : 

ميتد سلطا�ا يف جمتمعنا الدميقراطي ، قد تضطر كل دولة قانونية ،  شكاليةمن معاجلة إبعد اإلنتهاء       

كافيني مناسبني و  ،عمل و منهج حبث ا يف ذلك خطة قد إتبعنف، التصدي هلا �ملعاجلة امليثالية إىل املعاصر 

هذا . أين  حبثنا املتواضعموضوع ه ف إليا يهدحتقيقا جلملة م، إليصال فكرة حبثنا �رقى الطرق و أجنعها 

  تناولنا مضمونه يف قسمني رئيسيني .

ماهية الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءات ، فقد تناولنا من خالل القسم األول       

يت تقوم ال، لألسس العامة و الدعائم القاعدية  من خالله �صيال و تفصيال عرضنا. اجلزائية بوجه عام 

عرب ما خيص اإلجراءات اإلجرائية من نصوص ، يف نسق متصل حبقوق اإلنسان ، الدستورية  عليها الشرعية

و ظهور الدستور فيها  ، . فظهرت بذلك حاجة موضوع البحث إىل ضرورة عرض و حتليل لفكرة الدولة 

الدستور و سيادة القانون   مبدأ مسوقراطية ، ميالد دستورية و محاية حقوق اإلنسان ،كغاية إلقامة الشرعية ال

�هيك عن ظهور حاجة املوضوع إىل حبث مسألة الشرعية . كأسس للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان 

�ملوازاة مع عرض ذات املسألة للبحث يف ظل . و حقوق اإلنسان بني مقاصد قانون اإلجراءات اجلزائية 

  ية اإلجرائية اجلزائية .املوازنة بني النظم اإلجرائية و فكرة الشرع

فقد تناولنا عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان و تطبيقاها يف ، أما من خالل القسم الثاين       

حىت نقف عند حقيقة السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف �ب وذلك . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

، داخل ا�تمع اجلزائري ، توجهات الدولة لرتسيخ دعائم دولة القانون تعبريا عن ،  نتهجهاي اإلجراءات اليت

أو حىت حمكوم       مشتبه فيه أو متهم ، حترتم فيه حقوق اإلنسان بوسم هذا األخريالذي تتومسه دميقراطيا 

عليه . فظهرت بذلك حاجة موضوع البحث إىل ضرورة عرض و حتليل العناصر الكفيلة بتحقيق مقتضيات 

كضمانة دستورية حلقوق ،ياسة اجلنائية املوسومة أعاله . فظهر بذلك كل من مبدأ الشرعية اجلنائية الس

مسائل محاية حقوق  ها يفة اجلزائري ، من خالل التفصيل فياإلنسان و أثرها على قانون اإلجراءات اجلزائي

حبث و حتليل دور ا�لس  نهيك عا يف التشريع اجلزائري . �اإلنسان ، إىل جانب مبدأ الرقابة على إحرتامه

  الدستوري اجلزائري يف جمال الرقابة على دستورية القوانني على قانـــون

  

461  



  اخلامتة.............................................الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

  

كثاين عنصر من عناصر الشر عية الدستورية و ،  كما ظهر الضمان القضائي   اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .

وعرب نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية ، من حيث التطبيق العملي يف التشريع اجلزائري ، حقوق اإلنسان 

اجلزائري . فظهر بذلك القانون كمصدر لإلجراءات اجلزائية و إستقالل السلطة القضائية كضما�ت 

يف التشريع اجلزائري . �هيك عن عرض و حتليل لقرينة الرباءة و احملاكمة العادلة يف ذات السياق و  دستورية

  عرب حتليل �ال إعماهلا يف القانوىن املذكور .

حىت يتم تنفيذ املشرع اجلزائري بومسه مشرعا و وفق التفصيل أعاله ،  ومن خالل مضمون دراستنا      

مه املنوه به ، فقد رأينا تقدمي مجلة من النتائج و التوصيات رتبها حبثنا هذا .       و دستور� أو عاد� إللتزا

  نعرضها فيما يلي : توصلنا إىل إجيازها وفق الرتتيب املبني أد�ه 

  

  النتائج :أوال : 

زائية اجلفيما له عالقة �إلجراءات ،  ماهية خاصة و متميزة، أن للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان  _ 1

النتيجة ترتبت نتائج  تظهر من خالل قيامها على أسس عامة و دعائم قاعدية . ويف ظل هذه، بوجه عام 

  أخرى . 

    .  الدستورية و محاية حقوق اإلنسانغاية إلقامة الشرعية ان ك،ظهور الدولة و الدستور فيها أن _  2

القوانني دستورية الدستور و مبدأ الرقابة على مسو  بني مبدأ تتجلى، حقيقة محاية حقوق اإلنسان أن  _ 3

  بشكل متميز .

  دت دورها كأساس متني تقوم عليه .إستوجبت مجلة من املقومات حىت أ، _ أن الدميقراطية  4

إستوجبا اإلثنثن معا جلملة من األسس حىت كفال احلماية ، _ أن مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون  5

  اإلنسان يف الدولة القانونية . قالدستورية الالزمة حلقو 

خصوصية جتلت من خالل مقاصد قانون ، _ أن ملقتضيات الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان  6

  اإلجراءات اجلزائية وحىت من خالل طبيعته القانونية .

          وحقوق ةنسب يف تدعيم الشرعية الدستوري_ أن أمهية  إنتهاج نظام إجرائي جزائي ، حىت يكون األ 7
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اجلنائية  الشرعيةما تقتضيه عرب ، من خالل ضبط قواعد ذلك النظام ، إال يتأتى لن أمر  هو ، اإلنسان

 8 حقوق اإلنسان على الوجه املطلوبحتقيق الشرعية الدستورية و  يف سبيل ،اإلجرائي و  املوضوعيبشقيها 

متميزة فيما له عالقة �إلجراءات ما هلا من ماهية  إىل جانب، أن للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان _ 

ءات لكي يتم التفصيل فيها من حيث التطبيق العملي يف قانون اإلجرا اعناصر تؤهلهفلها كذلك ، اجلزائية 

عرب تفصيل ، من خالل مبدأ الشرعية اجلنائية و الضمان القضائي ، وهي العناصر املوجزة . اجلزائية اجلزائري 

قانون المرتبة حملموعة من اآل�ر على و أ�ا كذلك مسألة ، مقتضيا�ا كضما�ت دستورية حلقوق اإلنسان 

   و هذه نتيجة ترتبت عنها نتائج أخرى .نوه به ملا

وفقا  محاية حقوق اإلنسان ، جيب أن يردذو املاهية املتميزة يف مسائل ، بدأ الشرعية اجلنائية مأن _  9

عرب ، لتطلعات الضما�ت الدستورية املستوجبة أثناء وضعها موضع التطبيق الفعلي يف التشريع اجلزائري 

  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .

عرب ما هو   ضرورة ملحة،  ملبدأ الرقابة على دستورية القوانني ةخضوع قانون اإلجراءات اجلزائي _ أن 10

  من أدوار .للمجلس الدستوري اجلزائري موكول 

جعل منه الظهور املميز يف جمال الرقابة على ، �لوسم املذكور _ أن دور ا�لس الدستوري اجلزائري  11

  شرعية اإلجراءات اجلزائية و إنعكاسا�ا .

أمهية جتلت من حيث حتديد و تفسري نصوص ، سلطة التشريعية �إلجراءات اجلزائية عالقة ال_ أن ل 12

  قانون اإلجراءات اجلزائية .

تلزما�ا  _ أن مقتضيات السلطة املختصة حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته ، ضرورية من حيث مس 13

آ�ر ذلك فيما تضمنه التشريع عية الدستورية و املشروعية القانونية . مع ترتب كضمان فعلي و فعال للشر 

  اجلزائري  يف ذات املسألة .

عرب قانون ، _ أن قرينة الرباءة و احملاكمة العادلة ، من حيث املاهية و املقتضيات وجمال إعماهلا  14

  اإلجراءات اجلزائية ، ضرورية  ومهمة ، حىت تؤد�ن دورمها كضمان قضائي يف اإلطار الدستوري .
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  �نيا : التوضيات : 

إىل جانب ضرورة . اليت يثريها موضوع حبثنا ، تم اإلجابة �لشكل املطلوب عن اإلشكالية تضرورة أن  _1

، املشرع اجلزائري  نه جيب أن تتضح لدىأل .يف ذلك  كما سبق التفصيل،  فيما رتبه من نتائج ، التمعن 

عرب ، ي وكذا نظريه الدستور  ،جرائية ت اجلزائية اجلزائري ، من تفصيالت إيتضمنه قانون اإلجراءاعرب ما 

جيب أن تظهر ، . ويف سبيل حتقيق ذلك  الوقتماهو مقرر من مبادئ و قيم و نصوص دستورية يف ذات 

    . ت اجلزائية بوجه عام جبالءية الدستورية و حقوق اإلنسان يف اإلجراءاالشرع

من رتتيب األخذ �لشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ب،  املوسومني أعالهاملشرعني  _ ضرورة أن يقوم 2

 من متطورة  . من حيث املبدأ، وفق عناصر مستقرة ، ث جمال إعماهلا يف قانون اإلجراءات اجلزائية حي

أو حىت مستوجبة على هذه سلطات يف سبيل الفرد يف مواجهة سلطات الدولة ،  حيث مساير�ا ملتطلبات

حتقيق اإلستقرار و األمن القانوين ، يف نسق متكامل ، يتالئم و ماطلبات حتقيق التوازن املطلوب بني 

  . صلحتني املتعارضتني امل

لدستورية وحقوق اإلنسان ، فيما له عالقة ضرورة أن يدق الوصف ، عند التأسيس للشرعية ا_  3

عرب �صيل مفهوم الدولة من حيث التعريف ، أصل النشأة ، التطور ، �إلجراءات جلزائية بوجه عام 

و     عند اإلختيار الدستوري لشرعية الدولة بني  السلطة ، التارخيي . و على وجه اخلصوص البث �ليقني 

وب الدميقراطي لنشأة الدستور ، و كذا محاية حقوق اإلنسان بني مسو احلرية ، مرورا �حلسم يف األسل

  الدستور و مسألة الرقابة على دستورية القوانني لكفالة الشرعية الدستورية وحلماية حقوق اإلنسان .

كأساس للحكم للحسم يف مبدأ مسو الدستور و سيادة القانون كأساسني ،  _ ضرورة إنتهاج الدميقراطية  4

السلطات يف  مببدأ الفصل بني، تبط الدميقراطية للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان . وبذلك تر فعليني 

الدولة القانونية احلامية حلقوق اإلنسان على املستويني الدويل و اإلقليمي . فتظهر بذلك عالقة الشرعية 

ل أمهها ما ميس جانب الدستورية حلقوق اإلنسان يف الدولة القانونية من خالل مجلة من األسس ، لع

   �عتبارها القانون املفصل للحقوق و احلر�ت العامة و الفردية .، اإلجراءات اجلزائية 

  اجلزائية_ ضرورة تفعيل الدعائم القاعدية للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات  5
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و لذلك البد من األخذ بعمق قانون اإلجراءات . إىل جانب األسس العامة بني التأصيل و التفصيل 

ومن حيث فاعلية العدالة اجلنائية و احلرية الشخصية و سائر ، عام  لاجلزائية من حيث مقاصده بشك

طبيعته حيث من ، �هيك عن األخذ بعمق القانون املنوه به  . املتصلة �ا بشكل خاصسان حقوق اإلن

  بتلك املنظمة للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان .و ،  ت الصلةمن خالل عالقته �لقوانني ذا

ملشرع أن حيسم ومن خالله ا، من قانون اإلجراءات اجلزائية  تستلزم مسألة الدعائم املنوه �اأن ضرورة _  6

ام ، �دف إختيار النظيف مسألة املوازنة بني النظم اإلجرائية املختلفة و فكرة الشرعية اإلجرائية اجلزائية 

اإلنسان .  ملا للمسألة من دور يف حتقيق الشرعية الدستورية و محاية حقوق، اإلجرائي اجلزائي األنسب 

، عرب تفعيل مبدأ سيادة القانون يف ا�ال اجلنائي اإلجرائي  حينها يتجلى مبدأ الشرعية اجلنائية و اإلجرائية

  و حقوق اإلنسان .لشرعية الدستورية و عرب تفصيل مقتضيات الشرعية اجلنائية و عالقتها �

و قانون اإلجراءات اجلزائية ، _ ضرورة أن يتم الربط بني الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان من جهة  7

وفق عناصر حمددة . و يتضح عرب تطبيق سليم . ولذلك يطفو مرة أخرى مبدأ ، رى اجلزائري من جهة أخ

�موعة بذلك املبدأ املرتب  الشرعية اجلنائية . و لكن هذه املرة كضمانة دستورية حلقوق اإلنسان ،  فيكون

بني  املضمون من اآل�ر على القانون املوسوم ، الذي أصبح ملزما �ن يظهر قواعده يف نسق و إنتجام �م 

  الدستوري و املرتب آل�ره إجرائيا .

و        ملبدأ إنفراد التشريع يف مسائل احلقوق  ، _ ضرورة �صيل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  8

ظهرت  ن مثم احلر�ت ، من حيث حتديد اجلرائم و العقو�ت ، و من حيث حتديد اإلجراءات اجلزائية . و

 ا�لس الدستوري اجلزائري ،وهو ، اجلهة املوكول هلا صالحية الرقابة على دستورية القوانني  احلاجة إىل تفعيل

  رغم دوره احملتشم امللحوظ يف جمال اإلجراءات اجلزائية ، من حيث الرقابة على الشرعية .

مان الض ،_ ضرورة أن ميثل التشريع اجلزائري بشكل عام و قانون اإلجراءات اجلزائية بشكل خاص  9

  ،ولكن ن وتفريعاتهليس فقط من خالل تفصيالت هذا الضما الفعال حلقوق اإلنسان ،القضائي الفعلي و 
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انون كان على املشرع اجلزائري وفق نص قف. لقانون املوسوم ما يرتتب عنه من آ�ر على امن خالل 

  . أن يفصل التفصيل املنطقي يف مضمون ذلك الضمان و يفرع فيه، اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

محاية يف جمال ، الدولة القانونية عليها  _ ضرورة أن يتحدد مضمون القواعد القانونية اليت تسمو يف 10

إلتزمت �ا الدولة الدميقراطية  اليت، و أن تتقيد هي �ا على ضوء مستو��ا  .ته حقوق اإلنسان و حر�

الدولة املوسومة من سلوكات  تبديه ن مث إستقر العمل على إنتهاجها وفق ماوم. دون أدىن متاطل يف ا�تمع 

  . خمتلفة

وفرها كحقوق املواطنني ماية اليت تعرب خمتلف تنظيما�ا عن احل، _ ضرورة أال تتنازل الدولة الدميقراطية  11

و أال تنزل بذلك عن احلدود املتطلبة و املقبولة من جهة . ومن جهة أخرى أال تفرض على  و حر�ته .

  تلك املعمول �ا يف النظم الدميقراطية .يف مضمو�ا ل جمافيةقيودا ، متتعهم �ا أو مباشر�م هلا 

هي ما تضمن مدى إحرتام حقوق اإلنسان يف ، الدستور _ ضرورة أن تكون العالقة كما حيددها  12

 مواجهة سلطات الدولة . ويف ضوء ذلك يتجلى عمق العالقة بني النظام السياسي و قانون األجراءات

اجلزائية . ورغم ذلك تبقى املشكلة األساسية اليت يواجهها اإلجراءات اجلزائية بوجه عام و قانون اإلجراءات 

بوجه خاص ، تكمن يف التوفيق بني فاعلية العدالة اجلنائية و إحرتام احلرية الشخصية و اجلزائية اجلزائري 

  سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا .

و يف قانون  _ ضرورة أن تسري الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان ، يف اإلجراءات اجلزائية بوجه عام 13

تكامل قوامه فاعلية العدالة اجلنائية ، اليت تقتضي اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بوجه خاص ، يف نسق م

�لضرورة تطبيق نصوص قانون العقو�ت ، عرب كشف احلقيقة و فق ما يتوفر من أدلة تدار وفق عقالنية 

  إجراءات مقبولة . �هيك عن ضرورة ضمان حق املضرور من اجلرمية يف التعويض .

إلرتباط مع ما هو جنائي يف جمال حقوق اإلنسان كون _ ضرورة أن يستقر لدى الفكر الدستوري ، � 14

احلر�ت العامة ة ، أن املسألة جزءا هاما من مسألاحلرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا 

داخل النظام العام القانوين ، الذي ترتكز عليه الدولة القانونية . مبا جيعل يف مسألة توفري ضمان هذه احلرية 

  امللقاة على عاتق الدولة .املسؤولية 
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.  م �لطبيعة املتميزة �إلزدوجية، حىت يتساإلجراءات اجلزائية �لوسم املذكور  ز قانونضرورة أن يرب _  15

حقوق انون منظم للحرية الشخصية و هة أخرى فهو قو من ج، انون �بع للتنظيم القضائي هو من جهة قف

 _  ضرورة أن 16 . ل منه القانون املكمل للدستوروهو بذلك قانون للحر�ت جيع. ة �ا اإلنسان املتصل

. جه خاص �لشرعية اإلجرائية اإلجراءات اجلزائية بوجه عام و قانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري بو  ستظلت

ة و سلطات و اليت تستوجب من الدولة القانوني، وهي �ذا الوصف قاعدة من قواعد الشرعية اجلنائية 

و ، و حىت يف نطاق التجرمي    كافة النتائج املرتتبة عليه يف نطاق اإلجراءات اجلزائية الدولة �ا إحرتامها و 

  صلحة و أمهيتها للمجتمع .عدم اخلروج عنه مهما كانت قيمة امل

إحرتام احلرية  الذي يقوم بدوره على، _  ضرورة أن تقوم الشرعية اإلجرائية على األساس املوضوعي  17

املصدر الدستوري الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا ، و كذا األساس الشكلي الذي يتجلى يف 

س الدستوري ءات اجلزائية ، وفق بعض تطبيقات ا�ليف ظل ممارسة الرقابة على دستورية قواعد اإلجرا

و يف ا�لس الدستوري ، ، على غرار ما إستقرت عليه احملكمة العليا يف الوال�ت املتحدة األمريكية اجلزائري 

  يف فرنسا .

 وأن ترتكز.  لدستور بوجه عامة يف جمال اإلجراءات اجلزائية �الشرعية الدستوري تتقييد_ ضرورة أن  18

األصل يف املتهم  بتحديد أبعادها على حتديد حقوق اإلنسان و ضما�ت إحرتامها ، إنطالقا من مقتضيات

الضمان القضائي يف  تجلزائية و إنتهاءا بتفعيل متطلباالرباءة ، مرروا بكون القانون هو مصدر اإلجراءات ا

  .مة هفاصيل إجرائية مملذكورة من تاإلجراءات اجلزائية ، عرب ما تتضمنه العناصر الثالث ا

�ن فاعلية العدالة اجلنائية وإحرتام ، _ ضرورة أن يستقر لدى الدولة القانونية يف جمتمعنا املعاصر  19

الدستورية ، فيما  حقوق اإلنسان ، مبا فيها احلرية الشخصية ، إمنا حيدد صدق اإللتزام مبقتضيات الشرعية

ملا ال وهي الشرعية  ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بوجه خاصو قان عامتضمنه اإلجراءات اجلزائية بوجه 

اليت تبقى املطلب األساسي يف النظام الدميقراطي ، بوصفه أحد معامل النظام السياسي للدولة  وكذا بومسه 

القانون الذي يعمل على ترسيخ مبدأ مسو القانون يف الدولة القانونية ، و املرتكز يف األصل على مدى 

  م حقوق اإلنسان اليت ترتكز بدوزرها على الشرعية الدستورية .إحرتا
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لنظام السياسي ا اومنه ةسياسياألتظمة ال من توصيات ، أن كل_ ضرورة أن نستخلص مما سبق  20

و مضمون مبدأ  على تفعيل اإلرتباط الوثيق بني النظام السياسي و الشرعية الدستورية العمل  ،  اجلزائري

اطي املؤثر إجيا� يف يتأتى ذلك ما مل ينتهج النظام السياسي شكل النظام الدميقر  . و لنسيادة القانون 

و اءات اجلزائية اجلزائري بوجه خاص        اإلجر  نونوقاعام و مصداقية اإلجراءات اجلزائية بوجه فاعلية 

  الذي يبقى دائما يف حاجة ملحة للتعديالت اجلوهرية املستمرة من فينة إىل أخرى .

ضرورة العمل على تفعيل و تثمني و تطوير ما يرتتب من إنعكاسات على قانون اإلجراءات اجلزائية _  21

لإلجراءات اجلزائية مرورا  ائي إنطالقا من كون القانون مصدراجلزائري ، مبقتضى تفصيالت الضمان القض

�ستقالل السلطة القضائية و صوال إىل قرينة الرباءة و إنتهاءا �حملاكمة العادلة �عتبار مجيع هذه احملطات 

نها إمنا هي يف حقيقة األمر ضما�ت دستورية فعلية و فعالة يف التشريع اجلزائري وجب كما بني تفعيلها تثمي

و حر�ته األساسية و تدعيما ملا تقوم العملي محاية حلقوق اإلنسان  و تطويرها أثناء وضعها موضع التطبيق

عليه الشرعية الدستورية يف هذا ا�ال مبا له عالقة �إلجراءات اجلزائية وفق نص قانون اإلجراءات اجلزائية 

  اجلزائري .

  

  

  

  

  أمحد  بوملكاحل..الطالب أن احلمد � رب العاملني .وآخر دعوا�  نا هذا بعون هللا ،حبثنتهى إ          
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 ...قائمة املراجع..........سان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................الشرعية الدستورية وحقوق اإلن



 

 قائمة املراجع
  

  : �للغة العربية:  أوال

  : الكتب_ 1

  :  أمحد حافظ جنم

  _ حقوق اإلنسان بني اإلعالن والقرآن ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، طبعة بدون �ريخ .

  : البدري حممد أمحد حامد  

   ةـــ الشريعة اإلسالميبني_ الضما�ت الدستورية للمتهم يف مرحلة احملاكمة اجلنائية ، دراسة مقارنة   

  .2002،  القاهرة، دار النهضة العربية  ،القوانني الوضعية و  

   : أمحد فتحي سرور

 .  1981الوسيط  يف قانون العقو�ت ، القسم العام ، جامعة القاهرة ، _ 

 .1985الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  _

   . 1993 ر النهضة العربية ، القاهرة ،_ الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، الطبعة السابعة ، دا  

   .1995،  القاهرة،  ، دار النهضة العربية _ الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلزائية   

  . 2000_ احلماية الدستورية للحقوق واحلر�ت ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

 . 2001القانون اجلنائي الدستوري ، اجلزء األول ، دار الشروق ، القاهرة ،  _  

 : أحسن بوسقيعة  

  ي ـــالديوان الوطن ، 2001نيو يو  26يف ضوء القانون  طبعة منقحة و متممة ، _ التحقيق القضائي  

    . 2002الرتبوية   لألشغال  

  . _ املنازعات اجلمركية ، الطبعة الثانية ، دار هومة

  :  أمحد شوقي شلقاين  

  مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون ، اجلزء األول _   

  .1999طبعة  و الثاين ،  
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  : أمحد املهدي ، أشرف الشافعي  

   2005 الطبعة األوىل ، ، دار الكتب القانونية ، دائي وضما�ت املتهم و محايتها_ التحقيق اجلنائي اإلبت  

 :أمحد غازي 

  . 2003ضما�ت املشتبه فيه أثناء التحر�ت األولية ، دار هومة ، اجلزائر ، _ 

  : أمحد وايف و بوكرا إدريس  

  .1992_ النظرية العامة للدولة و النظام السياسي اجلزائري ،    

    : إبرهيم أمحد شليب  

  �ريخ.بدون ،طبعة طبعة النموذجية ،مصر،املحدة ،ويل ،دراسة يف النظرية العامة واألمم املت_ التنظيم الد  

  : إبراهيم الشباين  

   . 1981ائية ، دار الكتاب اللبناين ، _ الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلز   

  : إبراهيم درويش

  . 2004_ القانون الدستوري ، النظرية العامة والرقابة الدستورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  :لسيد صربي ا  

  . 1949، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، مكتبة عبد هللا وهبة  _ مبادئ القانون الدستوري ، 

   : الشافعي حممد بشري

  . 1992_ قانون حقوق اإلنسان ، مكتبة اجلالء اجلديدة ، 

   : احملامي نزيه نعيم شالال

  . 2004 احلقوقية ، لبنان ، _  القاموس اجلزائي التحليلي ، الطبعة األوىل ، مطبوعة احلليب

 : احملامي اللورد نيس لوبد

  .  1981_ تعريف احملامي سليم الصويص ، حاكم املعرفة ، الكويت ، 

  : أوليفيه دوهاميل، ايف ميين

  . 1996،الطبعة األوىل ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت، لبنان،_ املعجم الدستوري
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  :بلعليات إبراهيم 

  2007الطبعة األوىل ،اجلزائر ، املدين اجلزائري ،دار اخللدونية ،_ أركان اجلرمية وطرق إثبا�ا يف القانون 

 :  بلخضر خملوف

ومدعم �حدث  20/12/2006مؤرخ يف  22_ 06إلجراءات اجلزائية ، معدل �لقانون رقم _ قانون ا

   . 2008اإلجتهادات القضائية ، دار اهلدى  ، عني مليلة ، اجلزائر ، 

  : مقرانأبوبشري حمند 

  .  2000_ السلطة القضائية يف اجلزائر ، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  

 . 2003ام القضائي اجلزائري ، دار رحيانة ، الطبعة األوىل ، اجلزائر ، _ النظ

  : بن شيخ احلسني 

  .  2005_ مبادئ القانون اجلنائي العام ، دار هومة ، بوزريعة اجلزائر ، 

   : ثروت بدوي

   .1967 القاهرة ،، دار النهضة العربية ، ملذاهب السياسية الكربى_ أصول الفكر السياسي والنظر�ت وا

  . 1969 القاهرة ،، دار النهضة العربية  ،تطور األنظمة الدستورية يف مصر _ القانون الدستوري و 

    :  جعفر عبد السالم

  . 1974،   القاهرة،  العربية_ املنظمات الدولية ، دار النهضة 

  : جالل ثروت

  . 1982_ أصول احملاكمة اجلزائية ، الدار اجلامعية ، بريوت ، 

  :بكار حامت   

  .  1997_ محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  

  . 2005محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ، دراسة حتليلية ، الطبعة الثالثة ،  _  

   : حبيب إبراهيم اخلليلي  

  .1993 _ املدخل للعلوم القانونية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الرابعة ،
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  : حسنني احملمدي بوادي

  .  2008_ حقوق اإلنسان وضما�ت املتهم قبل وبعد احملاكمة ، دار املطبوعات اجلامعية  ، 

  :حسن بشيت خوين 

   1988اجلزء األول، الطبعة األوىل،األردن،التوزيع،و ى اجلزائية،دارالثقافة للنشر املتهم يف الدعو  ضما�ت_

  : حسن صادق املرصفاوي

  . 1973ضما�ت احملاكمة يف التشريعات العربية ، مطبعة حمرم بك ، اإلسكندرية ، مصر ، _ 

   :حسني عالم 

 .1973_1972الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  _ موجز القانون القضائي اجلزائري ، الشركة

  : حسن يوسف مصطفى

  . 2003_ مقابلة ، الشرعية يف اإلجراءات اجلزائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة 

  :خلويف رشيد 

  . 2002_  القضاء اإلداري  تنظيم وإختصاص ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   

   : الشباش خريي أمحد  

  . 2002_ احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان " دراسة مقارنة " دار اجلامعية ، بريوت ، 

 : دالندة يوسف

 _ التنظيم القضائي اجلزائري ، الطبعة األوىل ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عني مليلة .

   . الوجيز يف ضما�ت احملاكمة العادلة ، دار هومة _

  : عبيدق صادرؤوف 

  .1977 ، القاهرة ، دار الفكر العريب،و أوامر التصرف التحقيق  ضوابط تسبيب األحكام اجلزائية_ 

  :رينيه جان دبوي 

_ عاملية حقوق اإلنسان ، �إلستشهاد ، د. حممد أمني امليداين ، ترمجات يف احلماية الدولية حلقوق 

 . 2000ن  ، اإلنسان ، مركز املعلومات و التأهيل حلقوق اإلنسا
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  : سرهنك محيد الربزجني

  .  2009_ مقومات الدستور الدميقراطي وآليات الدفاع عنه ، الطبعة األوىل ، دار دجلة ،  األردن  ، 

 : سعيد بوالشعري

  .1989اجلزائر ، نظم السياسية املقارنة ،اجلزء األول ،ديوان املطبوعات اجلامعية،_ القانون الدستوري وال

   : سليمان الطماوي 

  .1979السلطات الثالث يف الدساتري املعاصرة و يف الفكر السياسي اإلسالمي ، دار الفكر العريب  ، _ 

  .1988 القاهرة ،لدستوري ، دراسة مقارنة  ، دار الفكر العريب ، _ النظم السياسية والقانون ا

  : سليمان �رش

  . 1981_ شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، دار الشهاب ، �تنة، اجلزائر ، 

  1985 قسنطينةللطباعة والنشر، البحثيف شرح قانون العقو�ت اجلزائري،القسم اخلاص،دار  _حماضرات      

  .1986،  ، �تنة ، دار الشهاب للطباعة و النشر _ شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري      

  : صسليمان مرق  

  بدون دار ة ، بعاملدخل للعلوم القانونية ، اجلزء األول ، الطبعة السا لوايف يف شرح القانون املدين ،_ ا 

 .1987النشر ،  

 : مسري تناغو

  . 1986اإلسكندرية ،  ،، دار املعارف _ النظرية العامة للقانون 

  : مسري عالية

  . 2002، بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع _ شرح قانون العقو�ت،القسم العام ،

   :شحاتة أبو زيد شحاتة 

شارع  20_ مبدأ املساواة يف الدساتري العربية يف دائرة احلقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية ، 

  .  2001،اجلامع اإلمساعيلي 
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  : طه حسني السيد

   .1996_ مبدأ سيادة القانون و ضما�ت تطبيقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 :  عاطف النقيب

 .1986_ أصول احملاكمات اجلزائية ،  منشورات عويدات ، الطبعة األوىل ، 

  :عبد احلميد متويل 

  . 1956الطبعة األوىل ، ،  دار الطالب لنشر الثقافة اجلامعية ،_ الوسيط يف القانون الدستوري 

  . 1975دون دار النشر ، الطبعة اخلامسة ، ب، و األنظمة السياسية _ القانون الدستوري 

  : عبد احلميد عمارة

 جلزائري،_ ضما�ت املتهم  أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف الشريعة اإلسالمية و التشريع اجلنائي ا

  : عبد احلميد الشواريب

  . 1996_ اإلثبات اجلنائي يف ضوء القضاء و الفقه ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 

 .1997 فاع يف ضوء الفقه و القضاء ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ._ اإلخالل حبق الد

   : عبد احلكيم زنون الغزال

  .  2007_ احلماية اجلنائية للحر�ت الفردية ، منشأة املعارف �إلستكندرية  

 : عبد الرمحان خلفي

  . 2010_ حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 

   : عبد العزيز حممد سرحان

   .1967_ األصول العامة للمنظمات الدولية ، 

   : عبد العزيز طيب عناين

    . 2003_ مدخل اآلليات األممية لرتقية حقوق اإلنسان ، دار القصبة للنشر  ، اجلزائر ، 

  :عبد الغين بسيوين عبد هللا 

  1980اإللغاء ، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر، _ رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة، قضاء 
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  .1983مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، مصر ، _ 

 . 1997_ النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، مصر ، 

  : عبد الفتاح مصطفى الصيفي

 . 2004_ �صيل اإلجراءات اجلنائية ، دار اهلدى للمطبوعات ، القاهرة ، 

 : عبد الفتاح الصيفي

املعاصر، دار النهضة العربية،القاهرة، طبعة  _ القاعدة اجلنائية ،دراسة حتليلية هلا على ضوء الفقه اجلنائي

 بدون �ريخ  .

  : عبد املنعم الشرقاوي  

 .1955_ شرح املرافعات املدنية  و التجارية ، اجلزء األول ، املطبعة العاملية ، الطبعة الثانية ،   

   : عبد الواحد حممد يوسف الفار  

 .1991القاهرة ، اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،كر الوضعي والشريعة _ قانون وحقوق اإلنسان يف الف

  : عبد هللا أوهايبية

 .  2003بعة الكاهنة ، اجلزائر ، _ شرح قانون العقو�ت اجلزائري ، القسم العام ، مط

 _ شرح قانون العقو�ت ، القسم العام ، جمموعة حماضرات القيت على طلبة السنة الثانية حقوق ، السنة 

  .2001_  2000اجلامعية  

  . 2013_ شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، التحري و التحقيق ، دار هومة ، الطبعة الرابعة ، 

  :عبد هللا بوقفة 

  . 2011، ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائرمزيدة و منقحة _ الدستور اجلزائري ، طبعة جديدة 

   : عبد هللا سليمان

  .2008الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر ،  قسم العام ،_ شرح قانون العقو�ت ، ال

  :عزت سعد السيد الربعي 

  . 1985_ محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ،  
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   :عصام حممد أمحد ز�يت 

  . 1998،  القاهرةتحدة ، دار النهضة العربية ، _ محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم امل

  :عمر إمساعيل سعد هللا    

     . 1999ر، _ مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائ   

  : عمر صدوق    

  .1993_ دروس يف التنظيم الدويل املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ،    

  . 1993_ دراسة مصادر حقوق اإلنسان ، ديوان  املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ،    

  . 2003ات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ، حماضرات يف القانون الدويل العام ، ديوان املطبوع _

 : عمار عوابدي

  . 1984طبوعات اجلامعية ، اجلزائر_ دروس يف القانون اإلداري ، ديوان امل 

 : عمار بوضياف

  .2003_ النظام القضائي اجلزائري  ، دار رحيانة ، الطبعة األوىل ، اجلزائر ، 

  :  علي عبد العايل سيد أمحد

  .1990ألساسية ، _ فكرة القوانني ا

 : علي حممد صاحل الد�س ، علي عليان أبو زيد

  .  2005دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ، _ حقوق اإلنسان وحر�ته 

   : علي مكرد العواضي   

 . 1997_ حماضرات يف املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ، دار اجلامعية اليمنية ، صنعاء ،

  : عوض حممد عوض

 . 1999املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، _ 

   :غازي حسني صبارين     

  . 1997_ الوجيز يف حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،     
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   : فوزي أوصديق

ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزء الثاين ، اجلزء الثالث ،_ الوايف يف شرح القانون الدستوري ، اجلزء األول ، 

  . 1994اجلزائر ، 

، دار  ، النظرية العامة للدساتري القسم الثاين ، ة، دراسة مقارن النظم السياسية والقانون الدستوري_ 

  . 2001،  الكتاب احلديث

_ الوجيز يف النظم الساسية و القانون الدستوري ، دراسة مقارنة ، النظرية العامة للدساتري ، دار الكتاب 

 .  2001احلديث  اجلزائر ، الطبعة األوىل ، 

  :فيصل العيش 

قانون العقو�ت ، قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديالت األخرية ، رقم _  قانون اإلجراءات اجلزائية ، 

  .2007،  20/12/2006املؤرخ يف  06/23ورقم  20/12/2006املؤرخ يف  06/22

  : فتحي حممود مصطفى

  .  1989_ القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، 

   : فؤاد علي الراوي

   .1983ق املتهم يف التشريع العراقي ، مطبعة عشتار ، بغداد ، _ توفي

  : فرج مىن

  .1998_ الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

 : فاروق عبد الرب  

  .1988، األولء اجلز ،دار النهضة العربية محاية احلقوق واحلر�ت العامة،_ دور جملس الدولة املصري يف  

   .1998الثاين  اجلزءدار النهضة العربية ،احلر�ت العامة ،احلقوق و  _ دور جملس الدولة املصري يف محاية 

  : قادري عبد العزيز

 . 2002، ار هومة _ حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية ، احملتو�ت و اآلليات ، د
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  : ماجد راغب احللو

  . 1977_ القانون الدستوري ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلستكندرية ، 

  . 1999رية ، _ النظم السياسية و القانون الدستوري ، داراجلامعة اجلديدة ، اإلسكند

 . 2005النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة املعارف �إلسكندرية  ،  _

   :مأمون سالمة 

  .  1979الفكر العريب ، القاهرة ،  دار،  _ قانون العقو�ت ، القسم العام

  :  حممد أمحد أبوزيد

، مطابع روز اليوسف اجلديد  _ ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية و ضوابط صياغة بيا�ت احلكم اجلنائي

  . 2000القاهرة ، 

 : حممد أمني امليداين

 . 2000التأهيل حلقوق اإلنسان ،  _ ترمجات يف احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ، مركز املعلومات و

  :حممد أرزقي نسيب 

ظاهرة الدولة _ أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، اجلزء األول ، مفهوم القانون الدستوري ، 

    ، اجلزائر . هومةوالدستور، دار 

   : حممد أنس قاسم جعفر

  .1999_ النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  :حممد احلسيين املصيلحي   

 . 1988رة ، _ حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل ،  دار النهضة العربية ، القاه  

   :حممد احلموري احملامي 

 . 2010_ احلقوق واحلر�ت بني أهواء السياسية و موجبات الدستور دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل،   

  : سعيد الدقاق  حممد  

  . 1977_ األمم املتحدة واملنظمات  اإلقليمية ، دار املعارف ، اإلسكندرية ، 
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  :رفعتحممد 

  .1999، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  _ القصاء اإلداري 

  : حممد عبد احلميد أبو زيد

 . 1989_ سيادة الدستور و ضمان تطبيقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 : حممد عبد اخلالق عمر

  . 1976_  النظام القضائي املدين ، اجلزء األول ، املبادئ العامة ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، 

   :حممد كامل عبيد 

  .1994_ نظرية الدولة ، طبعة كلية شرطة ديب ، 

  :حممد كامل ليلى 

  . 1963 ، القاهرة ،  دار الفكر العريب، _ النظم السياسية 

   :حممد حمدة 

  . 1991 ر  اهلدى ، عني مليلة ،_ ضما�ت املتهم أثناء التحقيق ، اجلزء الثالث ، الطبعة األوىل ، دا

   :حممد مروان 

_ نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ، اجلزء األول ، ديوان املطبوعات اجلامعية  بن 

 عكنون اجلزائر . 

 :  مد جنيب حسيينحم

 . 1992،   القاهرة_ الدستور و القانون اجلنائي ، دار النهضة العربية ،   

 : حممود طه جالل

   2005أصول التجرمي والعقاب يف السياسة اجلنائية املعاصرة،دار النهضة العربية،القاهرة،الطبعة األوىل   _

   : حممود عاطف البنا

  . 1994ر الفكر العريب، القاهرة ، الطبعة الثانية ، _ الوسيط يف النظم السياسية ، دا
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   : حممود حممود مصطفى

 . 1964الطبعة التاسعة ، هرة ، دار النهضة العربية ، القا_ شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ، 

تطور قانون اإلجراءات اجلزائية  يف مصر وغريها من الدول العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة الثانية _ 

 ،1985. 

  : حممود جنيب حسين       

  .  1977،  ة، دار النهضة العربية ، القاهر  _ النظرية العامة للجرمية و النظرية العامة للتدبري اإلحرتازي

  .  1984، القاهرة عام ، دار النهضة العربية ، _  شرح قانون العقو�ت اللبناين ، القسم ال

  .1987الطبعة الثانية ، القاهرة ، _ شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار النهضة العربية ، 

  .  1989ة ، القاهرة ، _ شرح قانون العقو�ت ، القسم العام ، الطبعة السادسة ، دار النهضة العربي

  . 1992_ الدستور و القانون اجلنائي ، مطبعة جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، 

  : حمفوظ لعشب       

  . 2002_ التجربة الدستورية اجلزائرية ، املطبعة احلديثة للفنون ، املطبعة  اجلزائر ،        

  : حمند إبراهيم الوايل       

 . 1988_ أصول القانون الوضعي اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، الطبعة الثانية ،        

  : مدحت رمضان 

_ تدعيم قرينة الرباءة يف مرحلة مجع اإلستدالالت يف ضوء تعديالت قانون اإلجراءات الفرنسي ، دار  

  . 2001النهضة العربية ، القاهرة ، 

 : فهمي مصطفى أبو زيد       

   . 1966_ احلرية اإلشرتاكية و الوحدة ،       

  : مصطفى جمدي هرجة

  . 1992_ اإلثبات يف املواد اجلنائية يف ضوء أحكام حمكمة النقض ، دار املطبوعات اجلامعية ، 
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  : مفيد حممود شهاب

  . 1986_ املنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   

    : منصور رمحاين

  .2006، لنشر و التوزيع ، عنابة ، فقه وقضا� ، دار العلوم و ا _ الوجيز يف القانون اجلنائي العام 

  : ميشال مياي

  .1990ان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، _ دولة القانون ، ديو 

  : ميلود ذبيح

 . 2007_ الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 

  : نبيل عبد الرمحان �صر الدين

دار املطبوعات اجلامعية ، كلية   _ ضما�ت حقوق اإلنسان ومحايتها وفقا للقانون الدويل والتشريع الوطين ،

  . احلقوق ، اإلسكندرية

   : هاين علي الطهراوي

 .  2007والتوزيع ، األردن ،  ، دار الثقافة للنشر _ النظم السياسية والقانون الدستوري

  :هاليل عبد هللا أمحد 

دار اجلنائي اإلسالمي "  ة يف الفكر_ املركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي " دراسة مقارن

  .1989القاهرة ،  الطبعة األوىل ،النهضة العربية ،

  وحيد رأفت  :

  .  1937 نوفمرب  بدون دار النشر ، _ القانون الدستوري ،

  :حيياوي نورة بن علي 

  . 2006_ محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون  الداخلي ، دار هومة ، الطبعة الثانية ، 

 ي اجلمل :حي

  . 2000دار النهضة العربية ، القاهرة ،  يف مصر ، _ القضاء الدستوري
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  : املقاالت_ 2

  : أمحد فتحي سرور

  .  1982لحرية الشخصية يف اخلصومة اجلنائية ، جملة مصر املعاصرة ، _ الضما�ت الدستورية ل

  . 1980_ إستقالل القضاء حق من حقوق اإلنسان يف القانون املصري ، جملة قانون اإلقتصاد ،  

  :أمحد بوملكاحل 

ي  _ اإلطار الدستوري ملمارسة السلطة القضائية كضمان قضائي للحقوق و احلر�ت يف التشريع اجلزائر 

 . 2013، جوان  39، عدد  1جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة قسنطينة 

  : أمحد رفعت خلفاجي

  .1983، يناير  فرباير  1963الثاين ،  _ قيم و تقاليد السلطة القضائية ، احملاماة املصرية ، العدد األول و

    : إبراهيم درويش

    .1973مشس ، القاهرة ،  _  عملية صنع القرارات ، جملة كليه احلقوق جبامعة عني

   : إبراهيم علي بدوي الشيخ

_ جلنة األمم املتحدة  حلقوق اإلنسان ، تطور تكوينها وصالحيتها و دورها املستقبلني ، ا�لة املصرية 

  . 1982،  38للقانون الدويل ،  عدد 

  : بدر خان عبد احلكيم إبراهيم

و   موريتانيا ، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية القانوين للحقوق و احلر�ت العامة يف  _ النظام

  .1991،  4السياسية  العدد 

  :حسن �فعة 

ات _ دور األمم املتحدة يف حتقيق السلم واألمن الدوليني يف ظل التحوالت العاملية الراهنة ، مركز دراس

  .1996، الطبعة األوىل ، بريوت ، الوحدة العربية 

  : فطعيمة اجلر 

  .  1959_ مبدأ مشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة ، جملة القانون و اإلقتصاد ، ديسمرب 
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  ...قائمة املراجع..........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................

  

   : عبد احلميد متويل

  .  1948،  18الدولة ، جملة القانون واإلقتصاد ، العدد  _ أصل نشأة

  : عبد ا�يد زعالين

 2رقم   36املبادئ الدستورية يف القانون اجلنائي ، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية ، جامعة اجلزائر ، اجلزء _ 

 ،1998 .  

   : عبد العظيم مرسي وزير

احلماية الدولية لوطن العريب ، تقرير مقدم إىل ندوة _ حول مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب وا

  ، سرياكوزا ، إيطاليا .د الدويل العايل للعلوم اجلنائية، املعه1988حلقوق اإلنسان ،تطبيقها وتدريسها ، 

     : عزت سعد الدين   

  39عدد، الدويل  ا�لة املصرية للقانون ، _ قانون املعاهدات واإلتفاقيات الدولية حلماية حقوق اإلنسان   

1983.  

  : عمرو اجلويلي   

  117عدد ـ_ األمم املتحدة و حقوق اإلنسان ، تطور اآلليات ، مقال منشور مبجلة السياسية الدولية ال

  . 1994جويلية 

  : عمر العطيفي

  . 1967_ القضاء يف مصر، جملة دنيا ، القاهرة ، 

  : عمر فاروق احلسيين

  . 1986إلعرتاف ، مطبوعات �دي القضاة ، القاهرة ، تعذيب املتهم حلمله على ا_ 

  .1986 ،_ تعذيب املتهم حلمله على اإلعرتاف ، اجلرمية و املسؤولية ، جملة احلقوق ، العدد الرابع 

 :حممد يوسف علوان 

  .  1985_ بنود التحلل من اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ، جملة احلقوق ،جامعة الكويت ، 
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  ...قائمة املراجع..........لشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................ا

  

  : حممد شالل حبيب

إستقالل القضاء يف التشريع اجلزائري و املقارن ، جملة العلوم القانونية ، كلية احلقوق ، جامعة عنابة ، _ 

 . 1982ألول ، اجلزائر ، العدد ا

  : حممد عصفور

 . للنشر إستقالل القضاء ، مطبوعات �دي القضاة املصري ، القاهرة ، دون سنة_ 

   : حممود مصطفى

مشكلة   امنرمسيس �_  حقوق ا�ين عليه يف القانون املقارن خارج الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية _ 

، كفالة حق الضحا� من احلصول على  ي حممود صيامتعويض ا�ين عليه من اجلرمية _ املستشار  سر 

دار  ، حقوق ا�ين عليه يف اإلجراءات اجلنائية ، املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقانون اجلنائي التعويض

  .1990، النهضة العربية 

   : مروان حممد

دار  موسوعة الفكر القانوين  نائية ،_ احلماية الدستورية للحر�ت الشخصية وحقوق الدفاع يف املتابعة اجل

دون وسوعة القضائية ، العدد الثاين  اهلالل للخدمات اإلعالمية ، مركز الدراسات و البحوث القانونية  امل

  .نشرللسنة 

  : موسى بودهان

  _  الفصل بني السلطات يف النظام القانوين اجلزائري ، جملة النائب ، العدد الثاين .

  : كحولة حممد

السياسية  و الدستورية يف إطار عمل ا�لس الدستوري ، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية  _ املراقبة

 . 1970،  13العدد 

   : هالة سعود

_ األمم املتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ، لبنان  الطبعة 

 . 1996األوىل ، 

483 



  ..قائمة املراجع...........تورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................الشرعية الدس
  

  : الرسائل اجلامعية _ 3

  

  : األمني شريط

  . 1991_ خصائص التطور الدستوري يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ، 

   : أمحد كمال أبو ا�د

دار ، اإلقليم املصري ، رسالة دكتوراه  على دستورية القوانني يف وال�ت املتحدة األمريكية و  _ الرقابة

  .1960القاهرة ،   ،النهضة العربية 

   :إيهاب زكي سالم 

  . رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة  _ الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية يف النظام الربملاين ،

   : مقرانبوبشري حمند أ

   2006، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، رسالة دكتوراه  ئية يف اجلزائر ،_ عن إنتفاء السلطة القضا

   : جابر جاد نصار

  .1993_ اإلستفتاء الشعيب و الدميقراطية ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، 

 :عبد الستار الليبسي 

  .  1981حملاكمة ، رسالة  دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، _ ضما�ت املتهم قبل وأثناء ا

  : حممد سامي النرباوي

  . 1968_ إستجواب املتهم ، رسالة دكتوراه ، 

  : حممد إبراهيم حسن علي

  .1985_ مبدأ املساواة يف تقليد الوظائف العامة ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، القاهرة ، 

  : لعاديلحممود صاحل حممد ا

حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ، دراسة مقارنة يف القانون و الوضعي و الفقه اإلسالمي ، رسالة دكتوراه  _

  . 1991جامعة القاهرة ، 
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  ..قائمة املراجع...........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................
 

  :  حمي هالل السرحان

  . 1982_ كتاب أداب القضاء ، رسالة دكتوراه ، جامعة األزهر ، 

  

  : النصوص ، القرارات ، اإلعال�ت و املواثيق ، الو�ئق_ 4

  

  : النصوصأ _ 

  _ القرآن الكرمي .

  . 1963زائر لسنة _ نص دستور اجل

  . 1976_ نص دستور اجلزائر لسنة 

   . 1989 _ نص دستور اجلزائر لسنة

    96/438الر�سي املرسوموجب مب 28/11/1996يف إستفتاء املصادق عليه  1989_ نص تعديل دستور         

  .1996،   76العدد  الشعبية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية  .07/12/1996يوم            

  . 1963 لسنة_ نص الدستور اللييب 

  . 1970 سنةاقي ل_ نص الدستورالعر 

  .  1970 سنة_ نص الدستور اليمين ل

  _ نص  دستور اإلمارات .

  . _ نص  دستور البحرين 

  . _ الفصل دستور تونس 

 _ نص  دستور  الصومال .

  _ نص  النظام األساسي لدولة قطر .

  _ نص  دستور كويت .

  _ الفصل  دستور املغرب .

  _ نص  دستور لبنان .
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  ..قائمة املراجع...........ة وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................الشرعية الدستوري
  

  .  1976_ نص امليثاق الوطين لسنة         

  دلــاملع 1966 جوان 8املؤرخ يف  66/155األمر رقم اجلزائري ، اإلجراءات اجلزائية _ نص قانون         

 . 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  �06/22لقانون رقم و املتمم    

  مــاملتم املعدل و 08/06/1966املؤرخ يف  66/156األمر رقم ، العقو�ت اجلزائري  _ نص قانون

  . 2009فيفري  25يف املؤرخ  09/01لقانون رقم �   

  ماملتمم �ألمر رق، املعدل و  1970ديسمرب  15املؤرخ يف  70/86_ نص قانون اجلنسية اجلزائرية رقم 

   ة ، وزارةــ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، الطبعة الثالث 2005يفري ف 27املؤرخ يف  05/01   

 . 2005العدل    

  .املعدل و املتمم  26/09/1975املؤرخ يف  75/58األمر رقم املدين اجلزائري ،  القانون نص _

 املتضمن القانون األساسي العام للعامل .  05/03/1978املؤرخ يف  78/12_ نص القانون رقم         

   .05/02 ، املعدل و املتمم �ألمر 09/06/1984املؤرخ يف  84/11نص قانون األسرة اجلزائري رقم  _

   2005، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، الطبعة الرابعة ، وزارة العدل ،  2/2005/ 27املؤرخ يف    

  سريها و  تعلق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمهاامل12/12/1989املؤرخ يف  89/22_ نص القانون رقم 

  املتعلق �إلعالم . 03/04/1990املؤرخ يف  90/07القانون رقم  نص_ 

  و املتعلق �لوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل 06/02/1990املؤرخ يف  90/02_ نص القانون رقم 

  ضراب .وتسويتها وممارسة حق اإل   

  و املتعلق بعالقات العمل الفردية . 21/04/1990املؤرخ يف  90/11_ نص  القانون رقم   

  املتضمن تقسيم الدوائر اإلنتخابية. 04/1991/ 3املؤرخ يف  91/07القانون رقم  نص_   

  .املتعلقني بنقل األعضاء  1994لسنة  653/94و القانون رقم  1994لسنة  48/94 نص القانون رقم_ 

  يــتلقالقانونية و  ةهلياألوال يف حدود مأل�ب التصرف �يف  98/01_ نص القانون العضوي رقم 

  .30/05/1998املؤرخ يف  01احلواالت الربيدية يف حدود النظام الداخلي للمؤسسة    

   ادةـــالسجون وإع املتضمن قانون تنظيم  2005/ 02/ 06املؤرخ يف  05/04_ نص القانون رقم 
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  ..قائمة املراجع...........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................
  

  .  2005سنة  12اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني  اجلريدة الرمسية رقم    

   ادةـــإعالسجون و  نون تنظيم املتضمن قا 2005/ 02/ 06املؤرخ يف  05/04_ نص القانون رقم 

  .  2005سنة  12اج اإلجتماعي للمحبوسني  اجلريدة الرمسية رقم اإلدم   

   ، و املتعلق �لتنظيم القضائي . 2005 07/ 17املؤرخ يف  05/11نص القانون العضوي رقم _ 

  املتعلق �ألحزاب السياسية .  97/09_ نص القانون العضوي رقم 

  . 1873يوليو  26الفرنسي املؤرخ يف  املديننص القانون  _         

  .1958نص الدستور الفرنسي الصادر سنة _          

   ي ـاملتضمن مصادقة اجلزائر على امليثاق اإلفريق 03/02/1987املؤرخ يف  87/37نص املرسوم رقم _

  ة ــجتماعيواإل ية والسياسية واإلقتصاديةوالعهدين الدوليني اخلاصني �حلقوق املدن حلقوق اإلنسان   

  والثقافية .   

  وري ــا�لس الدست املتضمن قواعد تنظيم ،  07/08/1989ليوم  39/143املرسوم الر�سي  _ نص  

     دد  ـاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، ع، القانون األساسي لبعض أعضائه   و     

     32  ،1989  .  

  ةــاجلريدة الرمسية للجمهوري ،   16/05/1989ر على العهدين الدوليني  يوم مصادقة احلزائ _ نص

  .  17/05/1989ليوم ،  20اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد     

    اة ــاحملدد لكيفيات سري مهنة القض،  27/02/1990املؤرخ يف  90/75املرسوم التنفيذي رقم  نص_ 

  و املتمماملعدل  16/10/2002املؤرخ يف  02/325املرسوم الر�سي رقم كيفية منح مرتبا�م وكذا و    

   .للمرسوم السابق    

  النظام األساسي لعمل ا�لس الدستوري . املتضمن 07/06/2000_ نص املرسوم الر�سي ليوم  

   مـرق املعدل للمرسوم التنفيذي،  06/07/2000املؤرخ يف  2000/84املرسوم التنفيذي رقم  نص _  

   ة ــاملتعلق بتنظيم املعهد الوطين للقضاء و سري حقوق الطلب،  19/05/1990املؤرخ يف  90/139     

  . 2000،  41و واجبا�م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، عدد      
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  ..قائمة املراجع...........ائري..........................الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلز 
  

  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 25/03/2001املؤرخ يف  01/71نص املرسوم الر�سي رقم  _  

  . 2001،  18الدميقراطية الشعبية عدد     

  ةـملعهد الوطين لألدل، و املتضمن إحداث ا 2004جوان  26املؤرخ يف  04/183_ نص املرسوم رقم 

  اجلنائية  وعلم اإلجرام للدرك الوطين ، و حتديد قانونه األساسي .   

  الداخلي، و املتضمن إصدار النظام  2005أوت  14املؤرخ يف  05/279_ نص املرسوم الر�سي رقم         

     و املتعلق ، 1989يسمرب د 12املؤرخ يف  89/22للمحكمة العليا على تطبيق أحكام القانون رقم            

   بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها و سريها املعدل و املتمم .           

  واملتضمن التنظيم القضائي . 16/11/1965املؤرخ يف   65/278األمر رقم _ نص 

   املتضمن القانون األساسي للقضاء . 19/07/1969املؤرخ يف  69/27_ نص األمر 

  اخلاص �ملساعدة القضائية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية  05/08/1971املؤرخ يف  71/75_ نص األمر 

 . 67اجلزائري الدميقراطية الشعبية ، العدد    

  املتعلق �ملنافسة . 03/03األمر رقم  _

  دة  ـ، اجلري 2000يونيو  28نص النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري املصادق عليه بتاريخ  _

  م اـالنظ هذا  2000غشت  06املؤرخة يف  48لرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد ا   

  وريــالذي حيدد إجراءات عمل ا�لس الدست ، 1989غشت  07يلغي ويعوض النظام املؤرخ يف    

  املعدل و املتمم .   

  

 :  القراراتب _ 

  ، نشرة القضاة . 20/10/1970 صادر بتاريخ،  11971/1القرار اجلنائي رقم  _

  لألمم املتحدة  . ، اجلمعية العامة 1974 بسنة 2218رقم و  20/12/1971ليوم  2858_ القرار رقم 

  الغرفة األوىل .  25/11/1980الصادر بتاريخ  22645_ قرار احملكمة العليا رقم 

  .املتعلق ��حة اإلجهاض  .15/01/1975يوم  75/54القرار رقم _         
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  ..قائمة املراجع...........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري..........................
  

  ، ا�لة القضائية ، وزارة  العدل  04/12/1981الصادر بتاريخ ،  35802رقم ، قرار احملكمة العليا _         

  .1989  ، 2العدد  اجلزائرية    

  القضائيةا�لة ، الغرفة اجلزائية ،  05/01/1982، الصادر بتاريخ  24111، رقم حملكمة العليا _ قرار ا  

  . 1989،  4وزارة العدل اجلزائرية ، العدد      

  دل ـ، ا�لة القضائية ، وزارة الع 03/04/1984الصادر بتاريخ ،  27580رقم ، قرار احملكمة العليا _   

   . 1989  ، 2زائرية  العدد اجل   

   ةــ، ا�لالغرفة اجلنائية األوىل ، 29/05/1984الصادر بتاريخ  ، 34777رقم  ،_ قرار احملكمة العليا 

  .1989،  1وزارة العدل اجلزائرية ، العدد ، القضائية    

  دل ـ، وزارة الع ، ا�لة القضائية 04/12/1984الصادر بتاريخ ،  35802رقم ، قرار احملكمة العليا _ 

 . 1989،  2العدد ، اجلزائرية    

   الغرفة اجلنائية الثانية ،القسم األول .25/10/1985 بتاريخالصادر  35135رقم ، كمة العليا قرار احمل _  

   لدالع ، ا�لة القضائية ، وزارة  15/04/1986الصادر بتاريخ ،  47019رقم ، قرار احملكمة العليا _   

  .   1989،  2العدد  ،ية اجلزائر    

  القضائية ةا�لالغرفة اجلزائية ،  ، 09/06/1987، الصادر بتاريخ  43674، رقم حملكمة العليا _ قرار ا 

 . 1992،  3اجلزائرية ، العدد  العدلوزارة     

   دلـالع، ا�لة القضائية ، وزارة   17/04/1990الصادر بتاريخ ،  60949رقم ، قرار احملكمة العليا _  

  . 1992،  4اجلزائرية ، العدد     

  دل ــا�لة القضائية ، وزارة الع،  نقض جزائي ، 21/12/1993الصادر يوم ، قرار احملكمة العليا _  

  .  1995، 1العدد  ،اجلزائرية     

  دل ـلعا ، ا�لة القضائية ، وزارة  22/03/1994، الصادر بتاريخ  119932_ قراراحملكمة العليا رقم  

  . 1994،  3العدد  ،اجلزائرية     

  القضائيةا�لة الغرفة اجلزائية ، ، 01/03/1994، الصادر بتاريخ  469120_ قرار احملكمة العليا ، رقم  
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 .1994،  3وزارة العدل  اجلزائرية ، العدد    

   القضائية ةا�لالغرفة اجلزائية ، ، 16/07/1996، الصادر بتاريخ  126322رقم  حملكمة العليا ،قرار ا _

 .1997،  2وزارة العدل اجلزائرية ، العدد    

  العدل  ا�لة القضائية ، وزارة  ، 27/05/1997الصادر بتاريخ  ،  149495قراراحملكمة العليا رقم  _ 

  . 1997،  2العدد  ،اجلزائرية    

  ، ا�لية القضائية ، وزارة العدل  14/12/2000الصادر بتاريخ ،   246742_ قرار احملكمة العليا رقم   

  . 2001،  2العدد  ، اجلزائرية     

  دل ـ، ا�لة القضائية ، وزارة الع 02/02/2005الصادر بتاريخ ،  362769_ قرار احملكمة العليا رقم   

  . 2005،  1العدد ،  اجلزائرية     

  دل ـ، ا�لة القضائية ،  وزارة الع 21/09/2005الصادر بتاريح ،  385600قراراحملكمة العليا رقم  _  

  . 2005،  2العدد اجلزائرية       

  العدل  ،  ا�لة القضائية ، وزارة  15/02/2006الصادر بتاريخ ،  391897_ قرار ا�كمة العليا رقم  

 . 2006،  2اجلزائرية  العدد     

  دل ـ، ا�لة القضائية ، وزارة الع 14/02/1989الصادر بتاريخ ،  53150_ قرار ا�لس األعلى رقم  

  .1991،   4اجلزائرية ، العدد     

  العدل  ، ا�لة القضائية ،  وزارة  31/12/1994الصادر بتاريخ ،  36867قرار ا�لس األعلى رقم  _ 

  . 1989،   4اجلزائرية   العدد     

  . 1973قرار ا�لس الدستوري الفرنسي  ،  الصادر سنة  _ 

  . 1975نوفمرب  19الصادر بتاريخ ، _ قرار جملس الدولة الفرنسي  

  . 18/09/1986الدستوري الفرنسي ، الصادر بتاريخ   _ قرار ا�لس  

  . 20/08/1989الصادر يوم ، توري اجلزائري �لس الدسقرار ا_  
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  �ت الر�سية املتضمن إقصاء مرتشح لإلنتخا ، 11/03/1991 يوما�لس الدستوري اجلزائري لقرار  _

  . 1999أفريل  15يف     

  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية  28/08/1989_  ق . م . د _  1 : _ الرأي  رقم

  ، ا�لس 1991، 3ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية ، العدد ، 1989،  37الشعبية ، العدد    

  .1997،  اجلزائر ، حكام الفقه الدستوري اجلزائريأ ،الدستوري اجلزائري    

  .23/06/2006الصادر يوم مدونة أخالقيات مهنة القضاء  ، مداولة ا�لس األعلى للقضاء اجلزائري_ 

  الرمسية املتعلق �لقانون األساسي للنائب ، اجلريدة  30/08/1989_ ق . م . د _  2 :_ الرأي رقم

  ةــالقانوني ا�لة اجلزائرية للعلوم،  1989،  37دميقراطية الشعبية ، العدد للجمهورية اجلزائرية ال    

  الدستوري اجلزائري الفقه  ، أحكام  ، ا�لس الدستوري اجلزائري 1991،  3العدد ،  واإلقتصادية    

  .1997اجلزائر ،     

   قــانية من األمر املتعلحول دستورية املادة الث 19/02/1997رأ _ م د املؤرخ يف  4:  _ الرأي رقم

  ســ، ا�ل �06/01/1997لتقسيم القضائي املصادق عليه من قبل ا�لس الوطين اإلنتقايل بتاريخ     

  .1997،  2الدستوري اجلزائري األعلى ، أحكام الفقه الدستوري اجلزائري ، اجلزائر رقم     

   2001، 1،العدد،جملة جملس الدولة 12/11/2001الصادر بتاريخ   002871_ قرار جملس الدولة رقم 

  

  :اإلعال�ت و املواثيق ج _ 

  . 1215العهد األعظم  لسنة _ 

  . 1628_ ملتمس احلقوق لسنة 

  . 1679_ الئحة احلقوق لسنة 

  . 1776_ إعالن اإلستقالل لسنة 

   . 27/08/1789حقوق اإلنسان و املواطن الفرنسي الصادر يف _ إعالن 

  . 1918ري العمال لسنة _ إعالن حقوق مجاه
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   1983كندا ،،مونرت�ل  ،لدويل لقانون العقو�ت _ اإلعالن العاملي إلستقالل السلطة القضائية ، املؤمتر ا

  . 1945جوان  26األمم املتحدة مبدينة سان فرانسيسكو يوم  _ ميثاق

  .  18/10/1961اإلجتماعي األورويب  املوقع يوم  _ امليثاق

   رب ــاملؤمتر السادس عشر إلحتاد احملامني الع، ن و الشعوب يف الوطن العريب _ ميثاق حقوق اإلنسا        

  . 1978الكويت ،            

  . 1981اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب املصادق عليه يف نريويب عام _ امليثاق         

  خبصوص محاية حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية . 04/11/1950تفاقية روما يوم _ إ

   22/11/1969خ ـاإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وواجباته يف سان جوزيه (كوستاريكا) بتاري _

  .18/07/1978دخلت حيز التنفيذ يف    

  .  13/12/1975 املبادئ األساسية إلستقالل السلطة القضائية يوم_         

  . 1981 ، بيان حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، ا�لس اإلسالمي العاملي ، �ريس _

  _ اإلتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري و املعاقبة عليها .        

  .   _ اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل

  _ إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

   

  :  الو�ئـق د _

 . 1937 ،�ريس ، الرابع للقانون اجلنائي _ املؤمتر الدويل 

 . 1964عن البالد األوروبية ، ا�لة الدولية لقانون العقو�ت ،  Comman law_ تقرير 

  اية خاصة القاضي ضد العزل .مح،  1981 ، ملؤمتر الدويل للقضاة ، إيطاليا_ ا

  .  1985 ،  إيطاليا ، _ مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية  ومعاملة ا�رمني ، ميالنو 

  . 1985،  40/146و   RES/A 42/40وثيقة األمم املتحدة رقم _ 

  . RES/A  ،1985 146/40_ وثيقة األمم املتحدة رقم 
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  . 1990 ،  كو�،هافا�  ، رمية ومعاملة ا�رمنيمؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجل_ 

   7076و  31/07/1957 يومل  ) 24_  جيم ( د 663 و اإلجتماعي رقم   قرار ا�لس اإلقتصادي_ 

  دة ــمؤمتر األمم املتح، القواعد النوذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،  13/05/1977يوم ) ل 62_  ( د   

 . 1955،  جنيف، سويسرا ، ا�رمني  األول ملنع اجلرمية و معاملة   

  ل ـي شكاص الذين يتعرضون ألخاملتعلقة حبماية األش،  43/173_ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 . 1988، من أشكال اإلحتجاز أو السجن    

  . 14/12/1990 يومل 45/111قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  _

  . 1992 ،ي عن حقوق اإلنسان يف العامل _ منظمة العفو الدولية ، التقرير السنو 

  الوطين .الالئحة السياسية العامة يف وثيقة لوائح املؤمتر اخلامس حلزب جبهة التحرير  _

   وزا ـا يف العلوم اجلنائية ، سريكا�لد الثاين حلقوق اإلنسان ، مطبوعات املعهد الدويل للدراسات العلي _

 . 1989إيطاليا  الطبعة األوىل ،    

  من العهد الدويل اخلاص �حلقوق املدنية و السياسية . 17و  13، 10 األمم املتحدة _ مبادئ 

  . 6و 5،  1لقة بدور احملامي _ املبادئ األساسية املتع

  مروك نصـر_ حماضرات يف اإلثبات اجلنائي ، اجلزء األول ، ملقاة على طلبة للمعهد الوطين للقضاء ، 

  . 2002_  2001،  12الدفعة الدين ،    

  

  ) الفرنسية و اإلجنليزية(  : املراجع �للغات األجنبية : �نيا

  

 : �للغة الفرنسية _1 

: OuvragesI _  

: André Houriou  
_ Droit constitutionnel et l’institutions politiques , Paris , 1966.  
_ Droit constitutionnel et sciences politiques, 5 édition, Paris, 1972.   
_ Droit constitutionnel et l’institutions  politiques, Paris, 1972.   
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: Alexender Viala 
_ Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du conseil Constitutionnel   
    LGDT , Paris, 1999. 
Andre Morel : 
_ Protection des droits fondamentaux  et système juridique, l’effectivité des Droits 
   fondamentaux  dans les pays de la communauté Francophone AUPEE – UREF 1994   

: lLaurent Sermet et Dominique Virlot_Barrie ,SeriauxAlan  

_ Droits  et libertés fondamentaux, ellipses, 1998. 

: A. Vitu 

_ Procédures pénale , presse universitaire de France, Paris, 1957. 

: ALI Rached 

_ De l’intime conviction du juge, thèse, Paris,1942 .  

Beccaria : 

_ Traite des delits et des peines, 1966.  

_ Itroduction de Marc Ancel et G. Stifani, édition cujas, paris,1966.                                                 

: EismeinCharles  

_Elements  de droit constitutionnel,8 édition, tom 1.  

_ le contrôle de la loi constitutionnel de lois en   France et a l’étranger, documents 

   D’études droit constitutionnel N°115_116, 1978.                 

_La haute cour constitutionnel d’Autriche, Economica, 1986, N°9. 

_ Histoire de la protection criminel en France , paris, édition, 1969. 

_ Histoire de la procedure criminel en France , paris, édition,1969. 

: ergCarré de Malb  

_Théorie général de l’état ,1920. 

: Christian Starck  

_ La constitution, Cadre et mesure du droit, Economica, 1994. 

:   Christine Lzerges 

_ Le principe de légalité des délits et des peines ,délits et libertés fondamentaux  

   dalloz 1996. 

Dominique Rousseau : 

_ La démocratie continue, ouvrage collectif sous la direction de  D.Rousseau 

   Ed ,LGDJ , bruy lant, collection la pensé juridique  moderne, 1992.     
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: Delogu 

_ La lois pénale et son application, le Caire, T1, 1956.  

: Dal François 

_ Terré, Rapport  introductif (l’ordre public à la fin du 20 éme  siècle)  1996.     

_ Congres de l’association Française de droit pénale organisé du 28 au 30    

   novembre 1985, le droit criminel face aux technologies nouvelles de la 

   communication université de  Grenoble, Economica, 1985.  

Donnedieu de Vabres : 

_  La politique criminel des états autoritaires, Paris, 1938 . 

: ireFrancois Lucha 

_ Le conseil constitutionnel, tom 2 juriprésprudence, première  partie, l’individu  

   Economica, 1998.                                         

: Soucramanien -Ferdinand Melin 

_ Le principe  d’égalité dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel,  

   Economica ,1997. 

Frédiric sudre : 

_ Droit international et européenne des  droit de l’homme, 3ém édition, presses  

   Universitaires de France, Paris , France, 1997 .      

: Francois Kermaleguen   

_ Institution juridicaires.3ém édition juris- classeur.Paris,France, 2003 .   

: George Burdeau  

_Traite de science politique, tome 1.   

_ Traite de science politique, tome 2, 1980.   

_ Droit constitutionnel et institutions politiques . 

: G.VEDEL   

_ Manuel élémentaire de droit constitutionnel la ferrière, manuel de droit  

   Constitutionnel, 1946. 

_ L’égalité, déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ses origines , 

sa Pérennité, la documentation Française, Paris, 1990.   

: GuillaumeDrago 

_ L’exécution des décision du conseil constitutionnel, Economica, 1991. 

 Gilles Lebreton : 

_ Libertés publiques et droits de l’homme, édition, Paris, 1995. 
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G. Stefanie , G. Levasseur et B. Bouloc :  

_ Droit pénal général , 15 éme édition , dalloz , Paris, 1995.                                                                  

Henri Oberdoref : 

_ Droit de l’homme et Libertés Fontamentales.  

Jaque Chevalier : 

_ Les grandes ouvres politiques, 1949. 

Jaques Montell : 

_ La grace en droit francais moderne, litec,Paris, 1959. 

Jean Rivero : 

_ La jurisprudence du conseil constitutionnel  et le principe de liberté  proclamé   

   Par la déclaration de 1789 ,conseil constitutionnel, la déclaration des  droits  

   del’homme et du citoyen et la jurisprudence, colloque du 25 et  26 mai 1989  

   PUF 1989. 

_ Les libertés publiques  , T1, 1973. 

_ Le conseil constitutionnel et les libertés publiques , 1984 
: Jean Louis Spriet  

 _ L’indépandance de la magistrature,thèse lille,1943.                                               
: Jaques_Robert   

_ Les violations de la liberté individuelle commises par l’administration, 1956. 
 _  Libertés publiques, Paris, 1971 .  

Jorien Edmond : 

_ De la sociologie juridique, Bruxelles 1967. 

: J.C SOYER 
_  Procédure pénal, Paris, 1980.   

: J. Pradel 
_ Droit pénal général, édition Cujas, Paris, 2001.                  

: Kacques Laute 
_ Droit pénal et démocratie en Aspecte nouveaux de la pensée juridique en   
   Hommage à  Marc  Ancel, 1975. 

: Klaus Schlaich   

_  Procédures et techniques de protection des droit fondamentaux, cours  

    constitutionnel Européenne et droits fondamentaux , sous la direction de Louis 

    Favoreu, Economica, collogue d’aix- en provence 19-20-21 Fevrier , 1981,  

    Paris, 1987. 
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: Karl Vasak 

_ La convention europiénne des droit de l’homme, paris, 1964. 

: L.Duguit 

_Traité de droit constitutionnel, T3, 3éme édition. 

Louis Favoreu : 

_ La protection des droits de l’homme Fondamentaux, Annuaire 1985. 

 . , economica,1987Européenne  et droits fodamentaux _ cours constitutionnel

: Marcel Prelot 

_ institutions politiques et droit constitutionnel, 1968. 

 : Massimo Luciani 

_ Annuuaire international de justice constitutionnel economica , 1990. 

: Michel Fromont 

_ La justice constitutionnel dans le monde, Dalloz, 1996.     

: Mariam Dony 

_ Le principe d’égalité dans l’union européenne, le juge l’administration et les  

droits  fondamentaux dans l’espace Francophone, 1999 .     

: Merl et Vitu 

_ Traité de droit criminel, 2ém édition ,T1, 1973. 

: Marc ANCEL 

_ La défense nouvelle, 2eme édition, 1966.               

_ Le nouveau code pénal et le principe de la légalité, archives politiques 

   Criminel, 1994.                                              

_ La commission international des juristes, le principe de la légalité dans une  

   société libre.  

Michel lesage : 

_ Les intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice  L.G.D.J, 

   Paris,1960 . 

Montesquieu : 

_  De l’ésprit des lois, édition Garnier, 1965, livre 12, chapitre 2. 

Pierre Cambot : 

_ La protection constitutionnel de la liberté individuelle en France et en Espagne 

   Economica, 1998. 
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: Rusen Ergec  

_ La  protection européenne et internationnal des droit de l’homme bruyant  

   Bruxelles, 2004.  

: R.Herzog 

_ Rapport allemand, Annuaire international  de justice constitutionnel     

                                                                                                    .0Economica, 199

: Rodriguez_ Pinero et J.Leguina 

_ Rapport Espagnol, Annuaire international de la justice constitutionnel, 

economica , 1990.   

: Saint Hillaire 

_ La  crise du principe de la légalité  cours de doctorat, le caire, 1966 .  

: Siegbert Morshier 

_ Rapport  Autrichien, Annuaire international de la justice constitutionnel, 

Economica , 1990.  

: Thierry Renoux 

_ Le conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire collection droit public positif,  

 Economica, 1984. 

      : Vedel ( G ) et Delvolve ( P )  

_  La constitution base de système juridique tournées de la société de législation 

    comparée, Paris Ed. Toubhal 1979. 

: V. Garrabos 

_  Le domaine de l’autorite de la loi du règlement en matière penal,thés Paris, 

1970  

: Vincent Berger 

_  Jurisprudence de la Européenne des droit de l’homme, 7° édition, Dalloz, Paris 

    2000. 

: Philipe Xavier   

_  Le contrôle de la proportionnalité dans les jurisprudences Constitutionnel et 

    administratives Française, collection de science et droit a administratif  

    Economie, 1990.     

  Zlataric : 

_ Droit pénal international, cours de doctorat université de caire, 1968. 
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II _ Articles : 

_ La protection des droits de la personne dans le procès et les doctrines de la  

   défense social ,14   éme journée de la défense social, Fribourg, 28 et 29 Octobre 

   1966, supplément à la Revue  Socio-criminelle, 1967, pp 8_124.                                                                                                 

: A. Vitu 

_ Revue international de droit, 60 Année _ 3ém et 4 ém trimestre 1989. 

: Berend  

_ L’influence de l’organisation de l’état sur le droit pénal, Revue international de  

   droit Pénal, 1994.  

coutts : 

_ L’interét general et l’interét de l’accusé au cours du procédures pénal, Révue de  

   science criminel , 1965. 

Klaus Tiedemann :                     

_ Revue internationale de droit penal, 1993.                                                                                                                      

 Dougan Beaca : 

_  (J_D) O.N.U et la protection des droit de l’homme,  revue, africain de droit   

    international et comparé,1997.   

: J. Pradel  

_  Rapport entre l’organisation à la procedure en France , revue, international de  

    droit , Paris , 1989. 

 ( Rêne) GASSIN 
_ La déclaration universelle et la   Misse en œuvre des droit de l’homme, recueil 
   des cours de l’académie des droits de  L’homme 1951.  
Gaston Stefanie et G. Levasseur : 
_ Procédure pénal  
Jaques_Robert : 
 _ Droit constitutionnel et droits de l’homme, Rapports  Français T1 congres  
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          1متهيد و تقسيم ................................................................................

  

  البـاب األول

  3............األسس  العامة للشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان..........                                       

                                    

                  4ان..فكرة الدولة و ظهور الدستور فيها كغاية إلقامة الشرعية  الدستورية و محاية  حقوق اإلنسالفصل األول :    
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  25...................................مبدأ السمو املوضوعي للدستور....................الفرع الثاين   :       

  25........سألة محاية حقوق اإلنسان....................الرقابة على دستورية القوانني و ماملطلب الثاين   :      

  وق ـأسس الرقابة على دستورية القوانني لكفالة احرتام الشرعية الدستورية ولضمان محاية حق:  الفرع األول      

          26...........................................................................اإلنسان.                        

  31.............ا�ا حلقوق اإلنسان......أشكال الرقابة  على دستورية القوانني ومدى ضم:   الفرع الثاين        

  38اناإلنسوحقوق  رعية الدستوريةالدميقراطية، مبدأ مسو الدستور وسيادة القانون كأسس للش:   الفـصل الثاين   

 39..............ات الدميقراطية كأسس للشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان.........مقوماملبحث األول  :     
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  113 ............................................................................. الصلة                  

   114.............ون العقو�ت و قانون تنظيم السجون..عالقة قانون اإلجراءات اجلزائية بقانالفرع األول :  

  



505  

 ...فهرس احملتو�ت........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري........................

    

  122..................ائية........دور قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضمان فاعلية العدالة اجلن:   الفرع الثاين      

  الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان �عتبار قانون اإلجراءات اجلزائية من القوانني املنظمة للحرية املطلب الثاين :     

  124.................................لة �ا..........و سائر حقوق اإلنسان املتصة الشخصي                     

  اجلزائيةاملركز القانوين للحرية الشخصية و سائر حقوق اإلنسان املتصلة �ا  يف قانون اإلجراءات الفرع األول :      

                      ...................................................................................124  

  ان ر حقوق اإلنسلى دور قانون اإلجراءات اجلزائية يف تنظيم احلرية الشخصية وسائاآل�ر املرتتبة عالفرع الثاين :      

   127............................................................املصتلة �ا..............                      

  ني النظم اإلجرائية اجلزائية و فكرة الشرعية الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان بني فكرة املوازنة بالفصل الثاين   : 
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  159...............................................................و حقوق  اإلنسان...                      

  159...مبدأ سيادة القانـون و عالقته �لشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان.................الفرع األول :       
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  171...........................................................................لدستور                       

  

  القسم الثاين

  عناصر الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسـان
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  ع ـــعلى إحرتامها يف التشري  الشرعية احلنائية يف مسائل محاية حقوق اإلنسان و مبدأ الرقابة:   الفصل األول    

  176.........................................................................اجلزائري.                       
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                       .............................................................................. ...177  

         178..اجلنائية واألسس اليت تقومعليها يف مسائل محاية حقوق اإلنسان...... الشرعية مضموناملطلب األول  :     

 179...................... .ية و �رخيها............................تعريف الشرعية اجلنائالفرع األول :       
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  220............ ....................................ا�لس الدستوري  اجلزائري تشكيل الفرع األول :       

  222.................................................ا�لس الدستوري اجلزائري  هياكل :   الفرع الثاين      

  223..............................................ي إختصاصات ا�لس الدستوري اجلزائر املطلب الثاين  :     

  223.........................يف األوضاع  العادية.ا�لس الدستوري اجلزائري إختصاصات الفرع األول :       

  225إختصاصات ا�لس الدستوري يف احلاالت  اخلاصة....................................:  الفرع الثاين      

   ةــــيف جمال الرقابة على شرعية اإلجراءات اجلزائيا�لس الدستوري اجلزائري إختصاصات املبحث الثاين  :    

  227....................................... .................................وإنعكاسا�ا.                     

  228..ة.اجلزائي ال الرقابة على شرعية اإلجراءاتيف جما�لس الدستوري اجلزائري إختصاصات املطلب األول :     

  229.............ضما�ت الشرعية  اإلجرائية اجلزائية يف الدستور اجلزائري.................الفرع األول :       

  230 .......اجلزائية.يف جمال  الرقابة على شرعية اإلجراءات ا�لس الدستوري اجلزائري دور الفرع الثاين  :       

 232اإلنعكاسات املرتتبة يف جمال الرقابة على شرعية اإلجراءات اجلزائية.....................املطلب الثاين   :     

 232......تبة يف جمال الرقابة على دستورية اإلجراءات  اجلزائية.............اإلنعكاسات املرت الفرع األول :       



  233......................إنعكاسات املرتتبة  على الرقابة يف جمال شرعية اإلجراءات اجلزائيةالفرع الثاين  :      

  

508  

  ...فهرس احملتو�ت........ي........................الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر 

  البـاب الثاين

  اجلزائري الضمان القضائي حلقوق اإلنسان يف التشريع

  236................إلجراءات اجلزائية اجلزائري...و إنعكاسا�ا على قانون ا                        

  

  ع ــية وإستقالل السلطة القضائية كضما�ت دستورية يف التشريالقانون مصدر لإلجراءات اجلزائالفصل األول :  

 237..............................................................................اجلزائري                   

  اجلزائية جراءات ري قانون اإلإختصاص السلطة التشريعية بتحديد اإلجراءات اجلزائية ومسألة تفساملبحث األول :    

                     ....................................................................................238   

  240...........ة .....................بتحديد  اإلجراءات اجلزائي إختصاص السلطة التشريعيةاملطلب األول:     

  240...............................بتحديد اإلجراءات اجلزائية....... م السلطة التشريعيةإلتزا الفرع األول:     

  247...........................عدم إختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم  اإلجراءات اجلزائية...الفرع الثاين :      

  251...........................................مسألة تفسري قانون اإلجراءات اجلزائية......املطلب الثاين :    

  252....مفهوم التفسري ، أنواعه  و أهذافه يف تفسري القاعدة اجلنائية املوضوعية  و الشكلية..... الفرع األول:    

  ون ــنيف قا  سلطة القاضي يف اإللتجاء إىل القياس مسألة الشك يف حتديد إرادة املشرع و مدىالفرع الثاين :      

  257.................................................................. اجلزائية اإلجراءات                     

 مقتضيات السلطة املختصة حبماية حقوق اإلنسان وحر�ته األساسية ومستلزمات كضمان للشرعية  :  املبحث الثاين   

  263.............املشروعية القانونية يف التشريع اجلزائري......................الدستورية  و                      

   266....مقتضيات السلطة املختصة حبماية حقوق اإلنسان و حر�ته األساسية.................املطلب األول:     

  268.................................حقيقة السلطة  القضائية يف املواثيق الدولية و اإلقليمية..الفرع األول:      

  279حقيقة السلطة القضائية يف الدساتري اجلزائرية............................................:  الفرع الثاين     

  289مستلزمات السلطة املختصة كضمان للشرعية الدستورية و املشروعية القانونية............. :  املطلب الثاين   

  السلطة القضائية بني كو�ا من و متطلبات دولة  القانون وكو�ا احلار س للحرية  الشخصية  يف الفرع األول :      

  290اجلزائري....................................................................التشريع                      



  312ئية كضمان للمشروعية الدستورية و املشروعية  القانونية.........مستلزمات السلطة القضاالفرع الثاين :      

  

509  

 ...فهرس احملتو�ت........الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري........................

  

  344............ة يف التشريع اجلزائري......قرينة الرباءة و احملاكمة  العادلة كضما�ت دستوري الفصل الثاين   :  

 346.......……مقتضيات قرينة الرباءة وإنعكاسا�ا على قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرياملبحث األول :     

  347............…..………ماهية قرينة الرباءة  ، تطورها  التارخيي وتطور اإلهتمام �ـااملطلب األول:     

   348.....................................................مفهوم قرينة الرباءة ............. األول:الفرع      

   356............................التطور التارخيي لقرينة  الرباءة  و تطور اإلهتمـام �ـا.....الفرع الثاين :      

   365..اجلزائية اجلزائري..... الرباءة  وإنعكاسا�ا على قانون اإلجراءات اآل�ر املرتتبة على  قرينة املطلب الثاين :    

   ون ـــوإنعكاسا�ا على قان  اآل�ر املرتتبة  �عتبار قرينة الرباءة من قواعد اإلجراءات اجلزائيةالفرع األول:       

  366...................................................................اإلجراءات اجلزائية                     

  ون ـــقان اآل�ر املرتتبة على قرينة الرباءة �عتبارها قاعدة من قواعد احلكم و إنعكاسا�ا على  الفرع الثاين :      

  375.........................اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.................................                      

     398..........................ري..مستلزمات احملاكمة  العادلة وضما��ا يف التشريع اجلزائ :  املبحث الثاين     

  399... مستلزمات احملاكمة  العادلة بني احلقوق املتعلقة هلا كإجراء جنائي وأهدافها العامة.... املطلب األول:      

  400......اكمة  العادلة من خالل احلقوق املتعلقة �ا كإجراء جنائي.....................احملالفرع األول:        

  402..........األهداف العامة للمحاكمة العادلة.......................................... : الفرع الثاين       

  421..................... ...........ائري.......ضما�ت  احملاكمة العادلة يف التشريع اجلز  املطلب الثاين :      

  421......لدعوى العمومية....وحتديد جمال إعماهلا يف ا : مقتضيات ضما�ت احملاكمة  العادلةالفرع األول        

   432. ........................................ احملاكمة العادلة يف التشريع اجلزائري أسس الفرع  الثاين :       

  

  461. ...........................................اخلــــامتة  : .......................................

  469 .قائمة املـراجع  :...................................................................................

  510_  503....................................................... فهرس احملتو�ت  :....................

  



  

  

510 

 اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة 

 وزارة التعليـم  العالـي  و البـحث العلمـي

  جامعة اإلخوة منتوري _ قسنطينة _كلية احلقوق 

  

  الشرعية الدستورية و حقوق اإلنسان 

  ت اجلزائية اجلزائرييف قانون اإلجراءا

  حبث مقدم لنيل درجة دكتوراه علوم يف القانون العام

  

  إعـداد الطالب                                                                 إشراف األستاذ الدكتور 

  لكي حممد األخضرما                         بوملكاحل أمحد                                             

  

  جلنـة املنـاقشة

  

  األستاذ الدكتور : طاشور عبد احلفيظ ................. جامعة قسنطينة.................... رئيسا

  األستاذ الدكتور : مالكي حممد األخضر.................جامعة قسنطينة ............مشرفا ومقررا

  ................جامعة سكيكدة....................عضوااألستاذ الدكتور : رمحاين منصور .......

  األستاذ الدكتور : قوجايل حممد ....................... جامعة سطيـف....................عضوا

  الدكتـــورة : مباركي دليلة........................جامعة �تنــة....................عضوا



  ......................جامعة قسنطينة ....................عضواالدكتــــور: عمارة فوزي..

  

  2015_  2014السنـة اجلامعيـة : 

  ......الشرعیة الدستوریة و حقوق اإلنسان في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري..الملخص ..................

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 قسم خاص بالملخصات
  

  

  

  
 لة الدكتوراهیحتوي ھذا القسم على ملخص رسا

  _ باللغة العربیة .

  _ باللغة الفرنسیة .

  _ باللغة اإلنجلیزیة .

  

 

 

 

 

 



 

 

 
1 

 الشرعیة الدستوریة و حقوق اإلنسان في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري.......الملخص ...................

  

 ملخص رسالة الدكتوراه 
  

ة الجزائري ، في تنظیمھ و تحقیقھ للتوازن المطلوب بین إن المتأمل في قانون اإلجراءات الجزائی       

المصلحتین المتعارضتین ، المصلحة العامة و التي تظھر من خالل ضرورة تحقیق عدالة جنائیة فعالة         

یرى  و المصلحة الخاصة و التي تظھر من خالل حمایة الحریة الشخصیة  و سائر حقوق اإلنسان المتصلة بھا 

الحقیقة  لدستور الدولة ، فیما یعكسھ من درجة إحترامھ لحقوق اإلنسان . ذلك أن الدستور ، یتولى  فیھ المرآة

وضع المبادئ التي تقوم علیھا الشرعیة الدستوریة ، التي تلتزم بھا الدولة والتي یظھر من خاللھا مدى حمایة 

  سلطات الدولة لحریة األفراد .

یصوغ نص قانون اإلجراءات الجزائیة ، بالنظام السیاسي و الدستوري  وبذلك یظھر تأثرالمشرع و ھو        

السائد و المھیمن إلغاءا أو تعدیال في سیاق یتفق مع الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان ، فموضوع البحث یھدف إلى 

ق اإلنسان  تقدیم محاولة لربط العالقة التي إصطلحنا علیھا تسمیة  " دینامیكیة " بین الشرعیة الدستوریة وحقو

في القانون الذي رأیت أنھ األقرب لتجسید الدینامیكیة و الحیویة الالزمتین ، لتفعیل آلیات الدولة القانونیة في 

مجتمعنا الدیمقراطي المعاصر ، عبر اإلجراءات الجزائیة بوجھ عام ، ثم عبر نص قانون اإلجراءات الجزائیة 

ھمیة توضیح الدینامیكیة المنوه بھا ، في خضم ما عرفتھ    الجزائري  بوجھ خاص ، من خالل الوقوف على أ

و تعرفھ الدولة الجزائریة من حراك دیمقراطي ، ینشد التأسیس لدولة القانون ، التي عوضت شرعیتھا من 

ثوریة إلى دستوریة ، عبر تجارب دستوریة متتالیة ، خضع لتفاعالتھا و تنوع سیاستھا أدق القوانین إتصاال 

لشخصیة عبر التعدیالت التي طرأت علیھ إبرازا لحتمیة تجسید المسار الدیمقراطي و قناعة الكل  بالحریة ا

شعبا و سلطة بأولویة البناء الدیمقراطي للمؤسسات وحتى ثقافة الفرد فیما لھا عالقة بحقوق اإلنسان . لذلك 

 إشكالیة موضوع البحث كالتالي:

ي ، إلتزامھ بتنفیذ إرادة نظیره الدستوري ، بشأن حمایة حقوق كیف أبدى المشرع العادي الجزائر_        

اإلنسان ، من خالل ما تضمنھ قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري من نصوص ، و تعدیالت لحقت بھ  

توضیحا و ضمانا للتوازن المطلوب بین مصلحتین متعارضتین ، المصلحة العامة من خالل ضرورة تحقیق 

، و المصلحة الخاصة من خالل حمایة الحریة الشخصیة وسائر حقوق اإلنسان المتصلة بھا  عدالة جنائیة فعالة

و تأكید للرغبة الموضوعیة الحسنة ، في تدعیم قواعد دولة القانون والحق ، التي یصبو الفرد الجزائري إلى 

  ؟  العیش في كنف تأصیالت المبادئ الدستوریة و تفصیالت اإلجراءات الجزائیة القانونیة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  الكلمات المفتاحیة

_ الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان . _ الشرعیة الدستوریة و حقوق اإلنسان في قانون اإلجراءات الجزائیة 

  ـام  .الجزائري . _ ماھیة الشرعیة الدستوریة و حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجزائیة بوجھ ع



_ ماھیة الشرعیة الدستوریة و حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجزائیة بوجھ خاص . _ حمایة الحریة 

  الشخصیة  و سائر حقوق  اإلنسان المتصلة بھا . _ قانون اإلجراءات الجزائیة ، القانون مفصل للحریات . 

الدستور و وضع _ راركل عدالة جنائیة . _ تحقیق التوازن بین حقوق اإلنسان ، وما یتطلبھ النظام الفعال إلق

  المبادئ التي تقوم علیھا الشرعیة الدستوریة .

  الطالب / أحمد بولمكاحل
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RESUME……….…La légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme dans le code de procédure pénale algérien    

 
 

RESUME THESE DE DOCTORAT  
  

          L’observateur du code de procédure pénale algérien, dans son organisation et la réalisation de 
l’équilibre requis entre les deux intérêts contradictoires, l’intérêt public qui se traduit par la 
nécessité de réalisation d’une justice pénale efficace et l’intérêt personnel qui se traduit par la 
protection de la liberté individuelle  et l’ensemble des droits de l’homme ayant relation avec eux, 
aperçoit le reflet effectif de la constitution de l’état, sur le degré de respect des droits de l’homme, 
du fait que la constitution est chargé d’instaurer les principes fondamentales de la légitimité 
constitutionnelle dont l’état s’y oblige, reflétant la participation des autorités de l’état dans la 
protection de la liberté des individus. 
          En conséquence, il apparaît l’influence du système politique et constitutionnel régnants et 
dominants, sur le législateur en formulant le texte du code de procédure pénale  soit par l’annulation 
ou la modification, dans un contexte compatible avec la démocratie et les droits de l’homme, le 
sujet de la recherche vise à présenter une tentative afin de mette en rapport, dont nous avons appelée 
« dynamique » la légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme par rapport à la loi, que j’ai 
envisagé qu’elle est la plus proche pour concrétiser la dynamique et la vivacité nécessaire pour 
activer les mécanismes légaux de l’état dans notre société démocrate contemporaine, généralement 
à travers les procédures pénales et particulièrement à travers le code de procédure pénale algérien, 
en élucidant l’importance de la dynamique susvisée, au milieu du mouvement démocratique que 
l’état algérien a connu, visant l’institution de l’état de droit, dont sa légitimité révolutionnaire et 
remplacée par la légitimité constitutionnelle, à travers des essais constitutionnels consécutifs, les 
lois les plus précises ont été soumises à ses réactions et à la diversité de ses politiques en relation  
avec la liberté personnelle à travers les modifications qu’elle a connu, pour valoriser la 
concrétisation impérative du parcours démocratique et la conviction de tous, peuple et autorité, la 
construction démocratique des entreprises et même la culture de l’individu en ce qui concerne sa 
relation avec les droits de l’homme. 
 
         Et sur ce, la problématique objet de recherche et comme suit :  
          Comment le législateur ordinaire algérien a montré son engagement à mettre en exécution la 
volonté du législateur constitutionnel, en matière de protection des droits de l’homme, à travers le 
contenu du code de procédure civile, des textes et modifications qu’il a subi, interprétation et 
garantis de l’équilibre requis entre deux intérêts contradictoires, l’intérêt public qui se traduit par la 
nécessité de réalisation d’une justice pénale efficace et l’intérêt personnel qui se traduit par la 
protection de la liberté individuelle  et l’ensemble des droits de l’homme ayant relation avec eux, et 
l’affirmation de la bonne intention objective pour instaurer les règles de l’état de droit et de justice 
dont l’individu algérien rêve de vivre au sein de l’intégration des principes constitutionnelles et les 
détails de procédure pénale Algérien. 
_______________________________ 
Les mots clés :  
- La légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme  
- La légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme dans le code de procédure pénale algérien. 
- L’essence de la légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme dans les procédures pénales 
d’une manière générale. 



-  L’essence de la légitimité constitutionnelle et les droits de l’homme dans les procédures pénales 
d’une manière spécifique. 
- Protection de la liberté individuelle et l’ensemble des droits de l’homme ayant relation avec eux. 
- Code de procédure pénale, loi détaillant les libertés. 
- La réalisation de l’équilibre entre les droits de l’homme et ce qui nécessite le système efficace 
pour instaurer toute justice pénale. 
- La constitution et l’instauration des principes fondamentales de la légitimité constitutionnelle. 
 
                                                                                             L’étudiant/ Ahmed BOULEMKAHEL 
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ABSTRACT..............................Constitutional legitimacy and human rights in the Algerian Criminal Procedure Code 
                                                                                                                             

 
DOCTORAL THESIS SUMMARY 

 
         The observer of the Algerian Criminal Procedure Code, in its organization and its 
achievement of the required balance between the two conflicting interests, the public interest, which 
appears through the need of making an effective criminal justice, and the self-interest, which 
consists of the protection of individual liberty and all related human rights, sees the reflection of the 
actual constitution of the state, on the degree of respect for human rights. Due to the fact that the 
constitution is responsible for establishing the fundamental principles of constitutional legitimacy 
which the state requires it, and which reflect the involvement of state authorities in the protection of 
the freedom of individuals. 
         Consequently, the influence of the political and constitutional system appears as it is 
prevailing and dominating the legislature by formulating the text of the Criminal Procedure Code or 
by cancellation or modification, in a context consistent with democracy and human rights, the 
subject of the research is to make an attempt to put in the relationship, which we have called 
"dynamic" of the constitutional legitimacy and human rights toward the law, which I envisioned it 
is the closest to realize the dynamics and vitality needed to activate legal mechanisms of the state in 
contemporary democratic society, usually through criminal proceedings, particularly through the 
Algerian Criminal Procedure Code, by elucidating the importance of the above dynamic, amid the 
democratic movement that the Algerian state has experienced, aimed to establish the rule of law, 
which revolutionary legitimacy has been replaced by constitutional legitimacy through 
constitutional consecutive trials, and most laws were subjected to its specific reactions and to the 
diversity of its policies in relation with the personal freedom through the changes it has undergone, 
to highlight the urgent realization of the democratic course and the conviction of all people and 
authority, construction Democratic businesses and even the culture of the individual regarding his 
relationship with human rights. 
 
         And with that, the problematic subject of the research is as follows: 
         How Algerian ordinary legislator has shown its commitment to execute the will of the 
constitutional legislator, in the protection of human rights through the contents of the Code of Civil 
Procedure, texts and changes it has undergone, to clarify and guarantee the required balance 
between two conflicting interests, the public interest which results in the need of making an 
effective criminal justice and the self-interest that results in the protection of individual liberty and 
all related human rights, and the affirmation of the right objective intent to establish the rules of the 
rule of law and justice which the Algerian individual dreams of living in the integration of 
constitutional principles and details of Algerian Criminal Procedure. 
_________________________________ 
Keywords : 
- The constitutional legitimacy and human rights 
- The constitutional legitimacy and human rights in the Algerian Criminal Procedure Code. 
- The essence of the constitutional legitimacy and human rights in criminal proceedings in general. 



- The essence of the constitutional legitimacy and human rights in criminal proceedings in a specific 
way. 
- Protection of individual freedom and all human rights having relationship with them. 
- Code of Criminal Procedure, Law detailing freedoms. 
- The achievement of the balance between human rights and which requires effective system to 
establish any criminal justice. 
- The constitution and the establishment of the fundamental principles of constitutional legitimacy. 
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