
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلمي وزارة التعليم العالي و

 منتوري قسنطينةاإلخوة جامعة 
 كلية الحقوق

 

 حماية القضاء الجنائي لحقوق اإلنسان

 في الجزائر

 في القانون دكتوراه العلوم درجةلنيل  مقدمة رسالة

 فرع القانون العام

 الدكتورة: األستاذة إشراف                            من اعداد الطالب:                                          

 طالبي حليمة                  بودور مبروك                                                               

 لجنة المناقشة:

 ... رئيسا...................................)جامعة قسنطينة(أ. د مالكي محمد األخضر 
 ............................مشرفة و مقررةعة عنابة( .....................)جام طالبي حميمةأ. د 

  ...........عضوا مناقشا...................................... د. سميم بودليو )جامعة قسنطينة(
 ................................................عضوا مناقشا )جامعة قسنطينة( يوسفمعمم  .د

 عضوا مناقشا............................................. د. خمفي عبد الرحمن )جامعة بجاية(    
 عضوا مناقشا ..................................................د. سعدي حيدرة )جامعة تبسة( 

 

 4102/4102السنة الجامعية: 



 إٖداء

 ايري جيسي فوم ايغسف و ايكصوز إىل ابٓيت احلبيبة املشتل امسٗا َٔ َاء اجلٓة 

 *تطٓيِ *

 ايي املشتل امس٘ َٔ اضِ احلبيب املصطفى صًى اهلل عًي٘ وضًِإىل ابين ايغ

 * أمحد زضيِ*

 *حهيُة* ل امسٗا مباء ايعكٌ و املٓطلُٓإىل شوجيت ايغايية امل

 *محاَة*امسٗا َٔ عامل احلسية و ايطالّ ب إىل أَي احلٓوٕ املطّس

 *ايسبيع*إىل أبي اهلادئ ايثائس ايري يفوح َٔ امس٘ عبل ايوزد 

 جدتي اجملاٖدة ايطعد امسٗا و ايطُح طبعٗا املسحوَة بإذٕ اهلل إىل 

 *َطعودة أّ ٖاْي*

 إىل اجلصائس احلبيبة

 أٖدي يهِ......

صرب  و م....جٗد فاز و ...بعًِ دافل  َتكد اصطبغا ....مثسة فهس و عٌُ 
 أٌَ واثل.... فائل....و

 

 بودوز َربوى

 



 شهس و عسفإ

 

ال يُٗ٘ َتى تٓحين ايشُظ إىل  ،شهسي َوصوٍ غري َٓكطع خيرتم األفل
 ،َهتٌُ غري ْاقص ،َا داّ أْ٘ َكبٌ غري َدبس ،و ال ايًيٌ إذا غطل ،ايشفل

مل ايري بيت ايضًيًة  ،إىل ايطيدة احملرتَة َهتًُة األخالم ......ضوي ال عًيٌ
 زجاٍ ايعًِ أبا عٔ جد إىلو مل يفتكس يوَا  ،و مل يفت٘ ايفِٗ ،يٓكطع عٓ٘ ايعًِ

 *آٍ ايثعاييب*

يو َين نٌ  ....ضًيًة آٍ ايثعاييب *طاييب حًيُة*إىل األضتاذة ايدنتوزة 
عًُو ايري ال يٓكص٘  ... ووخًكو املًِ.. االحرتاّ عًى تواضعو اجلِ....

أْصيو اجلٓة جبواز ايٓيب حمُد صًى اهلل  ايفِٗ..... جصاى اهلل عين نٌ خري و
 عًي٘ وضًِ.

ُيسجتى  اإىل نٌ أعطاء ايًجٓة ايهساّ....شهسا يطيب ب٘ ايهالّ....وذنس
 يف ايعًِ ٖو يهِ زفعة َكاّ... اضعي َٓ٘ ايتُاّ....و

أًٖٗا ايهساّ َديٓة ايعًِ و ايعًُاء و شهس خاص إىل جاَعة قطٓطيٓة و 
 ..أّ احلواضس.
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 :مقدمة
 

 تناكلو متعدد ك متشعب األكجو، ال يمكفك حرياتو األساسية مكضكع حقكؽ اإلنساف  
بعيدا عف فركع القانكف األخرل خصكصا إذا كانت مف جممة القكانيف التي تظير بأنيا مقيدة 

ال يمكف بأم حاؿ ك ، أك حتى اإلعداـ الذم ينيي ىذه الحرية لؤلبد، لمحريات إف بالحبس، السجف
، بؿ بكؿ تأكيد األخرل اإلشارة ىنا إلى القانكف العقارم أك القانكف البحرم أك غيرىا مف القكانيف

 المقصكد بالدرجة األكلى مف كؿ تمؾ القكانيف ىك القانكف الجنائي.ف
، الجزائيةالقانكف الجنائي الذم ينقسـ بدكره إلى قانكف العقكبات ك قانكف اإلجراءات ك  

يعتبر القانكف األكثر تقييدا لمحرية ك ال يكجد أم قانكف يضاىيو في ذلؾ، ك لما كاف األمر 
 حماية حقكؽ اإلنساف عند إعماؿ ىذا القانكف.لحاجة ماسة لمعرفة مدل كانت ا كذلؾ

تشريعاتو إلى حماية نظامو  عفأم مجتمع حديث في العالـ ال يتصكر أال ييدؼ في جمي
العاـ، ىذا األخير لـ ينشأ في حقيقة األمر إال حماية لممرتكزات ك األسس الدينية، الثقافية، 

اـ ػػػاكا بالنظاـ العػػػا ارتبػػػؽ حتمؽ ىذه األسس سيخمػػػمؿ يمحػما خػية، فأاالقتصادية، ك االجتماعي
عدـ ، ما قد يؤدم إلى إشاعة الفكضى ك بكؿ تجمياتيا ةمف كرائو الدكلاآلداب العامة ك ك 

 االستقرار. 
 ،ىذا النظاـفػبل بد مف حمػػاية ا ػػػمعدكلة ػاـ كؿ ىذا ك حتى يستقر المجتمع ك الػػػػأمك 

أف يككف ليا قانكف عقابي مكجكد ما يحتـ عمى كؿ دكلة  ،ىي رد المظالـلو أحسف حماية ك 
نصكص ممزمة، ك أم عمؿ يكافؽ تمؾ النصكص بمرصكد مسبقا بقكاعد عامة ك مجردة ك ك 

المجرمة ألم فعؿ ال محالة سيعاقب مف كاف كراءه كائنا مف كاف، ك ال ييـ اسمو بعد ذلؾ أما 
ممكف أف يعرؼ أم إسـ ميما كاف صاحبو بؿ يشار فقط لمفعؿ المجـر قبؿ ذلؾ فمف غير ال

 بأكصافو ال غير.
اإلشكاؿ ال يطرح بمناسبة تطبيؽ العقكبة أكاف بتشديدىا أك تخفيفيا، بؿ اإلشكاؿ يطرح ك 

ؾ في شخص ما بإتياف ذلؾ الفعؿ، الش ةحقيقة يكـ اقتراؼ الفعؿ المجـر قانكنا أك حتى في حال
ىنا فقط  -المشتبو فيو أك المتيـ –براءة أك إدانة ذلؾ الشخص  أدلة ث عففي أثناء البحك 

، الجزائيةالمتعمؽ بقانكف اإلجراءات التطبيقي تتقاطع حقكؽ اإلنساف مع القانكف الجنائي في شقو 
يفتح باب  ، كبذلؾلينطمؽ بعد ذلؾ البحث الحقيقي حكؿ مدل حماية أك انتياؾ حقكؽ اإلنساف

اجتيادم آخر ك قانكني في آف كاحد ك ىك البحث عف إمكانية الدفع بنظرية الدفاع االجتماعي، 
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في محاكلة لدرء العقكبة قدر اإلمكاف عف شخص المتيـ ك استبداليا إف أمكف بعقكبة بديمة 
 في طريؽ تأىيؿ الجاني.ىامة يمكف أف تككف كسيمة 

إف الحرية تكمف في قمكب الرجاؿ :" ء لمقكؿض الفقيابالنظر إلى ما سبؽ ذىب بعك 
ليس في كسع المحكمة أف دستكر أك قانكف، ك ا ماتت ىذه الجذكة فبل جدكل مف النساء فإذك 

 1تحمييا".
 

 اليدف من الدراسة:
را كبيرا مف يعتبر البحث في القضاء بصفة عامة مف بيف األبحاث التي تتطمب قد

رم ػػػالكقت، ذلؾ أف الباحث يتعامؿ مع أنماط مف السمكؾ البشالتعمؽ في نفس الصبر كالميكنة ك 
أحاسيس ارىا عكاطؼ ك ػػخكؼ باعتبػػؿ، ك الػػػؾ، األمػػالمختمفة ك المتراكحة بيف الغضب، الش

، ىذا مف جية ،ك بيف االنزكاء بعيدا عف تمؾ العكاطؼ ك االلتزاـ بالنص القانكني الجامد ،بشرية
ضاء في شقو الجنائي في الجزائر لـ يأخذ نصيبو الحؽ بعد مف أما مف جية ثانية فإف الق

الدراسة المعمقة التي تزاكج بيف ما ىك نظرم فكرم ك بيف ما ىك تطبيقي عممي، ك ترصد تطكر 
احتراـ أك انتياؾ حقكؽ اإلنساف في فترة زمنية محددة )عينة(، حتى يمكف الحكـ حقيقة حكؿ 

 حماية ىذه الحقكؽ مف عدميا.
كاديمي ريقو في البحث العممي الجاد ك األف يشؽ طأذا كاف ال بد عمى الباحث لكؿ ى 

البعيد عف كؿ ذاتية، مستعينا في ذلؾ عمى ما تعارؼ عميو أسبلفنا في التأليؼ ك الذم ال يمكف 
أف يخرج عف األقساـ السبعة األتية: "إما شيء لـ يسبؽ إليو فيخترعو، أك شيء ناقص يتمو، أك 

شرحو، أك شيء طكيؿ يختصره دكف أف يخؿ بشيء مف معانيو، أك شيء متفرؽ شيء مستغمؽ ي
 2".يجمعو، أك شيء مختمط يرتبو، أك شيء أخطأ فيو مؤلفو يصححو

 تحديد مصطمحات البحث األكاديمي: 
الجزائر"، األطركحة أخذت ليا عنكانا ىك:" حماية القضاء الجنائي لحقكؽ اإلنساف في 

القضاء الجنائي" بدال مف "القضاء الجزائي"، ألف القضاء الجنائي قد استخدـ مصطمح " ك 
ء كاف حبسا، سجنا، أك كمصطمح ال يحمؿ بيف طياتو العقاب فقط كما يتخيمو أم شخص سكا

                                                 
 ،Learned Hand) ) اإلنجميزمك ىك ما جاء بو القاضي  - 1

د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية 
 .383، ص 1987مصر، 

د. خيرم أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف *دراسة مقارنة* في ضكء أحكاـ الشريعة  -2
 .27، ص 2002تكرية ك المكاثيؽ الدكلية، بدكف دار نشر، اإلسبلمية ك المبادئ الدس
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 اعي حاضرة في فمؾ القضاء الجنائيقصى حاالتو، بؿ قد تككف فكرة الدفاع االجتمإعداما في أ
  .مف خبلؿ إعادة تأىيؿ المحككـ عميو

كما تـ استعماؿ مصطمح "مأمكر الضبط القضائي" عند تناكؿ القانكف كالقضاء  
المصرييف ألنو الزاؿ ساريا العمؿ بو، أما في الجزائر فقد استبدؿ بمصطمح "ضابط الشرطة 

، ككذلؾ تمت اإلشارة إلى مصطمح " الحبس االحتياطي" 85/02القضائية" بمكجب القانكف رقـ 
، بينما عند ذكر القانكف كغيرىما لقضاء المقارف في كؿ مف مصر كالمغربعند تناكؿ القانكف كا

 كالقضاء الجزائرييف فإنو يشار إلى مصطمح " الحبس المؤقت".
 

 أىمية الدراسة:
مكضكع حقكؽ اإلنساف سكاء كاف ىذا اإلنساف مشتبيا فيو، متيما، ضحية، أك جانيا 

 الشؽ الجنائي.فإنو يثير الكثير مف التساؤالت عند تناكلو في 
القضاء الجنائي فييا الكثير حدكد الفاصمة بيف حقكؽ اإلنساف ك خصكصا إذا عممنا أف ال

ي ككنيا غير مف اإلشكاالت، فحقكؽ اإلنساف تأخذ أىميتيا ف العديدمف نقاط الظؿ التي تثير 
البحث  عترؼ بيا كميا ك مجتمعة ك إال فبل، ك ىك ما يؤدم حتما إلىف ي  قابمة لمتجزئة فإما أ

حتى الجاني لمشتبو فيو ك المتيـ بصفة خاصة ك عف أم سبيؿ لتحصينيا، ما يدعك إلى حماية ا
مف جية قياـ أركاف الجريمة، ك بعد ثبكت حتى طمب بشدة حمايتو في أثناء التنفيذ العقابي ي  

اآلداب ك  أخرل فإف ىدؼ القضاء الجنائي ىك حماية الصالح العاـ متمثبل في النظاـ العاـ
عامة مف خبلؿ السعي إلعطاء حؽ لممجتمع في االقتصاص مف الجاني، ك لك عمى حساب ال

 حماية حقكؽ اإلنساف في بعض األحياف. 
ريد حماية حقكؽ اإلنساف تككف ىناؾ فالمزاكجة بيف األمريف صعبة لمغاية فكمما أ  

ء الجنائي مجابية قكية حماية لحؽ المجتمع في إلحاؽ العقاب بالجاني، ك كمما كاف القضا
مصرا عمى إلحاؽ العقاب بشخص المتيـ ك محاكلة البحث عف أدلة إدانتو يجابو بالقكؿ أف 

 ىناؾ انتياكا لحقكؽ اإلنساف.
ألىمية الدراسة حاكؿ الباحث أف يشير في كؿ جزئية مف البحث إلى حقكؽ اإلنساف، ك 

ابعو الحقكقي بؿ أكد فبالرغـ مف غكص المكضكع في البحث الجنائي إال أنو لـ يمس البتة بط
( قرارا 370مف ) بإلحقاؽ ذلؾ تـ دراسة ما يقر يكف ىناؾ مكاف لغير المكضكعية، ك عميو، ك لـ 

الدراسة كؿ المجبلت القضائية ىذه قد شممت ك ، قضائيا لممحكمة العميا ك لممجمس األعمى قبميا
 .2014خر سنة إلى غاية أكا 1987عنى بالمكضكع منذ إصدار سنة ببل استثناء ك التي ت  
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حيث حاكؿ الباحث أف يساير ما ىك منشكر مف قرارات قضائية عمى مستكل المجبلت 
القضائية التي تصدرىا المحكمة العميا كما ىي، مع اإلشارة بكؿ مكضكعية إلى ما كاف فييا مف 

 .حسف أك ما لحقيا مف ضيـ بحقكؽ المتقاضيف، فالباحث تعامؿ مع الكاقع المادم المحسكس
 

 يج المعتمد عميو:المن
 مف خبلؿمبحث العممي الرصيف لأكبر  مجاؿإلعطاء  المنيج المقارفتـ االعتماد عمى 

االستفادة مف الدراسات األجنبية ألمـ سبقتنا، حتى يمكف الكقكؼ عمى حقيقة حماية القضاء 
لمتكسع في  ، ليذا كانت المقارنة سبيبل ال ينبغي تجاىموأك ال الجنائي الجزائرم لحقكؽ اإلنساف
 البحث في حقيقة القضاء الجنائي.

حيث تـ المقارنة في كثير مف مكاضع األطركحة بقكانيف دكؿ عربية ك أجنبية مف مثؿ: 
مصر، فرنسا، الكاليات المتحدة األمريكية، في األغمب األعـ لكف جاء ذكر الكثير مف األنظمة 

مندا، المغرب، األردف، العراؽ، نمسا، فنالقانكنية األخرل مثؿ: بريطانيا، بمجيكا، الياباف، ال
 غيرىا.ك 

تـ التطرؽ بكثير مف التفصيؿ حيث  التحميمياالستقرائي المنيج كذلؾ االعتماد عمى ك 
القضائي الذم كصؿ إلى ما يقرب التحميؿ لمكضكع البحث مف خبلؿ فرز ك تبكيب االجتياد ك 

قضائي، باإلضافة إلى ما يزيد عف ( مجمة اجتياد 58( اجتيادا جاءت بو أكثر مف )370)مف
 ، ك الكثير مف القكانيف الكطنية ك المراجع العربية ك األجنبية.ادكلي ا( اتفاقية ك إعبلن30)

حقكؽ اإلنساف أماـ  تـ األخذ بو لمسايرة تطكر بعض جكانب فقد المنيج التاريخيأما 
 القضاء، لكف بدكف الغكص المطنب ك المخؿ ك في حدكد تحكميا الدراسة ال غير.

 
 إشكالية البحث:

 تتمحكر األطركحة حكؿ اإلشكالية الرئيسية التالية:
 

 ىل يوفر القضاء الجنائي الجزائري الحماية الالزمة لحقوق اإلنسان ؟
 
 :ما يميأبرزىا  كالتي بدكرىا تثير عدة تساؤالت فرعية ك 

 ؟ة يقصد بالحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف ك ما عبلقتيا بالعدالة الجنائيذا ما  -
 ما ىي ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف؟ -
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 ما ىي ضمانات المشتبو فيو ك المتيـ في التحقيؽ االبتدائي؟ -
ما ىي الحماية المقررة لحقكؽ المشتبو فيو ك المتيـ عند تقييد الحرية بدافع  -

 التحقيؽ؟
الدكلية عمى النزاع  ي مجبر عمى تطبيؽ أحكاـ االتفاقياتىؿ القاضي الكطن -

 ؟ المطركح أمامو
 ىؿ لممتيـ الحؽ في تمقي المساعدة القضائية ببل قيد؟ -
 ما ىي شركط المحاكمة العادلة؟ -
 ىؿ يعتبر السجف أفضؿ كسيمة لتأديب الجاني أـ يمكف استبداليا بغيرىا؟ -

 التالية:خطة البحث تـ رصد  ك التساؤالت المتفرعة عنيا ىذه اإلشكالية ففي سبيؿ اإلجابة عك 
بالنظر لمقتضيات البحث العممي استمـز األمر إفراد فصؿ تمييدم خصص لدراسة 
العدالة الجنائية باعتبارىا سبيبل ميما في حماية حقكؽ اإلنساف، كقد قسـ ىذا الفصؿ إلى 

ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف سيما ما يتعمؽ الجنائي ك نيف أكليما خصص لمقضاء مبحثيف اث
كذلؾ مبدأم المساكاة أماـ ، ك يتصؿ بيا مف الشرعية الجنائية منيا بيدؼ الحماية الجنائية ك ما

 القضاء ك استقبللو عف أم تدخؿ مف لدف السمطتيف التشريعية ك التنفيذية.
سكاء كاف القضاء في ظؿ الظركؼ لنعرج في المبحث الثاني عمى فاعمية العدالة الجنائية 

مبدأ القاضي  ظركؼ غير عادية، األمر الذم يحتـ احتراـعميو العادية أك حتى لك طرأت 
ضمانات لممتقاضي في ظؿ الظركؼ غير العادية الطبيعي كأصؿ عاـ كتكفير قضاء نزيو ك 

 )االستثنائية(.
األطركحة حيث كبعد ذلؾ تـ تخصيص بابيف اثنيف لمتعمؽ أكثر في دراسة مكضكع 

، كالذم قسـ بدكره إلى فصميف حقكؽ اإلنساف في مرحمة التحقيؽاب األكؿ لحماية خصص الب
)المتيـ اثنيف، ففي الفصؿ األكؿ برزت اإلشارة إلى الضمانات المتعمقة بمركز محؿ التحقيؽ 

ية تقييد الحر حقكؽ اإلنساف في حاالت ضمانات حماية لالفصؿ الثاني  خصصك  ،المشتبو فيو(ك 
، مع الحرص عمى إبراز األىمية القصكل في كجكد محاـ بجانب المشتبو أك في مرحمة التحقيؽ

المتيـ سكاء كاف ذلؾ في شكؿ مساعدة قضائية أك في حاؿ كاف لمشخص القدرة المالية عمى 
 .تسخير محاـ

ؽ اإلنساف أثناء كبعد المحاكمة أما الباب الثاني فقد خصص لمبحث في حماية حقك 
 أماـ محكمة الجناياتكرد في فصميف، الفصؿ األكؿ تـ التطرؽ فيو لحماية حقكؽ اإلنساف ك 



 مقدمة                   

 6 

 مف خبلؿ الطعف الجنائيسة حماية حؽ اإلنساف الفصؿ الثاني خصص لدراك ضمانات ذلؾ، ك 
 ضمانات تنفيذ األحكاـ القضائية.ك 

جاء مع اإلشارة إلى أىـ العيكب لتككف في النياية خاتمة البحث محصمة لكؿ ما 
قضاء الجنائي الجزائرم، مع التي تنتقص مف فاعمية حماية حقكؽ اإلنساف أماـ ال العكارضك 

.تكصيات إلصبلح ذلؾمف مقترحات ك  الباحثما رآه إبداء أىـ 
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 :التمهيديالفصل  
 سبيل لحماية حقوق اإلنسان  العدالة الجنائية

  

العدالة الجنائية ىي مجمكعة مف العناصر المتعاكنة فيما بينيما في سبيؿ إحقػاؽ العػدؿ 
بمرحمة  انتياء التحقيؽ في الجرائـ مركرا بمرحمة إصدار الحكـ  اإلنصاؼ، بدءا بمرحمة البحث ك 

 تنفيذ الحكـ.

تحقيؽ العدؿ كاإلنصػاؼ بػيف أطػراؼ ثبلثػة كىػي: المنسػكب كالعدالة الجنائية تيدؼ إلى  
يجػػب أف تػػكفر لػػو كافػػة الضػػمانات القانكنيػػة كالعمميػػة فػػي (، حيػػث المتتتيمإليػػو ارتكػػاب الجريمػػة )

الجريمػة كجػب  أركػافي حػاؿ ثبػكت فػجميع المراحػؿ السػابقة، أمػا الطػرؼ الثػاني فيػك الضػحية، ف
بل عبلقػة لػو فػالطػرؼ األخيػر ، أمػا عما لحقو مف أضرار مادية كمعنكيػة دالتعكيضو تعكيضا عا

كالػذم ينبغػي  ،كىػك المجتمػع الػذم ينتمػي إليػو كػؿ مػف المػتيـ كالضػحية مباشػر بالجريمػة بشػكؿ
الضػحية حتػى ال يفقػد المجتمػع ثقتػو فػي مػع العدؿ سػكاء مػع المػتيـ أك إقامة عف طريؽ  وافنصإ

ة ضػده، ممػا قػد دامغػمقانكف إذا ما تـ تبرئة المتيـ رغـ كجكد حجػج ليادة سمثمو مف تالعدالة كما 
إدانتػو بغيػر كجػو  كأيضػا عقػاب أم شػخص عمػى ارتكػاب جػرائـ مماثمػة، آخريف أشخاصا يشجع 
 1يضر بالمجتمع.قد حؽ 

ىمػػػا المجػػػاؿ الجنػػػائي أك المسػػػائؿ ك فػػػي ىػػػذا الشػػػأف  ىنػػػاؾ مصػػػطمحاف يتػػػدافعاف بقػػػكة ك  
ىػك مػا يطػرح لعدالػة الجنائيػة مػف جيػة ثانيػة، ك مصػطمح امػف جيػة ك " Pénal Matière الجنائيػة "

ة الكصػكؿ إلػى العدالػة الجنائيػة إلػى غايػ الجزائيػةاإلجػراءات تطبيؽ حيف البدء في  احقيقي مشكبل
 2الكصكؿ كذلؾ إلى تطبيؽ النظاـ العاـ مف خبلؿ تحمؿ الدكلة كامؿ مسؤكلياتيا.ك 

المحػػكر الرئيسػػي فػػي عناصػػر العدالػػة الجنائيػػة ممػػثبل فػػي ذلػػؾ الجنػػائي كيعتبػػر القضػػاء  
كيسػػػػاعدىـ أيضػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ ىػػػػذه العدالػػػػة أعػػػػكاف كضػػػػباط الشػػػػرطة  ،النيابػػػػة العامػػػػةك  ةبالقضػػػػا

                                                 
 ، 2002(، مارس 1عبد الرحمف بف عمرك، االمتياز القضائي كالعدالة الجنائية، مجمة البحكث، المغرب، العدد) -1

 .42، 41ص 
2
- Geneviéve Giudicelli-Delage, La responsabilité des magistrats et de l’état en matière 

pénal, revue de justices, éditions Dalloz France, n˚5 janvier-mars 1997, p 27. 
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كالمحػامكف باعتبػارىـ مػف مككنػات  ،كتػاب الضػبط ،فك المترجم ،باإلضافة إلى الخبراء ،القضائية
 1كساىر أميف عمى تنفيذ األحكاـ القضائية. جفسارة اللؾ يساعد القضاء إدذزيادة عمى  ،العدالة

تحقػػؽ  مػػف خػػبلؿ ينبغػػي أف تكػػكف ىنػػاؾ ضػػمانات قكيػػة كألجػػؿ فاعميػػة العدالػػة الجنائيػػة 
 باإلضػافة إلػىكاحتػراـ مبػدأ القاضػي الطبيعػي،  ،اسػتقبلؿ القضػاء المساكاة أماـ القضاء ك ممبدأ

 يـ.تعيشمك في عمميـ راحتيـ ف لرجاؿ القضاء يضم كؿ ماتكفير 

 يقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كىما:ستفصيمية لما سبؽ ذكره بحثية دراسة  لغرض ك

 المبحث األكؿ: القضاء كضمانات حماية حقكؽ اإلنساف. 

 المبحث الثاني: فاعمية العدالة الجنائية. 

 
 المبحث األول: القضاء وضمانات حماية حقوق اإلنسان

ىػػـ التػػي يمجػػأ إلييػػا الشػػخص لمػػدفاع عػػف حقكقػػو لػػذا كجػػب أف القضػػاء السػػمطة األيعتبػػر  
ىػذا ؽ دافعػا كػؿ مظممػة، ك خير في تعاطيو مع المتقاضيف بأف يككف ضامنا لكؿ حػىذا األ يتميز

إال إذا كاف القضاء بصفة عامة ك القضاء الجنائي بصفة خاصة مراعيا ليدؼ المشرع  لف يتأت
 .مف رصد ىذه الحماية الجنائية في حاؿ كانت ىناؾ جريمة

ك مراعػػاة مبػػدأم المسػػاكاة  الجنائيػػةمػػف ىػػذه الضػػمانات كػػذلؾ ضػػركرة مراعػػاة الشػػرعية ك  
 ارجي ميما كاف.استقبللو عف أية سمطة أخرل أك أم مؤثر خضاء ك أماـ الق

 ىذا ما سيتـ تناكلو في المطمبيف اآلتييف:ك 

 المطمب األكؿ: الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف

 المطمب الثاني: ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف في القضاء الجنائي
 : الحماية الجنائية لحقوق اإلنسانالمطمب األول

اإلنساف ك حرياتو األساسية في الحماية الجنائية تيدؼ باألساس إلى حماية حقكؽ  
، ىذه الدكؿ ااقيات ك المكاثيؽ الدكلية التي صادقت عمييػػػإطار القكانيف الكطنية مع مراعاة االتف

ال يمكف الحديث عف أية حماية جنائية لحقكؽ اإلنساف طالما كاف كؿ مف العقاب ك الثكاب ك 
عمؽ األمر بتطبيؽ مبدأ شرعية ، سكاء تالجنائيةشرعية البعيديف عف الشرعية ك بالخصكص 

                                                 
 .42عبد الرحمف بف عمرك، المرجع السابؽ،   -1
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الجرائـ ك العقكبات احتراما لممبدأ القانكني "ال عقكبة بغير نص قانكني" مف جية، ك مف جية 
احتراـ القانكف عند محاكلة الكصكؿ إلى الحقيقة المتمثمة في العدالة الجنائية سكاء  ضركرة ثانية

سب العقكبة ك الجريمة المرتكبة ى أف تتنافي أثناء التحقيؽ أك عند المحاكمة الجنائية، حتى يتسن
 ىك ما يعرؼ بشرعية التنفيذ العقابي.ك 

ىما بمثابة فرعي المطمب األكؿ  ك اثنيفالحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف تتمحكر حكؿ أمريف ك 
 ىما:ك 

 الفرع األكؿ: ىدؼ الحماية الجنائية 

  الجنائيةالفرع الثاني: الشرعية 
 الحماية الجنائية ىدف الفرع األول:

كقع الفقو عند تعريفو لمحماية الجنائية في الخمط بيف الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف،  
التي ال تعدك أف تككف  النظرية لمجرائـ التي تقع عمى ىذه الحقكؽ ك بيف الدراسة التطبيقية ك ك

 1قضائية عمييا.الظركؼ المحيطة بيا مع االستشياد بتطبيقات  تحديدا ألركاف الجرائـ ك

ف قد يككف الحد مف تجريـ الفعؿ بنص قانكني ىك الكسيمة األحياألنو في بعض  
نو حؽ منصكص عميو في قكاعد ، مثؿ منع تجريـ اإلضراب ألحؽ مف الحقكؽالمناسبة لحماية 

الدكلي لمحقكؽ االقتصادية  عيدمف ال (8)مف المادة )د( الفقرة  بمكجب ة الدكليةالشرع
كقد  ،رؼ بيا لئلنساف العامؿمعتمثؿ الحد األدنى مف الحقكؽ الية كالثقافية، فيك كاالجتماعي

يككف كجكب تجريـ الفعؿ أحيانا سببا في حماية حقكؽ اإلنساف ألف عدـ التجريـ كالعقاب يؤدم 
ـ التعذيب الكاقع إلى انتياؾ حؽ اإلنساف كاالعتداء عميو مف السمطة العامة، كمثاؿ ذلؾ تجري

 ؿـ مف قبؿ رجاؿ الشرطة كاستنطاقو بالقكة، كنفس الشيء بالنسبة لبلعتقاالمتي عمى الشخص
 حؽ. كجوالتعسفي بغير 

، قانكنية أخرلنيا بحماية عبدال  ضيستعالكأحيانا يمكف االستغناء عف الحماية الجنائية  
 2حتى ال يككف ىناؾ ازدكاجية في الحماية القانكنية.

يضا تميز كاضح بيف الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف كبيف الحماية الجنائية أكىناؾ  
حيث يكجد اختبلؼ نكعي في المنيج كالنطاؽ كالمصادر بينيما، فالحماية  ،كاألمكاؿ لؤلشياء

                                                 
 .21، 20د. خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  -1

 .22، 21رم أحمد الكباش، المرجع نفسو، ص د. خي -2
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تأثر بالظركؼ الداخمية لمدكلة لتعمقيا بآدمية تال ينبغي أف  جنائياالمقررة لحقكؽ اإلنساف 
نسانيتوالشخص ك  كىي  ،ماية لقكاعد الحد األدنى المقررة دكلياكينبغي أف تخضع ىذه الح ،ا 

الحماية الجنائية المقررة لؤلشياء  لحماية المقررة لئلنساف في مكاجية السمطة العامة بخبلؼا
حد أدنى ينبغي تكفيره بؿ يختمؼ مداىا مف دكلة ألخرل تبعا فييا كجد حيث ال يكاألمكاؿ 

لحماية الجنائية ايختمؼ في الدكلة ذاتيا مف كقت آلخر كما أف  كقد ،ألكضاعيا الداخمية
 1.لؤلشياء كاألمكاؿ مكجية إلى عدكاف األفراد عمييا كليس إلى عدكاف السمطة العامة

كتعتبر الحماية الجنائية أىـ أنكاع الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف ككسيمتيا في ذلؾ  
كفييا الحماية تة، حيث أنو يحمي حقكقا لـ تعد حمائي رة ىذا األخيكظيف الجنائي ك القانكفىي 

فحسب بعض الفقو الفرنسي فالقانكف الجنائي يحمي  2،المقررة ليا في ظؿ فركع القانكف األخرل
كفره مف إجراءات تناؿ شخص المعتدم يذلؾ بما  ك 3اإلنسانية ك العنصر البشرم في آف كاحد،

ديمقراطية نظاـ حكـ معيف كبيف اتساع نطاؽ بيف  اىناؾ تبلزمكما أف  ،عمى حقكؽ اإلنساف
 4يا.ضيقىذه الحماية مف 

مف الديمقراطية ك في ىذا ضمانة كبرل  مبادئولذا فالقانكف الجنائي يجب أف يستمد 
إال يتكمـ ال لمسيادة الكطنية ك ىك ما سيحمي حتما السيادة الشعبية ألف المشرع في نياية األمر 

 باسـ الشعب.

في فرنسا أصكات تنادم بكجكد مشكؿ حقيقي ك ىك أف ىذه األخيرة عمى ك قد ظيرت 
كشؾ فقداف السيطرة ك التحكـ في قانكنيا الجنائي ك ىذا لصعكبة المكازنة بيف القانكف الجنائي 

 5ك سيادة الديمقراطية.

 األساسيىدفو  -الجزائيةاإلجراءات قانكف العقكبات كقانكف  -بشقيوالقانكف الجنائي ف  
أك مصالح  سرهسكاء كانت مصالح عامة تتعمؽ بالمجتمع بأ ،ىك حماية المصالح االجتماعية

                                                 
 .18، 17، ص السابؽد. خيرم أحمد الكباش، المرجع  -1

 .7، ص نفسود. خيرم أحمد الكباش، المرجع  -2
3
-Mireille Delmas-Mraty, Humanité, Espèce humaine et droit pénal, revue de sciences 

criminelles et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚3 Juillet-septembre 2012, 

 p 496. 
 .91د. حسف عمي، حقكؽ اإلنساف، ككالة المطبكعات، الككيت، بدكف تاريخ نشر، ص  -4

5
- Christophe Eoche-Duval, Droit pénal et souveraineté démocratique : La France est-elle en 

train de perdre la maitrise de son droit pénal ?, revue de sciences criminelles et de droit pénal 

comparé, éditions Dalloz France, n˚2 Avril-Juin 2012, p305. 
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ة تميزه عف بقية فركع كىك ما يعطي لمقانكف الجنائي خصكصي 1،خاصة تتعمؽ بحقكؽ األفراد
الذم يتسـ بالشدة كيمس بحرية الشخص إذا ما  ء المقرر كانظرا لطبيعة الجز  لخر القانكف األ
 2كذلؾ نظرا لطبيعة المصمحة التي يحمييا قانكنا. القانكف األخرل، ك قكرف بفركع

ء القانكني الذم احيث يحمي قانكف العقكبات المصمحة االجتماعية مف خبلؿ الجز  
حماية الفي  هالعقكبات مبتغاقانكف ؽ لكي يحق ك ،يفرضو عند االعتداء عمى قيـ كنظاـ المجتمع

قانكف العقكبات عمى حصر  ةقدر  يتمثؿ فيألكؿ لمعيار اينبغي أف يكفؽ بيف معياريف، فا
 اء الجنائي مع االعتداءب حمايتيا، أما المعيار الثاني فيك تناسب الجز جالمصالح كالقيـ التي ي

 3عمى قيـ كمصالح المجتمع.

يحمي المصمحة االجتماعية مف خبلؿ تنظيمو  الجزائيةجراءات بينما قانكف اال 
لو مف كؿ اعتداء  حمايةره مف ضمانات لممتيـ كفما ي ك ،لئلجراءات المؤدية لكشؼ الحقيقة

عمى حريتو في أثناء البحث عف الحقيقة، كيبقى ىدؼ القانكف الجنائي مف خبلؿ اإلجراءات 
ذلؾ مف خبلؿ فاعمية العدالة  ساف كحقكؽ اإلنك تحقيؽ التكازف بيف المصمحة العامة  الجزائية

مقتضيات الضبط  عمما أف الصراع مستمر بيف ،حقكؽ اإلنسافحماية ضماف في الجنائية 
 4متطمبات حؽ الفرد في الحرية عمى حسب ما جاء بو بعض الفقياء. االجتماعي ك

تشجيع الناس عمى زيارة بمد ما ال يككف إال بدفعيـ أف قد رأل جانب مف الفقو في ك  
 5.فيو الجزائيةلمبحث ك االطبلع عمى دستكر ذلؾ البمد ك عمى قانكف اإلجراءات 

                                                 
د. أحمػػػد فتحػػػي سػػػركر، الشػػػرعية الدسػػػتكرية كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي اإلجػػػراءات الجنائيػػػة، دار النيضػػػة العربيػػػة، مصػػػر،  -1

 .11-9، ص  1998

 .8، 7أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص د. خيرم  -2

 .12،  ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -3

 .9، 8خيرم أحمد الكباش، المرجع نفسو، ص  - 
حاتـ حسف مكسى بكار، سمطة القاضي الجنػائي فػي تقػدير العقكبػة كالتػدابير االحترازيػة، منشػأة المعػارؼ، اإلسػكندرية،  - 

 .3، 2، ص 2002مصر، 

 .13، 12نفسو، ص  عالمرج د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، -4
5
- « Que peut-on conseiller a un voyageur désireux de visiter pour la première fois un pays 

dont il ignore tout ses habitants ? Recommanderais volontiers la lecture de deux documents : 

la constitution –la loi fondamentale disent les allemands – et le code de procédure  pénale  

dont  madame  l’avocat général COMMARET nous a dit qu’il (incarne l’identité juridique 

d’une nation) ». 

- Jean  radel, La procédure pénale Fran aise au début du XXI   siècle, revue pénitentiaire et 

de droit pénal, éditions Cujas France, n˚2 Juin 2003, p 341.  
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أىـ شيء يحميو القانكف الجنائي ىك حقكؽ اإلنساف سكاء في شقو المتعمؽ بقانكف ف 
خضع ي، فالشرعية الجنائية التي الجزائيةاالجراءات اآلخر المتعمؽ بقانكف  شقوالعقكبات أك في 

 1ليا القانكف الجنائي ليا صمة قكية بحقكؽ اإلنساف.

قانكف العقكبات  عميو ة حقكؽ اإلنساف لما ينطكمايكقد يطرح القانكف الجنائي مشكمة حم 
عف طريؽ قانكف االجراءات  ككذلؾ مف خبلؿ مباشرة إجراءات الخصكمة ،مف التجريـ كالعقاب

لحماية المجتمع كضماف  البلـزد ينجر عنو مف تجاكز السمطة لمقدر الضركرم ك ق، كما الجزائية
 2مف خبلؿ إجراءات التنفيذ العقابي عمى األفراد المحككـ عمييـ جنائيا. كذلؾ ك ،أمنو

كجد صعكبة بالغة ألجؿ التكفيؽ بيف فإنو ت الجزائيةاالجراءات خصكص قانكف بك  
بيف  ك ،سببو ذلؾ مف احتماؿ انتياؾ حقكؽ اإلنسافيما  ك ،الحقيقة بحث عفالفاعمية في ال

معدالة في الكصكؿ إلى عقاب الجناة، لحتمية احتراـ حقكؽ اإلنساف كما يترتب عميو مف كبح 
العدالة مف خبلؿ  ىما الفاعمية ك ك مككنيفففي فرنسا مثبل كجدت محاكلة لمتكفيؽ بيف أىـ 

فيي مرحمة سرية مكتكبة  التحقيؽ،حاصؿ في مرحمة  ي أحيانا مثؿ ما ىكقيباستعماؿ النظاـ التن
في محاكلة  –في أحياف أخرل  االتياميكال تعتمد عمى الكجاىية، كما يتـ االعتماد عمى النظاـ 

نية ذلؾ في مرحمة المحاكمة التي تتميز بالشفكية كالعبلك  -متكفيؽ بيف الفاعمية كالعدالةل
 3.ةيكالكجاى

مس معظـ مفاصؿ الحياة الخاصة لمفرد لما لو مف أىمية ي الجزائيةقانكف اإلجراءات ك 
 4بالغة القدر.

الفقرة األكلى مف ديباجة اإلعبلف  أساسا لمعدؿ بمكجباحتراـ حقكؽ اإلنساف  اعتبرقد   
ما يمي:" لما كاف االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع حيث جاء فييا العالمي لحقكؽ اإلنساف 

أعضاء األسرة البشرية ك بحقكقيـ المتساكية الثابتة ىك أساس الحرية كالعدؿ ك السبلـ في 
                                                 

ك االقتصادية، السنة  الحؽ في الحياة الخاصة، مجمة القانكف ك االقتصاد لمبحكث القانكنية د. أحمد فتحي سركر، -1
 (.3، ص )1986، مطبعة جامعة القاىرة، مصر، 1984( 54)

 .471د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش، المرجع السابؽ، ص  -2
 .10، 9د. خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  -  

في: "حماية حقكؽ مقالة كردت ألبرت شافاف، حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية )مرحمة المحاكمة(،  -3
اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، 

" مصر، résé، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات "1988أفريؿ  12-9اإلسكندرية 
 .255، ص 1989

4
-Jean Pradel, Ibid, p 341. 
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:" كلما كاف مف الضركرم أف يتكلى القانكف حماية والعالـ"، بينما نصت الفقرة الثالثة عمى أن
األمر إلى التمرد ك االستبداد ك الظمـ"، فيما أكدت الفقرة حقكؽ اإلنساف لكيبل يضطر المرء آخر 

السادسة عمى أف اإلدراؾ العاـ ليذه الحقكؽ كالحريات ذك أىمية كبرل في الكفاء التاـ بيذا 
دة كىك أف حقكؽ اإلنساف مضمكنة التعيد العالمي الذم تـ التأكيد عميو في ميثاؽ األمـ المتح

 مصكنة.ك 

دة إنفاذ القانكف ك إدارة شؤكف العدالة بمزيد مف الكفاءة كالفعالية مف غايات األمـ المتحف
مع ضركرة احتراـ حقكؽ اإلنساف، كىك ما يحتـ عمى كؿ دكلة إقامة نظاـ لمعدالة الجنائية 

 1الكفاءة.صؼ كمتسـ بالمسؤكلية األخبلقية ك من

دالة الجنائية العدؿ القائـ عمى سيادة القانكف ىك عماد المجتمع المتحضر، كنظاـ العك 
المتسـ باإلنسانية ك الكفاءة ىك أداة لئلنصاؼ ك إحداث التغيير االجتماعي البناء ك إحقاؽ 

 2متصرؼ.لالعدؿ االجتماعي كحماية القيـ اإلنسانية ك حقكؽ الشعكب غير القابمة 

ىك ما ال يتحقؽ إذا كاف النظاـ القانكني لمدكلة ال يتسؽ مع إعماؿ الحقكؽ حيث  ك 
( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية:" تتعيد كؿ دكلة طرؼ في 2/2جاء في المادة )

ىذا العيد إذا كانت تدابيرىا التشريعية أك غير التشريعية القائمة ال تكفؿ إعماؿ الحقكؽ 
ىذا العيد، بأف تتخذ طبقا إلجراءاتيا الدستكرية ك ألحكاـ ىذا العيد ما يككف  المعترؼ بيا في

 .ك غير تشريعية"أضركريا ليذا اإلعماؿ مف تدابير تشريعية 

حبل لمحماية الجنائية ىي كؿ ما ىك معترؼ بو مف حقكؽ محقكؽ اإلنساف التي تعتبر  
لحد األدنى الذم ال يمكف تجاكزه، فيي مقدسة تستمد طبيعتيا مف اإلنسانية ذاتيا كالتي تمثؿ ا

كال  ،حقكؽ ممتصقة بشخصية اإلنساف، كما تمثؿ ضمانة لحماية األشخاص ضد استبداد الدكلة
 يمكف تصكر انتياكيا ألنيا في ىذه الحالة ستعصؼ بإنسانية الفرد.

قد يقترب مف ىذا التعريؼ لحقكؽ اإلنساف اصطبلح حقكؽ الشخصية، ىذه األخيرة  ك 
إلى تعني فيما تعنيو كؿ الحقكؽ التي تنصب عمى مقكمات الشخصية كعناصرىا كالتي تيدؼ 

                                                 
( الصادر بتاريخ: 21( مف إعبلف فيينا بشأف الجريمة ك العدالة: مكاجية تحديات القرف )3)كالبند  ( 2المادة ) -1
4/12/2000. 
إعبلف المبادئ كبرنامج عمؿ األمـ المتحدة في مجاؿ منع الجريمة ك العدالة الجنائية ( مف 2البند ) -2
(18/12/1991.) 



 سبيل لحماية حقوق اإلنسان  العدالة الجنائية                                : التمهيديالفصل  

 14 

كىي الحقكؽ التي تعنى بعبلقات األفراد بيف بعضيـ البعض،  ،حماية كتتمة ىذه األخيرة
 1ية مف اعتداء األفراد ال الدكلة.كبالتالي حماية مقكمات الشخص

لكؿ أنو يبقى  الإف معنى حقكؽ اإلنساف مكبالرغـ مف اقتراب معنى حقكؽ الشخصية  
ة حسب طبيعة الحماية إف ىي رصدت لحمايبمجالو الخاص كخصكصيتو، كالذم يتحدد ا ممني

تبلؼ بيف عدكاف الدكلة، كما يمكف إرجاع االخمف ف أك الشخص مف عدكاف األشخاص العاديي
الحماية المرصكدة لكؿ الحقكؽ الكاردة تحت المعنييف السالفيف بالدرجة األكلى إلى ازدكاج 

عاـ كخاص، ألنو يتعيف في حاؿ تعرضت ىذه الحقكؽ المتعمقة بشخص اإلنساف إلى القانكف 
إنو كفي حاؿ تعرضيا العتداء األفراد ف ،إلى اعتداء مف جانب الدكلة أف يتكالىا القانكف العاـ

 يةيتدخؿ القانكف الخاص لكي يحمييا، حيث أف األفراد متساككف في ىذه الحقكؽ كفي إلزام
 2.احتراميا

ىذه حقكؽ اإلنساف، حماية يعتبر بعض الفقو أف السياسة الجنائية تمثؿ جكىر  ك 
تكجب االلتزاـ بيا يالتي  ك امجمكعة مف األساليب المعينة سمفالتي ىي عبارة عف  السياسة
كلكف الدعامة األساسية  ،بيدؼ حماية المجتمع مف اإلجراـ ية الجريمة بجميع مراحميالمكاج

المكازنة بيف  ىي -ألجؿ تحقيؽ العدالة الجنائية –التي ينبغي أف تقكـ عمييا السياسة الجنائية 
كالمكجية ضد الخطكات  حماية المجتمع كحقكؽ اإلنساف في مرحمة التدابير المانعة لمجريمة

إخضاع جميع الكسائؿ نتيؾ فييا الحقكؽ كالحريات مما يكجب التي قد تك تي تسبؽ الجريمة ال
، كبالتالي فصبلح السياسة الجنائية ساليب التي تمجأ إلييا السمطات المعنية لمبدأ الشرعيةاأل ك

 3.حدث العكسسييء استعماليا أس ذاإيؤدم إلى حماية حقكؽ اإلنساف بينما 

عمؽ بحؽ ك مسؤكلية األفراد ديباجة مرفؽ اإلعبلف المتبحسب ما جاءت بو   
عات ك ىيئات المجتمع في تعزيز ك حماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية المعترؼ امالجك 

( مف الديباجة 6كؿ ال يتجزأ، حيث نصت الفقرة ) اإلنساف ف حقكؽفإ( 9/12/1998)بيا عالميا
ذ تعيد تأكيد أف جميع حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية  :"عمى أف ىي حقكؽ ك حريات كا 

                                                 
 .25، 16، 15خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص د.  -1

 .16د. خيرم أحمد الكباش، المرجع نفسو، ص  -2

 .11، 10د. خيرم أحمد الكباش، المرجع نفسو، ص  -3
د. عبد الحميد محمكد البعمي، الحماية الجنائية لمحقكؽ كالحريات أثناء المحاكمة الجنائية، مجمة الحقكؽ، جامعة  - 

 .104، 103، ص 1994(، ديسمبر 18(، السنة )4الككيت، العدد)
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عالمية غير قابمة لمتجزئة ك مترابطة ك متصمة فيما بينيا، ك ينبغي تعزيزىا ك تنفيذىا بطريقة 
 عادلة ك منصفة دكف اإلخبلؿ بتنفيذ أم مف ىذه الحقكؽ ك الحريات".

ف القانكف الكطني المتسؽ مع ميثاؽ األمـ ( مف نفس اإلعبلف عمى أ3ينص البند) ك
تؽ الدكؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف المتحدة ك االلتزامات الدكلية األخرل التي تقع عمى عا

ه الحقكؽ ك التمتع اإلطار القانكني الذم ينبغي أف يجرم فيو إعماؿ ىذيمثؿ حرياتو األساسية ك 
المتضمف  16/01م في القانكف رقـ ، كىك ما دعا المشرع الدستكرم الجزائر بيا بشكؿ فعاؿ

إلى تبني  2016مارس  6المكافؽ لػ  1437جمادل األكلى  26التعديؿ الدستكرم كالمؤرخ في 
 (.31مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة كأىدافو ألكؿ مرة كنص مف نصكص الدستكر في المادة )

( 38تحمؿ الرقـ )كالتي أصبحت  1996مف دستكر  (32الدستكر الجزائرم في المادة) ما نصك
  :بمكجب التعديؿ الدستكرم المشار إليو عمى أف

 " الحريات األساسية ك حقكؽ اإلنساف ك المكاطف مضمكنة.

تككف تراثا مشتركا بيف جميع الجزائرييف ك الجزائريات، كاجبيـ أف ينقمكه مف جيؿ إلى جيؿ  ك
 كي يحافظكا عمى سبلمتو ك عدـ انتياكو".

لذا فكؿ  1منع الجريمة ك العدالة الجنائية تقع عمى عاتؽ الدكؿ، المسؤكلية األكلى عفف
مع ممزمة باستحداث نظاـ لمنع الجريمة ك العدالة الجنائية يتسـ باإلنصاؼ ك الفعالية، دكلة 
 2أف تراعى حماية حقكؽ اإلنساف  في سياؽ إقامة العدؿ كمنع الجريمة ك مكافحتيا. ضركرة

إلى الترابط بيف الديمقراطية ك األمف ك الخطر الذم يتيددىما  قد أشار القانكف الدكليك 
مف الجريمة بكؿ أشكاليا:" كنحف نسمـ أيضا بأف الديمقراطية ك نكعية الحياة األفضؿ ال يمكف 

يمة خطرا يتيدد استقرار البيئة أف يزدىرا إال في سياؽ مف السمـ ك األمف لمجميع ك تشكؿ الجر 
نع الجريمة ك العدالة الجنائية مع المراعاة الكاجبة الحتراـ حقكؽ سبلمتيا ك عمى ذلؾ فإف مك 

                                                 
العدالة الجنائية ( مف ديباجة مرفؽ إعبلف المبادئ ك برنامج عمؿ األمـ المتحدة في مجاؿ منع الجريمة ك 10الفقرة ) -1

 (.1991)ديسمبر 
( مف إعبلف سمفادكر بشأف االستراتيجيات الشاممة لمكاجية التحديات العالمية: نظـ منع الجريمة ك العدالة 2، 1البند ) -2

( لمنع الجريمة ك العدالة الجنائية المنعقد 12الجنائية ك تطكرىا في عالـ متغير، كالذم جاء في مؤتمر األمـ المتحدة )
كالذم تبنتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في شكؿ قرار تـ اتخاذه بتاريخ  2010( أفريؿ 19-12بسمفادكر البرازيمية )

21/12/2010 . 
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منع للجنة يسيماف عمى نحك مباشر في صكف السمـ ك األمف"، كفي سبيؿ ذلؾ أنشئت اإلنساف 
 1( دكلة.40الجريمة ك العدالة الجنائية تضـ )

الفعالية يشكؿ عامبل كجكد نظاـ عدالة جنائية يتصؼ باإلنصاؼ ك المسؤكلية األخبلقية ك ف
 2ميما في تعزيز التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك أمف اإلنساف.

إلى المعاىدات  باألساسلحماية الجنائية عمى المستكل الدكلي مفيكما يرجع اأخذ ت ك 
التي تمثؿ الحد  المتعمقة بحماية حقكؽ اإلنساف مف تعدم السمطة عمى الفرد، كك الممزمة 

ية شر بيمكف تجاكزه مف حقكؽ، لما تمثمو ىذه األخيرة مف قاسـ مشترؾ بيف ال األدنى الذم ال
راسبكرغ ضد بستصادر عف المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ال الحكـىك ما أكده  جمعاء ك

إنما كاف لحماية  كف لحماية الدكلة كيإف مكضكع معاىدة حقكؽ اإلنساف لـ " الدكلة اإليطالية:
ىك ما يمزمنا بفيـ قكاعد المعاىدة بما يحقؽ تمتع األفراد بيذه  األساسية، كحقكقو  اإلنساف ك

عمى الدكلة  عيفبصكرة إيجابية بعيدا عف مجرد الفيـ النظرم لمنصكص فيت الحقكؽ بالفعؿ، ك
حمايتيا ليذه الحقكؽ أف تعمؿ ما يؤدم إلى تحقيقيا لئلنساف بالفعؿ،  عبلكة عمى احتراميا ك

متع بيا فعبل، فالتزاـ الدكلة ىنا التزاـ فكرم كحاسـ ألنو في حقيقتو التزاـ حتى يتمكف مف الت
 3.اية"غبتحقيؽ 

 الجنائيةالشرعية  الفرع الثاني:

ميع مككنات المجتمع في عبلقاتيـ كالسيد في الكقت ذاتو بيف جيعتبر القانكف ىك الحكـ  
حيث يضمف احتراـ حقكؽ  يـ ببعض كفي عبلقات األفراد بالدكلة كسمطاتيا المختمفة،ضبع

كف قد يتم ك ة القانكفسيادىك ما يعبر عنو بمبدأ  األفراد كحرياتيـ في مكاجية السمطة العامة، ك
 4أحيانا بعدة مصطمحات.

                                                 
 ( مف إعبلف سمفادكر.24، 23، 7البند ) -1
 بحسب ما جاء في ديباجة إعبلف فيينا بشأف الجريمة ك العدالة.  -2
 .14، 13د. خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  -3

، كاصطمح Principal of Rule of Lawمبدأ سيادة القانكف في انجمترا بمبدأ " حكـ القانكف " اصطمح عمى تسمية  -4
" كما يعبر  The Principal of Limted Governmentعميو في الكاليات المتحدة األمريكية بمبدأ الحككمة المقيدة " 

"، كيصطمح عميو في  Agouvernment of Law Not of Menعنو أحيانا بػ: " حككمة قانكف ال حككمة أشخاص " 
 " .prééminence du droitمصر ك فرنسا بمبدأ سيادة القانكف " 

 .129، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -
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( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى مبدأ سيادة القانكف 7قد نصت المادة ) ك 
ليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة عنو  كحيث جاء فييا:" كؿ الناس سكاسية أماـ القانكف، 

بيذا اإلعبلف يخؿ دكف أية تفرقة، كما أف ليـ جميعا الحؽ في حماية متساكية ضد أم تمييز 
ضد أم تحريض عمى تمييز كيذا"، كما نص الدستكر الجزائرم عمى مبدأ سيادة القانكف في ك 

المتضمف التعديؿ  16/01 ( بمكجب القانكف32كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ ) (29المادة )
 . الدستكرم

بمعناه  كؿ الذم يعطي لمبدأ سيادة القانكف معناه الفعاؿ ىك مبدأ الشرعية أك المشركعية
مشرعية ل  1959 دكلي لرجاؿ القانكف بنيكدليي عاـجاء في تعريؼ المؤتمر ال حيثالدقيؽ، 
القانكف في أغمب دكؿ العالـ،  مع عمييا جميع رجاؿية المجالخبرة القانكن كؿ المثؿ ك عمى أنيا

ميما اختمؼ مضمكف القانكف  ألكؿ كلعنصر افا ،ىك المبدأ الذم يقـك عمى عنصريف ىاميف ك
تعدؿ كفقا لو، أما العنصر الثاني  يا لمقانكف كتشأن ترجع في فإف كؿ سمطة مف سمطات الدكلة

 اف.نسكىك أف ىدؼ القانكف ىك احتراـ حقكؽ اال

سيادة القانكف مكمبلف لبعضيما البعض، فالشرعية  الدستكرية ك كاضح أف الشرعية ك 
 سيادةمبدأ  فإنو يككف بمثابة ،الدستكرية ىي المبدأ، أما التزاـ سمطات الدكلة باحتراـ ىذا المبدأ

 تسميتوما اصطمح عمى ىك القانكف  سيادةمع مبدأ  الشرعية الدستكرية كاجتماعالقانكف، 
 1ما سبؽ ذكره.بالمشركعية أك الشرعية مثم

تمثؿ في منح االختصاص يكىناؾ مف حاكؿ إعطاء فكرة كتصكر آخر لمشرعية،  
لمقضاء في إشرافو عمى التنفيذ العقابي، مثمما جاء في المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات 

 المنعقد في باريس حيث جاء بتكصية مفادىا:  1937 سنة

الفردية تتطمب تدخؿ السمطات القضائية في تنفيذ العقكبات ف مبدأ الشرعية كضمانات الحرية إ" 
 2كالتدابير االحترازية".

كنظرا لتتبع القانكف الجنائي لمجريمة في كافة مراحميا بدءا مف تجريميا إلى إصدار  
 ،الحكـ كتنفيذه، فإف الشرعية ترافؽ جميع المراحؿ لما قد يمحؽ حرية اإلنساف مف اعتداء

 3لمشرعية الجنائية ال يمكف تجاكزىا بأم حاؿ كىي: قكاعدناؾ ثبلثة كلضماف ذلؾ كانت ى

                                                 
 .131، 130د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .472السابؽ ،  ص د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش ، المرجع  -2

 .137، 134د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -3
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 الإعقكبة جريمة ك ال بناء عمى القاعدة الفقيية ال  :شرعية الجرائم والعقوبات -أوال 
 ،غير قانكفبكذلؾ إمعانا في حماية اإلنساف مف تسمط الدكلة عميو بيكاىا ك  ،بناء عمى قانكف

 كىك ما يمثؿ الجانب المكضكعي لمشرعية الجنائية.

 1386صفر 18) 66/156ىك ما نص عميو المشرع الجزائرم في قانكف العقكبات رقـ  ك
عقكبة أك ( حيث جاء فييا:" ال جريمة ك ال 1(، بمكجب المادة )1966يكنيك  8المكافؽ لػ 

( 46بمكجب المادة ) 1996لعاـ  ، كأيضا نص عمييا الدستكر الجزائرمتدابير أمف بغير قانكف"
 .2016( بمكجب التعديؿ الدستكرم لعاـ 58ك التي تحكلت إلى المادة )

أبرزت المحكمة الدستكرية العميا المصرية النتائج المترتبة عف شرعية الجرائـ الشأف ىذا كفي 
 كالعقكبات فيما يمي:

ة نة في ذاتيا أك ممعنيمياتيا عيشر تأال تككف العقكبة الجنائية التي تكقعيا الدكلة ب - أ
 يا.تفي قسك 

ممتيـ ضركرة حتمية لصيانة الحرية الفردية مما كاف لرجعية القانكف األصمح   - ب
 .يـالقدالقانكف سيمحقيا في ظؿ 

ا انكف العقكبات محددة بشكؿ قطعي مينبغي أف تككف األفعاؿ التي يعاقب عمييا ق -ج 
 .جنبيا االلتباس مع غيرىاي

في إقرار العقكبة، أما النكايا فإنيا مف غير لمجريمة بالركف المادم يجب االعتداد  -د 
 في شكؿ عمؿ مادم. مفالمعقكؿ أف يعاقب عمييا الشخص ألنيا غير معمكمة كلـ تخرج لمع

ك ىك ما ذىبت إليو كذلؾ المحكمة العميا في الجزائر في كثير مف اجتياداتيا، حيث جاء التأكيد 
( مف قانكف العقكبات ك القائؿ بأنو ال عقكبة ك ال جريمة 1المادة )عمى المبدأ الكارد في نص 

 1.إال بنص القانكف

ألجؿ تأكيد مبدأ شرعية الجرائـ ك العقكبات جاء في قرار آخر لممحكمة العميا ما يفيد ك 
، حيث نسب إلى المتيـ كقائع بتاريخ صمح لممتيـ ك عدـ رجعية القانكفاألخذ بالقانكف األ

المتضمف  30/09/1992المؤرخ في  92/03لكف المرسكـ التشريعي رقـ  26/04/1992
                                                                                                                                          

 .473د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش، المرجع السابؽ، ص  - 
، المجمة القضائية، 25/12/1984قرار بتاريخ  36665قضية )ط ؿ( ك مف معو ضد )ط س( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -1

-312، ص 2/1989لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد قسـ المستندات ك النشر 
314. 
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محاربة اإلرىاب شدد في العقكبة المقررة عمى أفعاؿ المتيـ، ك ليذا أبطؿ حكـ محكمة الجنايات 
( مف قانكف العقكبات ك التي تنص عمى عدـ رجعية القانكف إال إذا كاف في 2المخالؼ لممادة )

 1صالح المتيـ.

المتعمؽ  06/01( مف القانكف 29تـ تطبيؽ نص المادة )خر لممحكمة العميا كفي قرار آ
الرغـ مف أف ىذه عمى بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو في جريمة اختبلس أمكاؿ عمكمية، 

( الممغاة مف قانكف العقكبات ك التي تشدد في العقكبة ضد 119كقعت في ظؿ المادة ) الجريمة
بالحبس مف سنتيف إلى عشرة سنكات،  االختبلس( تعاقب عمى فعؿ 29حيث أف المادة ) ،المتيـ

 2.كىك ما يخالؼ القانكف ( الممغاة بالسجف المؤبد119في حيف تـ إدانة الطاعف كفقا لممادة )

، النيابة العامة ضد )ـ ـ(ك نفس التأكيد عمى القانكف األصمح لممتيـ جاء في قضية 
 ـالستئناؼ أف يطبقكا القانكف األصمح لممتيـ ك ليس التصريح بعدحيث كاف عمى قضاة ا

المادة االختصاص النكعي ألف السرقة المقترفة بظرؼ الميؿ سرقة مكصكفة ك لـ تعد بعد تعديؿ 
عمييا بعقكبة الجناية، لكف إذا صدر قانكف جديد يجـر نفس  اعاقبم( مف قانكف العقكبات 354)

ابؽ فإف الدعكل العمكمية ال تنقضي ك لف يككف ىناؾ محؿ لتطبيؽ مثمو مثؿ القانكف السالفعؿ 
 3.ـ متابعة قضائيةدالقانكف األصمح لممتيـ ك الذم قد يككف في شكؿ ع

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، (22/03/1994قرار بتاريخ  119932قضية )ؾ ب( ضد النيابة العامة )ممؼ رقـ  -1

 ،3/1994عدد  جزائر،المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش ال
 .250 -247ص  
ك ىك نفس األمر الكارد في قرار المحكمة العميا في قضية )أ أ( ك مف معو ضد مؤسسة بريد الجزائر ك النيابة العامة  -

، ص 2/2007عدد  مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، ،24/01/2007قرار بتاريخ  427994ممؼ رقـ 
527-530. 

مجمة المحكمة العميا، ، 21/03/2007قرار بتاريخ  436871ب( ك مف معيا ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )ب -2
 .547 -541ص ، 2/2007عدد  قسـ الكثائؽ، الجزائر،

، ص 1/2009مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد ، 01/04/2009قرار بتاريخ  492845ممؼ رقـ  -3
388- 391. 
قرار بتاريخ  324411في قرار لممحكمة العميا في قضية )ق ؽ( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ جاء ك قد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ، 30/03/2004
( مكرر يجـر نفس كاقعة 119الجديد في المادة )، حيث جاء فيو ما يمي:" حيث أف القانكف 318-314ص ،1/2004

( الممغاة ك أف النص الجديد جاء بصياغة 422ترؾ أمكاؿ عمكمية لمضياع ك التمؼ التي كاف يجرميا نفس نص المادة )
مغايرة لمنص القديـ غير مف أركاف الجريمة ك درجة التجريـ ك خص التغيير خاصة الركف المعنكم كما أممت التغيير 

 متطمبات التبكيب ك ترتيب النص ك متى كاف ذلؾ فالكجو غير مؤسس ك ينجر عنو رفض الطعف".أيضا 
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بعد  لمشرعية الجنائية مة الثانيةاالدعىك ما يمثؿ  ك :الشرعية اإلجرائية الجنائية -ثانيا 
، بحيث ينبغي أف يككف القانكف ىك الدعامة األكلى المتمثمة في شرعية الجرائـ كالعقكبات

ألم إجراء يتخذ ضد الفرد مع افتراض براءة المتيـ في كؿ إجراء مف ىذه األكؿ المصدر 
 اإلجراءات.
التطبيقي كالتنفيذم لمشرعية الجنائية،  الجانبىي  ك :شرعية التنفيذ العقابي -ثالثا

كف، لكف ينبغي أف يتـ ذلؾ يدىا كفقا لحكـ القانيبحريتو ألجؿ تقيح المساس تبالمتيـ  فإدانة
اإلنساف في ىذا الجانب اء الجنائي، كلـ يبدأ االىتماـ بحقكؽ ز اليدؼ مف الج راعيتبشركط 
ذجية األمـ المتحدة إلصدار القكاعد النمك  ة لتيار الدفاع االجتماعي، مما دعاستجابا الالتنفيذم إ

 .1977ك  1957لعامي  بقراريولمعاممة السجناء التي أقرىا المجمس االقتصادم كاالجتماعي 

مؿ الشرعية تككقد اعتبرت المحكمة الدستكرية العميا في مصر أف شرعية التنفيذ  
 اإلجرائية، ألف تنفيذ الحكـ ىك الحمقة النيائية في حمقات التقاضي.

أف بحيث أقرت أحد قراراتيا المحكمة العميا الجزائرية في كذلؾ ك ىك ما ذىبت إليو 
المسؤكلية الجزائية في حاؿ التنفيذ العقابي تككف شخصية ك ال يمكف تجزئتيا بيف عدة أشخاص 
بؿ يتحمميا المسؤكؿ عنيا إف كاف فردا أك مجمكعة مف المسؤكليف عف ارتكاب الجريمة ك 

شاركيف ىي كضعية كؿ منيـ في ارتكاب الفعؿ سكاء المعيار الذم يؤخذ فقط في حالة تعدد الم
بصفتو فاعبل أصميا أك شريكا أك بصفتو مشاركا، لكف ال يمكف بأم حاؿ تقسيـ المسؤكلية 

 1الجزائية بيف شخص اعتبر الفاعؿ األصمي ك بيف شخص الضحية.

( مكرر مف قانكف 422أحالت غرفة االتياـ المتيميف عمى أساس المادة ) ك قد
ات عمى أساس اإلخبلؿ بالتزامات كظيفية مف دكف إثبات عنصر العمد لقياـ المسؤكلية العقكب

لمبدأ المسؤكلية الجزائية القائـ عمى  ااعتبرت المحكمة العميا ذلؾ مخالفالجزائية ك ليذا 
 2المسؤكلية الشخصية.

                                                 
قضية )ش ب( الشركة الجزائرية لمتأميف ك إعادة التأميف الكار ككالة تممساف ك شركة مازارم ضد )ج أ( ك مف معو  -1

ئية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف المجمة القضا، 08/10/2002قرار بتاريخ  240793ك النيابة العامة ممؼ رقـ 
 .351-349 ، ص2/2003العدد  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ ، 23/04/1997بتاريخ  152292قضية )م ب( ك مف معو ضد النيابة العامة قرار رقـ  -2
ك ما  171 ، ص1999، 2/1997العدد  التربكية الحراش الجزائر،الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 

 .بعدىا
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يجب أف ـ األمف القانكني الذم االثبلث صم بجكانبياليذا تعتبر الشرعية الجنائية  ك 
 1حرياتو األساسية. يراعيو المشرع الجنائي مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف ك

المشاكؿ كاالعتداءات عمى حقكؽ اإلنساف تتـ في مرحمة تتبع الكاقعة  بأغم رل بأفي   ك 
باعتبارىا لذا فإننا سنركز عمى الشرعية اإلجرائية  ،التيمة ك إصدار الحكـ تكجيو اإلجرامية ك

 .الثانية مف قكاعد الشرعية الجنائية فيما سيأتي مف ىذه الدراسةالقاعدة 

 كاآلخر مكضكعي. : أحدىما شكميكجياف ىامافلمشرعية اإلجرائية كليذا فإف 

إجراء جنائي، كفي حقيقة األمر  ألمالشكمي يعني أف يككف الدستكر ىك المصدر األكؿ  فالكجو
حرياتو  مشرعية فيما تعمؽ بتحديد حقكؽ اإلنساف كل افإف ما أكردتو المكاثيؽ الدكلية يعتبر معيار 
 2كلية.دبما جاء في ىذه المكاثيؽ الاألخذ األساسية، مما يحتـ عمى المشرع الدستكرم 

، حيث جاء في ديباجيتو أف الشعب 1958كىذا ما أخذ بو الدستكر الفرنسي لعاـ  
الفرنسي يعمف بصفة رسمية تمسكو بحقكؽ اإلنساف، كما قرر المجمس الدستكرم الفرنسي عدـ 

، مقدمة 1789تضـ الديباجية إعبلف  –دستكرية أم قانكف يناقض ما جاء في ديباجية الدستكر 
المبادئ  ك، 2004ـ االكاجبات المنصكص عمييا في ميثاؽ البيئة لعالحقكؽ ك  ،1946دستكر 

حيث كبالرغـ مف عدـ كجكد نص دستكرم صريح  -الجميكريةقكانيف يا بساسية التي تعترؼ األ
فإف المجمس الدستكرم اعتبر بعض النصكص التشريعية مخالفة لمدستكر، كما أنشأ مبادئ لـ 

المرفؽ  استمرارثؿ: مبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع، مبدأ يح في الدستكر الفرنسي مر ترد بشكؿ ص
 3العاـ، كمبدأ استقبلؿ أساتذة الجامعة.

المحكمة العميا الدستكرية  كىك نفس األمر الذم سارت عميو المحكمة العميا األمريكية ك 
التي اعترفت بدكرىا بمبدأ عدـ جكاز معاقبة الشخص مرتيف عف فعؿ كاحد رغـ  ك ،في مصر
مف العيد  14/7نص صريح في الدستكر المصرم، بؿ جاء تماشيا مع المادة  عدـ كجكد

الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، ككذلؾ اعتبار الحؽ في تنفيذ الحكـ حمقة مف حمقات 

                                                 
 .24د. خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  -1

 .150، 138د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2

 .144د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -3
 ، مأخكذ مف المكقع اإللكتركني لمحككمة الفرنسية، 1958أكتكبر  4ديباجة الدستكر الفرنسي الصادر بتاريخ  - 

www.legifrance.gouv.fr 02/08/2015، تاريخ النظر. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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حيث أكدت عدـ جكاز محاكمة  في الجزائرىك نفس ما ذىبت إليو المحكمة العميا ك  1،التقاضي
 2.الكقائع حتى ك لك صيغت بتكييؼ جديدتـ تبرئتو عمى نفس شخص 

أف إدانة شخص بحكـ حاز قكة الشيء المقضي فيو ليتبيف اعتبرت المحكمة العميا ك 
 3.الحقا أنو برمء بمثابة الخطأ القضائي

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بمكجب المادة  1963كقد تبنى الدستكر الجزائرم لعاـ  
ميثاؽ  16/01بمكجب القانكف رقـ  2016الدستكرم الجديد لعاـ ، كما تبنى التعديؿ ( منو11)

 (.31األمـ المتحدة كأىدافو بمكجب المادة )

الحالي لعاـ  تـ التأكيد عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية في الدستكر الجزائرم كما
كرم الجديد ( بمكجب التعديؿ الدست38كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ ) (32بمكجب المادة ) 1996
 ( منو عمى أف:34، كما نصت المادة )2016لعاـ 

 " تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف.

( مف 40، كىي نفسيا المادة )يحظر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة" ك
 التعديؿ الدستكرم الجديد مع إضافة فقرة جديدة كىي:" المعاممة البلإنسانية أك الميينة يقمعيا

 .القانكف"

( بمكجب التعديؿ 41كالتي أصبح رقميا ) 1996 دستكر( مف 35نصت المادة ) ك
عمى أف القانكف يعاقب كؿ اعتداء عمى الحقكؽ ك الحريات ك كؿ ما  16/01الدستكرم رقـ 

 1996مف دستكر ( 47 -45يمس بالسبلمة البدنية ك المعنكية لئلنساف، فيما أشارت المكاد )
-56كىي المكاد نفسيا التي جاء بيا التعديؿ الدستكرم الجديد في المكاد ) البراءةإلى مبدأ قرينة 

( المتعمقة بالمساعدة القضائية لكؿ معكز، كتعديؿ 57( مع إضافة مادة جديدة كىي المادة )59

                                                 
 .153ك  151، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -1

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 14/07/1987قرار بتاريخ  46823قضية )ب ـ( ضد )ب ز( ممؼ رقـ  -2
 ، 3/1990العدد  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

 .273 -271ص 
عميو ظمما مف طرؼ محكمة الجنايات لبجاية بتاريخ حيث جاء فيو:" حيث بالفعؿ أف المسمى )أ أ( كاف محككما  -3

ك لحسف سير العدالة ينبغي قبكؿ طمب إعادة النظر في ىذا الحكـ ك إبطالو دكف إحالة طبقا لمقتضيات  06/07/1997
قضية النيابة العامة ضد )ب ـ( ك )ح  ج ك اإلفراج عميو فكرا إذا لـ يكف محبكسا لسبب أخر". ( مف ؽ إ531/4المادة )

 ، ص1/2010العدد  مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،، 21/01/2010قرار بتاريخ  680434س( ممؼ رقـ 
283-285. 
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(، كما اعتبرت المادة 56( مف الدستكر السابؽ كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ )45طفيؼ لممادة )
( مف الدستكر السابؽ عمى أف الحبس المؤقت 47كر الجديد المعدلة لممادة )( مف الدست59)

، بؿ جاء التأكيد عمى حماية ىذه إجراء استثنائي كأف أم اعتقاؿ تعسفي يعاقب عميو القانكف
مف دستكر (76الحقكؽ مف خبلؿ اليميف الدستكرية لرئيس الجميكرية كالتي نصت عمييا المادة )

أحمي الحريات ...... ك ل:" كفاء لمتضحيات الكبر (90ؿ الرقـ )كالتي أصبحت تحم 1996
عمى احتراـ حؽ الدفاع بمكجب  1996دستكرية لئلنساف ك المكاطف"، كما نص كالحقكؽ األساس

 :16/01( بمكجب التعديؿ الدستكرم رقـ 169كالتي غير رقميا إلى ) (151المادة )

 " الحؽ في الدفاع معترؼ بو.

 ف في القضايا الجزائية".الحؽ في الدفاع مضمك 

في كثير مف المكاد تطرؽ بشكؿ أك بأخر المشرع الدستكرم لحماية حقكؽ اإلنساف  ك
بمختمؼ أشكاليا، كىك ما يؤكد أنو ال تكجد أية مشكمة بالنسبة لمدستكر الجزائرم بخصكص ىذا 

 األمر، بؿ اإلشكاؿ ىك في النصكص القانكنية ك التطبيؽ القضائي.  

المكضكعي لمشرعية اإلجرائية كالذم يتمحكر حكؿ احتراـ حقكؽ  الكجوؿ إلى صلن 
اإلنساف حيث ال يحؽ ألم دكلة بأف تنزؿ بقكانينيا كتنظيماتيا فيما تقرره مف حماية لحقكؽ 
مكاطنييا كحرياتيـ األساسية عف الحد األدنى لما ىك معمكؿ بو في الدكؿ الديمقراطية، أك لما 

 1.ة مف المسممات ألجؿ قياـ دكلة القانكفعتبره الدكؿ الديمقراطيت

بحؽ تطكر  ك – الجزائيةاالجراءات قانكف  –عكس الشرعية اإلجرائية تكبيذا  
الحريات بصفة عامة ضمف  الضمانات البلزمة لحماية الحقكؽ ك يجب تثبيتالديمقراطية، لذا 

 2نصكصو ك ينبغي أف يككف ذلؾ تحت إشراؼ القضاء.

بقى حماية حقكؽ اإلنساف بالغة األىمية كأمر صعب في نفس الكقت، خصكصا تلكف  
عممي التطكر ال في مختمؼ المجاالت بما في ذلؾكأف التطكر السريع الذم عرفتو المجتمعات 

الصعكبة تكمف في كيفية حماية ف لذا 3،إلنسافمصمحة ال ا مضرةيفيقد يستخدـ بطريقة  الذم
يمكف تجاكز  –شكاال إر ثيككف عدكاف األفراد ال ي اإلنساف مف عدكاف السمطة العامة حقكؽ

ار عميو لتحديد ىذا ما يحتـ كضع معيار كاضح ال غب ك –بالتكجو إلى السمطة العامة  االعتداء
                                                 

 .139د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .474ك  472د. كريـ أحمد يكسؼ كشاكش، المرجع السابؽ، ص  -2

 .13الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص د. أحمد فتحي سركر، -3
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ال  1،كبيف التدخؿ الذم يعتبر عدكانا عمى الحرية ،متى تتدخؿ الدكلة لمقياـ بمياميا ككظائفيا
 وبر عنالذم تع مثؿ ما يصطمح عميو " باألمف القانكني" كيائية جنكأف مبدأ الشرعية السيما 

كالتي أصبحت قاعدة قانكنية في قانكف  "،ال جريمة كال عقكبة إال بقانكف ":القاعدة الفقيية
مما يحتـ أف يكفر لمقانكف الجنائي االستقرار القانكني  2(،1العقكبات الجزائرم بمكجب المادة )
حريات اإلنساف إذا تـ إنكار ىذا  ة األىمية عمى حقكؽ كبالغالبلـز لما يترتب عنو مف نتائج 

 3االستقرار.

بيف  ك مف جية، الدستكرم لمدكلة ىناؾ عبلقة كثيقة بيف شكؿ النظاـ السياسي ك ك 
 4،الدكلة طبيعة العبلقة بيف الفرد ك حدد بحدكد كتنيا تأيث ، حمف جية أخرل الشرعية الجنائية

فإف حقكؽ اإلنساف قد تمتيف بسبب  وقدـ القانكف الجنائي بفرعي بالرغـ مف عمكمية ك ك لكف
 5قررىا.ياعتداء السمطة العامة عمى الضمانات التي 

الكاقع العممي ليذا فحماية حقكؽ اإلنساف في القضاء الجنائي ال تظير جميا إال في  
بلؿ القضاء ألنو غير قكفي الممارسة اليكمية لمقضاء كالدفاع، كال يجب التعكيؿ فقط عمى است

 6.تدعمو عناصر أخرل أساسية مثمما سبؽ ذكرهأف كاؼ بؿ يجب 
 الثاني: ضمانات حماية حقوق اإلنسان في القضاء الجنائي المطمب

الفصؿ بيف السمطات كالمشركعية كبعدىا نركز عمى مبدأم  منشير إلى مبدأ بداية 
 المساكاة أماـ القضاء ك استقبلؿ القضاء.

الجزائرم في الدستكر إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات بشكؿ  لـ يشر المشرعحيث  
فقد نص في  1996دستكرؾ بسيكلة مف استقراء نصكص مكاد صريح، ك إف كاف يستشؼ ذل

لكف التعديؿ  ( أف:" السمطة القضائية مستقمة، كتمارس في إطار القانكف"،138المادة )

                                                 
 .55د. خيرم أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  -1

 .10د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ،  ص  -2

 .472د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش ، المرجع نفسو،  ص  - 

 .10د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو،  ص  -3

 .3د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -4

د. محمد إبراىيـ دسكقي، الحماية المدنية لحقكؽ اإلنساف، حقكؽ اإلنساف، نشرة غير دكرية، تصدرىا جمعية حقكؽ  -5
 .116، ص 1998(، يناير 1اإلنساف، كمية الحقكؽ جامعة أسيكط، مصر، العدد)

ر الدفاع كالقضاء في حماية حقكؽ اإلنساف، مجمة المعيار، نقابة المحاميف، فاس المغرب، ىاشـ عمكم بكخريص، دك  -6
 .11، 9، ص 1991(، 17العدد)
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كالذم عدلت ديباجتو كأصبحت أطكؿ مف سابقتيا، حيث  16/01الدستكرم بمكجب القانكف رقـ 
( منيا عمى الفصؿ بيف السمطات كاستقبلؿ العدالة ليأتي كيؤكد عمى أف ىذه 13نص في الفقرة )

( منيا أنيا جزء ال يتجزأ مف 22لديباجة مثميا مثؿ أية مادة فيي ممزمة كاعتبرت الفقرة )ا
كما نص عمى أف السمطة التنفيذية مف مياميا تنفيذ القانكف كالسير عمى حسف سير  الدستكر.

أما السمطة التشريعية المشكمة مف غرفتيف كىما: مجمس األمة ك المجمس  1،المرافؽ العامة
قا لما جاءت بو لكطني، فميما كامؿ السيادة في إعداد القكانيف ك التصكيت عمييا كفالشعبي ا
تمارس ك ، ( بمكجب التعديؿ الجديد112كأصبحت تحت رقـ ) 1996دستكر( مف 98المادة )

مف الدستكر السابؽ  (99السمطة التشريعية دكرىا الرقابي عمى عمؿ الحككمة بمكجب المادة )
، فيما اعترؼ ىذا األخير ألكؿ مرة 2016( مف الدستكر المعدؿ في 113كىي نفسيا المادة )

 .( لممعارضة البرلمانية بحقكؽ سياسية114بمكجب المادة )

ك بخصكص مبدأ المشركعية أك ما يعرؼ بسيادة القانكف فقد أشار إليو الدستكر بشكؿ  
مف الدستكر السابؽ، كالمتاف أصبحتا تحت  (142، 140)المادتيف  يصريح مف خبلؿ نص

 . 16/01( بمكجب التعديؿ الدستكرم رقـ 160، 158الرقـ )

ك فيما يخص ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف في القضاء الجنائي فإنيا تتراكح مثمما  
ضاء )الفرع تمت اإلشارة إليو بيف مبدأ المساكاة أماـ القضاء )الفرع األكؿ(، ك مبدأ استقبلؿ الق

 الثاني(.
 الفرع األول: مبدأ المساواة أمام القضاء

المساكاة تعني عدـ التمييز بيف مكاطني الدكلة، فيـ سكاء أماـ القانكف ال فرؽ بينيـ في  
تحمؿ الكاجبات كال في اكتساب الحقكؽ، مما يعني غياب كؿ معاممة تفضيمية بيف المكاطنيف 

فالمساكاة ىي كبذلؾ  2،المغة أك حتى في المركز االجتماعي، الديف، ؽنظير اختبلفيـ في العر 
                                                 

مف الدستكر الجزائرم لعاـ  137 -124، 97 -93، 91، 88، 87، 85 -80، 79، 78، 77، 70 المكاد: -1
 . 16/01بمكجب القانكف رقـ  ( مف التعديؿ الدستكرم الجديد111 -84، كىي نفسيا المكاد )1996

 .304د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش ، المرجع السابؽ،  ص  -2
د. شحاتة أبك زيد شحاتة، مبدأ المساكاة في الدساتير العربية في دائرة الحقكؽ كالكاجبات العامة كتطبيقاتو القضائية،  - 

 .32، ص 2001بدكف دار نشر، 
د. مصطفى محمكد عفيفي، الحقكؽ المعنكية كالسياسية بيف النظرية كالتطبيؽ، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة  - 
 .18(، بدكف تاريخ، ص 1)
د. أحمد عبد الكريـ سبلمة، حقكؽ اإلنساف كأخبلقيات المينة، جياز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي، جامعة حمكاف،  - 

 .108مصر، بدكف تاريخ، ص 
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عند تكفر  يف حقيقة عند مخاطبتيـ بالقكاعد القانكنيةلمتساك االمكاطنيف ع التفرقة كالتمييز بيف نم
مخاطبتيـ مف أشخاص عند سمطة مف السمطات الثبلث، أك حتى  ةشركط تطبيقيا مف أي

 1.ىذا ما يصطمح عميو بالمساكاة القانكنية ك ،ة ليـ في المجتمعيقانكنية أخرل مكاز 

نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى مبدأ المساكاة أماـ القانكف في المادة فقد  
( كاعتبر كؿ الناس 29(، كما نص الدستكر الجزائرم عمى ىذا المبدأ بمكجب نص المادة )7)

أم ظرؼ شخصي أك اجتماعي سكاسية أماـ القانكف بحيث ال يمكف التذرع بأم سبب كاف أك 
( بمكجب التعديؿ الدستكرم رقـ 31، كالتي تغير رقميا ليصبح )لميركب مف ىذه المساكاة

16/01. 

إذ أراد المشرع أف تككف المساكاة بيذا التطابؽ فالتطابؽ،  المساكاة ال تعني التماثؿ ك ك 
حقؽ إال باختبلؼ المراكز البلمساكاة بكؿ تأكيد، ألف المساكاة ال تت تككف بمثابةفإنيا سكؼ 

ىذا ما يؤدم إلى نتيجة مفادىا أف المساكاة ىي  2،القانكنية لؤلشخاص المخاطبيف بالقانكف
فإنيا المعاممة بغير تمييز بيف المراكز القانكنية الكاحدة كفقط، أما المراكز القانكنية المختمفة 

جانبيف لمقكاعد القانكنية مراعاة  عند سنومما يؤدم بالمشرع  3،حتـ عدـ المساكاة بينيا كجكبات
 ىاميف ىما:

بغض النظر عف  يةالقانكنالقكاعد مجردا عند كضع  أف يككف معيار التمييز مكضكعيا ك -1
القاعدة القانكنية ينبغي أف تعبر  المخاطبيف بيا، ك األشخاصأك لغة أك عقيدة  أصؿأك  جنس

 .صريح عف المصمحة العامة لممجتمع شكؿب

فعؿ الغاية مف القانكف في تحديد القكاعد القانكنية المطبقة عمى كؿ مركز قانكني، فمكي أف ت   -2
قرر  فقدتككف ىناؾ مساكاة كجب أف يتطابؽ اختبلؼ القانكف مع الغاية مف النص القانكني، 

اختيار القضاة عف طريؽ فيما يخص القانكف الذم يحدد ينبغي أنو  المجمس الدستكرم الفرنسي
                                                                                                                                          

د. راغب جبريؿ خميس راغب سكراف، الصراع بيف حرية الفرد كسمطة الدكلة، المكتب الجامعي الحديث، مصر  - 
 .591، 590، ص 08/2009
د. عكض محمد عكض، المحكمة الدستكرية العميا كحماية حقكؽ اإلنساف المكفكلة في الدستكر المصرم، حقكؽ  - 

عالـ العربي، مف إعداد د. محمكد شريؼ بسيكني، د. سعيد الدقاؽ، د. عبد (، دراسات تطبيقية عف ال3اإلنساف المجمد )
 .251العظيـ كزير، دار العمـ لممبلييف، بدكف بمد ك ال تاريخ نشر، ص 

 .23د. مصطفى محمكد عفيفي، المرجع السابؽ،  ص  -1
 .326د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2

محمكد المبيدم، ضمانات حقكؽ اإلنساف أماـ المحاكـ الجنائية، دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر د. إبراىيـ  -3
 .88كالبرمجيات، مصر، بدكف تاريخ،  ص 
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إال اعتبر إخبلال بمبدأ  يف في االنتخاب، كشتركأال يعطي باال لممكانة االقتصادية لمم االنتخاب
ليس تشكيؿ جمعية ألصحاب  حكمة كمة مف القانكف ىي تشكيؿ ياغالمساكاة أماـ القانكف ألف ال

 1ة.لح االقتصادياالمص

لح العاـ االصكفي كؿ األحكاؿ ال ينبغي أف يتعارض إقرار مبدأ المساكاة بيف األفراد مع  
 2.لممجتمع في حاؿ التطبيؽ الخاطئ ليا المبدأ

المكضكعي الذم يمثمو قانكف  شؽ، الالشقيف كالمساكاة في القانكف الجنائي تشمؿ كبل 
قد أطمؽ عمى ىذا المبدأ  ، كالجزائية اتالعقكبات كالشؽ اإلجرائي الذم يمثمو قانكف اإلجراء

عة خاصة بالنظر يذات طبمثبل  الجزائية، فالمساكاة في اإلجراءات "األلؼ كجومبدأ مصطمح "
تختمؼ في الدعكل  الخصكـ تتمايز كفمراكز ستكجب حمايتيا، يلممصالح المختمفة التي 

بخبلؼ المتيـ  ،الجنائية، حيث يعطي القانكف لمنيابة العامة ككنيا تمثؿ المجتمع سمطات كاسعة
لرغـ مف الضمانات المتاحة لو لمكاجية ىذه السمطات، كىك كز عمى ىذه السمطات باحالذم ال ي

التكازف في  ك مس التكاز نفما يختمؼ كمية عف مركز الخصكـ في الدعكل المدنية كالذيف ليـ 
 3ىذه المراكز القانكنية.

ف منح التعكيض ألم طرؼ لـ يتأسس كطرؼ مدني عمى ألمحكمة العميا اعتبرت اك 
ىك بذلؾ خرؽ لمبدأ المساكاة في لمبدأ التقاضي عمى درجتيف ك خرؽ مستكل الدرجة األكلى ىك 

 4.الجزائيةاإلجراءات 

إعادة قضاة المكضكع في إليو  المحكمة العميا إخبلال بمبدأ المساكاة ما ذىب رأتك 
في القضية  فصميـتكييؼ التيمة مف جنحة العصياف إلى جنحة التعدم عمى ممكية عقارية ك 

                                                 
 .328، 327د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
، 58، ص 2002تبة الجبلء الحديثة، المنصكرة مصر، د. مجدم مدحت النيرم، مبدأ المساكاة في الحقكؽ العامة، مك - 

59. 

 .23د. مصطفى محمكد عفيفي، المرجع السابؽ،  ص  -2

 .97، 94د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ،  ص  -3

المجمة القضائية، قسـ ، 20/03/2002قرار بتاريخ  233755قضية )ـ ـ( ضد )ح ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -4
 .337-335 ، ص1/2004العدد  ائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،الكث
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مف إبداء رأييـ في التكييؼ الجديد ك ىك ما اعتبرتو خرقا لقكاعد مف غير تمكيف األطراؼ 
 1جكىرية في اإلجراءات.

النيابة العامة مف  المراكز القانكنية بالنسبة لمخصـك ك ما تممكو الختبلؼك نظرا  
سمطات كاسعة اعتبرت المحكمة العميا أف استئناؼ النيابة العامة جائز ك لك غير الحكـ لصالح 

 2لغير صالحو. المتيـ أك

ك النيابة تممؾ صبلحيات كاسعة بالمقارنة مع المتيـ ألنيا تباشر الدعكل باسـ المجتمع 
 3،سابقاما قضى بو المجمس األعمى  كاف ذلؾك ىك ما ال يعطي ليا الحؽ في التنازؿ عنيا ك 

 مف خبلؿ عدـ جكازؽ إ ج(  496كفقا لنص المادة ) ك االختبلؼ في المراكز يظير بكضكح
الطعف في أحكاـ البراءة إال مف جانب النيابة العامة ك ال يمكف لمطرؼ المدني مناقشة البراءة 

 4.مف عدميا

مر رقـ ( ؽ إ ج بمكجب األ496لكف تغير األمر بمكجب التعديؿ الجديد لممادة )
حيث أصبح بمقدكر المحككـ عميو ك المدعي المدني ك المسؤكؿ المدني إذا ما تعمؽ  15/02،5

أف يطعف بالنقض في  ،األمر بحؽ مف حقكقيـ المدنية أك رد أم مف األشياء المضبكطة
( مف المادة المعدلة، ك يمكف 4األحكاـ الصادرة بالبراءة في مكاد الجنايات بمكجب الفقرة )

فس المادة أف يطعف بالنقض في قرارات المجالس القضائية إذا أيدت ( مف ن5بحسب الفقرة )
                                                 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 17/04/1990قرار بتاريخ  60949قضية )ب ذ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 ، 4/1992عدد  الجزائر،النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش ك 

 .202-200 ص 
المجمة القضائية، قسـ ، 20/06/2001قرار بتاريخ  233935قضية )إ إ( ضد )س ب ك النيابة العامة( ممؼ رقـ -2

 ،2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 . 397-395ص 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 10/07/1990قرار بتاريخ  62942ب ب( ممؼ رقـ قضية النائب العاـ ضد ) -3
 ،4/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
ؾ ممؼ ، ك نفس األمر كرد في قرار لممحكمة العميا في قضية )ؿ ح( ك النيابة العامة ضد إدارة الجمار 265-263 ص 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ، 14/02/1993قرار بتاريخ  88720رقـ 
 .282-267 ، ص3/1994لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

العميا، الديكاف المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة ، 55057ممؼ رقـ  14/03/1989قرار بتاريخ  -4
 .218-216، ص2/1992العدد  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

 66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  2015يكليك  23المكافؽ لػ  1436شكاؿ  7المؤرخ في  15/02األمر رقـ  - 5
يكليك  23المكافؽ لػ  1436شكاؿ  7( بتاريخ 40المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد )

2015.) 
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( سنكات أك تقؿ عنيا 3ة تساكم )أحكاما بالبراءة في مكاد الجنح المعاقب عمييا بالحبس لمد
 .مر في المخالفاتكذلؾ األك 

( ؽ إ ج 496فإف تطبيؽ نص المادة ) 15/02( مف األمر 27بمكجب المادة )ك 
يكليك  23( أشير ابتداء مف يكـ 6( أشير مف تاريخ نشر ىذا األمر أم )6المعدلة سيبدأ بعد )

2015. 

ألف ىذه األخيرة ال كجكد  طمقةليست الم ية كبالمساكاة النس المقصكد بالمساكاة ىي ك 
مف امتد عبر الز قد أثار ىذا الخبلؼ نقاشا كبيرا  ك 1،الكاقعفي حتى ال  لـ القانكف كاليا في ع

ناكليا تلي -رسطكأقبؿ الميبلد ثـ  (5)كتابات بيركميس في القرف -ابر إلى الحضارة اليكنانية غال
ر الناس في المكاىب كالقدرات، لكف ظي كتية لتفابسالمساكاة الناعترفكا بقد ف، كف بعدىـياألثين

لنقد شديد ككف ىذه المساكاة ستؤسس لنكع مف  لكنو تعرض طرؼ آخر أخذ بالمساكاة المطمقة
حساب كراء مف يحسف خداعيا عمى العامة سير ت ، كاد تسيطر فيو الكثرة غير المؤىمةاالستبد

 2القمة المكىكبة ذات الكفاءة.

ذلؾ أف العدالة تقتضي أف يككف القانكف  بالعدالة بشكؿ كبيرط تبمبدأ المساكاة ير  ك 
في تطبيقو  أف يراع ليس عف إرادة الفرد، ك نابعا مف المجتمع كمو معبرا عف إرادة الجماعة ك

 3الصالح العاـ لممجتمع.

از يامت أمفطالما أف األفراد يكلدكف متساكيف فإف أم تمييز بينيـ عمى أساس الثركة أك  
 4.كمرفكضا غير عادؿ ر أك ظرؼ يعتبر أم

اعتبرت  حيثقد ربط الكثير مف الفقياء عمى مر العصكر بيف المساكاة كالحرية،  ك 
 5.الحرية في الديمقراطية اليكنانية القديمة جزءا مف المساكاة كمشتقة منيا

بالتالي تعتبر المساكاة حجر الزاكية بالنسبة لجميع الحريات، فإذا انيارت المساكاة  ك 
 6العامة. انيارت معيا الحريات

                                                 
 .857،  ص 1997د. صبلح الديف فكزم، مبادئ القانكف الدستكرم، دكف دار نشر،  -1

 .40د. شحاتة أبك زيد شحاتة، المرجع السابؽ،  ص  -2

 .42، ص  نفسود. شحاتة أبك زيد شحاتة، المرجع  -3
 .108د. أحمد عبد الكريـ سبلمة، المرجع السابؽ،  ص  -4
 .87د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ،  ص  -5
 .53،  ص نفسود. شحاتة أبك زيد شحاتة، المرجع  -  
 .56 - 53،  ص نفسود. شحاتة أبك زيد شحاتة، المرجع  -6
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فاألنظمة الديمقراطية تقر  1،ىناؾ مف الفقياء مف اعتبر أف الحرية ىي تكأـ المساكاة ك 
المساكاة بيف  تكفؿة مجردبأف كجكد أك تنظيـ الحقكؽ كالحريات العامة، لف يتـ إال بقكاعد عامة ك 

 2.لمحريات الفردية األبالمكاطنيف كأف مبدأ المساكاة بمثابة 

 الجزائية قانكف االجراءاتفمف خبلؿ  حقكؽ اإلنساف،بكطيدة  عبلقةمبدأ المساكاة ل ك 
ما تممكو مف قكة، حيث أف بمف أجيزة السمطة العامة  -المتيـ-في حماية الفرد التكازف  يتحقؽ

مبادئ أحد العديد مف الحقكؽ لعؿ أبرزىا حؽ المساكاة باعتباره يحمي  الجزائيةقانكف االجراءات 
 3بقانكف الحريات الفردية. الجزائيةقانكف االجراءات ، حيث يصطمح عمى تسمية القانكف الطبيعي

قضاء النقض الجزائرم إليو  اة بحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ ما ذىبك تظير عبلقة المساك  
قضاء أنو يمكف تحريؾ دعكل عمكمية بغير شككل مف ا ك عمى أنو بات مف المستقر عميو قانكن

عند الحكـ كا ؤ أخطقضاة المكضكع  مر بالمس بالنظاـ العاـ، حيث أفطالما يتعمؽ األالضحية 
ببراءة المتيـ عمى أساس عدـ تقديـ الضحيتيف لمشككل بنفسييما رغـ أف كقائع االتياـ تمس 

 4باآلداب ك النظاـ العاـ.

م ك المحكمة الجنائية ممزمة بالفصؿ في الدعكل المدنية بغض النظر عف الحكـ الذ
 5المدنية إف بالبراءة أك باإلدانة.سيصدر في الدعكل 

 تمثؿ -الفقياءمف جانب لتعريؼ  بحسب ما جاء في - ـ القضاءماالمساكاة أليذا ف ك 
المساكاة أماـ شأف مبدأ المساكاة أماـ القانكف،  ا في ذلؾأحد تطبيقات مبدأ المساكاة شأني

بينما اعتبره جانب آخر مف الفقو  6،كغيرىا كاة في الحؽ في التعميـالكظائؼ العامة، المسا
                                                                                                                                          

 .62د. حسف عمي، المرجع السابؽ، ص  -  
 .87،  ص السابؽد. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع  -  
 .89،  ص نفسود. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع  - 1
 .303د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش، المرجع السابؽ، ص  -2
 .86،  ص نفسود. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع  -3
المجمة ، 11/06/1990قرار بتاريخ  62489قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء األغكاط ضد )ب إ ب( ممؼ رقـ  -4

قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، 
 .203،ص 4/1992
المجمة القضائية، قسـ ، 24/02/1998قرار بتاريخ  189499قضية )ج ع( ضد )ج ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -5

ك ىك ما ، 609 ، ص2003حراش الجزائر، عدد خاص الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ال
مجمة ، في قضية النائب العاـ ضد )ؽ ع( 360694ممؼ رقـ  21/09/2005ذىبت إليو كذلؾ في قرار ليا بتاريخ 
 .445، ص 2/2005العدد المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، 

 .96د. مجدم مدحت النيرم، المرجع السابؽ،  ص  -6
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عميو كؿ ما يسرم مف قكاعد تتعمؽ بمبدأ  يسرم عنصرا في مبدأ المساكاة أماـ القانكف، ك
كرة عمى قدـ المساكاة ضر يـ بالفالمساكاة أماـ القانكف، فطالما أف األفراد متساككف أماـ القانكف 

 1في حؽ المجكء إلى القضاء.

كمبدأ المساكاة أماـ القضاء اعتبر مبدأ المساكاة أماـ القانكف فقيي ثالث  ىناؾ جانب ك 
 2.كاحدة ةممكجياف لع

محاكـ كاحدة، نقصد بمبدأ المساكاة أماـ القضاء حؽ جميع األفراد في التقاضي أماـ  ك 
يـ أك مكانتيـ قـ ميما اختمؼ أصميـ أك جنسيـ أك لغتيـ أك دينيـ أك عر بينيز يغير تميب

حاكـ باختبلؼ األشخاص ممما يقتضي عدـ اختبلؼ ال ،االجتماعية كميكليـ السياسية
األمر بالنسبة  نفس ك ،عمى المتقاضيف مكحداالقانكف المطبؽ ككف يأف  أماميا، ك فالمتقاضي

ال في كيفية تطبيقيا عمييـ  ؽ بيف األفراد في تطبيؽ العقكبة كر أال يف إلجراءات التقاضي، ك
 3.ظركفيا الجرائـ كمتى تماثمت 

قد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ الفرد في المجكء إلى المحاكـ  ك 
 (.8الكطنية إلنصافو مف أم اعتداء عمى حقكقو اإلنسانية ك حرياتو األساسية بمكجب المادة )

إنما  ، كيفبؿ حؽ المجكء إلى المحاكـ الكطنية ليس مقصكرا عمى مكاطني البمد األصمي
يعيش في أم بمد أعتدم عميو أف يمجأ إلى محاكـ ىذا األخير، باعتباره  ىك حؽ لكؿ أجنبي

 4.بدأ المساكاة أماـ القضاءمتطبيقا ل

                                                 
 .268ص ، 2006ضة العربية، مصر، فضؿ البكعينيف، ضمانات المتيـ في مرحمة المحاكمة، دار النيد. عمي  -1
( النظـ السياسية ك القانكف الدستكرم، دار النيضة 1د. محمد أنس قاسـ جعفر، الكسيط في القانكف العاـ الجزء ) - 

 .255، ص 1995العربية، مصر، 

 .326ية، المرجع السابؽ،  ص د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكر  -2

،  1993د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، مبدأ المساكاة أماـ القضاء ككفالة حؽ التقاضي، منشأة المعارؼ، مصر،  -3
 .16ص 

 .323د. كريـ يكسؼ أحمد كشاكش، المرجع السابؽ، ص  - 
 .39د. شحاتة أبك زيد شحاتة، المرجع السابؽ، ص  - 
 .597س راغب سكراف، المرجع السابؽ، ص د. راغب جبريؿ خمي - 

مف اإلعبلف المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف لؤلفراد الذيف ليسكا مف مكاطني البمد الذم ( /ج5/1)كىك ما نصت عميو المادة   -4
( حيث جاء فييا:" الحؽ في المساكاة أماـ المحاكـ بأنكاعيا ك أماـ سائر الييئات ك 13/12/1985يعيشكف فيو )
ختصة بإقامة العدؿ، ك الحؽ عند الضركرة في االستعانة مجانا بمترجـ شفكم في اإلجراءات القضائية ك السمطات الم

 اإلجراءات األخرل التي ينص عمييا القانكف".
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 فقد، الشخص الكطني إلى القضاء الكطني ك أماـ ىذه المساكاة في لجكء األجنبي كما 
تنفيذا لؤلمر بالقبض الدكلي الصادر بتاريخ  مة السنغاؿ بتسميـ المدعك )ر س(طالبت حكك 

، ك بالرغـ مف ذلؾ فقد أفرج عنو عف السيد قاضي التحقيؽ لدل محكمة داكار 05/08/1996
تقديـ طمب التسميـ مف طرؼ السمطة القضائية السنغالية، لكف  ـلعد 31/12/1996بتاريخ 

ع حقكقو في الدفاع لكف ك قد مكف المتيـ مف جمي 05/03/1997أعيد القبض عميو بتاريخ 
( ؽ إ ج عجؿ بتسميـ المطمكب 696اعترافو بالكقائع ك تطابؽ التسميـ مع مقتضيات المادة )

 1.لمسمطات السنغالية

مبدأ المساكاة أماـ القضاء اختبلؼ المحاكـ تبعا الختبلؼ أنكاع بكال يعتبر إخبلال  
بعض المحاكـ ذات الطبيعة الخاصة  جكدكال يعتبر إخبلال أيضا ك  ،طبيعة الجرائـ المنازعات ك

كالتي تختص بنظر منازعات فئة معينة مف المكاطنيف مثؿ محاكـ األحداث كىي في أصميا 
 محاكـ خاصة.

مبدأ المساكاة أماـ القضاء، اختبلؼ أحكاـ القاضي تبعا الختبلؼ بكما ال يعتبر إخبلال  
 2.ؿ قضية كظركؼ المتيميف كلك كانت الجريمة كاحدةكظركؼ 

كتعتبر المساكاة أماـ القضاء مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا النظاـ القضائي،  
 في المجكء إلى القضاء.األكؿ: حؽ كؿ مكاطف  :أساسييفكلتحققيا يمـز تكافر شرطيف 

حماية حؽ كؿ مكاطف في المجكء إلى ك : عدـ التمييز بيف المتقاضيف فيك يناثالأما  
كمة العادلة، حيث يعتبر أساسيا امبدأ المساكاة أماـ القضاء بالمحيرتبط  ك 3بيعي،الط وقاضي

ية لمبدأ فقيي متعارؼ عميو ىك " مبدأ المساكاة في ئيسلحماية الر ار ىذا المبدأ كفكقكاميا، حيث ي
كضع في مكضع يكمة الجنائية أال ااألسمحة"، ىذا األخير الذم يتطمب مف المتيـ في المح

كأف يككف لكؿ طرؼ في الدعكل الحؽ في الكصكؿ إلى الكثائؽ  ضعيؼ بالمقارنة مع خصمو،
فالمساكاة أماـ القضاء ىي ما  4،المستندات الضركرية في القضية المعركضة أماـ المحكمة ك

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 25/03/1997قرار بتاريخ  178268قضية حككمة السنغاؿ ضد )ر س( ممؼ رقـ  -1

 .145 -141، ص 1999، 1/1997العدد  ف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،لممحكمة العميا، الديكا
 .17، 16د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص  -2

 .44، 43ص ،   2006تجارية، بدكف دار نشر، د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كال -3
د. أحمد السيد صاكم، المساكاة أماـ القضاء في القانكف المصرم كالشريعة اإلسبلمية، كردت في دراسات في حقكؽ  - 

اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المصرم، تـ إعداد المشركع بالتعاكف بيف كمية الحقكؽ جامعة القاىرة كمنظمة 
 .174، 173، ص 1983يكنسكك، األمـ المتحدة لمتربية ك العمـ كالثقافة، ال

 .269، 268د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -4
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عف مبدأ نتج ي ك 1،حقكؽ اإلنسافلحماية اليرا مف قدرا كبحقؽ فعالية العدالة الجنائية مما يكفر ي
 ، المساكاة أماـ التشريعات كحدة القضاء نتائج بالغة األىمية كىي:المساكاة أماـ القضاء ثبلثة 

 .ية القضاءمجان ك ،العقكبات المطبقة ك

فكحدة القضاء تعني تقاضي جميع المكاطنيف أماـ نفس القضاة الذم ىـ مف درجة  
أما المساكاة أماـ التشريعات كالعقكبات المطبقة فيي ضركرة  ،األفرادبيف غير تمييز بكاحدة 

ف التي تطبؽ عمييـ في أثناء قياـ نزاع بينيـ كتكقيع نفس العقكبة كانيتساكم المتقاضيف في الق
 2المقررة لنفس الجرائـ عمى جميع مرتكبييا، كأف يككف المجكء إلى القضاء بالمجاف كنتيجة ثالثة.

يا ميمة كاضحة ىي التأكد مف تطبيؽ القانكف ك ىك ضمانة لحؽ ك ليذا فمحكمة النقض ل
 3المساكاة بيف المكاطنيف.

في قضية )ـ ؾ( ضد )ش ت(  ممحكمة العميال قرار أكد عمييافالمساكاة أماـ القضاة  
االستئناؼ حرمكا المتيـ مف حقو في مبدأ التقاضي عمى درجتيف  ، حيث أف قضاةكالنيابة العامة

 لعدـ فصميـ في الدعكل الجنائية )الدعكل العمكمية( حيث أنيـ لما قضكا بإلغاء الحكـ االبتدائي
 لمدعكل المدنية المستأنفة مف الطرؼ المدني كحده ييـالقاضي ببطبلف االجراءات ك تصد

يـ بإلغاء الحكـ االبتدائي إعادة القضية مرة أخرل أماـ عند قضائييـ كاف عم فقد، أخطؤكا
المحكمة االبتدائية لمفصؿ في مكضكع الدعكل العمكمية حتى ال يحـر الطاعف مف حقو في 

 4القانكف. كاخرق فيـ بذلؾالتقاضي أماـ الدرجة األكلى 

ما ك ىسبب، ك ألم طرؼ ميما كاف ال القضاة كاة أماـ القضاة تقتضي عدـ تحيزالمساك 
الحكـ قد أصدر مف ألف ، حيث تـ قبكؿ طمب رد القاضي جاء في قضية )ف ع( ضد )خ ـ(

ىك يثير إمكانية التحيز ضد المتيـ ك ىك ما ي الذم كاف ضحية في نفس القضية ك قبؿ القاض
( مف ؽ إ ج، حيث كاف القاضي )أ ع( 556-554خرؽ جكىرم لمقانكف ممثبل في المكاد )

حاكلة رشكة مف المتيـ )خ ـ( ك بعد جدكلة القضية أماـ محكمة لمرئيس المحكمة قد تعرض 
أصدر بعد المرافعات حكما يديف مف خبللو المتيـ ك  بنفسو ترأسيا 26/11/1995الجنح بتاريخ 

                                                 
 .325د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .24 -19ك  18، ص السابؽد. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، المرجع  -2
3
-Damien Vandermeersch, La place et le rôle du ministère public dans l’instance en 

cassation, revue de droit pénal et de criminologie, éditions La charte Bruxelles, n˚7-8 Juillet-

Aout 2009, p 780.  
المجمة القضائية، قسـ ، 12/05/1997قرار بتاريخ  134280قضية )ـ ؾ( ضد )ش ت( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -4

 .161-157 ، ص 1999، 1/1997محكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد الكثائؽ لم
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عمى الرغـ مف دج المحجكز، ك  5000مصادرة مبمغ  دج غرامة نافذة مع 2000بشيريف حبسا ك
بتاريخ إال أف مجمس قضاء بجاية أيده، ك  غاءهاستئناؼ النيابة العامة لمحكـ طالبة إل

تقدـ  18/05/1996بتاريخ ف ك طعف األطراؼ فيو، لك ـأصبح نيائيا لعد 27/02/1996
المدير الفرعي لمشؤكف الجزائية بكزارة العدؿ أماـ النائب العاـ لدل المحكمة العميا بطمب يمتمس 

 1.كىك ما تـ فعبل ج( ؽ إ530لمجمس طبقا لنص المادة )فيو الطعف لصالح القانكف ضد قرار ا

( 422ك المساكاة أيضا أماـ العقكبة ضركرية لمغاية ، حيث أنو ك عمى أساس المادة )
 2عقكبات فإف المسؤكلية الجزائية تقكـ عمى المسؤكلية الشخصية.

فقط بؿ يتحمميا  المسؤكلية الجنائية شخصية ك ال يمكف أف تجزء بيف عدة أشخاص ك
 3.المسؤكلكف عنيا

، ألف تنازؿ الطرؼ المدني عف حقكقو مف بيف الظركؼ المخففة لمعقكبة عمى المتيـ كال يعتبر
 4.ىذا ما يقتضيو مبدأ المساكاة أماـ العقكبة

َيا :" قولو تعالىاء في القرآف العظيـ مبدأ المساكاة أماـ القضاء فقد جبؿ اإلسبلـ فيح ك 
 آَمُنْوا ُكْوُنْوا َقوَّاِمْيَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء هلِل َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبْيَن ِإنْ َأيَُّيا الَِّذْيَن 

ْن َتْمُوْوا َأْو ُتعْ  ْوا َفِإنَّ اهلَل ِرضُ َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقْيرًا َفاهلُل َأْوَلى ِبِيَما َفاَل َتتَِّبُعْوا اْلَيَوى َأْن َتْعِدُلْوا َواِ 
 (ص)الرسول  قكؿ مما جاء في السيرة النبكية ك، ( النساء535اآلية ) "َكاَن ِبَما َتْعَمُمْوَن َخِبْيرًا

ألسامة حينما جاء ليشفع المرأة مف بني مخزكـ بعد أف سرقت: " أتشفع في حد مف حدكد اهلل 
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ  ؟ إنما ىمؾ مف قبمكـ، كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ يا أسامة ترككه، كا 

 5اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدىا". أقامكا عميو الحد ك

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ، 26/11/1997قرار بتاريخ  170655ممؼ رقـ  -1

 .169 -166 ، ص1999، 1/1997لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 23/04/1997قرار بتاريخ  152292قضية ) م ب ك مف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

-171، ص 1999، 2/1997عدد  قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
182. 

لتأميف الكار ككالة تممساف ك شركة مازارم ضد )ج أ( ك مف معو قضية )ش ب( الشركة الجزائرية لمتأميف ك إعادة ا -3
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف ، 08/10/2002قرار بتاريخ  240793ك النيابة العامة ممؼ رقـ 

 .351-349 ، ص2/2003العدد  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ  ،29/05/1994قرار بتاريخ  112469النيابة العامة( ممؼ رقـ قضية )ـ ـ( ضد )ـ ع ك  -4

 .292-289 ، ص3/1994عدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
 .39، 38د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، المرجع السابؽ، ص  -5
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مبدأ المساكاة بيف المتقاضيف، فيذا  األثر عفف م مف سيرة الصحابة كالتابعيف الكثير ك 
بيف الناس في مجمسؾ كفي كجيؾ  آسيشعرم: " مكسى األ أبيعمر بف الخطاب مخاطبا 

ضعيؼ مف عدلؾ"، كما أكد عمى ذات  ييأسال  كقضائؾ حتى ال يطمع شريؼ في حيفؾ ك
 طالب كـر اهلل كجيو بقكلو: أبيعمي بف  المبدأ

 ا ػػػالرش اكـ كػػػػبعيدىـ كقريبيـ، إي كاء، قريبيـ كبعيدىـ، كػؽ سػػػ" اجعمكا الناس عندكـ في الح 

 1لك ساعة مف نيار". أف تأخذكا الناس عند الغضب فقكمكا بالحؽ ك ك الحكـ باليكل ك

 قد اعتبرت المحكمة الدستكرية المصرية مبدأ المساكاة أساسا ىاما لحماية الحقكؽ  ك 

 2الحريات الفردية. ك
 الل القضاءقالفرع الثاني: مبدأ است

ف مف لدشكمو عف أم تدخؿ ميما كاف يقصد باستقبلؿ القضاء تحرره كابتعاده  
فمبدأ ثناء أدائيـ لمياميـ، أالتشريعية، كعدـ خضكع القضاة إال لمقانكف  السمطتيف التنفيذية ك

استقبلؿ القضاء يعني عدـ اإلمكاف أف يككف أم شخص أك ىيئة في مكاف القاضي أك أحد 
 :كما يمي 1991قد عرفتو لجنة الحقكقييف الدكلييف بجنيؼ عاـ  ك 3األطراؼ في الدعكل،

" استقبلؿ القضاء يعني أف كؿ قاض يجب أف تككف لو حرية لتقدير القضايا التي أمامو حسب  
ع كحسب فيمو لمقانكف بدكف أم تدخؿ غير مناسب أك ترىيب أك ضغط مباشر أك قائتقديره لمك 

 غير مباشر مف أم جية ألم سبب كاف".

العدالة، مما يحتـ أيضا تحقيؽ ك كجكد القضاء في صؿ األىي  يةستقبللاالعتبر ت ك 
ليذا فاالستقبلؿ تى إال باستقبلؿ الجياز القضائي، لف يتأ ذاػػى ضركرة استقبللية المحكمة ك

 ركرة استقبللو عف السمطتيف التنفيذية ػػػػض :ياػػػػبد لو مف ثبلثة أسس: أكل لكي يكتمؿ ال دشك نالم

 ،ف تصدرىا السمطة التشريعيةكانية قحكـ بطريقة غير مباشرة بكاسطيكالتشريعية بالرغـ مف أنو 
ال يمكف أف تحؿ ىيئة أخرل  يك استقبلؿ المحكمة الجنائية في قضائيا كفأما ثاني ىذه األسس 

                                                                                                                                          

 .44صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات، المرجع السابؽ، ص د. أحمد السيد  - 
 . 32د. آماؿ الفزايرم، ضمانات التقاضي، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ، ص  - 

 .33، 32د. آماؿ الفزايرم، ضمانات التقاضي، المرجع السابؽ، ص  -1
 .63 -60، ص1994طبعة جامعة القاىرة مصر، اإلعبلنات، مك  تي، حقكؽ اإلنساف بيف القراراتد. محمكد سبلـ زنا - 

 .62د. مجدم مدحت النيرم، المرجع السابؽ، ص  -2
3
- Georges Wiederkehr, La responsabilité de l’Etat et des magistrats du fait de la justice, 

revue de Justices, éditions Dalloz France, n˚5 Janvier-Mars 1997, p 18. 
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 كفيتصدره الييئات القضائية األعمى درجة منيا أما ثالث األسس بما مكانيا مع التزاميا 
 1،التشريعيةعف السمطتيف التنفيذية ك  استقبلؿ المحكمة الجنائية عف األطراؼ المتقاضيف كحيدتيا

مف خبلؿ قرارات المحكمة العميا القائمة باحتراـ تشكيمة محكمة الجنايات ك اعتبارىا مف النظاـ ك 
لجنايات عند طرحيا لسؤاؿ إضافي أف انعقاد محكمة ا سابقاعمى العاـ اعتبر المجمس األ
تككف قد خالفت القكاعد الجكىرية بذلؾ بدكف حضكر المحمفيف فإنيا كمناقشتو مع األطراؼ ك 

نفس القرار ذىبت إليو المحكمة العميا في ك  2،( ؽ إ ج 258لئلجراءات ك بالذات نص المادة )
مخالؼ لنص بتشكيؿ جاء انعقاد محكمة الجنايات  أقرت بأف فقدقضية )ف ع( ضد )ق ط( 

 3.ومساعديحكـ المطعكف فيو رتبة الرئيس ك لـ يبيف الحيث ( ؽ إ ج ، 258المادة )

فإنو أصبح ال  15/02( ؽ إ ج بمكجب األمر رقـ 258لكف ك بعد تعديؿ نص المادة ) 
ييـ كفقا لمفقرة األكلى منيا رتبة القاضييف المساعديف في تشكيمة المحكمة، لكف القاضي 
الرئيسي لممحكمة الجنائية ال زاؿ محؿ اعتبار حيث ينبغي أف يككف برتبة رئيس غرفة بالمجمس 

 ئي عمى األقؿ. القضا

ىك ما ذىبت إليو تككف المحكمة الجنائية محايدة ك  أف االستقبلؿيجب احتراما لمبدأ ك 
أف المحكمة الجنائية في تشكيمتيا لـ تحتـر المبدأ القضائي رأت ك  ،المحكمة العميا في قرار ليا

االتياـ ال القائؿ بأف القاضي الذم نظر في القضية بصفتو قاضيا لمتحقيؽ أك عضكا في غرفة 
قد حصؿ في قضية أف اسـ القاضي س القضية أماـ محكمة الجنايات، ك يجكز لو الفصؿ في نف

عندما نظرت فييا غرفة االتياـ  المشكؿ لقضاة محكمة الجنايات كاف مقررا في نفس القضية
 4( ؽ إ ج.260ىك خرؽ كاضح لنص المادة )ك 

                                                 
 .143 -141د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 12/04/1988قرار بتاريخ  51467قضية تحمؿ رقـ  -2

 .170-168 ، ص1/1992الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني  ،27/03/2001بتاريخ قرار  267845ممؼ رقـ  -3

 .340-336 ، ص2003عدد خاص  لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
قرار بتاريخ  270381ك جاء نفس األمر كذلؾ في قضية )ب ع( ضد )ؾ ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المجمة القضائية، ، 26/06/2001
 .319-316 ، ص2/2001
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 28/07/1998قرار بتاريخ  168183قضية )ف ع( ضد )حكـ صادر( ممؼ رقـ  -4

 .326-323، ص2003ر، عدد خاص لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائ
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بدر عف الييئات األعمى ك ىك ما إلتزاـ المحكمة بما تصدره  االستقبلؿك مف مبادئ  
، حيث أف المجمس األعمى قضى بنقض قرار المجمس القضائي الذم لـ سابقاعمى المجمس األ

ك بالرغـ مف ذلؾ فإنو بعد إحالة القضية إلى جية  ،يصادر المركبة المستعممة في التيريب
اإلحالة ىذه المركبة عمى ك لـ تصادر في قرارىا بعد االستئناؼ لـ تحتـر قرار المجمس األ

 1.ف القضاة مقيدكف بما فصؿ فيو المجمس األعمى( ؽ إ ج، أل524مخالفة بذلؾ نص المادة )

( عمى ضركرة أف تككف 10قد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة ) ك 
 اإلعبلنات كما اعترفت االتفاقيات ك ، كالمحكمة التي تنظر أماميا القضية مستقمة ك نزيية

الدكلية بحؽ األشخاص البالغيف في أف يحاكمكا أماـ محاكـ مستقمة فإنيا كذلؾ أعطت ىذا 
، حيث نصت عمى ضركرة كجكد سمطة قضائية ؤلطفاؿ بمكجب اتفاقية حقكؽ الطفؿالحؽ ل

كف طرفيا طفؿ دكف تأخير ككفقا دعكل يك ةمستقمة كنزيية عمى أف تتكلى الفصؿ في أي
ماداـ ذلؾ في  ديو أك األكصياء القانكنييف عميومستشار قانكني ك كاللمحاكمة عادلة بحضكر 

 2مصمحة الطفؿ.

سنة ما لـ  18( مف ىذه االتفاقية ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز 1الطفؿ بمكجب المادة )ك  
 3.يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو

                                                 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 19/04/1998قرار بتاريخ  20727قضية )أ ج( ضد )ـ ط ف ع( ممؼ رقـ  -1
 .283-280 ، ص4/1991النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
قرار بتاريخ  186010العميا في قضة )خ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ ك نفس التأكيد كرد في قرار المحكمة  -

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ، 28/10/1997
 .177-174 ، ص1/1999
التي كقعت عمييا الجزائر بتاريخ ، 1989نكفمبر  20مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ بتاريخ  (3/ب/40/2المادة ) -2

 .16/04/1993ك صادقت عمييا يـك  26/01/1990
عضكم ال( مف القانكف 3الجزائر لـ تتحفظ عمى ىذه المادة لكف الغريب أف السف القانكني لبلنتخاب بمكجب المادة )  -3

عمؽ بنظاـ االنتخابات الجزائرم ىك ، المت2012يناير سنة  12المكافؽ لػ  1433صفر عاـ  18المؤرخ في  12/01رقـ 
( 40سنة أم أف الطفؿ يستطيع االنتخاب ك تقرير مصير بمد بأكممو في حيف أف سف الرشد القانكني بمكجب المادة ) 18

سنة، ك ال يستطيع مف ىك دكف ىذه السف اإلقداـ عمى أم تصرؼ قانكني كلك كاف بسيطا إذا  19مف القانكف المدني ىي 
 سف الرشد القانكني، كىك ما يتطمب بالضركرة إعادة النظر في سف الرشد. لـ يكف قد بمغ

المتعمؽ بحماية الطفؿ )الجريدة  2015يكليك  15المكافؽ لػ  1436رمضاف  28المؤرخ في  15/12ليأتي القانكف رقـ 
أف الطفؿ كؿ مف لـ  عمى( 2( ليؤكد في المادة )2015يكليك  19المكافؽ لػ  1436شكاؿ  3( بتاريخ 39الرسمية، عدد )

( سنة، ك أف الحدث ىك بمثابة طفؿ ك يعامؿ عمى أساس ذلؾ، ك يككف بذلؾ ىذا النص القانكني قد عارض 18يبمغ )
  ( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي صادقت عمييا الجزائر.1نص المادة )
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بؿ يعني عدـ خضكع القضاة لغير  التسمط بلؿ ال يعني التحكـ كقلكف ىذا االست 
ألجؿ  ؿ البحثمحضميرىـ كاقتناعيـ الحر كالسميـ عند استخبلص إرادة المشرع مف القانكف 

سمطة كال  ةألي يةبيف شركطيا تكافؤ األطراؼ مف غير تبعكالتي مف  ،لةادتحقيؽ المحاكمة الع
المجتمع لحماية  أفرادفاستقبلؿ القضاء ىك الحصف الذم يمجأ إليو  1،ألطراؼ الدعكل حتى

المكاف الذم يكفر ليـ اإلحساس الطبيعي بالعدؿ، لذا كجب أف  باعتباره، حقكقيـ كحرياتيـ
نظرا ليذه األىمية  محايد كبعيدا عف كؿ شبية، ك ظير العدالة أماـ المجتمع بمظير مستقؿ كت

ئ الدستكرية في بلؿ القضاء مف المبادقمبدأ است فقد أصبحالبالغة في حماية حقكؽ اإلنساف 
 2أغمب الدساتير الحديثة.

( مف الدستكر الفرنسي لعاـ 64فقد كرد مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية في المادة )
حيث تعتبر مف أىـ سمطات رئيس الجميكرية الفرنسية السير عمى احتراـ استقبلؿ  1958،3
 4القضاء.

جاء في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية التأكيد عمى ضركرة أف تكفر  ثحي 
الدكؿ كؿ سبؿ التظمـ ك بشكؿ فعاؿ لكؿ مف انتيكت حقكقو أماـ جيات قضائية مستقمة بمكجب 

 (.2/3المادة )

عمى الدكلة أف تكفؿ استقبلؿ السمطة القضائية بالنص عمى ذلؾ في  فيما اشت رط 
 5الدستكر أك في القكانيف الكطنية المختمفة.

 ةالسياسية ك الجزائر المكقعة كالمصادقة عمى العيد الدكلي لمحقكؽ المدني اما دعكىك  
المادة أيضا النص عمى استقبلؿ السمطة القضائية مف خبلؿ نص (، ك 2/3لتبني نص المادة )

المتضمف التعديؿ  16/01( بمكجب القانكف رقـ 156كالتي أصبح رقميا ) ( مف الدستكر138)
الدستكرم حيث تـ إضافة فقرة ثانية ليا جاء نصيا كما يمي:" رئيس الجميكرية ضامف استقبلؿ 

، كىك ما انعكس بدكره عمى السمطة القضائية" مثمما كرد في الدستكر الفرنسي إلى حد بعيد

                                                 
 .145، 144د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

 .145ف، المرجع نفسو، ص د. عمي فضؿ البكعيني -2
3
-Thierry S. Renoux, Le président de la république garant de l’indépendance de l’autorité 

judiciaire, revue de justices, éditions Dalloz France, n˚3 Janv-Juin 1996/1997, p 97. 
4
-Thierry S. Renoux , Ibid, p 100. 

المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية ك التي اعتمدىا المؤتمر السابع لؤلمـ المتحدة لمنع مف  (1المبدأ) -5
، كالتي نشرت بمكجب قرارم الجمعية 1985سبتمبر  6أكت إلى  26الجريمة ك معاممة المجرميف المنعقد بميبلنك مف 

 .1985ديسمبر  13المؤرخ في  146/40ر ، ك القرا1985نكفمبر  29المؤرخ في  32/40العامة لؤلمـ المتحدة
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المعدؿ  1996غشت  12المكافؽ لػ  1417ربيع األكؿ  27( المؤرخ في 96/25مر رقـ )األ
سيرىا )الجريدة حيات المحكمة العميا كتنظيميا ك ( ك المتعمؽ بصبل89/22كالمتمـ لمقانكف رقـ )

( 1996غشت  14المكافؽ لػ  1417ربيع األكؿ  29( الصادرة بتاريخ 33( السنة )48عدد)
عمى أف  89/22( مف القانكف رقـ 2المعدلة لممادة )ك ( مكرر منو 1حيث نصت المادة )

 أف ليا ميزانية تسجؿ بصفةالتسيير، ك المحكمة العميا تتمتع باالستقبلؿ المالي ك االستقبلؿ في 
مستقمة عند رصد الميزانية العامة لمدكلة، كتخضع في تسييرىا المالي لقكاعد المحاسبة 

 العمكمية. 

يعتبر الحرص كما  ،كال شؾ أف استقبلؿ القضاء ىك نتاج لمبدأ الفصؿ بيف السمطات 
عية محؿ إجماع كؿ األنظمة يشر تبلؿ تجاه كؿ مف السمطتيف التنفيذية كالقعمى ىذا االست

 2ليذا كاف لزاما الفصؿ بيف الكظائؼ القضائية. 1،يةالديمقراط

نتيجة الحريات  بالرغـ مف أف القانكف ىك الكسيمة األكلى في تنظيـ التمتع بالحقكؽ ك 
غير كاؼ، لذا كجب أف تككف السمطة يبقى فإنو  و مف قكاعد عامة مجردة كممزمةتبلما ير 

اإلرادة الحقيقية  غيرىا في التعبير عف قدر مفر األعتببلؿ تقفبيذا االست ،القضائية مستقمة
ألف نصكص القانكف تبقى في حالة سككف كصمت ما لـ يتدخؿ القضاء ليحكليا إلى  لمقانكف

حماية حقكؽ بعمقة تتككف أحكاـ القضاء المأف االستقبلؿ  كيفرض ،مرئية حقيقة كاقعية ك
لمحقكؽ ذا اعتبر القضاء ىك الحارس الطبيعي ل ،سكاءالمف الجميع عمى  االحتراـاإلنساف كاجبة 

ىذه الحقكؽ كالحريات كىي  عمى اإلجراءات التي تمسكالحريات، كىذه الحراسة تمتد لئلشراؼ 
 3.ة مف أصكؿ الشرعية اإلجرائيةمنبثقميمة 

                                                 
 .62د. أحمد السيد صاكم،  الكسيط في شرح قانكف المرافعات، المرجع السابؽ، ص  -1
 .17، ص 1977(، 1فاركؽ الكيبلني، استقبلؿ القضاء، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة ) - 
حاماة كدكر الدفاع في المحاكمة العادلة، مجمة د. الحسف بكفيـ، انعكاس استقبلؿ القضاء كنزاىتو عمى مينة الم - 

 .138، ص  2005(، أكتكبر16المرافعة، ىيئة المحاميف بأكادير، المغرب، العدد)
2
-Jean Parade, Jurisprudence de procédure pénale: Panorama 2004, revue de  Dalloz, éditions 

Dalloz France, n˚10, 10 mars 2005, p 684. 
 أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء حؽ مف حقكؽ االنساف في القانكف المصرم، المرجع السابؽ،د.  -3
 .112-109ص  
 .7، 6فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  - 
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قد اعتبرت المحكمة العميا أف عدـ االمتثاؿ ألحكاـ القضاء النيائية فيو مساس ك 
 1.بسمطتوباستقبلؿ القضاء ك 

سير ىذا االستقبلؿ يضمف حسف ك  2،فالعبلقة إذا كثيقة بيف استقبلؿ السمطة القضائية ك القانكف
 3يحمي حقكؽ المتقاضيف بشكؿ فعاؿ.اجراءات التقاضي بشكؿ عادؿ ك 

ما تكفره مف حماية  ة بيف الديمقراطية كيدة الكطبلقكقد أشار بعض الفقو إلى الع 
بيف القضاء ممثبل في شخص  ك ،القانكف باعتباره أداة تنظيميابيف  ك ،الحريات الحقكؽ ك

 ره مف بيف أجيزة الدكلة ػػمف غي -ثر تأىيبل ػػػاألك ر كدػػقاأل ح كػػة األصمػػػػاره الجيػػػػػػالقاضي باعتب

 ىذه الثقة في القضاء ترجع إلى عامميف اثنيف:  لتطبيؽ ىذا التنظيـ، ك -سمطاتيا ك

 القضاء.حياد  بلؿ كقاست -1

 4.ضكابط صارمة الشركط المحيطة بعمؿ القاضي مف ضمانات ك -2

السمب أك بف إبلؿ القضاء عمى مينة المحاماة أك ما يعرؼ بالدفاع قعكس مبدأ استينك  
يتصكر كجكد قضاء مستقؿ في غياب ىيئة الدفاع، ألف الدفاع كالقضاء شريكاف بل فاإليجاب، ب

حماية حقكؽ اإلنساف، كما أنو ال يتصكر كجكد عدالة دكف كجكد أساسياف في إقامة العدالة كفي 
بلؿ قال يتجزأ مف است المحاماة جزء بلؿقكالبعض يعتبر أف است 5،قضاء مستقؿ كدفاع حر كنزيو

 6.بلليما معا شرط أساسي لتحقيؽ العدؿ كاإلنصاؼ كاحتراـ حقكؽ اإلنسافالقضاء كاستق

                                                 
المجمة ، 30/10/1994قرار بتاريخ  116585قضية )ط ش ك مف معو( ضد )ط ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -1

 ، ص1998، 1/1996ممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ الكثائؽ ل
213-215. 

المجمة القضائية، قسـ ، 26/05/1996قرار بتاريخ  117699قضية )د ـ( ضد )ب ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
-213 ، ص2002( 1الجزائر، عدد خاص الجزء )الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش 

215. 
2
-Jean Foyer, Le corps judiciaire et la loi, revue de justices, éditions Dalloz France, n˚3 

Janvier-Juin 1996, p 87-96.  
 .( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية6المبدأ ) -3
 .123الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، دكف دار ك ال تاريخ نشر، ص د. محمد سعيد مجذكب،  -4

 .143، 138د. الحسيف بكفيـ، المرجع السابؽ، ص  -5

د. محمد تاج الديف الحسيني، ازدىار حقػػػكؽ اإلنسػػػػاف ك الديمقراطية ك دكره في تطػػػكير استقػػػبلؿ المحاماة ك القضاء،  -6
 .141، ص 2009(، أكت 121المحاميف بالدار البيضاء، المغرب، العدد )مجمة المحاكـ المغربية، ىيئة 
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ـ حؽ الدفاع جاء في ااحتر األفراد في المجكء إلى القضاء ك  فيما يخص احتراـ حؽك   
، بأف عدـ إجابة المتيـ الطاعف الذم تمسؾ بحالة الدفاع الشرعي سابقاقرار لممجمس األعمى 

ال د لدفعو ال باإليجاب ك عف النفس أماـ كؿ مف قضاة الدرجة األكلى ك الثانية، حيث لـ يتص
 1لحؽ الدفاع ك حسف سير العدالة. اصارخ اانتياكر ما يعتب، ك ىك تـ إدانتو بؿبالرفض 

لمحكمة العميا أف محكمة الجنايات ممزمة بمكجب حكـ مستقؿ الرد عمى قد اعتبرت اك 
في محضر المرافعات كتابة  ىذا الدفع  ك عدـ كركدالدفع األكلي المقدـ مف قبؿ دفاع الطاعف، 

 2تحرير المحكمة حكما نطقت بو عبلنية. لعدـبحقكؽ الدفاع ك القانكف يعتبر إخبلال جكىريا 

رأت في أف تفصؿ استبعدت مف تشكيمتيا المحمفيف ك  عندمامحكمة الجنايات أخطأت ك 
لتي أدت إلى كفاة اصياف أك في اجتماع بغرض الفتنة ك المشاركة في عة ك في تيمة المشاجر 
ال تجكز محاكمتو إال مف متيـ )الطاعف( متابع بجنحة فقط ك ذلؾ بحجة أف الالضحية )د ؼ( ك 

خرقا لمقانكف ك حقكؽ الدفاع حيث أف المحكمة الجنائية  يعتبرقبؿ القضاة المحترفيف، ك ىك ما 
ذات اختصاص شامؿ ما يخكليا الفصؿ في كؿ الجرائـ المحالة إلييا ميما كانت طبيعتيا لكف 

ف تتحكؿ إلى محكمة جنح بشرط احتراـ التشكيؿ القانكني الذم ىك مف النظاـ العاـ ك ال يمكف أ
 3بدعكل أف الجريمة كيفت عمى أساس جنحة ك ال يناقشيا حينئذ إال القضاة المحترفكف.

لقضاء في اأصبح مف غير الممكف في الدكؿ المتقدمة الديمقراطية إنكار استقبلؿ  ك 
 يف كىما:تو اليامتيجزئي

 شريعية كالتنفيذية.تبلؿ القضاء كسمطة كاممة الصبلحيات بجانب السمطتيف القاست -1

ؤثر أم عامؿ خارجي عمى القاضي أثناء ياستقبلؿ القضاء كأفراد بحيث ال  -2
 4.تأديتو لميامو

كلمبحث أكثر في ذلؾ كاف البد مف دراسة حقيقة العبلقة بيف القضاء كسمطة في مكاجية 
 السمطتيف التنفيذية كالتشريعية كما سيأتي:

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 28/05/1984قرار بتاريخ  27369قضية )ع ق ـ( ضد )ب ـ( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -1

 .336، 335 ، ص4/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 02/02/2005قرار بتاريخ  340648قضية )ع/ ع ؽ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

 .367-365 ، ص1/2005الكثائؽ، الجزائر، العدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 20/07/2005قرار بتاريخ  351390قضية )ش ر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3

 .378-375 ، ص1/2005الجزائر، العدد الكثائؽ، 
 .16فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ،  ص  -4
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 التنفيذية ةالل القضاء في مواجية السمطقاست -أوال

تدخؿ األخيرة في أم مف بلؿ القضاء في مكاجية السمطة التنفيذية بعدـ قاستيتجمى  
مركزه القانكني، حتى كلك كاف  أعماؿ القضاء ميما كاف شكؿ التدخؿ أك شخص المتدخؿ ك

ففي بداية األمر كاف يعني استقبلؿ القضاء أك كزارة العدؿ، يمثؿ أعمى شخص في ىـر الدكلة 
كخكفا مف تدخؿ السمطة التنفيذية في  1عف السمطة التنفيذية ك تنظيـ العبلقة بينيما،فصمو 

أعماؿ القضاء أصرت بعض الدكؿ عمى عدـ إدراج كزارة العدؿ في منظكمتيا السياسية كىك 
الخصائص المميزة لمقضاء االنجميزم  أحدعتبر رجاؿ القانكف فييا ذلؾ بمثابة يحاؿ انجمترا التي 

الدكلة العربية لعؿ ك  3،لكف ىذا األمر لـ يمر دكف إثارة نقاش فقيي كبير في انجمترا  2،المستقؿ
حيث يشرؼ عمى  ،1973 ـمنذ عاذلؾ ك ي السكداف التي ال يكجد فييا كزارة لمعدؿ ى الكحيدة

المحكمة العميا كرئيس الجميكرية باعتباره رئيسا لمجمس القضاء  رئيسالسمطة القضائية كؿ مف 
في المقابؿ يكجد ديكاف النائب العاـ الذم يختص بمباشرة الدعاكل الخاصة  لكفالعالي، 

لكنو ال يرقى إلى  س الكزراءعد النائب العاـ كزيرا في الحككمة كعضكا في مجميبالحككمة، ك 
 4لمعدؿ. اككنو كزير 

لكف في الجزائر يممؾ كزير العدؿ عددا ىائبل مف الصبلحيات التي تتيح لو التدخؿ بأم  
 04/332بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ ضاء بصفة مباشرة أك غير مباشرة، كؿ في أعماؿ القش

ك الذم يحدد صبلحيات كزير  2004أكتكبر  24المكافؽ لػ  1425رمضاف  10المؤرخ في 
 .العدؿ حافظ األختاـ

                                                 
1
- Jean-Denis Bredin, Qu’est-ce que l’indépendance du juge ? revue de justices, éditions 

Dalloz France, n˚3 Janvier-Juin 1996, p 161. 
 .78، ص السابؽفاركؽ الكيبلني، المرجع  -2

"،  Commitee on the machinery of couverment"شكمت لجنة أطمؽ عمييا اسـ المجنة الخاصػة بػأداة الحكػـ" -3
"حيث اقترحت إنشاء كزارة لمعدؿ، مما خمؽ ليا الكثير مف االنتقادات،  Lord Haldaneبرئاسة "المكرد ىالديف 1967سنة 

لقضاء لجية سياسػية كىػك مػا يمػس اسػتقبلؿ القضػاء كحريػات فالمعارضكف يركف أف إقامة كزارة لمعدؿ ال محالة سيخضع ا
 المكاطنيف.

أمػػا المناصػػركف إلنشػػاء كزارة لمعػػدؿ، يػػركف بػػأف الجانػػب اإلدارم كالتنظيمػػي ىػػك الػػدافع الرئيسػػي لمطمػػبيـ، ألنػػو ينبغػػي أف 
األغمبيػػة انتصػرت لفكػػرة يكػكف ىنػاؾ مػػف يسػأؿ أمػػاـ البرلمػاف فػػي حػاؿ تػػـ ارتكػاب أخطػاء أثنػػاء أداء القضػاء لميامػػو، لكػف 

 عدـ اقامة كزارة لمعدؿ"، 
بمػػكدنيف أحمػػد، اسػػتقبللية القضػػاء بػػيف الطمػػكح ك التراجػػع، رسػػالة ماجيسػػتير، معيػػد الحقػػكؽ ك العمػػـك اإلداريػػة، الجزائػػر، 

 .22، ص 1999

 .23بمكدنيف أحمد، المرجع السابؽ،  ص  -4
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( عمى أف كزير العدؿ يتكلى السير عمى السير الحسف 3، 1حيث تنص المادتاف )
القضائي في إطار السياسة العامة لمحككمة ك كفقا لمدستكر، كما يسير عمى حسف سير لمجياز 

( عمى تنفيذ 4جياز الشرطة القضائية ك تنسيؽ الدعكل العمكمية، كما يسير بمكجب المادة )
( عمى أنو يقترح مشاريع القكانيف في مجاالت شتى بدءا 5تنص المادة ) قرارات العدالة، ك
ائية ك غيرىا، فيما تنص المادة ز قكانيف العقكبات ك اإلجراءات الجمركرا إلى  بالتنظيـ القضائي

ك بالرغـ مف  ( عمى سير كزير العدؿ عمى تطبيؽ العقكبات ك سير المؤسسات العقابية،7)
التنبيو المستمر لرجاؿ القانكف ك الفقو في الجزائر عمى ضركرة استقبلؿ السمطة القضائية عف 

إال أف المشرع الجزائرم يأبى إال أف يسبح عكس التيار ك ال ندرم حقيقة ماذا السمطة التنفيذية، 
 15/02قانكف ما جاء بو األمر رقـ خر ىذه التدخبلت الصريحة ك بمغة ال، فآكراء ىذا القصد

 ( ىذا نصيا:33لقانكف اإلجراءات الجزائية حيث تـ إضافة فقرة ثالثة لممادة )ك المتمـ المعدؿ 

العاـ عمى تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدىا كزير العدؿ، ك يرفع تقريرا دكريا عف  " يعمؿ النائب
 ذلؾ".

ىؿ يحؽ لمنائب العاـ ر فض ذلؾ  لكف إذا كانت ىذه السياسة تتعارض ك استقبلؿ القضاء
 اعتباره مخالفا لمدستكر؟ األكيد أنو لف يفعميا ألف مصمحتو المينية تككف عمى المحؾ.ك 

يظير جميا مدل تحكـ السمطة التنفيذية في زماـ السمطة القضائية بدءا مف أكلى مراحؿ ك      
 تنفيذه.صدكر الحكـ ك غاية الدعكل الجنائية إلى 

قصائيا في ك اختصاصا مانعا  ؾحيث جاء في قرار المحكمة العميا أف كزير العدؿ يمم ا 
 1.ير تفكيض ألم كافرفع الطعف لصالح القانكف ك ىك فقط مف يممؾ ىذه الصبلحية بغ

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 11/07/2000 قرار بتاريخ 251995قضية )ف ع( ضد )ـ م( ممؼ رقـ  -1

حيث جاء فيو:" مف ، 694-691 ، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
 حيث الشكؿ:

ناء عمى ( مف ؽ إ ج تنص في فقرتيا الثالثة أف:)إذا رفع النائب العاـ لدل المحكمة العميا، ب530حيث أف المادة )
تعميمات كزير العدؿ أعماال قضائية أك أحكاما صدرت مف المحاكـ أك المجالس القضائية مخالفة لمقانكف، جاز لممحكمة 

 العميا القضاء ببطبلنيا(.
حيث أنو يستنتج مف ىذه المقتضيات أف الصبلحيات التي تمنحيا ىذه السمطة غير المألكفة لكزير العدؿ تجعؿ مف 

( مف ؽ إج ىك مف 530/3تعميماتو شرطا أساسيا لقبكؿ الدعكل ك بالتالي فإف الطعف المبني عمى أحكاـ المادة )
القاطع المكجو لمسيد النائب العاـ لدل المحكمة العميا ال  االختصاص المانع ك اإلقصائي لكزير العدؿ ك النابع مف أمره

 يمكف أف يصدر مف مدير الشؤكف الجزائية، إذ ال يجكز ممارسة ىذه الصبلحيات بالتفكيض.
 .ك عميو يتعيف التصريح بعدـ قبكؿ الطعف المرفكع مف السيد النائب العاـ"
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حتى فرضا لك قبؿ ىذا الطعف فإنو مف األفضؿ نزع ىذه الصبلحية مف كزير العدؿ ك 
فصؿ  سبؽك مر، درجات التقاضي فيك ليس إال سمطة تنفيذية في حقيقة األفبل يمكنو تخطي 

ال يحكؿ دكف فصميا في الطعف لصالح القانكف المرفكع مف النائب  المحكمة العميا بعدـ القبكؿ
ألجؿ إبطاؿ القرار المطعكف فيو دل المحكمة العميا بناء عمى تعميمات مف كزير العدؿ ػػػػالعاـ ل

 1ليس لمنقض.ك 

كما يعتبر المجمس األعمى لمقضاء تابعا لمسمطة التنفيذية باعتبار أف رئيس الجميكرية 
( مف الدستكر 173كتقابيا المادة ) 1996 دستكر( مف 154ف يرأسو بمكجب المادة )ىك م

مف الدستكر السابؽ كالمعدلة  (155/1، عمما أنو ك بمكجب المادة )16/01المعدؿ بالقانكف رقـ 
ىك مف يعيف القضاة فإف المجمس األعمى لمقضاء  ( مف الدستكر الجديد175/1إلى المادة )

 مسارىـ الكظيفي ك انضباطيـ.ينقميـ ك يسير ك 

فالظاىر أف السمطة القضائية في الجزائر بيف فكي كماشة ك القاضي غير مستقؿ، 
 حتى ك إف أشارت القكانيف المختمفة إلى ذلؾ ألف الكاقع ك التحكـ ال يمكف إنكاره.

تناكلت قد ك الحقكقية، يتفرع ىذا التدخؿ إلى التدخؿ في القضايا الجزائية ك  حيث 
غير المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية ىذا الجانب مف التدخؿ، ك أكدت بأنو 

 ( منيا.2أكاف مباشرا أك غير مباشر كفقا لما جاء في المبدأ ) مقبكؿ ميما كاف شكمو أك نكعو

عمى أف القاضي ال يخضع إال لمقانكف بحسب  1996لعاـ  كما نص الدستكر الجزائرم
ىك في ذلؾ محمي مف كؿ أشكاؿ الضغكط التي يمكف أف تعترضو  (، ك147ادة )نص الم

( مف الدستكر المعدؿ 166، 165كتقابميما عمى التكالي المادتيف ) (148بحسب نص المادة )
 .(166مع التكسع أكثر في نص المادة ) 2016لعاـ 

بأف  2011ك  2010ف لمغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في اكقد صدر حكم
 التكقيؼالنيابة العامة ليست سمطة قضائية ألنيا ال تضمف الحياد ك االستقبللية فيما يخص 

 2.(Garde à vueمنظر )ل

 :صكرا عدة نكجزىا فيما يمي التدخؿ في استقبلؿ القضاءيتخذ ىذا ك 

                                                 
مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 22/10/2008بتاريخ  قرار 570886قضية النيابة العامة ضد )ؽ ـ( ممؼ رقـ  -1

 . 379 -377، ص 2/2008الجزائر، عدد 
2
-André Giudicelli, Jean Danet, Procédure Pénale, revue de sciences criminelles et de droit 

pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚1 janvier- mars 2011, p 142. 
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 ائيةنالتدخل في القضايا الج -5

قيؽ الذم تقكـ بو النيابة بيذا الشكؿ في مرحمة التح ايككف تدخؿ السمطة التنفيذية مكجي 
باط أعضاء ائية في مرحمة المحاكمة، فبالرغـ مف ارتدعكل الجنالنظر  أثناءقد يككف  ك العامة

مف ىك أعمى منيـ درجة كرؤسائيـ المباشريف كحتى كزير النيابة العامة كفقا لتدرج السمطات ب
كما عدا ذلؾ في أعماؿ النيابة إال في حالة سمطة االتياـ فإنو ال يمكف تصكر تدخميـ  ،العدؿ
تستمد سمطتيا في ذلؾ مف القانكف مباشرة ال غير، حيث ال  إجراءات التحقيؽ فإف النيابةمف 

عف المكقكؼ أك إلقاء القبض عميو خبلفا لمقانكف  باإلفراجأمر  إصدارتممؾ السمطة التنفيذية 
 أف األردفحدث في لكف  1ة ىك ضركرة استقبلؿ القضاء،في عمؿ القضا فأكؿ مبدأ كالتحقيؽ،

بتكقيفو  انكفقبمخالفة ال -15/08/1973بتاريخ  73/ 1047القضية رقـ  – عي عمافقاـ مد
مف قانكف  (202)عقكبات كالمادة  (174/2)أحد المكاطنيف بتيمة االختبلس خبلفا لنص المادة 

 حكمو جناياتمقدـ إلى تية، فما كاف مف ىذا المتيـ إال أف تصفعمقة بأحكاـ التالشركات كالم
مدير في اليكـ المكالي أمر  ك رفضت،بكفالة لكف المحكمة  اإلخبلء المشركط عماف بطمب

 2.العاـ باإلفراج عنو األمف

( مف ؽ إ ج فإنو ال 173/3حيث ك بمقتضى المادة ) ىك ما ذىبت إليو المحكمة العمياك  
الجميكرية أف يتقدـ بطمب عدـ إجراء التحقيؽ إلى قاضي التحقيؽ ما لـ تكف  ؿلككي يجكز

الكقائع ألسباب تمس الدعكل العمكمية نفسيا غير جائز قانكنا متابعة التحقيؽ مف أجميا أك 
كانت الكقائع ال تقبؿ قانكنا أم كصؼ جزائي في حاؿ ثبكتيا، ك ىك ما يعاكس الحاؿ في ىذه 

كجيف بعريضة شككل ضد مجيكؿ مع التأسيس كطرؼ مدني في الكفاة الز  ـالقضية حيث تقد
الشككل أماـ ككيؿ قد عرض قاضي التحقيؽ ( سنة، ك 14المزعكمة البنيما البالغ مف العمر )

الجميكرية لكي يبدم طمباتو بشأنيا لكنو رفض ذلؾ بحجة أف التحقيؽ ال زاؿ جاريا أماـ الدرؾ 
لعامة أصدر قاضي التحقيؽ أمرا بعدـ إجراء تحقيؽ غير مسبب الكطني ك امتثاال ألمر النيابة ا
 3ك ىك ما أيدتو غرفة االتياـ.

السابؽ كالتي  ( مف الدستكر77/9يمكف لرئيس الجميكرية في الجزائر بمكجب المادة )ك  
تخفيض دار العفك ك إص ،16/01( بعد تعديؿ الدستكر بالقانكف رقـ 91/7تحكلت إلى المادة )

                                                 
1
- Thierry S .Renoux, Ibid, p 97. 

 .82-80فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ،  ص  -2

المجمة القضائية، قسـ ، 02/05/1990قرار بتاريخ  62906قضية )ب ـ( ضد )مجيكؿ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ   -3
 .169-166 ، ص1/1993الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش 
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العقكبات أك استبداليا، كىك بالفعؿ تدخؿ سافر في استقبلؿ القضاء مف جانب رأس السمطة 
التنفيذية، كلكف بالرغـ مف ذلؾ فيذا التدخؿ مقنف دستكريا لذا كاف مف الضركرم استبداؿ ىذه 
الفقرة بنص قانكني آخر يككف أكثر مكاءمة لمبدأ استقبلؿ القضاء، كالذم نص عميو نفس 

إصدار أم عفك في رئيس الجميكرية يتدخؿ أال ستكرم في نفس الدستكر، فاألجدر المشرع الد
أف يككف قرارىما ىك مقضاء ك غرفتي البرلماف كجكبا، ك إال بعد استشارة المجمس األعمى ل

ذا القرار بؿ يممؾ فقط صبلحية الفيصؿ أما رئيس الجميكرية فبل يممؾ أم سمطة في تغيير ى
 قبؿ العفك أك لـ يقبؿ.يذ ىذا القرار سكاء فتن

 2016( مف الدستكر السابؽ كالتي أصبحت بعد تعديؿ 156كال أىمية تذكر لممادة ) 
( حيث جاء نصيا كما يمي: "يبدم المجمس األعمى لمقضاء رأيا استشاريا 175تحمؿ الرقـ )

ال قبميا في ممارسة رئيس الجميكرية حؽ العفك"، ألف الرأم األكؿ كاألخير كاألقكل سيككف 
 محالة لرئيس الجميكرية.

يتخذ ىذا التدخؿ مف جانب السمطة التنفيذية في أعماؿ  ك قية:التدخل في القضايا الحقو  -2
 القضاء عدة جكانب أىميا:

بالرغـ مف  منع المواطنين من المجوء إلى القضاء ومصادرة حقيم في التقاضي: -أ
كىك ما حدث في األردف بمنع المكاطنيف الذيف نزعت  ،ككنو حقا طبيعيا مف حقكؽ اإلنساف

( مف 2لممطالبة بحؽ التعكيض ألنو يخالؼ أحكاـ المادة ) أمكاليـ مف رفع دعاكل ممتمكاتيـ ك
ألف تقدير التعكيض مقصكر فقط عمى رئيس الكزراء في حالة  1939لسنة  2نظاـ الدفاع رقـ 

ي إطار المصالح التي تكجب الدفاع عف تـ تأميف أراض خاصة ألجؿ تأميف شرؽ األردف ف
 1شرؽ األردف.

أنو مف المستقر عميو فقيا ك قضاء أنو ال يمكف  لمتأكيد عمىذىبت المحكمة العميا ك 
لقاضي التحقيؽ محاسبة النيابة العامة حكؿ ما إذا قامت بالتحريات البلزمة لكشؼ ىكية 
األشخاص الذيف سيفتح ضدىـ تحقيؽ، كما رفض قاضي التحقيؽ إجراء التحقيؽ بحجة أف 

                                                 
 .92-83فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -1
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ف المحكمة العميا نقضت ىذا الدعكل مقيدة ضد مجيكؿ ك ىك ما أيدتو فيو غرفة االتياـ، لك
 1ج.( مف ؽ إ 67، 36، 35القرار لمخالفتو المكاد )

ني بالرغـ مف تضرره مف الجريمة شككل ادعاء مد رفضقاضي التحقيؽ ل ال يجكزك 
 2كجكد التكييؼ اإلجرامي لمكقائع المنسكبة لممشتكى منو.ك 

حيث ال يجكز رفض شككل مصحكبة بادعاء مدني إال في الحاالت المنصكص عمييا 
ك في حالة عدـ ثبكت  3،ج ك بناء عمى طمب النيابة العامة( مف ؽ إ 73حصرا في المادة )

 4.الجريمة فإف قاضي التحقيؽ يصدر أمرا بانتفاء كجو الدعكل ك ليس رفض إجراء التحقيؽ

القضاء مستمد مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات  قبلؿأف استبما  :األحكام نفيذمنع ت -ب 
ؽ قرارات السمطة القضائية، ألف قراراتيا ممزمة يتطب ى السمطتيف التشريعية كالتنفيذيةفإف عم

سكاء بإصدار ع عف تنفيذ ىذه األحكاـ نتمتكف ما يحدث أف السمطة التنفيذية كفكؽ الجميع، ل
في مصر بصدكر حكميف متناقضيف ما حدث ثممقرارات صريحة أك ضمنية في ىذا الشأف 

األكؿ عف محكمة مصر األىمية كالثاني عف محكمة مصر الشرعية،  حيث صدر ،كقؼالشأف ب
الحكـ نيائيا، لكف الحككمة أصدرت أمرا بإيقاؼ  كأصبحيف ناظر عمى الكقؼ يعتبحيث حكـ 

بقاء إدارة الكقؼ تحت تنفي  الحككمة إلى حيف حسـ الخبلؼ.يد الناظر المعيف مف ذ الحكميف كا 

لتنفيذ الناقص باف االستثنائية أك يذ أحكاـ القضاء باالستعانة بالقكانيقد يككف منع تنف ك 
اف مالمحكمة االبتدائية بع تصدر أمف األمثمة الكاضحة ما حدث في األردف حيث  لمحكـ، ك

أ( د  20767إلزاـ سمطة المصادر الطبيعية أداء مبمغ )ب يقضي ،14/10/1971تاريخ ب اقرار 
 :خطارفي السنة مف تاريخ اإل (%5مع الرسكـ إلى المدعيف مع فائدة قانكنية تقدر بػ )

مف دينار أجكر ىيئة الدفاع، كىذا القرار بالرغـ  100ك  ،كحتى الكفاء التاـ 14/01/1969
ب إلى رئيس الكزراء لتنفيذ ىذا الحكـ كفقا يف إال التقدـ بطمككنو نيائيا، ما كاف مف المدع

                                                 
المجمة ، 12/07/1994قرار بتاريخ  124961قضية كالي كالية عنابة ضد )مجيكؿ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -1

 ،3/1994الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية 
 .259-255ص 

المجمة القضائية، قسـ ، 26/03/1996قرار بتاريخ  139258قضية )ب ع( ضد النيابة العامة ك مف معيا ممؼ رقـ  -2
 .169 -167 ، ص1998، 2/1996الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 03/12/2003قرار بتاريخ  251785لنائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ قضية ا -3
 .455 -452 ، ص1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 27/05/2003قرار بتاريخ  306989قضية )ب ف( ك )ب ؼ ر( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -4
 .  336 -333 ، ص2/2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد
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 شقولمقانكف، كبعد اجتماع لمجمس الكزراء كتدارسو مكضكع تنفيذ الحكـ قرر تنفيذ الحكـ في 
ر في فالمتعمؽ بدفع المبمغ المحككـ بو، كعدـ تنفيذ الشؽ المتعمؽ بتأدية الفائدة، كىك تدخؿ سا

 الحكـ القطعي. باجتزاءبلؿ القضاء قاست

لمحاكمة، في مخالفة إجراءات اكقد يككف تدخؿ السمطة التنفيذية بغرض الرقابة عمى  
 1يد السمطة التنفيذية سكاء في شقو الدستكرم أك في شقو القانكني. غؿكاضحة لمبدأ 

مثؿ اختصاص كزير العدؿ في رفع الطعف لصالح القانكف، فيي بمثابة رقابة عمى االجراءات 
 2.التنفيذية القضائية مف قبؿ السمطة

( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية عمى عدـ 4كقد نص المبدأ ) 
جكاز التدخؿ في سير اإلجراءات القضائية أك إعادة النظر في األحكاـ القضائية بأم شكؿ كاف 
ر أك اجتزاؤىا، حيث جاء النص كما يمي:" ال يجكز أف تحدث أية تدخبلت غير الئقة أك ال مبر 

ليا في اإلجراءات القضائية ك ال تخضع األحكاـ القضائية التي تصدرىا المحاكـ إلعادة النظر، 
ك ال يخؿ ىذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أك بقياـ السمطات المختصة كفقا لمقانكف بتخفيؼ أك 

 تعديؿ األحكاـ التي تصدرىا السمطة القضائية".

ال يتخذ الخطأ القانكني المستشيد بو لتدعيـ اإلدانة بابا ال يمكف إعادة النظر في القضية ك ك 
 3.ج( ؽ إ502كبة تطبيقا لنص المادة )لمنقض متى كاف النص الكاجب تطبيقو يقرر نفس العق

قياـ المحكمة الجنائية بالجمع بيف الكصؼ الخاطئ لقرار اإلحالة ك تصحيحو بكصؼ ك 
لكف يجكز  4،تعقيدا لمسؤاؿ في آف كاحد آخر مف نفس السؤاؿ يعتبر بمثابة تجاكز لمسمطة ك

 5.لمسمطات القضائية تعديؿ األحكاـ القضائية
                                                 

  .89 -84فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -1
لممحكمة المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 11/07/2000قرار بتاريخ  251995قضية )ف ع( ضد )ـ م( ممؼ رقـ  -2

 . 694 -691 ، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
النشر القضائية، قسـ المستندات ك  المجمة، 12/02/1991قرار بتاريخ  72782قضية )ح ـ( ضد )د ج( ممؼ رقـ  -3

كرد  ىك نفس ما، ك 217 -214 ، ص4/1992عدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ال
المجمة القضائية، قسـ ، 22/03/1994قرار بتاريخ  103495النيابة العامة ممؼ رقـ في قضية )م ت ع( ضد )ـ س( ك 

 . 247 -244، ص2/1994المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  320583نائب العاـ ضد )ق ـ( ممؼ رقـ قضية ال -4

 .443 -440، ص 1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
محكمة العميا، قسـ مجمة ال ،23/04/2008قرار بتاريخ  536660قضية )س ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -5

  ، حيث جاء فيو:330 – 327 ، ص1/2009عدد  الكثائؽ، الجزائر،
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كالتي  1996مف دستكر  (146/1كمف جيتو نص الدستكر الجزائرم في المادة )  
عمى أف الجية الكحيدة المكمفة  (164/1تحمؿ الرقـ ) 16/01أصبحت بعد التعديؿ الدستكرم 

بإصدار األحكاـ القضائية ىي القضاء مف غير معقب عمييا مف أم جية كانت غير القضاء 
ىك ك ذاتو ك فقا لطرؽ الطعف المعركفة العادم منيا ك غير العادم، لكف يطرح إشكاؿ آخر 

بمكجب  لعفكمدل تكافؽ أك تعارض ىذا النص الدستكرم مع حؽ رئيس الجميكرية في إصدار ا
( مف الدستكر المعدؿ لعاـ 91/7مف الدستكر السابؽ كىي نفسيا المادة ) (77/9المادة )
ـ قضائي حاز قكة الشيء المقضي بو، كىك تعارض ، فالعفك ىك بمثابة التعقيب عمى حك2016

( عمى 198في المادة ) 16/01فقد نص الدستكر المعدؿ بالقانكف ، يمكف إنكارهصريح ال 
بصبلحيات إنشاء مجمس كطني لحقكؽ اإلنساف يتبع لرئيس الجميكرية عمى أف ال يمس 

( عند تناكؿ حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف، كالسؤاؿ المحير حقا 199القضاء بمكجب المادة )
أك  نصكصولدستكر ك عدـ تعارض تراـ ااحمؤسسة تسير عمى كدكلة ىؿ تكجد لدل الجزائر 
 ؟ اإلخبلؿ بما جاء فييا

( مف الدستكر المعدؿ 182/1بمكجب المادة )كبالرغـ مف استحداث نص قانكني جديد  
كالتأكيد عمى أف المجمس الدستكرم ىيئة مستقمة مكمفة بحماية احتراـ  16/01بالقانكف رقـ 

كبالرغـ مف زيادة عدد أعضائو  ،ية أـ إداريةالدستكر إال أنو لـ يحدد طبيعتيا ىؿ ىي قضائ
أعضاء فقط كزيادة مدة  9عضكا بعد أف كاف  12( كالذم كصؿ إلى 183بمكجب المادة )

ث نص دستكرم جديد ىك دا، كحتى مع استحسنكات 6سنكات بدال مف  8العضكية لتصبح 
بخبرة مينية  سنة لكؿ عضك معيف أك منتخب كالتمتع 40( كالتي تشترط بمكغ 184المادة )
سنة عمى األقؿ في التعميـ العالي في العمـك القانكنية أك في القضاء أك في مينة  15مدتيا 

 المحاماة أماـ المحكمة العميا أك لدل مجمس الدكلة أك في كظيفة عميا.

( كىك اإلخطار بعدـ الدستكرية بناء عمى إحالة 188كالجديد كذلؾ ىك ما جاءت بو المادة ) 
مف المحكمة العميا أك مجمس الدكلة عندما يدعي أحد األطراؼ انتياؾ حقكقو كحرياتو األساسية 

ذلؾ إلى ( كىك تأجيؿ تطبيؽ 215بما يخالؼ الدستكر، لكف الخطير ىك ما جاءت بو المادة )

                                                                                                                                          

" حيث أف المحكمة العميا ك ىي المخكلة دستكريا بتقكيـ األعماؿ القضائية ك تكحيد االجتياد القضائي عمى المستكل 
الكطني ال تقبؿ قراراتيا أية مراجعة فيما سبؽ أف قضت بو إال إذا شابيا خطأ مادم أك كاف ىناؾ خطأ مصمحي يتمثؿ 

ي األجؿ القانكني قبؿ النطؽ بالقرار الذم قضى بعدـ قبكؿ طعنو في عدـ إدراج مذكرة الطاعف بممؼ طعنو المكدعة ف
شكبل أك لـ يتكصؿ شخصيا باإلنذار إليداع مذكرتو فإف المحكمة العميا اجتيادا منا أجازت قبكؿ استدراؾ ىذه القرارات 

 ؽ إ ـ".  ( 294رغـ عدـ كجكد نص يسمح بذلؾ في المادة الجزائية ك قياسا عمى ما ىك منصكص عميو بالمادة )
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، كىك نفس تاريخ إجراء 2019كات أخرل بعد سرياف ىذه األحكاـ أم إلى غاية مارس ( سن3)
كىذا بحد ذاتو استخفاؼ  !االنتخابات الرئاسية بعد انتياء عيدة الرئيس "عبد العزيز بكتفميقة" 

( فإنو يبلحظ بأف 188كأيضا في حاؿ تطبيؽ نص المادة )لتعديؿ الدستكرم ال يجد ما يبرره، با
أشير مف تاريخ إخطاره  4( يصدر قراره خبلؿ 189/2لدستكرم بمكجب المادة )المجمس ا

( أشير، كىك طكؿ قد يخؿ بفاعمية ىذا اإلجراء كيمحؽ 4كيمكف تمديد ىذا األجؿ لمدة أقصاىا )
 ضرار بمف طمبو. 

 ضدحد أطراؼ الخصكمة أل الكفةقد يككف التدخؿ في ترجيح السمطة التنفيذية  ك 
، ألف الخصـ ىك المكمؼ  الطرؼ اآلخر بأف تتدخؿ في تقديـ بيانات لمصمحة أحد الخصـك

تمقاىا مف أم تدعائو أك دفاعو كأف يأتي بما يفيد حجتو، كال يجكز لممحكمة أف ابتحضير  هكحد
بأف  1974ـ ة أخرل غير أطراؼ الدعكل، مثمما حدث أف تدخؿ كزير العدؿ األردني عاجي

 أحدلمصمحة قبكؿ مجمكعة بيانات لدعك فيو المحكمة يعماف طمبا  استئناؼأرسؿ إلى محكمة 
 1.لكف المحكمة رفضت ىذا التدخؿ الخصكـ

 ائية في مواجية السمطة التشريعيةاستقالل السمطة القض -ثانيا

مبدأ الفصؿ بيف السمطات يستدعي استقبلؿ السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية  
التدخؿ في حاؿ  مف اختصاص السمطة القضائية مراقبة ىاتيف السمطتيف ك التنفيذية، كيككف ك

ال يجكز لمسمطة التشريعية أف تتدخؿ في أعماؿ القضاء، لكف قد يحدث أف  مخالفة القانكف، ك
تقكـ السمطة التشريعية بأعماؿ تدخؿ في اختصاص القضاء كمحاكمة رئيس الدكلة أك الكزراء 

ىك ما  كنيا أثناء ممارسة كظائفيـ كالخيانة العظمى أك الرشكة، كعف بعض الجرائـ التي يرتكب
حيث جرت محاكمة لكيس  ،(1875، 1850، 1814أخذت بو فرنسا في دساتير عديدة )

 ( أماـ مجمس الشيكخ الفرنسي.16)

بحيث يحؽ لمجمس النكاب اتياـ  الكاليات المتحدة األمريكية أيضاكىك ما أخذت بو  
رشكة، ػػػػػال الخيانة كػػك ما جريمةاء ممارسة كظائفيـ ػػػػكزراء عند اقترافيـ أثنػػػػلا رئيس الجميكرية ك

يشترط لصدكر اإلدانة صدكر قرار مف المجمس  لمجمس الشيكخ الحؽ في إجراء المحاكمة ك ك
 2ذاتو بأغمبية ثمثي األصكات عمى األقؿ.

                                                 
  .92فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -1
 .119فاركؽ الكيبلني، المرجع نفسو، ص  -2
 .173، 172د. عمي فضؿ البكعينيف ، المرجع السابؽ، ص  - 
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رئيس الجميكرية عف أم فعؿ أما في الجزائر فقد تنشأ محكمة عميا استثنائية لمحاكمة  
الجنح اكمة الكزير األكؿ عف الجنايات ك يقترفو يمكف أف يكصؼ بالخيانة العظمى، كما يمكف مح

السابؽ كىي  ( مف الدستكر158التي يرتكبيا بمناسبة تأديتو لميامو كىك ما جاءت بو المادة )
ت تشكيؿ المحكمة ، كالتي أحال2016( بعد التعديؿ الدستكرم لعاـ 177نفسيا المادة )

 اإلجراءات المطبقة بصددىا إلى قانكف عضكم، ك ىك ما لـ يحدث مطمقا. ك 

ناء في أعماؿ كفي غير األحكاؿ التي يجيز فييا القانكف تدخؿ السمطة التشريعية استث 
كما سبقت اإلشارة إليو، نجد أف تدخميا يصبح غير مقبكؿ في حاؿ قامت بمراجعة  القضاء

لك كاف الخطأ ظاىرا لمعياف كيعيب  ال يحؽ ليا ذلؾ حتى ك حاكـ كماألحكاـ التي تصدر عف ال
الحكـ، فبل تتدخؿ السمطة التشريعية في أداء القضاء لكظيفتو مطمقا، كىذا ىك الحاصؿ في 

قضية الزالت بيد القضاء كال حتى التعميؽ  ةمناقشة أي عفالبرلماف االنجميزم  انجمترا حيث يمتنع
عندما كاف مجمس العمكـ يناقش  1907عمييا حتى يفصؿ فييا القضاء، كىك ما حدث عاـ 

مشركع قانكف ييدؼ إلى تحديد تطبيؽ عقكبة المكت ك في نفس الكقت كاف القضاء بصدد 
"إيست بكرف" كعندما تناكؿ نائب عمالي الكممة تحدث عف  الفصؿ في قضية "أدمزا" في مقاطعة

لكف كجو لو لـك  "أدمزا"مخاطر األخطاء القضائية في أمكر تتعمؽ بالسمـك كأشار إلى قضية 
شديد إلثارتو الحديث عف قضية لـ ينتو القضاء منيا بعد كنفس الشيء في فرنسا كالكاليات 

 1المتحدة األمريكية.

قد صادؼ أف قررت المجنة القضائية بمجمس النكاب الياباني التحقيؽ في دعكل  ك 
تشغؿ باؿ الرأم العاـ كىي ال زالت مطركحة أماـ القضاء لمبت فييا، فما كاف مف جمعية قضاة 

أف رفضت ىذا التدخؿ ككجيت بشأف ذلؾ رسالة إلى رئيس مجمس النكاب إال المحكمة العميا 
 20/05/1949.2بتاريخ 

الجزء األكبر مف  -يعتبر بعض الفقياء االنجميز أف الدستكر ىك مف صنع القضاء ك 
ف اشتمؿ عمى بعض األجزاء المكتكبة فقط ك تنظيـ المحاكـ  -الدستكر اإلنجميزم غير مكتكب كا 

كتحديد اختصاصيا يككف بقكانيف تشريعية يصدرىا البرلماف ك ال تستطيع أم ىيئة أخرل أف 
احتراما لما يعرؼ بمبدأ سيادة البرلماف، كتبقى ىذه خاصية انجميزية بامتياز تمغي أك تنقص ىذا 

ال تتكافر في دكؿ العالـ األخرل، حتى أف بعض الفقياء يعترؼ بأف القضاة االنجميز ال 
يشعركف بأم خكؼ أك تشكؾ مف ىذه السيادة البرلمانية، ألف البرلماف ال يصدر أم قانكف يمس 

                                                 
 .204، 203فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -1

 .206، 205فاركؽ الكيبلني، المرجع نفسو، ص  -2
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ات المحاكـ إال بعد العكدة إلى استشارة رجاؿ القانكف، كقد يظير أف بتنظيـ كتحديد اختصاص
لو نفكذ عمى القضاء لكف بغير انتقاص لمسمطة  -السمطة التشريعية –البرلماف االنجميزم 

القضائية في شيء، ألف سيادة البرلماف تقتصر فقط عمى معناىا القانكني دكف السياسي 
كبالتالي فالبرلماف بنظره إلى القضاء  -الشعب –ة الناخبة السيادة السياسية ىي مف حؽ  الييئف

 1يمثؿ نظر المكاطنيف لو. إنما

( مف الدستكر المعدؿ بمقتضى 180كىك ما أدل إلى استحداث فقرة ثانية في المادة ) 
ال يمكف إنشاء لجنة تحقيؽ بخصكص كقائع  تنص عمى ما يمي:"كالتي  16/01القانكف رقـ 

ئي"، كحسنا فعؿ المشرع الدستكرم لكنو في نفس الكقت بمكجب الفقرة تككف محؿ إجراء قضا
األكلى مف نفس المادة اعترؼ بأحقية البرلماف بغرفتيو في إنشاء لجاف تحقيؽ في قضايا ذات 

 مصمحة عامة.

 يعتبر تدخؿ السمطة التشريعية في تنظيـ القضاء غير شرعي لؤلسباب التالية: ك

ألف منع المشرع مف التدخؿ ال يقتصر فقط عمى حفاظا عمى استقبلؿ القضاء،  -1
نما يجب أف يمتد المنع إلى عدـ  منعو مف تعطيؿ األحكاـ أك المساس بيا كا 

 التدخؿ في تنظيـ القضاء حتى ك لك حسنت النية في ىذا السبيؿ.

تنظيـ القضاء كالكقكؼ عمى شؤكنو ىك مف اختصاص مجمس أعمى لمقضاء،  -2
ماـ شؤكف القضاء بكؿ تفرعاتو، كىدفو في ذلؾ تحكيـ باعتباره الييئة الماسكة بز 

 القانكف كمصمحة العدالة بعيدا عف كؿ مصمحة شخصية أك حزبية.

حتى لك كاف البرلماف يمثؿ إرادة الشعب فإنو ال يحؽ لو التدخؿ لتنظيـ القضاء  -3
ألف الفيصؿ ىك الدستكر الذم حدد اختصاصات كؿ سمطة مف السمطات 

 2السمطة التشريعية سيدة عمى السمطة القضائية. الثبلث، حتى ال تصبح

أف  ئيةالقضاالسمطة ( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ 14ك مما جاء في المبدأ )
إسناد القضايا إلى قضاة بعينيـ لمفصؿ فييا يدخؿ في إطار اختصاصات المحكمة التي 

لمسمطة التشريعية ممثمة في ىي مسألة داخمية ال يمكف  يمارسكف العمؿ في دائرة اختصاصيا ك
 البرلماف أك غيرىا التدخؿ في ىذا االختصاص ألنو اختصاص داخمي لئلدارة القضائية.

                                                 
السمطة القضائية في النظاميف الكضعي ك اإلسبلمي، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس،  يس عمر يكسؼ، استقبلؿ -1

 .121، 120،  ص 1984مصر، 

 .300 - 297فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ،  ص  -2
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كقد اتخذ التدخؿ في فرنسا مف لدف السمطة التشريعية عدة أشكاؿ، فبعد إصدار الجمعية  
تدخمت بعد  ( كالذم نص عمى عدـ قابمية القضاة لمعزؿ،16القانكف رقـ ) 1790التأسيسية عاـ 

 1قانكنا تـ عمى إثره عزؿ عدد مف القضاة. 1810ذلؾ السمطة التشريعية بأف أصدرت عاـ 

اتخذ القضاء في كؿ مف انجمترا ك الكاليات المتحدة األمريكية سبيبل في عدـ مد  كما 
عمى كقائع أال يقكـ بتفسير القانكف إال بناء لتشريعية بأية استشارة قانكنية ك السمطتيف التنفيذية كا

عرضت أماـ القضاء في قضية فعمية، حيث امتنعت المحكمة العميا األمريكية في قضية 
"مسكراتي" في أف تمد الرئيس جكرج كاشنطف بآراء استشارية فيما يخص المعنى القانكني لمحياد 
ف كاآلثار التي تترتب عميو، فرفضت عمى أساس أنو ال يجكز لمقضاة أداء آراء استشارية ألم كا

ىك ما يطرح أكثر ك  2ألف كظيفتيـ تقتصر عمى الفصؿ في المنازعات داخؿ المحاكـ ال غير،
مف تساؤؿ في الجزائر بخصكص الطبيعة القانكنية لممجمس الدستكرم، ىؿ ىك ىيئة قضائية أـ 

مف جية ثانية لدأبو عمى إعطاء آراء استشارية مف جية سية بالنظر إلى تشكيمتو مف جية ك سيا
 ثانية ؟ 

( كىك إعطاء آراء 186بمكجب المادة ) 16/01عديؿ الدستكرم الجديد رقـ كىك ما أكد عميو الت
 بخصكص دستكرية المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات.

 

 
                                                 

 .301، 300،  ص السابؽفاركؽ الكيبلني، المرجع  -1
تـ عزؿ عدد آخر مف  1848تـ عزؿ عدد مف القضاة، كعندما نشبت ثكرة  12/07/1815بمكجب األمر رقـ  1814 -  

 القضاة.
( رفض البعض مف القضاة كقدمكا 2( في عيد اإلمبراطكرية )3كعندما طمب مف القضاة حمؼ يميف الكالء لنابميكف ) -  

 استقالتيـ.
 ( قاضيا.15مرسكميف عزلت بمكجبيما ) أصدرت حككمة الدفاع الكطني 1871 -  
أصدر مجمس الشيكخ قانكنا بمنح القضاء الحصانة كما أعطى السمطة التنفيذية صبلحية عزؿ القضاة خبلؿ  1883 -  
 أشير مف تاريخ صدكر القانكف. 3
 محكمة ابتدائية كأحيؿ القضاة عمى التقاعد بمكجب قانكف "بكانكارييو". 227ألغيت  1926 -  
 .1942ك 1940في عيد حككمة فيشي منحت لمحككمة سمطة عزؿ القضاة بمكجب قانكني  -  
أصدرت الحككمة الفرنسية أمرا يعطييا الحؽ في عزؿ أك تنزيؿ درجة أم قاض أك نقمو حتى انتياء تحرير  1943 -  

 فرنسا، كبعد التحرير أعيد العمؿ بقانكف الحصانة القضائية.
 أعمنت حصانة القضاة ك أف رئيس الجميكرية ىك الضامف الستقبلؿ القضاء. 1958دستكر ( مف 64في المادة ) -  

 .149، 148يس عمر يكسؼ، المرجع السابؽ، ص  -2
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 المبحث الثاني: فاعمية العدالة الجنائية

تتحقؽ فاعمية العدالة الجنائية مف خبلؿ التطبيؽ الصاـر لقانكف العقكبات حماية  
االجتماعية العامة كالخاصة، أم أنو حماية لمنظاـ العاـ برمتو، كفاعمية العدالة لممصالح 

بالتالي  الجنائية ىي باألساس مكجية لشكؿ ككيفية إدارة العدالة الجنائية في حد ذاتيا، ك
فالتطبيؽ الصاـر لقانكف العقكبات ىك مف صميـ عمميا، لكف حتى يككف لقانكف العقكبات 

، ينبغي أف تككف اإلجراءات المتخذة في ىذا الشأف صحيحة كسميمة، حتى الفعالية المنشكدة
 اترجع لي ك لضحية صالح ايمكف لمعدالة الجنائية أف تمحؽ العقاب المناسب بالجاني كتقضي ل

 1.التعكيض المناسبذلؾ في بما حقكقيا كامؿ 

ائية ز اإلجراءات الجقكبة ينبغي احتراـ أنو إليقاع العلممجمس األعمى ك قد جاء في قرار  
حيث أف المطعكف ضدىـ المتيمكف بارتكاب جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء مع العنؼ ضد 

تـ  حيث، ؽ إ ج 305المادة  نصمف محكمة الجنايات خالؼ  صدر في حقيـ حكـ ،قاصريف
طرح سؤاؿ كاحد كما يمي: ىؿ أف المتيـ مداف في يكـ كذا أنو قاـ بارتكاب جريمة اإلخبلؿ 

شر في ؽ ع، ك لـ ي   355/2اء مع العنؼ عمى الضحيتيف الفعؿ المعاقب عميو بالمادة بالحي
السؤاؿ إلى الظرؼ المشدد ك ىك حالة القصر عف طرؽ تكجيو سؤاؿ مستقؿ يتميز عف السؤاؿ 

 2المطعكف فيو. الحكـالمتعمؽ بالكاقعة مما أدل إلى نقض ك إبطاؿ 

ؽ إ ج فإنو يجكز  433بمكجب المادة ف ،العقكبةالمجمس لو الحؽ في الحكـ بتشديد  ك
لممجمس بناء عمى استئناؼ النيابة العامة أف يقضي بتأييد الحكـ أك إلغائو كميا أك جزئيا لصالح 

 3المتيـ أك لغير صالحو.

ف ذلؾ فإالعدالة الجنائية إذا اتصفت باإلنصاؼ ك المسؤكلية األخبلقية ك الفعالية ف 
 4عزيز التنمية االقتصادية ك االجتماعية  ك أمف اإلنساف.يعتبر عامبل ىاما في ت

                                                 
 .17د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية، ، 26/11/1985قرار بتاريخ  43790قضية )النيابة العامة( ضد )ؼ ـ، ك مف معو( ممؼ رقـ  -2
 -224 ، ص2/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

226. 
المجمة القضائية، قسـ ، 02/01/1990قرار بتاريخ  59393قضية )ب ع( ضد )ت ؿ( ك مف معيا ممؼ رقـ  -3

 .295ص  ،3/1990ميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات ك النشر لممحكمة الع
 . ( مف ديباجة مرفؽ إعبلف فيينا بشأف الجريمة ك العدالة الجنائية4الفقرة )-4
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مف غايات األمـ المتحدة انفاذ القانكف ك إدارة شؤكف العدالة بكفاءة ك فعالية نجد أف ك 
إقامة  مىمسؤكلة عكؿ دكلة ف لذاكبيرتيف مع ضركرة إيبلء أكبر عناية الحتراـ حقكؽ اإلنساف، 

 1نظاـ لمعدالة الجنائية يككف مف صفاتو اإلنصاؼ ك المسؤكلية األخبلقية ك الكفاءة.
في قانكف العقكبات كقانكف  يفي القانكف الجنائي كالمتمثمحكبالرغـ مف تكامؿ جنا 

يعتبراف كجياف لعممة كاحدة، إال أف البعض اعتبر أف قانكف  المذاف الجزائيةراءات االج
رض أىك الذم ينقؿ الحقكؽ كالسمطات مف حالة السككف إلى التطبيؽ عمى  الجزائيةاالجراءات 

، لكف لعقكباتأكثر تفكقا مف نظيره قانكف ا الجزائيةاالجراءات الكاقع، كاعتبركا بذلؾ قانكف 
ىك الذم ينقؿ قانكف العقكبات مف حالة السككف إلى  الجزائيةاالجراءات المؤكد أف قانكف 

يؤدم إلى تعطيؿ التطبيؽ  الجزائيةاالجراءات لي فأم خمؿ أك عمة في قانكف ، كبالتاالحركة
 افػػػاإلنسر لحقكؽ ػػػػاية يكفرىا ىذا األخيػػعاؼ كؿ حمضا  كف العقكبات، ك ػػاؿ لقانػػػػػػالسميـ كالفع

 2.كحرياتو األساسية

باعتباره مف مرتكزات العدالة الجنائية كفاعميتيا  الجزائيةاالجراءات نظرا ألىمية قانكف  ك 
األكؿ فيما المطمب  نتناكلو مف خبلؿ المطمبإضافة إلى حمايتو لحقكؽ اإلنساف فإننا سكؼ 

 الثاني سيركز عمى أىـ الضمانات القضائية لممتقاضي، كذلؾ كما يمي:

 حقكؽ اإلنساف المتعمقة بالعدالة الجنائية المطمب األكؿ:

 الثاني: ضمانات المتقاضي في قضاء عادؿ ك نزيوالمطمب 
 المطمب األول: حقوق اإلنسان المتعمقة بالعدالة الجنائية

ال يمكف تناكؿ مكضكع العدالة الجنائية ك عبلقتيا بحقكؽ اإلنساف بغير الكلكج إلى  
ؿ بصفتو حاميا لمحقكؽ ك الحريات )الفرع األكؿ(، ك كذلؾ تفصي الجزائيةقانكف اإلجراءات 

 أركاف الشرعية اإلجرائية )الفرع الثاني(، ك حؽ التقاضي أماـ القاضي الطبيعي )الفرع الثالث(.
 حاميا لمحقوق و الحرياتبصفتو  الجزائيةاالجراءات الفرع األول: قانون 

ىك مف القكانيف المنظمة ألعماؿ القضاء، كمثمما سبقت  الجزائيةاالجراءات قانكف  
إلى ضماف فاعمية العدالة الجنائية، ألنو ىك الذم يحدد اإلجراءات  نو ييدؼفإاإلشارة إليو 

 فيك الذم ،الكاجب إتباعيا مف لدف السمطة القضائية ممثمة في المحاكـ ألجؿ تحقيؽ العدالة

                                                 
 إعبلف فيينا بشأف الجريمة ك العدالة الجنائية.( مف 3، 2البند ) -1
 .19، 18، 17المرجع السابؽ، ص د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية،  -2
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يحدد الكسائؿ المنظمة البلزمة لسير القضاء الجنائي مف خبلؿ إتباع مبادئ ثابتة كمعركفة 
 1.الشخصية كحقكؽ اإلنسافالرتباطيا الكثيؽ بالحريات 

( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية بأف الدكؿ 2/2ك بيذا نصت المادة ) 
المكقعة ك المصادقة عميو تتعيد بأف تكائـ إجراءاتيا التشريعية ك غير التشريعية إذا كانت ال 

قكؽ عند تطبيؽ تكفر الحماية البلزمة لحقكؽ اإلنساف، ألجؿ إعماؿ أكثر فاعمية ليذه الح
 القانكف عمييا.

ئية بشرط كؿ دكلة مطالبة بأف تحدث كمما اقتضت الحاجة نظاما لمنع الجريمة ك العدالة الجناف
 2كنظاـ.أف يبقى فعاال كمنصفا كيراعي حقكؽ اإلنساف كيخضع لممساءلة كأشخاص ك 

 المدنية ) قانكف اإلجراءاتات ععف قانكف المراف الجزائيةيختمؼ قانكف اإلجراءات ك  
ال ييدؼ إلى حؿ النزاع بيف المتقاضيف  الجزائيةفقانكف االجراءات في اليدؼ، ( اإلداريةك 

نما ييدؼ إلى  ،المرافعاتقانكف بإعطاء حؽ ألحدىما في مكاجية اآلخر، مثمما ىك الحاؿ في  كا 
محاكلة ضماف التطبيؽ السميـ لقانكف العقكبات مع ضماف حقكؽ الفرد في مكاجية اإلجراءات 

يتناكؿ الحريات األساسية لئلنساف  الجزائيةقانكف االجراءات فالتي تباشر ضده، كبالتالي  الجزائية
ؿ باستقرار خقد ت جريمة ةكذلؾ بضماف حرية المتيـ، كما ييتـ بإيجاد العقكبة البلزمة ألي

العميا، كىذا بخبلؼ قانكف المرافعات فيك يتكلى الحقكؽ الشخصية لؤلفراد  ولحاالمجتمع كمص
، كما أف ال غيرالشخصية في ىذا النزاع  الحقبؿ بعضيـ البعض كبالتالي فيك يحمي المص

اية و حمكرائالحريات الشخصية غير متداكلة باعتبارىا بكابة لحماية حقكؽ اإلنساف كمف 
 حقكقو األساسية. المصالح العامة لممجتمع ك

مف أعماؿ األفراد فيما عمبل كاألصؿ في ىذا االختبلؼ ىك أف الدعكل المدنية تعتبر  
مباشرتيا كاجب  تحريؾ الدعكل الجنائية ك فألالدعكل الجنائية تعتبر عمبل مف أعماؿ الدكلة، 

كما ال يجكز ليا التنازؿ عنيا،  النيابة العامةىي ك  االدعاءعمى الدكلة عف طريؽ سمطتيا في 
 اشر، ػػػػالمب اءػػػاالدعريؽ ػعميو عف ط مجنيك حركيا الػػػلة ىي طرؼ في الدعكل حتى ػػػػكالدكل
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عميو فإف النيابة العامة ىي طرؼ في الدعكل كال تتنازؿ عنيا، بؿ  مجنيكحتى لك تنازؿ عنيا ال
 1.بنفسيا عف الحقيقة كاممة لر تتح حيثال تتقيد بما يقدمو الخصكـ 

بالرغـ مف ىذا االختبلؼ إال أنو يكجد جانب مف الفقو يرل بأف قانكف المرافعات  ك 
القانكف العاـ في المسائؿ الجنائية، يجب االعتماد عميو إذا كجد نقص في قانكف  ىكالمدنية 

 .الجزائيةاإلجراءات 

ينظـ إجراءاتيا  الجزائيةقانكف االجراءات بخصكص الدعكل المدنية التبعية، فإف  ك 
تكقيع العقاب، تجمييا في شكؿ ضافة إلى باإل، فالحماية ةخاص كىك الحماية االجتماعي العتبار

 ر )الضحية( مف الجريمة في أسرع كقت. تضر بإقرار الحقكؽ المدنية لممأيضا فإنيا تككف 

عمى  الجزائيةقانكف االجراءات  نصيلكف في المقابؿ اعتبر جانب مف الفقو أنو في حاؿ لـ 
نص بخصكص مسألة إجرائية تتعمؽ بالدعكل الجنائية أك الدعكل المدنية التبعية، فإنو ال يحؽ 
لو الرجكع إلى قانكف المرافعات المدنية باعتباره األصؿ العاـ، كذلؾ نظرا الختبلؼ ىدؼ كدكر 

الشرعية لما يكفره  مبدأني كفقا لكؿ مف القانكنيف بؿ يجب عمى القاضي أف يبحث عف حؿ قانك 
 تعيفمف ضمانات كبيرة لحقكؽ اإلنساف في مكاجية السمطة العامة، كلمقاضي في ذلؾ أف يس

أف القاضي الجنائي ال يمكنو " :كقد جاء في حكـ لمحكمة النقض الفرنسية ،بجميع طرؽ التفسير
ة عامة تمتد إلى بغذات ص االلتجاء إلى قانكف المرافعات إال في حدكد ما يتضمنو مف قكاعد

 2.كتعتبر مكممة ليا "قانكف االجراءات الجنائية كافة المكضكعات كتتبلءـ مع نصكص 

المعبر عف كاقع الحرية كمدل احتراـ حقكؽ اإلنساف  الجزائيةقانكف االجراءات يعتبر  ك 
البحث عف الحقيقة كالكشؼ عنيا تحقيقا  الجزائيةقانكف االجراءات في أم بمد، فإذا كاف ىدؼ 

الشخصية لممتيـ، فإف الدكلة في ىذه لمصمحة الدكلة في تطبيؽ العقكبة مع تغييب الحرية 
قراطية الحالة تككف متسمطة كىذا الحاؿ في أغمب األنظمة غير الديمقراطية، أما األنظمة الديم

كازف بيف سمطة الدكلة كمصمحة الفرد، ميمتو األساسية ىي تحقيؽ الت فإف أم تنظيـ إجرائي فييا
في حقيقتو ليس مجرد كسائؿ فنية بحتة، بؿ ىي أعماؿ تمس  الجزائيةقانكف االجراءات ألف 

حقكؽ اإلنساف كحرياتو الشخصية ال سيما في حالة الشبية كاالتياـ، كفي حالة جمع األدلة، 
 3.ية محبل لبلعتداءحرية اإلنساف كحقكقو األساس مف خبلؿ ىذه االجراءات قد تككفف

                                                 
 .60، 58مرجع السابؽ، ص د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، ال -1
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فالمسؤكلية األكلى تقع عمى عاتؽ الدكلة في منع الجريمة ك إقامة العدالة الجنائية، لكف  
ىذه المسؤكلية ال تعطي الحؽ لمدكؿ في أثناء منع الجريمة انتياؾ حقكؽ اإلنساف، بؿ ىي 

 1سيسيـ في صكف السمـ ك األمف. باحتراـ ىذه الحقكؽ ألف ذلؾممزمة 

 ،أف قكاعده ذات طبيعة عامة مجردة كممزمة الجزائيةمف خصائص قانكف اإلجراءات  ك 
ف كاف عنصرم العمكمية كالتجريد ينطبؽ عمييما نفس الشركط في كؿ القكاعد القانكنية فإف  كا 
عنصر اإللزاـ ال يشترط فيو دائما تكقيع الجزاء كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقكاعد القانكنية األخرل، 

ء اإلجرائي أك الجزاء العقابي أك الجزاء ايككف اإللزاـ إما عف طريؽ القير المادم أك الجز لكف قد 
 المدني أك الجزاء اإلدارم.

حضاره أما ك  حقؽ بالقكة مال ـيتمثؿ القير المادم في القكاعد المنظمة لضبط المتيـ كا 
ثر قانكني لئلجراء أ ء اإلجرائي فإنو يتمثؿ في إسقاط كؿاإذا رفض مف تمقاء نفسو، أما الجز 

القبكؿ كالبطبلف، كمثاؿ الجزاء  دـالمخالؼ لمقاعدة اإلجرائية كقد يتخذ أشكاال عدة كالسقكط كع
 ء بشيادتو.الدعاقبة الشاىد عند االمتناع عف اإلالعقابي ىك النص في القانكف عمى م

الكفالة الذم ة مصادرة مبمغ نملمادم في األحكاـ الصادرة كالمتضء اايشمؿ الجز  ك 
 .في حاؿ لـ يقبؿ طعنو اعف بالنقضيكدعو الط

لقانكف يف اإلدارييف عند مخالفتيـ ظفأما الجزاء اإلدارم فيك العقكبة التي تمحؽ بالمك  
 2.كىـ المكمفكف بتطبيقوائية ز االجراءات الج

فكؿ مكظؼ مكمؼ بإنفاذ القانكف ىك جزء مف نظاـ القضاء الجنائي ك سمكؾ أم  
مكظفيف ىك ما جاء في مدكنة قكاعد سمكؾ ال ك ،يؤثر ال محالة في كؿ ىذا النظاـمكظؼ 

ك  مادة األكلى مف مرفؽ ىذه المدكنةبمكجب ال ىؤالء فقد كرد تعريؼ ،المكمفيف بإنفاذ القكانيف
 "ما يمي: يياجاء في التعميؽ عم التي

انكف، سكاء أكانكا يقصد بعبارة المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القكانيف جميع مكظفي الق - أ
معينيف أـ منتخبيف، الذيف يمارسكف صبلحيات الشرطة، ك ال سيما صبلحية االعتقاؿ 

 ك االحتجاز. 

                                                 
 ( مف إعبلف المبادئ ك برنامج عمؿ األمـ المتحدة في مجاؿ منع الجريمة7( مف ديباجة المرفؽ، ك البند )10الفقرة ) -1

 .ك العدالة الجنائية
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في البمداف التي تتكلى صبلحيات الشرطة فييا السمطات العسكرية، سكاء أكانت بالزم  -ب
" المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القكانيف"  الرسمي أـ ال، أك قكات أمف الدكلة، يعتبر تعريؼ

 ."شامبل لمكظفي تمؾ األجيزة

( مف مرفؽ المدكنة أف ىؤالء المكظفكف ممزمكف باحتراـ الكرامة اإلنسانية 2ك تنص المادة )
 ضركرة حماية حقكؽ اإلنساف. معأثناء قياميـ بمياميـ 

ضابط الشرطة القضائية نظرا لعدة شكاكل ضد قد جاء في قرار لممحكمة العميا أنو ك ك 
رفض تنفيذ أكامر النيابة لشتـ ك التيديد، الحبس التعسفي ك )ؽ ؼ( الرتكابو جنح العنؼ ك ا
( ؽ إ ج قدـ النائب العاـ ممفا يخص الضابط مع طمبات 207العامة، حيث ك بمكجب المادة )

دث فعبل ىك ما حقضائية منو إلى غرفة االتياـ، ك  ضابط شرطة ةكتابية تيدؼ إلى نزع صف
بطية صبلحياتيا اإلدارية الخاصة بمراقبة أعماؿ الض بما يتكافؽ كبمكجب قرار مف ىذه األخيرة 

ال يجكز الطعف حيث أنو  انكف اإلجراءات الجزائية،ما يمييا مف قك  206قا لممكاد بالقضائية ط
عف ما أدل إلى رفض ط ىكغرفة االتياـ في ىذه الحالة ك في ىذه المقررات التي تصدرىا 

 1ضابط الشرطة القضائية.

قانكف أف بالتبعية لقانكف العقكبات باعتبار  الجزائيةقانكف االجراءات كما يتميز  
ىك أداة تطبيؽ قانكف العقكبات، لكف ليس معنى ىذا أف ىذه التبعية تعطي  الجزائيةاالجراءات 

مع افتراض أسبقية قانكف العقكبات  ، لكف ىي مجرد تبلـز بيف قانكنيفأفضمية لقانكف عمى آخر
 2.الجزائيةقانكف االجراءات في الكجكد قبؿ 

بطابع النسبية ذلؾ أف المشرع ال يستيدؼ  الجزائيةقانكف االجراءات تميز قكاعد تكما  
مثمما ىك األمر بالنسبة لقانكف العقكبات،  ،ال يخاطب بو الكافة مف خبللو تحقيؽ نتائج مطمقة ك
ييف، ئالذيف اصطمح عمى تسميتيـ باألشخاص اإلجرا األشخاصبؿ ال يعدك أف يخاطب بو 

فالقكاعد التي تنظـ سمطات النيابة العامة مثبل في االتياـ كالتحقيؽ االبتدائي ىي قكاعد ال 
 إال األشخاص المكمفيف بمباشرة ىذه اإلجراءات.خاطب ت

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 05/01/1993قرار بتاريخ  105717قضية )ؽ ؼ( ضد )ب ع( النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 .249-247 ، ص1/1994الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش 
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ما أنو يتميز بطبيعتو اإلجرائية، فيي قكاعد تنظـ العبلقات التي تنشأ ضمف العممية ك 
قانكف العقكبات كالتي تنظـ سمكؾ قكاعد اإلجرائية كالتي تيدؼ لتطبيؽ قانكف العقكبات، بخبلؼ 

 1.الناس بصفة عامة داخؿ المجتمع
 الفرع الثاني: أركان الشرعية اإلجرائية

 اإلجرائية عمى أركاف ثبلثة ميمة كىي:ترتكز الشرعية  

 قرينة البراءة. -1 

 .الجزائيةالقانكف كمصدر كحيد لئلجراءات  -2 

 .الجزائيةالضماف القضائي في اإلجراءات  -3 

 .األطركحةتـ اإلشارة إليو في بداية  الثاني أما الركف الثالث فقد ف األكؿ كاالركن ماكما ييمنا ى
 قرينة البراءة -أوال

ينبغي  ،أف كؿ متيـ ميما بمغت جسامة الجريمة التي اتيـ فييابضي ىذا المبدأ يق 
معاممتو معاممة الشخص البرمء إلى أف تثبت إدانتو بحكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي بو 

المبدأ مف الضمانات بالغة األىمية في القضاء الجنائي بصفة خاصة  ذاى يعتبر أك تبرئتو، ك
 2.كفي القانكف بصفة عامة

عميو في الشريعة  قد جاء النصفتطكرا كبيرا عبر مختمؼ العصكر  عرؼ ىذا المبدأ ك 
درؤكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ، فإف كجدتـ ا"  :(ص) النبي محمد اإلسبلمية لقكؿ

 لممسمـ مخرجا فخمكا سبيمو، فإف اإلماـ ألف يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في العقكبة ". 

اإلجرائية لمدكؿ كىك ما  يؼ ىذا المبدأ باختبلؼ النظـيكتك لكف في المقابؿ يختمؼ تكصيؼ
النظاـ االتيامي كانت ظؿ ي فتمؾ الدكؿ، ففي قكانيف  األساسيةيؤثر بدكره عمى الحريات 

الحرية الشخصية مقدسة كتكجيو االتياـ يعتبر مساسا بيذه الحرية، كيجب عمى مف يكجييا 
نظاـ  الدليؿ كالمتيـ برمء في ىذه الحالة حتى تثبت إدانتو، كاستمر التطكر إلى أف جاء إقامة

ـ، كتـ استخبلؼ قرينة 17نو في القرف ـ كالذم اكتممت أركا13بدءا مف القرف التحرم كالتنقيب
، كىذا تغميبا لمصمحة المجتمع عمى مصمحة الفرد ككاف عبء اإلثبات يقع  ،البراءة بقرينة الجـر

عمى عاتؽ النيابة العامة كالقاضي، أما المتيـ فبل يثبت براءتو إال في حالة الجرائـ الجسمية 
                                                 

 .86، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -1

 .171، ص نفسود. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -2
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كاف التحقيؽ  حيثكف الحرية الفردية مقدسة، تظؿ ىذا النظاـ لـ في كلكف  ،كالسحر كالشعكذة
 .نبواف قرينة البراءة غير مفترضة في جال يتـ إال بالقبض عمى الشخص، كاعتباره مجرما أل

تراـ مبدأ قرينة البراءة كقد ربط البعض بيف قاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات كبيف اح 
عمى االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف،  الثانية تفسيرا لؤلكلى، كذلؾ بمناسبة تعميقيـ كاعتبركا

 1.(1959كىك األمر ذاتو الذم أكده مؤتمر الجمعية الدكلية لرجاؿ القانكف )نيكدليي 

 ىك ما ، كاالستثناءالعقاب فيك  ـ كيجر تأما الاألشياء في  األصؿىي  اإلباحةكتعتبر  
يعتبر اإلنساف في رحاب ىذه القاعدة  العقكبات، ك لقاعدة شرعية الجرائـ كيعتبر ترجمة حقيقية 

كالذم يعطي لفعمو تكصيؼ الجريمة ىك الحكـ القضائي ال غير، فالقضاء ىك مف يقدر  ،بريئا
 ،ت براءة المتيـثبتىك الذم يقيد الحرية أك يتركيا كما ىي حرة طميقة إذا  طبيعة عمؿ المتيـ ك

ي تؤدم بدكرىا إلى الت ك كمة القانكنيةاالمحفي قرينة البراءة األساس القانكني تعتبر ليذا  ك
 2.احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية

ة القرينة متيـ، قرينة قانكنية بسيطة كطبيعبالرغـ مف كؿ ذلؾ مبدأ قرينة براءة ال يبقى ك 
بمقتضى حكـ  ك اإلباحة في األشياء ما لـ يستثفكـ ىمعممجيكؿ مف معمكـ، فال استنتاجىي 

قضائي أك نص قانكني، أما المجيكؿ فيك الكصكؿ إلى براءة الشخص المتيـ بمقتضى الحكـ 
 ،اكف إثبات عكسيا بخبلؼ القرينة القاطعة التي ال يمكف إثبات عكسييمالقضائي، كىذه القرينة 

عكسيا  ثبتف يأ تظؿ قرينة قائمة إلىألدلة قكية فإنيا ة الجنائية العدال تقديـكبالرغـ مف 
 3المتيـ. بإدانة يقضيبمقتضى حكـ قضائي بات 

تـ إدانة المتيـ بحكـ قضائي بناء عمى المحاضر كرد في قرار لممحكمة العميا أنو حيث  
مف األمر  87المحررة مف طرؼ أعكاف مصالح المنافسة ك األسعار طبقا ألحكاـ المادة 

المتعمؽ بالمنافسة، حيث لـ يقـ المتيـ بإشيار األسعار عمى المجكىرات الذىبية  65/06
القضائي برؤكا المتيـ النعداـ المعركضة لمبيع بالمحؿ التجارم لكف قضاة المكضكع بالمجمس 

الدليؿ ك دكف مناقشة الحكـ األكؿ الذم أدانو مما أدل بالمحكمة العميا إلى إبطاؿ ك نقض 
 4القرار ك إحالة الدعكل حيث تـ إلغاء حكـ البراءة بحكـ بات.

                                                 
 .175-172، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -1

 .175، ص نفسود. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -2

 .180، 179، ص نفسود. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -3
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 14/10/1998قرار بتاريخ  177521قضية )النيابة ع( ضد )ت ع( ممؼ رقـ  -4

 .209 -208 ، ص2002 (1جزء ) لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص
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نقضت المحكمة العميا قرار قضاة المجمس القضائي الذيف أسسكا قرارىـ فقط عمى  كما 
المحكمة العميا نقض محضر المعاينة الجمركي ألجؿ تبرئة المطعكف ضده ك ىك ما اعتبرتو 

 1غير كاؼ ك ال أثر لو عمى القكة الثبكتية لمحضر الحجز.

رؾ تعتبر قرينة قانكنية ك مما جاء في قرار آخر لممجمس األعمى أف محاضر الجما
 2إال بإثبات كجكد الحالة القاىرة. قاطعة لجريمة محاكلة التيريب ك ال يمكف نفييا

ة التمييدية لممؤتمر الدكلي الخامس عشر لقانكف العقكبات حمققد جاء في تكصيات ال ك 
 مام -حركات إصبلح اإلجراءات الجنائية كحقكؽ اإلنساف )اسبانياكالتي تناكلت مكضكع 

قد معناىا الحقيقي إذا تمت المحاكمة بكاسطة إجراءات ال تحتـر ف(، أف قرينة البراءة ت1992
حجـ العقكبة كنكعيا فيي بعيدة كؿ البعد عف مبدأ قرينة  أما 3،فييا مبادئ حقكؽ اإلنساف

جـر ميمكف لمقاضي أف يحدد العقكبة بناء عمى شخصية ال البراءة، فبعد ثبكت إدانة المتيـ
المتيـ السيئة كتكرار ارتكابو لمجرائـ، عمما أف ىذه االعتبارات ال تصمح قببل إلثبات كسمعة 

اإلدانة لكنيا تصمح كما سبقت اإلشارة إليو في تقدير حجـ العقكبة كنكعيا بعد ثبكت اإلدانة، 
العدالة الجنائية مثمما أكده المؤتمر الثاني  مرتكزاتكفي كؿ األحكاؿ تعتبر ىذه القرينة أحد 

 4.(1979عشر لقانكف العقكبات )ىامبكرغ 

الذم خمصت إليو المحكمة العميا ضركرة مراعاة االجتيادم حيث جاء في المبدأ  
السكابؽ القضائية لممتيـ عند تحديد العقكبة األصمية )الحبس( في جريمة إصدار صؾ بدكف 

 5.ؽ ع 55رصيد مراعاة لممادة 
                                                                                                                                          

المجمة ، 30/01/1994قرار بتاريخ  106367في قضية النيابة العامة ضد )ؿ ؽ( ممؼ رقـ أيضا ك ىك ما كرد  -
، 3/1994النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك 

 .288-286 ص
المجمة ، 25/10/1994قرار بتاريخ  106648قضية النائب العاـ ك إدارة الجمارؾ بكىراف ضد )خ ـ( ممؼ رقـ  -1

، 3/1994ؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ل
 .237-233 ص

المجمة ، 19/04/1988قرار بتاريخ  30726قضية )إدارة الجمارؾ بتممساف(  ضد )ب ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -2
، 2/1990القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 . 280-278 ص
 .180د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -3

 .182، 181د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -4

المجمة القضائية، قسـ ، 18/02/2002قرار بتاريخ  264366قضية )النائب العاـ، ـ ؽ ح( ضد )ب أ( ممؼ رقـ  -5
ىك ما ، ك 359 -357 ص ،1/2004مة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد الكثائؽ لممحك
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(، 11/1نص عمى قرينة البراءة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة ) كذلؾ 
(  ك اعتبره بمثابة حؽ لممتيـ، 14/2السياسية مف خبلؿ المادة )العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك ك 
مف اتفاقية حقكؽ  (1/ب/40/2نفس ىذا الحؽ اعترؼ بو لكؿ طفؿ متيـ بمكجب المادة )ك 

مف دستكر  (46( ك )45ف )ارم عمى ىذا المبدأ بمقتضى المادتكما نص الدستكر الجزائ ،الطفؿ
 .2016( بمقتضى التعديؿ الدستكرم لعاـ 58(، )56، كىما عمى التكالي المادتاف )1996

 الجزائيةإلجراءات لالقانون كمصدر وحيد  -ثانيا

بيدؼ حماية النظاـ  المشرع يممؾ كحده السمطة المطمقة لمحد مف حريات المكاطنيف 
ال فإف المصير ىك إلحاؽ العقكبة بالفرد ك  ،ال يمكف تجاكزىا االعاـ بأف يضع حدكد تمثؿ ذلؾ يكا 

، كما في قانكف العقكبات تطبيقا لممبدأ الفقيي المعركؼ "ال جريمة كال عقكبة بغير نص قانكني"
قرار العقاب ينظـ المشرع السبؿ البلزمة كالتي يتعيف اتخاذىا في حاؿ محاكلة ك شؼ الحقيقة كا 

اإلجراءات البلزمة منذ تحريؾ  ، ىذا األخير يتكلى تحديدالجزائيةمف خبلؿ قانكف اإلجراءات 
كأداة المشرع كما سبقت اإلشارة  ،الدعكل الجنائية كحتى صدكر حكـ نيائي فييا كتطبيؽ العقكبة

 إليو ىك القانكف ال غير.

 محكمةفالمشرع كحده مف يممؾ الحؽ في المساس بحرية األفراد كما جاء في قضاء  
 1.سيادتو يمثؿ إرادة المجتمع ك ككنوالمشرع في أساس ىذه الثقة  النقض الفرنسية، ك

" القانكف ىك  :عمى أفبنصو ما يفيد معنى القانكف  1793قد جاء في الدستكر الفرنسي لعاـ  ك
حمييـ أك مف يعاقبيـ كال ية العامة، كىك كاحد لمجميع سكاء مف رادلئلالرسمي التعبير الحر ك 

 2إال عما ىك ضار". ىيمكف أف يأمر إال بما ىك عدؿ كمفيد لممجتمع، كال يمكف أف يني

العدؿ القائـ عمى سيادة القانكف ىك عماد المجتمع المتحضر، ك نظاـ العدالة الجنائية ك  
حداث التغيير االجتماعي البناء ك إحقاؽ إالمتسـ باإلنسانية ك الكفاءة ىك أداة لئلنصاؼ ك 

 3العدؿ االجتماعي.

                                                                                                                                          

، 04/04/2000قرار بتاريخ  210789جاء النص عميو كذلؾ في قضية )خ ـ( ضد )ق ـ، النيابة العامة( ممؼ رقـ 
 ، ص2/2001التربكية الحراش الجزائر، عدد المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 

359-361 . 
 .215د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .216د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -2

 .ك العدالة الجنائية( مف مرفؽ إعبلف المبادئ ك برنامج عمؿ األمـ المتحدة في مجاؿ منع الجريمة 2المبدأ ) -3
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رساء نظاـ عدالة جنائية فعاؿ كمنصؼ يرتكز ك  اإلنساف يز حماية حقكؽ عمى تعز بالضركرة ا 
 1في المقاـ األكؿ.باألساس ك 

تنظيـ فيما  كأالئحة  ةيؤدم إلى عدـ اختصاص السمطة التنفيذية بإصدار أيىذا  ك 
ذا ل جزائيةستحداث إجراءات ايخص   ـ يتناكؿ التشريع أمرا معيناجديدة أك تعديؿ القائـ منيا، كا 

حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ القانكف  حتـرتفإنو ال يحؽ لمسمطة التنفيذية إال إصدار المكائح التي 
عمى رأسو الدستكر، كأم تنظيـ إجرائي يصدر ببلئحة ميما كاف كجيو أك في أم  القائـ ك

 2.مرحمة مف مراحؿ الخصكمة الجنائية يعتبر مخالفا لقاعدة الشرعية اإلجرائية

جريـ قد يمنح لمسمطة التنفيذية كبمقتضى القانكف إصدار لكائح تنظيـ بعض قكاعد الت ك 
العقاب، لكف بصفة محدكدة كبعيدا عف تنظيـ الخصكمة الجنائية، كقد ثار خبلؼ في ىذا  ك

لمسمطة القضائية في  الجزائيةاإلجراءات الشأف في فرنسا حكؿ مدل دستكرية تفكيض قانكف 
 الجزائيةاإلجراءات مف قانكف  (398/1)تحديد اختصاص المحكمة، حيث خكلت المادة 

المحكمة االبتدائية تحديد المحكمة التي تحاؿ إلييا الدعكل، ككذلؾ يمكنو تحديد الفرنسي رئيس 
المشكمة مف ثبلثة قضاة كالمشكمة مف قاض كاحد، كىك األمر الذم  تمؾ شكؿ المحكمة مف بيف

الشيكخ الفرنسي في دستكرية ىذا النص لمخالفتو مبدأ  مجمسعضكا مف  69أدل إلى طعف 
كالقضاء، كمبدأ محاكمة المكاطنيف أماـ محكمة متعددة القضاة، كقد صدر المساكاة أماـ القانكف 

 23، كذلؾ بتاريخ ( السالفة الذكر398/1)حكـ المجمس الدستكرم بعدـ دستكرية نص المادة 
ىك مخالفة النص لمبدأ اختصاص المشرع كحده في في ذلؾ كحجة المجمس  ،1975جكيمية 

 3.مف الدستكر الفرنسي (24)ا لممادة طبق الجزائيةتحديد قانكف اإلجراءات 
 أمام القاضي الطبيعي قاضيتحق ال الفرع الثالث:

ك يعتبر مبدأ القاضي  4العدالة الجنائية تقتضي أف يحاكـ اإلنساف أماـ قاضية الطبيعي، 
الطبيعي متمما لمبدأ استقبلؿ القضاء كحياده، كما يعتبر نتيجة مف نتائج مبدأ المساكاة أماـ 
 5القانكف ك التي مف متطمباتيا أف يحاكـ كؿ المكاطنيف أماـ قضاء كاحد ك ىك القضاء الطبيعي.

                                                 
 .( مف إعبلف سمفادكر بشأف االستراتيجيات الشاممة لمكاجية التحديات العالمية1البند ) -1
 .218د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2

 .220، 219د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو،  ص  -3

 Décision nº 75-56 DC du 23 juillet 1975, www.conseil-constitutionnel.fr, 02/08/2015.  
 .207د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -4

 .337د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -5

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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فا قبؿ كقكع الفعؿ ك يقصد بو محاكمة الفرد أماـ المحكمة التي عينيا لو القانكف سم 
محؿ المحاكمة، ك أف يككف تحديد المحكمة كفقا لمعايير مكضكعية ك مجردة، ك ال تتكقؼ عمى 
إرادة أم سمطة أخرل غير القضاء مع احتراـ كافة ضمانات استقبلؿ القضاء ك حياده كتساكم 

العيد ك قد ظير ىذا المبدأ ألكؿ مرة في  1جميع األطراؼ في ضمانات الدفاع المناسبة،
( تميز بضركرة 13، ك في خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف )1215األعظـ في انجمترا عاـ 

انتماء القاضي إلى نفس طبقة المتقاضيف، حيث يحاكـ رجاؿ الكنيسة أماـ نظرائيـ مف الكنيسة 
( 17كاإلقطاعيكف يحاكمكف أماـ المحاكـ اإلقطاعية، كفي فرنسا نصت عمى ىذا المبدأ المادة )

 2ك اعتبرتو بمثابة إحدل ركائز الحقكؽ ك الحريات. 1790ستكر مف د

كييدؼ القضاء الطبيعي بشكؿ أساسي إلى حماية الحقكؽ الفردية كاحتراـ الحريات  
 4استثنائي ببل شؾ.ض مع انشاء محاكـ ذات طابع خاص ك كاحتراـ ىذا المبدأ يتناق 3الجماعية،

 5يشترط تكفر مجمكعة شركط أساسية ال مفر منيا:كلكي يتكفر احتراـ مبدأ القضاء الطبيعي 
 تحديد اختصاصيا إنشاء المحكمة و -أوال

القانكف كحده مف ينشئ المحكمة كيحدد اختصاصيا كباعتباره أداة تنظيـ الحرية فيك  
 مصدر لقكاعد اجتماعية كمف بينيا قكاعد التنظيـ القضائي كقكاعد االختصاص.

إليو المحكمة العميا في تحديد تشكيؿ المحكمة الجنائية بمكجب المادة  تك ىك ما ذىب 
 6( ؽ إ ج فيي مف النظاـ العاـ ك ال يجكز مخالفتو.258)

                                                 
العاؿ أحمد، الحماية القانكنية لمحريات العامة بيف النص ك التطبيؽ، دار النيضة العربية، القاىرة د. ثركت عبد  -1

 .161، ص 1998مصر، 

 .336د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2

 .13ص  د. أحمد رفعت خفاجي، قيـ ك تقاليد السمطة القضائية، مكتبة غريب، مصر، بدكف تاريخ ، -3

 .162د. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع السابؽ، ص  -4

 .343 -337د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -5
 .13، 11د. أحمد رفعت خفاجي، المرجع السابؽ، ص  - 

الكثائؽ لممحكمة المجمة القضائية، قسـ ، 24/07/1999قرار بتاريخ  216301قضية ) ف ع( ضد )ع ـ( ممؼ رقـ  -6
ك نفس األمر ذىب إليو قرار  ،327 ، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 51467ممؼ رقـ 12/04/1988لممجمس األعمى بتاريخ 
، ك قرار المحكمة العميا في قضية 170-168 ، ص1/1992اش الجزائر، العدد الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحر 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 270381ممؼ رقـ  26/06/2001)ب ع( ضد )ؾ ـ( ك النيابة العامة بتاريخ 
 . 319-316 ، ص2/2001العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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ك كذلؾ األمر بالنسبة لتشكيمة غرفة االتياـ فيي مف النظاـ العاـ ك ينبغي احتراـ العدد 
 ال ينبغي بأم حاؿ مخالفةاء ك الفردم في تشكيمتيا حتى يتمكف مف إبراز األغمبية في أم قض

 1( ؽ إ ج.500/3نص المادة )

إلى أف الحدث المتيـ )الطاعف( بالمشاركة  سابقا ك أيضا ذىب قرار المجمس األعمى
ك االستئناؼ تـ  ،مف طرؼ محكمة الجنح العاديةفييا في القتؿ العمد ك ىي جناية قد حككـ 

ىك خرؽ لمنظاـ العاـ ذلؾ أف محاكمة ىذا الحدث في األصؿ  ، كعمى مستكل الغرفة الجزائية
تتـ أماـ قسـ األحداث بمحكمة مقر المجمس ك استئنافيا يككف أماـ الغرفة الجزائية لؤلحداث 

 2بنفس المجمس.
 إنشاء و تحديد اختصاصات المحكمة بقواعد عامة و مجردة -ثانيا

سيمثؿ أمامو بقكاعد مجردة،  يجب أف يعرؼ كؿ مكاطف مسبقا مف ىك القاضي الذم 
كال يجكز بعد كقكع الجريمة تحكيؿ المتيـ مف قاضيو الطبيعي إلى محكمة أنشئت لدعاكل 

تحديد اختصاصيا  دكف مراعاة لمقكاعد العامة المجردة، فإنشاء محكمة بشكؿ طارئ ك بعينيا ك
ريعية ألنو فقد عنصر يككف عمبل مشكبا بعيب انحراؼ السمطة التش جنائية معينةبالنسبة لدعكل 

لجديدة تعارضا مع استقبلؿ يعتبر إدخاؿ جرائـ سابقة في نطاؽ عمؿ المحكمة ا التجريد، ك
 ، جديدػػػػػانكف الػػػػؿ القػػػا تغيير في ظػػػانت العقكبة المقررة في الجريمة لـ يمسيػػػػلك ك اء حتىػػػػالقض

 ية السابقة كالمحكمة الجديدة االستثنائية.كحتى كلك كانت اإلجراءات مكحدة بيف المحكمة األصم 

لكف إذا كاف القانكف الجديد الصادر يجعؿ الدعكل مف اختصاص محكمة تكفر  
مثؿ ما حدث في فرنسا في قضية "دريفكس"،  مقبكاليعتبر األمر  فإف ذلؾضمانات أكثر لممتيـ 

طمب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض باعتبارىا  فقد رفعت أسرة دريفكس
أصبحت الدكائر المجتمعة  1/3/1899المختصة بالفصؿ في ىذا الطمب، لكف بصدكر قانكف 

حؽ الفصؿ في دعاكل إعادة النظر، كالييئة الجديدة بحكـ تشكيميا تكفر  تممؾلمحكمة النقض 
ءة القضاة أك عددىـ، درجة المحكمة في السمـ أكثر ضمانات لممتيـ سكاء مف خبلؿ كفا

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 29/05/2001قرار بتاريخ  268972ة النائب العاـ ضد ) ب ح( ك مف معو ممؼ رقـ قضي -1

 ، 2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
 . 327-325 ص

المجمة القضائية، قسـ ، 14/03/1989قرار بتاريخ  54524قضية )ص ـ( ضد )غ ـ( ك )مف ع( ممؼ رقـ  -2
 .304-299 ، ص3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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عتبر تدخؿ المشرع ا حيثالقضائي، ك فتح طريؽ الطعف في أحكاميا أماـ جية قضائية أعمى، 
 الفرنسي في ىذه الحالة تدخبل حميدا.

 أن تكون المحكمة دائمة -ثالثا

تعمؽ بأم حيث تنشأ المحاكـ العادية لنظر الدعاكل دكف تحديد فترة زمنية ليا كال ي 
ظرؼ مؤقت كحالة الطكارئ أك الحركب، ألف المحاكـ المؤقتة ال تعتبر مف عداد القضاء 

 الطبيعي، فالدعاكل الجنائية ىي مف اختصاص المحاكـ العادية.

 ألنو حؽ كبرل لحؽ الفرد في التقاضي اتكفر ضمانيالقاضي الطبيعي  مبدأ كاحتراـ 
فرد حؽ االلتجاء إلى القضاء بمجرد االعتداء عميو دكف ، فمكؿ اإلنسانية الطبيعية مف الحقكؽ

طمب إذف أك تصريح بشأف رفع الدعكل، كليس ألم سمطة الحؽ في صد األفراد عف ممارسة 
ائية تجعؿ ىذا الحؽ محؿ مصادرة لكف قد تطرأ ظركؼ استثن 1ىذا الحؽ كمصادرتيـ إياه،

 منازعة.ك 

أف استقبلؿ السمطة القضائية عمى ( مف المبادئ األساسية بش5ك قد نص المبدأ) 
ضركرة أف يحاكـ الشخص أماـ المحاكـ العادية المنظمة بمكجب قانكف سابؽ عمى ارتكاب 

.  2الفعؿ المجـر

في حاؿ طرأت ظركؼ استثنائية فإنو قد تنشأ محاكـ ذات اختصاص استثنائي ك  ك
 تقابميا المحاكـ ذات االختصاص الخاص كما سيأتي:

 يةالظروف االستثنائ -1

ال يمكف معيا بأم حاؿ تطبيؽ القكانيف  تاريخ الدكؿ أف تأتي فترات عصيبةيحدث في  
إلى  كلة في حد ذاتو ميدد، تمجأ الدكؿبصفة عادية، ك نظرا لككف النظاـ العاـ ميدد ك بقاء الد

ك ىك ما يحتـ الخركج عف قكاعد المشركعية ألجؿ  الحقكؽ العامة فرض قيكد عمى الحريات ك
حماية الدكلة، فبل يعقؿ التضحية بالغاية في سبيؿ الكسيمة، ألف الدكلة ىي الغاية كالمشركعية 

                                                 
 .258-256فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -1
ئية التي تطبؽ اإلجراءات القانكنية :" لكؿ فرد الحؽ في أف يحاكـ أماـ المحاكـ العادية أك الييئات القضا(5المبدأ ) -2

 المقررة.
ك ال يجكز إنشاء ىيئات قضائية ال تطبؽ اإلجراءات القانكنية المقررة حسب األصكؿ ك الخاصة بالتدابير القضائية، 

 لتنتزع الكالية القضائية التي تتمتع بيا المحاكـ العادية أك الييئات القضائية". 
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حالة الظركؼ االستثنائية، فبعض الفقو  الخبلؼ ىك بيف حالة الضركرة ك ك 1ىي كسيمتيا،
فقيي آخر إلى اعتبارىما مختمفاف عف بعضيما  اعتبرىما كجياف لعممة كاحدة، بينما ذىب اتجاه

إف جمع بينيما مكاجيتيما لظركؼ غير عادية، حيث اعتبركا أف نظرية  البعض، حتى ك
أف ىذه األخيرة أسبؽ في كجكدىا مف نظرية  ك الستثنائية أخص مف نظرية الضركرةالظركؼ ا

س الذم تقـك عميو الظركؼ الظركؼ االستثنائية، كما اعتبر مجمس الدكلة الفرنسي أف األسا
عمما أف  2االستثنائية أيسر في شركطو كمداه مف األساس الذم تقكـ عميو نظرية الضركرة،

 3نظرية الظركؼ االستثنائية ىي مف إنشاء مجمس الدكلة الفرنسي.

 اعتبر االثنيف نظرية كاحدة ال أكثر، مع تغميب مصطمحبينما جاء رأم فقيي ثالث ك  
اعتبركا المصطمح األصح ىك نظرية الضركرة ألنيا تمثؿ "الضركرة" عمى "االستثنائية"، ك 

ف  الظركؼ غير العادية التي أدت إلى خركج سمطات اإلدارة العامة عف المشركعية، حتى كا 
كاف التمييز داخميا بيف ظركؼ الحرب كالظركؼ االستثنائية، فإف ىذا ال يؤدم إلى أف تستقؿ 

أنيا خركج عف الظركؼ العادية كعف الكضع  اتيا، ألف الخاصية المشتركة فيياكؿ نظرية بذ
ىك ما يؤدم بالسمطات أف تتخذ إجراءات ال تتبلءـ مع المشركعية العادية بؿ تتبلءـ العادم، ك 

 4مع المشركعية غير العادية.

بيا كذلؾ ألف الحجج التي أتى  إف كنا نؤيد ىذا الرأم الثالث ألنو أكثر حجة، ك ك 
أنصار الرأييف السابقيف ضعيفة، حتى أف أصحاب رأم استقبلؿ كؿ نظرية بذاتيا في أثناء تبرير 

غير ممتبس لكؿ  رأييـ أخمطكا بيف الضركرة كاالستثناء كعجزكا عف إعطاء مفيـك كاضح ك
 ا.مإبراز الحدكد الفاصمة بينيحتى نظرية، بؿ أنيـ لـ يستطيعكا 

استعماؿ مصطمح نظرية الظركؼ االستثنائية ألنو األكثر  بالرغـ مف ذلؾ فإننا نؤيد ك 
 5تعبيرا كدقة كاألكثر استعماال مف جانب الفقو الحديث.

                                                 
 .42ص د. حسف عمي، المرجع السابؽ،  -1
 .403د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 

د. محسف العبكدم، مبدأ المشركعية كحقكؽ اإلنساف، دراسة تحميمية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي، دار  -2
 .30، 24، 23، ص 1995النيضة العربية، مصر، 

ظركؼ االستثنائية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، د. محمد حسف دخيؿ، الحريات العامة في ظؿ ال -3
 .47، 46، ص 2009(، 1الطبعة )

 .24، 23د. محسف العبكدم، المرجع السابؽ، ص  -4

 .403، ص نفسود. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  - 5
 .45د. محمد حسف دخيؿ، المرجع السابؽ، ص  - 
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فإنيا قد بدأت في المجاؿ  1ك باعتبار الضركرة العامؿ الحاسـ كالميـ في ىذه النظرية، 
الجنائي أكال لتمتد الحقا إلى القانكف المدني ثـ إلى بقية الفركع األخرل مف القانكف، لكف كاف 

 ليا بالغ األثر في ظؿ القانكف العاـ ك بالخصكص في ظؿ القانكنيف الدستكرم كاإلدارم.

ية كاقعية أك سياسية اختمؼ الفقو في شأف اعتبار الظركؼ االستثنائية )الضركرة( نظر  ك 
في  1914لذلؾ انتقد جانب مف الفقو ما قامت بو الجمعية الكطنية االتحادية السكيسرية عاـ 

بداية الحرب العالمية األكلى، كالتي أعطت تفكيضا لممجمس التنفيذم التخاذ أم إجراء يراه 
كيض الكامؿ لمسمطة مناسبا كبدكف أم قيد لمحفاظ عمى سبلمة الدكلة، كاعتبر الفقياء ىذا التف

ىك بمثابة تنازؿ الييئة التشريعية عف كاليتيا كىك ما يخالؼ الدستكر، ألنو حسبيـ فإف الضركرة 
تأخذ بما ىك مكجكد عمى أرض الكاقع ال القانكف، فشرط الضركرة ىك كجكد خطر حقيقي داىـ، 

اآلخر فيمثمو الفقياء  كالذم ال يستطاع مكاجيتو باستعماؿ الكسائؿ العادية، أما الجانب الفقيي
األلماف كجانب مف الفقو الفرنسي كالذم يرل أف الضركرة ىي نظرية قانكنية ك أف كؿ ما يتخذ 
مف إجراءات في ظميا ىي إجراءات مشركعة، ألف القانكف حسب بعض الفقو ىك المعبر عف 

رادتيا أك ما يعرؼ بالسيادة فيي ال تمتـز إال بإرادتيا في ا لحدكد كالكقت المذيف مشيئة الدكلة كا 
 2لك كانت مضطرة إلى ذلؾ. تريدىما حتى ك

ك ىذا االستثناء أك الضركرة يتيح لمدكلة استعماؿ إجراءات غير مشركعة في الظركؼ  
العادية لكنيا تصبح مشركعة في ظؿ الظركؼ غير العادية، كذلؾ قياسا عمى حالة الضركرة 

 3اع الشرعي كفقا لمقانكف الجنائي.التي يمجأ مف خبلليا الشخص العادم إلى الدف

ىك ما يستمـز مف السمطة التنفيذية أماـ جسامة الخطر الذم ييدد الدكلة كنظاميا  ك 
العاـ، أف تتصرؼ بخبلؼ القكاعد القانكنية في الظركؼ العادية، ألنو الكسيمة الكحيدة لدرء 

اؿ تخضع لمرقابة الخطر، كبالرغـ مف حدكث الضرر الذم يمحؽ األفراد فإف ىذه األعم
القضائية، لكف الخطير فييا ىك أنيا تؤدم إلى إعفاء السمطة التنفيذية مف المسؤكلية عف 

                                                                                                                                          

،  ص 1965د. نعيـ عطية، في النظريات العامة لمحريات الفردية، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة مصر،  - 
 كما بعدىا. 201

 .205د. نعيـ عطية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .404، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  - 

 .46، 45د. حسف عمي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .26 - 24د. محسف العبكدم، المرجع السابؽ، ص  -  

 .46د. حسف عمي، المرجع نفسو، ص  -3
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الضرر الذم قد يصيب بعض األفراد، كقد استقرت محكمة القضاء اإلدارم المصرية في 
 ىي: أحكاميا عمى أنو ينبغي أف تتكفر ثبلثة شركط لتطبيؽ ىذه النظرية ك

 اجئ ييدد النظاـ كاألمف العاـ.كجكد خطر جسيـ مف -1

 أف يككف القرار الصادر ىك الكسيمة الكحيدة لدفع الخطر. -2

 1أف ال يزيد القرار عمى ما تقتضيو حالة الضركرة. -3

حيث  (L'habilitation législative)ك اعترفت فرنسا بما يسمى التفكيض التشريعي  
كلمدة محدكدة قابمة لمتجديد ( مف الدستكر الفرنسي، حيث يفكض 38نصت عميو المادة )

 الحككمة بترخيص مف البرلماف ألجؿ أف تؤدم ميمتيا.

( دستكر 36بحسب المادة ) (Etat de siège) كما يكجد أيضا ما يسمى بحالة الحصار 
فرنسي ك ىذا في حالة تعرض الببلد لعدكاف مسمح كىك ما يؤدم إلى فرض النظاـ العسكرم في 

 كاء يشمؿ التيديد الداخمي ك الخارجي.كامؿ الببلد، كىك عمى الس

ك يمكف إعبلنيا مف  (Etat d'urgence)ك أيضا تكجد حالة االستثناء في حالة الطكارئ  
يكما ما لـ يرخص البرلماف بتمديدىا كيترتب عمى  12قبؿ رئيس الكزراء بشرط أال تزيد عف 

الفرنسي بمكجب القانكف  سقكط الحككمة أك حؿ الجمعية الكطنية زكاليا، كقد نظميا المشرع
إعبلف حالة  15/04/1960كأخضع المرسكـ الصادر في  03/04/1955الصادر في 

( مف الدستكر الفرنسي ك أيضا 36الطكارئ لنفس شركط إعبلف حالة الحصار بمكجب المادة )
ا يمكف أف تككف حالة االستثناء في حالة األزمة الكطنية كالتي يمكف لرئيس الجميكرية أف يتخذى

( مف الدستكر الفرنسي، مثؿ الخطر الجسيـ الذم يتيدد مؤسسات الدكلة أك 16كفقا لممادة )
 2يكقؼ سير العمؿ في المؤسسات العامة الدستكرية.

كالتي  السابؽ ( مف الدستكر91ك قد نص المشرع الدستكرم الجزائرم في المادة ) 
عمى أنو يمكف لرئيس الجميكرية  16/01( بعد التعديؿ الدستكرم رقـ 105تحكلت إلى المادة )

إذا كانت ىناؾ الضركرة الممحة إعبلف حالة الطكارئ أك الحصار لمدة معينة بعد اجتماع 
المجمس األعمى لؤلمف ك استشارة رئيسي غرفتي البرلماف ك رئيس المجمس الدستكرم ك الكزير 

ؿ، التخاذ ما يمـز مف تدابير عمى أف ال تمدد حالة الطكارئ أك الحصار إال بعد مكافقة األك 

                                                 
 .27، 26د. محسف العبكدم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .408-406د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2



 سبيل لحماية حقوق اإلنسان  العدالة الجنائية                                : التمهيديالفصل  

 71 

( بعد 106السابؽ كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ ) ( مف الدستكر92البرلماف، فيما أحالت المادة )
 تنظيـ حالة الطكارئ ك الحصار إلى قانكف عضكم. تعديؿ الدستكر

شعباف  5بتاريخ  92/44فقا لممرسكـ الرئاسي رقـ ك بالفعؿ تـ إعبلف حالة الطكارئ ك  
ليتبعو قرار كزارم مشترؾ يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير  1992،1فبراير  9المكافؽ لػ  1412

 92/75كما صدر المرسكـ التنفيذم رقـ  2الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة الطكارئ،
  3.المتضمف إعبلف حالة الطكارئ 92/44يحدد بعض شركط أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ 

 21بتاريخ  91/196بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ حالة الحصار ك أيضا تـ إعبلف   
تابعة لحالة الحقة كما صدرت عدة مراسيـ  1991،4يكنيك  4المكفؽ لػ  1411ذم القعدة 

 5الحصار المعمف عنيا.

 3المؤرخ في  92/03المرسكـ التشريعي رقـ أيضا صدر  الجك المشحكفك في ىذا 
ك الذم  6،يتعمؽ بمكافحة التخريب ك اإلرىاب 1992سبتمبر  30المكافؽ لػ  1413ربيع الثاني 

                                                 
 .1992فبراير  9المكافؽ لػ  1412شعباف  5(، مؤرخة في 10الجريدة الرسمية عدد ) -1
، الجريدة الرسمية عدد 1992فبراير  10المكافؽ لػ  1412شعباف  6قرار كزارم مشترؾ ال يحمؿ أم رقـ، مؤرخ في  -2
  .1992فبراير  11المكافؽ لػ  1412شعباف  7(، 11)
، الجريدة الرسمية عدد 1992فبراير  20المكافؽ لػ  1412شعباف  16المؤرخ في  92/75المرسـك التنفيذم رقـ  -3
  .1992فبراير  20المكافؽ لػ  1412شعباف  19( بتاريخ 14)
 .1991يكنيك  12المكافؽ لػ  1411ذم القعدة  29(، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية عدد ) -4
كما ، ك ىي 1991يكنيك  26المكافؽ لػ  1411ذك الحجة  14(، بتاريخ 31المراسيـ صدرت بالجريدة الرسمية عدد) -5

 سيأتي:
، يتعمؽ بضبط حدكد 1991يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/201* مرسـك تنفيذم رقـ 

 المتضمف تقرير حالة الحصار. 91/196( مف المرسـك الرئاسي رقـ 4الكضع في مراكز األمف ك شركطو تطبيقا لممادة )
، يتعمؽ بضبط حدكد 1991يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ة ذم الحج 13المؤرخ في  91/202* مرسـك تنفيذم رقـ 

المتضمف تقرير حالة  91/196( مف المرسـك الرئاسي رقـ 4الكضع تحت اإلقامة الجبرية ك شركطيا تطبيقا لممادة )
 الحصار.

، يتعمؽ بضبط كيفيات 1991يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/203* مرسـك تنفيذم رقـ 
المتضمف تقرير حالة  91/196( مف المرسـك الرئاسي رقـ 8تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة المتخذة  طبقا لممادة )

 الحصار.
، يحدد شركط تطبيؽ 1991يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/204* مرسـك تنفيذم رقـ 

 تقرير حالة الحصار.المتضمف  91/196( مف المرسـك الرئاسي رقـ 7المادة )
 .1992أكتكبر  1 المكافؽ لػ 1413ربيع الثاني  4(، مؤرخة في 70الجريدة الرسمية عدد ) -6
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 25المكافؽ لػ  1415رمضاف  25المؤرخ في  95/11( مف األمر رقـ 2ألغي بمكجب المادة )
 1المتضمف قانكف العقكبات. 66/156المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  1995فبراير 

 92/44( مف المرسكـ الرئاسي رقـ 1نصت المادة ) بالرجكع إلى حالة الطكارئ فقدك  
( شيرا تمتد عمى كامؿ التراب الكطني 12المتضمف إعبلف حالة الطكارئ عمى أف مدتيا ىي )

، مع إمكانية رفعيا قبؿ ىذا الميعاد لكف الذم حصؿ أنيا امتدت 09/02/1992ابتداء مف 
( سنة كاممة إلى أف تـ رفعيا بمكجب 19ستمرت )اك  93/02رقـ بمكجب المرسكـ التشريعي 

  2011.2فبراير  23المكافؽ لػ  1432ربيع األكؿ  20المؤرخ في  11/01األمر رقـ 

يكنيك  5مف ساعة الصفر ليـك  ( أشير بداية4) مدة حالة الحصار فييأما فيما يخص  
المتضمف إعبلف حالة  91/196( مف المرسكـ الرئاسي رقـ 1بحسب نص المادة ) 1991

، 22/09/1991المؤرخ في  91/336الحصار، ك التي أنييت بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 
ف يـك ( مف المرسـك األخير ابتداء مف الساعة الصفر م1حيث رفعت كفقا لما جاءت بو المادة )

29/09/1991.3  

كىي نفسيا  1996مف دستكر ( 93ك المثير لبلستغراب ىك ما سيأتي في المادة ) 
ك الذم يمكف مف خبللو لرئيس الجميكرية أف يقرر الحالة  2016( بعد تعديمو في 107المادة )

االستثنائية إذا كانت الببلد ميددة بخطر داىـ يكشؾ أف يصيب مؤسساتيا الدستكرية أك 
 تقبلليا أك سبلمة ترابيا.اس

 (91ك السؤاؿ المطركح: عمى أم أساس يقدر بأف ىناؾ حالة الضركرة ك تطبؽ عمييا المادة )
أك أف  2016( مف الدستكر المعدؿ في 105مف الدستكر السابؽ كالتي أصبحت تمثميا المادة )

، ( الحالية107السابقة أك المادة ) (93)الدستكرية ىناؾ حالة استثنائية ك تطبؽ عمييا المادة 
عمما أف أم خطر قد يكشؾ أف يصيب مؤسسات الدكلة الدستكرية أك سبلمة ترابيا ىك أيضا 

 !ضركرة تكجب إعبلف حالة الطكارئ أك الحصار

المتضمف إعبلف حالة الطكارئ نجد أف  92/44فمك تصفحنا المرسكـ الرئاسي رقـ  
( كما يمي:" تيدؼ حالة الطكارئ إلى 2ي نص المادة )الغاية منيا قد ذكرت بالتفصيؿ ف

                                                 
  .1995مارس  1المكافؽ لػ  1415رمضاف  29(، مؤرخة في 11الجريدة الرسمية عدد ) -1
 .2011 فبراير 23المكافؽ لػ  1432ربيع األكؿ  20(، مؤرخة في 12الجريدة الرسمية عدد ) -2
  .1991سبتمبر  25المكافؽ لػ  1412ربيع األكؿ  16(، مؤرخة في 44الجريدة الرسمية عدد ) -3
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استتباب النظاـ العاـ ك ضماف أفضؿ ألمف األشخاص ك الممتمكات ك تأميف السير الحسف 
 لممصالح العمكمية".

المتضمف إعبلف حالة  91/196( مف المرسـك الرئاسي رقـ 2فيما نصت المادة ) 
ظ عمى استقرار مؤسسات الدكلة الديمكقراطية الحصار عمى ما يمي:" ىدؼ حالة الحصار الحفا

ك الجميكرية، ك استعادة النظاـ العاـ ك كذلؾ السير العادم لممرافؽ العمكمية، بكؿ الكسائؿ 
."  القانكنية ك التنظيمية ال سيما تمؾ التي ينص عمييا المرسـك

فالظاىر أف غاية ك ىدؼ حالتي الطكارئ ك الحصار ىي نفسيا بحسب المشرع  
 ! زائرم، ك لـ يأت عمى ذكر أك حتى اإلشارة لحالة الضركرة ك ال لمحالة االستثنائيةالج

الحالة االستثنائية  مف الدستكر (107إضافة إلى أف المشرع قد اعتبر بحسب المادة )
أشد باعتبار أنو التخاذ قرار بشأنيا يتكجب استشارة رئيسي غرفتي البرلماف ك المجمس الدستكرم 

ك االستماع كذلؾ إلى  –بمعنى انعقاد اجتماع  –ك االستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف 
لشكؿ ك بنفس ك يجتمع البرلماف كجكبا، كتنتيي الحالة بنفس ا –انعقاده  –مجمس الكزراء 

( دائما فإنو يخكؿ لرئيس الجميكرية 107اإلجراءات التي أكجبت إعبلنيا، ك بحسب المادة )
اتخاذ أم إجراء لمحفاظ عمى استقبلؿ األمة ك المؤسسات الدستكرية! كقد يككف ىذا اإلجراء فيو 

اسعة مف الخطر الداىـ عمى حقكؽ اإلنساف كأف تنشأ محاكـ استثنائية ك إعطاء صبلحيات ك 
التعبئة يدعك إلى رئيس الجميكرية  ( مف الدستكر فإف108لمشرطة ك الجيش، ك بحسب المادة )

العامة بعد االستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف ك استشارة رئيسي غرفتي البرلماف، لكف إعبلف 
 التعبئة العامة ىؿ يعتبر حالة ضركرة أـ أنو حالة استثنائية أـ أنو شيء مختمؼ عنيما؟

عمى أنو إذا كقع  16/01مف الدستكر المعدؿ بالقانكف رقـ ( 109نصت المادة )ك  
يكرية بعد اجتماع مجمس الكزراء عدكاف فعمي عمى الببلد أك يكشؾ أف يقع يعمف رئيس الجم

كرئيس المجمس  االستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف ك استشارة رئيسي غرفتي البرلمافك 
جكبا، كبعد ذلؾ يكجو رئيس الجميكرية خطابا لؤلمة يعممو فيو ، يجتمع البرلماف ك الدستكرم

بإعبلف حالة الحرب، لكف السؤاؿ المطركح: ىؿ تعمف الحرب ألنيا كفقا لحالة الضركرة التي 
 تكجب قياـ حالتي الطكارئ أك الحصار أك أنيا تعمف ألف ىناؾ حالة استثنائية تستدعي ذلؾ؟

إعادة النظر في الحالة االستثنائية ألنو حتما يقع تحت عباءتيا  لذا فإنو مف الكاجب 
 2016المعدؿ في ( مف الدستكر108حالتي الطكارئ ك الحصار، ك إعادة النظر في المادة )

الخاصة بالتعبئة العامة ك صياغتيا بشكؿ يبيف بكضكح الكقت المناسب ك الظرؼ الذم تعمف 
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ط أـ ال، ك ىذا كمو خكفا مف أم تعد محتمؿ عمى حقكؽ بمناسبتو، ك ىؿ أنيا تقترف بالحرب فق
اإلنساف في أثناء ىذه الفترات الحساسة كاالستثنائية التي ستتبع بالضركرة تطبيؽ األحكاـ العرفية 

 ك إنشاء محاكـ استثنائية كالتي عرفتيا الجزائر سابقا. 

تخاذ ما تراه حيث أعطيت بمناسبة إعبلف حالة الطكارئ صبلحيات كاسعة لمحككمة ال 
مناسبا مف إجراءات تنظيمية، كما أعطيت صبلحيات كاسعة لكزير الداخمية عمى كامؿ التراب 

حفظ النظاـ العاـ ك ليما مف تدابير ل اتخاذ ما يمـز ، فيالكطني، ك لمكالي في دائرتو اإلقميمية
 1كامؿ الصبلحيات في إصدار أم قرار بخصكص ذلؾ.

أم شخص راشد في مركز أمف أك في أم مكاف آخر  حيث يممؾ كزير الداخمية كضع 
 يممؾعمى النظاـ العاـ ك لو الحؽ في إنشاء مراكز أمف، ك  اخطر يمثؿ طالما كاف الشؾ في أنو 

لو ا أك ليبل ك الكثير مف الصبلحيات في تنظيـ حركة تنقؿ األشخاص ك السيارات ك التفتيش نيار 
 2تباب األمف.أف يفكض السمطات العسكرية قيادة عمميات است

الذم يحدد شركط تطبيؽ بعض  92/75رقـ التنفيذم المرسكـ مف  (5فبمكجب المادة ) 
( 6المتضمف إعبلف حالة الطكارئ، فقد تـ تأسيس ستة ) 92/44أحكاـ المرسكـ الرئاسي رقـ 

مجالس جيكية لمطعف في قرار الكضع في مراكز األمف المتخذ مف قبؿ كزير الداخمية في كؿ 
 (6الجزائر، البميدة، بشار، كرقمة، قسنطينة، لكف الشيء المحير ىك ما جاء في المادة )مف: 

 بخصكص تركيبة المجمس الجيكم لمطعف حيث يتككف مف:  مف نفس المرسكـ

 * رئيس يعينو كزير الداخمية.

 * ممثؿ لكزير الداخمية.

 * ممثؿ لكزير الدفاع الكطني.

 حقكؽ اإلنساف.* ثبلث شخصيات مستقمة يعينيا كزير 

بيذه التركيبة أبعد ما يككف عف القضاء العادم فجؿ حيث أف المجمس الجيكم لمطعف 
ال كؽ اإلنساف فيي لمديككر ال غير ك مككناتو تتراكح بيف العسكر ك األمف، أما أعضاء كزارة حق

                                                 
  المتضمف إعبلف حالة الطكارئ. 92/44( مف المرسـك رقـ  4، 3المادة ) -1
  المتضمف إعبلف حالة الطكارئ. 92/44مف المرسـك رقـ ( 9 -5المكاد ) -2
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مياـ، الاطيا بؿ يمثؿ بحؽ تسمسؿ السطات ك سمطة ليـ ألف الترتيب الكارد في المادة  ليس اعتب
 ك يبقى قضاء استثنائيا ال يمكف التعكيؿ عميو في احتراـ حقكؽ اإلنساف.

المكافؽ  1412شعباف  6كما أصدر كزير الداخمية آنذاؾ العربي بمخير قرارا مؤرخا في 
نشاء مركز أمف في رقاف بكالية أدرار بالناحية العسكرية الثانية، ك يتضمف إ 1992فبراير  10لػ 

آخر بنفس التاريخ بإنشاء مركز أمف في عيف صالح بكالية تمنراست بالناحية كذلؾ أصدر قرارا 
شعباف  7العسكرية الثالثة، ك مركز في كرقمة بالناحية العسكرية الرابعة، ك أصدر أيضا بتاريخ 

قرارا يتضمف تفكيض اإلمضاء لمكالة فيما يخص الكضع  1992فبراير  11المكافؽ لػ  1412
 1في مراكز األمف.

المتضمف إعبلف حالة الحصار فقد فكض بمكجب  91/196المرسكـ الرئاسي رقـ  أما
الصبلحيات المسندة إلى السمطات المدنية في مجاؿ النظاـ السمطة العسكرية  ،منو (3المادة )

 العاـ ك الشرطة ك بيذا ألحقت مصالح الشرطة بالقيادة العميا لمسمطة العسكرية.

يد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية عمى أنو في ( مف الع4/1ك قد نصت المادة ) 
حالة حدكث طكارئ استثنائية يمكف لمدكلة أال تتقيد بالتزاماتيا القانكنية بمقتضى العيد بشرط 

 عدـ مخالفة االلتزامات األخرل المنصكص عمييا في القانكف الدكلي.    

ماية لمحقكؽ كالحريات ينبغي أال تفمت التدابير االستثنائية مف رقابة القضاء حك  
األساسية، فيككف لزاما حماية قرينة البراءة كما يترتب عنيا مف تكفير محاكمة عادلة، لكف ىذه 
الظركؼ االستثنائية قد تضع بعض الحدكد كالقيكد عمى قرينة البراءة كالذم يبرز ذلؾ ىك 

مف كؿ ما ييددىا،  اليدؼ مف ىذه التدابير االستثنائية كالتي تسعى إلى حماية حريات الغير
كالقاضي كحده ىك مف يقدر كيكازف بيف الحريات المحمية دستكريا كبيف بعض المبادئ ذات 
القيمة الدستكرية، كالتناقض بيف الحرية الشخصية كمقتضيات األمف العاـ كالذم أعمنت مف 

ف تـ المساس بشيء ما فإنو لف يككف سكل الضمانات الممنكحة ل محريات، أجمو حالة الطكارئ كا 
أما حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في حد ذاتيا فيي مقدسة كال يمكف المس بيا كبالتالي ال 

تككف ىذه القيكد تحكمية أك مشكبة  أالك يجكز أف تؤدم ىذه القيكد إلى إىدار قرينة البراءة، 
بالتعسؼ حسب مجمس الدكلة الفرنسي، بؿ أف تقدر بقدر الضركرة فقط كينبغي أف يككف 

كحماية حقكؽ اإلنساف أثناء قياـ حالة  2مصدر اإلجراءات الجنائية ىك القانكف كحده ال غير،

                                                 
  .1992فبراير  11المكافؽ لػ  1412شعباف  7مؤرخة في  (،11الجريدة الرسمية عدد ) -1
 .419-409د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2
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الضركرة اعتبرت مف بيف أىـ ثبلثة معايير، كذلؾ في قرار المجنة األكركبية الصادرة سنة 
، كالذم أيدتو المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في "Lawless"في قضية  1960

01/06/1961.1 
 االستثنائي المحاكم ذات االختصاص الخاص و -2

ىي المحاكـ التي ينحصر اختصاصيا في جرائـ بعينيا أك بطكائؼ خاصة مف  
المتيميف، كىي تكازم محاكـ القانكف العاـ كالتي تختص بجميع الجرائـ ميما كاف نكعيا كميما 

 Juridictions)كاف مرتكبيا، كتسمى في فرنسا بالمحاكـ ذات االختصاص االستثنائي

d’exception)  تمييزا ليا عف المحاكـ االستثنائية(Juridictions exceptionnelle).2 

مف أنكاع القضاء الطبيعي سكاء  اك تعتبر المحاكـ ذات االختصاص الخاص نكع 
بالنسبة لممتيميف أك بالنسبة لمجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا، بشرط أال تككف قد أقيمت ىذه 

ك ىذه األخيرة  3بمناسبة حالة الطكارئ، ك مثاليا محاكـ األحداث ك المحاكـ العسكرية،المحاكـ 
يرل فييا جانب مف الفقو أنيا تمثؿ انتياكا لمبدأ القاضي الطبيعي كذلؾ بمنح المحاكـ العسكرية 
سمطة الفصؿ في نزاعات ىي في األصؿ مف اختصاص القضاء العادم أك أف يمتد 

 4نييف غير العسكرييف في جرائـ ليست جرائـ عسكرية.اختصاصيا ليشمؿ المد

حيث جاء في مبدأ اجتياد المحكمة العميا عمى أنو يجب عمى المحكمة العسكرية عند  
 133تحرير محضر المرافعات أف تراعي كؿ تحفظ كرد في قانكف القضاء العسكرم )المادة 

 5خاضعة لرقابة المحكمة العميا.ؽ إ ج، ألف أحكاميا  314قانكف القضاء العسكرم( ك المادة 

 

 

                                                 
 .52د. محمد حسف دخيؿ، المرجع السابؽ، ص -1

 .343، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -2
 .290فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  - 

 .344، 343د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -3

 .173د. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع السابؽ، ص  -4

، 22/03/2006قرار بتاريخ  384727قضية الككيؿ العسكرم لمجميكرية بالبميدة ضد )ؼ أ( ك مف معو ممؼ رقـ  -5
 .  543 ، ص1/2007عدد  جمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،م
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ك يقصر مشركع اإلعبلف العالمي الستقبلؿ القضاء كالية المحاكـ العسكرية عمى  
الجرائـ العسكرية فقط، كما يشترط أف يككف حؽ استئناؼ أحكاـ المحاكـ العسكرية أماـ جية 

 1مؤىمة قانكنا.

ال ية ال في األكقات العادية ك العسكر ففي انجمترا ال يجكز محاكمة المدنييف أماـ المحاكـ 
في غير العادية، ك يطبؽ القانكف العسكرم في حالة الحرب في حاؿ عدـ قدرة المحاكـ المدنية 
عمى تأدية مياميا، كفي فرنسا يرأس المحاكـ العسكرية أحد القضاة المدنييف، كالتي تختص 

عادة في النظـ الديمقراطية، ك ما بالفصؿ في الجرائـ العسكرية البحتة، كىذا ما جرت عميو ال
يعاب عمى المحاكـ العسكرية في نظر البعض ىك افتقادىا لمقكمات القضاء الطبيعي سكاء مف 

يحاكمكف  فحيث تشكيميا، أك مف حيث اختصاصيا، كعدـ كجكد الضمانات الكافية لؤلفراد الذي
 2أماميا.

ك القضاء العسكرم ك ىك ك قد ينشأ تنازع سمبي في االختصاص بيف القضاء العادم 
حيث تـ إمساؾ المطعكف ضدىـ ك ىـ بصدد المتاجرة  لممجمس األعمىما جاء في قرار 

بالمخدرات خارج الثكنة العسكرية فأحيمكا إلى محكمة الجنح بقسنطينة ك التي أصدرت حكميا 
رت بعدـ االختصاص مع إحالة الممؼ إلى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة ك التي أصد

بدكرىا حكما يقضي بعدـ االختصاص ك نظرا الكتساب الحكميف لقكة الشيء المقضي بو لعدـ 
الطعف فييما ك نظرا لعدـ كجكد ىيئة عميا مشتركة بيف الجيتيف كفقا لما ىك معمكؿ بو في 
التدرج القضائي ك نظرا ليذا التنازع في االختصاص الذم يمنع السير في الدعكل فإف الغرفة 

ة بالمجمس األعمى ىي المخكلة بالفصؿ في ىذا التنازع حيث تـ إبطاؿ حكـ المحكمة الجنائي
العسكرية بقسنطينة ك إحالة القضية ك أطرافيا إلى المحكمة العسكرية الدائمة بالبميدة لمفصؿ 

 3فييا مف جديد.

                                                 
د. حافظ أبك سعدة، المجكء لممحاكـ االستثنائية لئلفبلت مف القضاة المستقميف، مقالة كردت في " القضاة كاإلصبلح  -1

 .261، ص 2006(، 1(، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، الطبعة )13السياسي"، سمسمة قضايا اإلصبلح )

 .174، 173د. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة القضائية، ، 24/05/1983قرار بتاريخ  34620قضية النيابة العامة ضد )ب ع ؽ( ك مف معو ممؼ رقـ  -3
-224 ، ص1/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

226. 
، 04/03/1997قرار بتاريخ  171800ك ىك نفس ما جاء أيضا في قضية النيابة العامة ضد )ـ ب( ممؼ رقـ  -

، 2003،المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
 .667-665 ص
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ك في قضية أخرل اعتبر بأف القضاء العسكرم ىك المختص بالفصؿ في القضايا بيف 
( مف قانكف القضاء العسكرم 30يف ك ما داـ الطاعف برتبة رائد ك كفقا لنص المادة )العسكري

فإف كزير الدفاع ىك مف يعيف المحكمة المختصة بالفصؿ في النزاع ك محكمة الناحية العسكرية 
 1التابع ليا المتيـ غير مختصة ك القضاء العسكرم ىك المخكؿ بمحاكمة العسكر.

نص ة لمخالفتو ى تـ نقض ك إبطاؿ حكـ المحكمة العسكريك في قرار لممجمس األعم
نص عمى ضركرة أف يككف مع المتيـ محاـ يم ذ( مف قانكف القضاء العسكرم ك ال140المادة )

 ،يحصؿ بر عمى تعييف محاـ لو ك ىك ما لـلمساعدتو ك في حاؿ تغيبو فرئيس المحكمة مج
 2لحقكؽ الدفاع. اخرق األمر الذم اعتبر

لسنة  01في مصر ك المعدؿ بالقانكف رقـ  1966لسنة  25القانكف رقـ  ك قد تضمف 
تشكيؿ المحاكـ العسكرية كصبلحياتيا، حيث انتقد بسبب إخبللو بمبدأ استقبلؿ القضاء،  1983

كيرجع ذلؾ المتداد اختصاصو لمحاكمة المدنييف العامميف بالمؤسسة العسكرية المصرية، كما 
عمى ضباط القكات المسمحة بدكف شرط حصكليـ عمى التككيف  أف تشكيؿ ىذه المحاكـ يقتصر

القانكني المناسب، كيعاب عمى ىذه المحاكـ أيضا تبعيتيا لكزارة الدفاع كىك ما يتناقض مع مبدأ 
الحيدة، إضافة إلى أف تعييف القضاة في فترة زمنية محدكدة كىي سنتيف قابمتيف لمتجديد كىك ما 

القضاة لمعزؿ، كما ال تخضع األحكاـ الصادرة مف المحاكـ يتناقض مع مبدأ عدـ قابمية 
العسكرية ألية رقابة مف محكمة النقض المصرية بؿ تخضع ىذه األحكاـ لسمطة رئيس 
الجميكرية أك مف يعينو مف قادة المؤسسة العسكرية ألجؿ التصديؽ عمييا، كما لـ يحدد ىذا 

                                                                                                                                          

المجمة القضائية، ، 13/03/2001قرار بتاريخ  269304ئب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ ك كذلؾ قضية في قضية النا
 .681-677 ، ص2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

جمة المحكمة العميا، م، 21/11/2007قرار بتاريخ  419772قضية )س ع( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1
 .526-523 ، ص2/2007قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

ك ىك ما جاء كذلؾ في قضية الككيؿ العسكرم لمجميكرية لدل المحكمة العسكرية بالبميدة ضد )خ أ( ممؼ رقـ _ 
الكطني  المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف، 19/05/1987قرار بتاريخ  56137

 .202-201 ، ص4/1990لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
قرار بتاريخ  47458ك كذلؾ كرد النص عمى ذلؾ في قضية ككيؿ الجميكرية العسكرم ضد )ب ؾ( ك )س ج( ممؼ رقـ 

تربكية الحراش المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ال، 08/12/1987
 .217 ، ص3/1992الجزائر، عدد 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 29/11/1983قرار بتاريخ  34094قضية )ص س( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -2
 .279، 278 ، ص4/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد ك 
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انتياكا الستقبلؿ القضاء كما يمثمو مف  القانكف الحد األقصى لمحبس االحتياطي، مما يعتبر
 ضمانات المحاكمة العادلة.

كما ال يكفر ضمانات كافية لمدفاع كلممتيميف في تحضير دفاعيـ نظرا لمكقت المحدكد  
الذم يخصص ليـ كخاصة فيما يخص االطبلع عمى ممؼ القضية كمناقشة المتيميف كالشيكد، 

ضد المتيميف، كما تتعمد المحاكـ إبعاد المحاكـ عف ككذلؾ عدـ النظر في التجاكزات الحاصمة 
 1أسر المتيميف كمحاميييـ إلى أماكف بعيدة جدا عف مقر سكناىـ.

صفر  26المؤرخ في  71/28ك القضاء العسكرم في الجزائر يخضع لؤلمر رقـ  
، ك المبلحظ أنو لـ يخضع ألم تحييف حيث تنص المادة 1971أبريؿ  22افؽ لػ المك  1391

تحت رقابة المجمس األعمى سابقا  لى منو عمى أف المحاكـ العسكرية تمارس مياميااألك 
 المحكمة العميا حاليا.ك 

ة عسكرية المكجكديف عمى ظير سفينة أك طائر كما يشمؿ حكميا العسكرييف ك المدنييف  
 مراريةباالستال يتميز تشكيؿ المحاكـ العسكرية المدنييف إسـ "الشخص المتنقؿ"، ك أعطي ليؤالء ك 

كجب قرار مشترؾ مف كزيرم العدؿ بم الزمنية المعتبرة بؿ أف مدة تعييف القضاة ىي سنة كاحدة
  2الدفاع.ك 

أما ميمة الدفاع فإنو يتكالىا محامكف مقيدكف في قائمة معدة سمفا ك قد يتكالىا عسكرم  
المتيـ سكاء أثناء يككف مقبكال مف لدف السمطة العسكرية، ك قد ال يقبؿ المحامي الذم اختاره 

التحقيؽ أك الجمسة ما لـ يسمح لو بذلؾ مف رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ك قد يعيف لو 
الرئيس مدافعا عنو، ك قد يحاكـ أماـ المحاكـ العسكرية أم شريؾ ميما كانت صفتو حتى لك 

 3كاف مدنيا.

                                                 
 .265-261السابؽ، ص  د. حافظ أبك سعدة، المرجع -1
د. ىشػػاـ صػػادؽ، االختصػػاص المكسػػع لمقضػػاء العسػػكرم كحقػػكؽ اإلنسػػاف، دار المطبكعػػات الجامعيػػة، اإلسػػػكندرية،  - 

 .22-15مصر، دكف تاريخ، ص 

المتضمف قانكف  1971أبريؿ  22المكافؽ لػ  1391صفر  26المؤرخ في  71/28ألمر رقـ ( مف ا6، 3المادتاف ) -2
  العسكرم.القضاء 

المتضمف قانكف  1971أبريؿ  22المكافؽ لػ  1391صفر  26المؤرخ في  71/28ألمر رقـ مف ا (25، 18المادتاف ) -3
 القضاء العسكرم.
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القضاة ال يؤثر لكف البعض رأل في ىذا القانكف الذم يعطي لمضباط العسكرييف صفة  
في ككف القضاء العسكرم ىك نكع خاص مف أنكاع القضاء الطبيعي طالما تبقى طبيعة الجرائـ 

 1كالمتيميف تتكافؽ مع الغاية مف إصدار ىذا القانكف كفقا لضكابط مكضكعية مقررة سمفا.

مف المحاكـ ذات االختصاص الخاص محاكـ األحداث، فقضاء األحداث جزء ال  ك 
 2عممية التنمية الكطنية.يتجزأ مف 

أما الحدث فيك كؿ طفؿ أك شخص صغير السف يجكز بمكجب النظـ القانكنية مساءلتو عف 
جـر ارتكبو بطريقة تختمؼ عف مساءلة الشخص البالغ، فيما اشترط بأف تبذؿ كؿ دكلة ما في 

يقاضى  كسعيا بكضع مجمكعة مف القكانيف تطبؽ عمى األحداث ك عمى الييئات القضائية التي
 3أماميا الحدث لتمبية حاجاتو ك حماية حقكقو في نفس الكقت، ك كذلؾ لتمبية حاجات المجتمع.

مف الضركرم أف يحاكـ الحدث أماـ محكمة مختصة مع مراعاة مبادئ المحاكمة ك  
المحاكمة العادلة، عمى أف يككف االىتماـ في المقاـ األكؿ بأف تكفر إجراءات لمنصفة ك ا

 4يشارؾ فييا بكؿ حرية.في جك يتيح لو التعبير عف نفسو ك أف تتـ ل لمحدث ك المصمحة القصك 

ك مف بيف األشياء التي ينبغي مراعاتيا عند محاكمة الحدث بحسب المحكمة العميا ىك  
اعتبرت في قضية رفعت أماميا سف الرشد الجزائي ك الذم يحدد بيكـ ارتكاب الجريمة، حيث 

الضرب ك الجرح العمدم باستعماؿ السبلح األبيض لـ يبمغ سف أف المتيـ عند ارتكاب جنحة 
سنة ما يحتـ أف يقاضى أماـ قسـ األحداث بمجمس قضاء قسنطينة ك  18الرشد الجزائي ك ىك 

( مف 451، 443ليس بمحكمة الجنح الخاصة بالراشديف ك ىك ما يمثؿ خرقا لنصي المادتيف )
رشد جزائي بمثابة تثبيت تيمة جزائية عمى ( كسف 18لكف أال يعتبر إقرار سف ) 5،ؽ إ ج

شخص يعتبر حسب القانكف الجزائرم ال يزاؿ طفبل ألف القانكف المدني يعتبر الشخص الراشد 
                                                 

 .344د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث ( الجزء األكؿ مف في المرفؽ الخاص قكاعد األمـ المتحدة 1/4البند ) -2
 .(1985نكفمبر  29)قكاعد بكيف( )

 .قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف(مف ( 2/3/أ( ك البند)2/2البند ) -3
 حداث )قكاعد بكيف(.( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األ14القاعد ) -4
المجمة القضائية، قسـ ، 22/02/2000قرار بتاريخ  238287قضية )ـ ر( ضد )ب ر( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -5

 .365-362، ص2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة ، 14/03/1989قرار بتاريخ  54524ك مف معو ممؼ رقـ  ك ىك نفس ما جاء في قضية )ص ـ( ضد )غ ـ( -

، 3/1990القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
 .303-299 ص



 سبيل لحماية حقوق اإلنسان  العدالة الجنائية                                : التمهيديالفصل  

 81 

( مف اتفاقية حقكؽ 1( منو، كأف المادة )40سنة كاممة بمكجب المادة ) 19ىك كؿ مف بمغ 
سنة  18أف كؿ مف لـ يجاكز تعتبر  16/04/1993الطفؿ التي صادقت عمييا الجزائر بتاريخ 

 كىك ما يستدعي إعادة النظر فيو. -تمت اإلشارة سابقا إلى ىذا األمر -بمثابة طفؿ

 سمة التي يحاكـ أماميا بحسب المجمك تبرز حماية الحدث مف خبلؿ تشكيؿ المحك
، 472األعمى سابقا حيث أف القرار المطعكف فيو ك الذم تـ نقضو قد خالؼ نصي المادتيف )

لمحاكمة بمساعدة مساعديف اثنيف ( ؽ إ ج حيث يتكجب أف يترأس القاضي جمسة ا473
 1استئناؼ أحكاـ ىذه المحكمة يككف أماـ غرفة األحداث بالمجمس.ك 

عدـ إصدار أية عقكبة ميما كانت  ك مف إجراءات حماية الحدث مراعاة ظركفو ك  
سنة بؿ يتخذ في حقو فقط تدابير تربكية ك حمائية، أما صدكر  13عمى الحدث الذم لـ يجاكز 

 2( ؽ ع. 49/1عقكبة تكبيخ المتيـ الحدث فيك خرؽ لممادة )

 3( ؽ إ ج.492كما يعفى المتيـ القاصر مف المصاريؼ القضائية بحسب نص المادة )

خر مف المحاكـ كالذم يأتي في ظؿ الظركؼ االستثنائية، كىي المحاكـ لكف ىناؾ نكع آ 
االستثنائية )ذات االختصاص االستثنائي( كالتي تختص بنظر جرائـ معينة بذاتيا أك تنشأ 
 لمحاكمة فئة خاصة مف المتيميف كىذا ىك كجو التشابو مع المحاكـ ذات االختصاص الخاص.

فية التي تأتي بالمحاكـ ذات االختصاص االستثنائي أما كجو االختبلؼ األكؿ فيك الظر  
بحيث تتميز بأنيا مؤقتة تتعمؽ بظركؼ بذاتيا، ك كجو االختبلؼ الثاني أنيا ال تنشأ عف طريؽ 
التشريع كما ىك الشأف في المحاكـ العادية )محاكـ القانكف العاـ( ك ال تخضع إلجراءات 

ما أنيا تتشكؿ في العادة مف أشخاص غير القضاة، المحاكمة العادية المقررة في ىذه األخيرة، ك
في فرنسا، ك كثير مف المحاكـ المماثمة  1944مثؿ المحاكـ التي أنشأتيا حككمة فيشي سنة 

 16( ك محكمة الثكرة )1952لسنة  344التي أنشئت في مصر كمحكمة الغدر )بالقانكف رقـ 
 (.1953سبتمبر 

                                                 
، قسـ المستندات ئيةالمجمة القضا، 23/10/1984قرار بتاريخ  33695قضية )ز ت( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1
 .234 -232، ص 3/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد ك 
المجمة القضائية، قسـ المستندات  ،20/03/1984قرار بتاريخ  25014قضية )ع أ( ضد )ج ـ( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -2

 . 327، 326 ،  ص4/1989عدد  شغاؿ التربكية الحراش الجزائر،ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤل
المجمة القضائية، قسـ ، 23/05/1989قرار بتاريخ  54964قضية )ر ع( )ر ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3

 . 221 ص ،2/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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رئ أك الحصار السابؽ ذكرىا تعد بمثابة ك كؿ محكمة أنشئت بمناسبة حالة الطكا 
 1محكمة ذات اختصاص استثنائي.

يمكف تبميغ ما يمي:"  92/44الرئاسي رقـ المرسكـ ( مف 10المادة )ك قد جاء في  
المحاكـ العسكرية بالجرائـ ك الجنح الجسيمة المرتكبة ضد أمف الدكلة ميما كانت صفة 

( مف ذات 11شركاء فييا"، ك مما جاء في المادة )المحرضيف عمى ارتكابيا أك فاعمييا أك ال
المرسكـ ما نصو:" إف التدابير ك التقييدات المنصكص عمييا في ىذا المرسكـ ترفع بمجرد إنياء 

 أعبله". 8حالة الطكارئ باستثناء المتابعات القضائية، دكف المساس بأحكاـ المادة 

أماـ المحاكـ العسكرية المنشأة ك يتضح جميا أنو يمكف أف يحاكـ الشخص المدني  
بمكجب قانكف الطكارئ، ك حتى لك رفعت حالة الطكارئ فإف المتيـ يبقى متابعا طالما نشأت 

 المتابعة في ظؿ ىذه الحالة.

المتضمف إقرار حالة الحصار  91/196ك نفس األمر كرد في المرسـك الرئاسي رقـ  
 92/03(، كما استحدث المرسكـ رقـ 12، 11بنفس الشكؿ ك الكيفية تقريبا بمكجب المادتيف )

المتعمؽ بمكافحة التخريب ك اإلرىاب ثبلث جيات قضائية اصطمح عمى تسميتيا بػ" مجالس 
  ( منو.11قضائية خاصة" بمكجب المادة )

العميا أف محكمة الجنايات بمجمس قضاء الشمؼ تخمت عف  ةك جاء في قرار لممحكم 
 92/03بكىراف ك المنشأة بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ القضية لفائدة المحكمة الخاصة 

الذم يتضمف محاربة اإلرىاب، ك الذم يشدد مف العقكبات   30/09/1992الصادر بتاريخ 
المتابع  بيا الطاعف )ؾ ب( بتيمة إحراؽ سيارة تابعة لمصالح الشرطة ك بجمع أمكاؿ لفائدة 

لصالح القاضي غير الطبيعي المتمثؿ  جمعية سياسية، ك ىك تخؿ كاضح مف القاضي الطبيعي
في محكمة كىراف لكف المحكمة العميا رفضت ذلؾ عمى أساس عدـ تطبيؽ القانكف بأثر رجعي 

 26/04/1992.2عمما أف الكقائع المنسكبة لممتيـ كقعت بتاريخ 

لكف السؤاؿ المطركح ىك في حاؿ كقعت ىذه الجرائـ أك غيرىا بعد تاريخ صدكر  
التخمي  مىد أف المحاكـ الجنائية العادية ك التي تمثؿ القضاء العادم مجبرة عالمرسكـ فاألكي

بقكة القانكف عف القضايا لمصمحة المحاكـ الخاصة المنشأة بمكجب قانكف استثنائي، لكف لماذا 

                                                 
 .345، 344د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 1
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 22/03/1994قرار بتاريخ  119932قضية )ؾ ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

 .250-247 ص، 3/1994ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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لـ يعد المشرع الجزائرم إلى تقكية قانكف العقكبات بعقكبات أشد عف ىذه األفعاؿ الطارئة ك التي 
يتكقعيا المشرع عند إصداره لقانكف العقكبات حتى تبقى المحاكـ العادية ىي المختصة لـ يكف 

 !بالفصؿ فييا ك ال تنشأ أية محكمة خاصة أك استثنائية

اعتبر حيث  صاص االستثنائي بالنظر إلى ىدفياك البعض عرؼ المحاكـ ذات االخت 
لقكانيف استثنائية، حتى أف ىذا  أنيا لـ تأت إال لتسمب كالية القضاء العادم كذلؾ بتطبيقيا

الجانب مف الفقو تعذر عميو تعريفيا بسبب عدـ كجكد معايير كاضحة تميزىا عف غيرىا مف 
اعتبر البعض اآلخر أف سبب المجكء إلى المحاكـ االستثنائية ىك لئلفبلت  ك 1المحاكـ العادية،

 2مف القضاء العادؿ لمقضاة المستقميف.

مف السمطة التنفيذية، ك امتبلكيا  الفرنسية لكؿ تعد دت محكمة النقضك قد تص 
لصبلحيات كاسعة بسبب الظركؼ االستثنائية ك التي عادة ما ال تمنح ليا في الظركؼ العادية، 
بخبلؼ مجمس الدكلة الفرنسي مبتكر نظرية الظركؼ االستثنائية )الضركرة( ك الذم حاكؿ 

فظ األمف كالنظاـ العاـ مف جية، كالمشركعية كما التكفيؽ بيف متطمبات الكاقع ك المتمثمة في ح
 3يترتب عمييا مف حقكؽ كحريات لؤلفراد مف جية أخرل.

، 1952فمثبل محكمة الثكرة المصرية جاءت في ظؿ ظركؼ استثنائية كىي قياـ ثكرة يكليك 
أك حيث تعتبر كؿ اإلجراءات المتخذة فييا غير عادية سكاء تعمؽ األمر باالتياـ أك التحقيؽ 

 4العقكبات عند نظرىا في القضايا الجنائية. ال تتقيد بقاعدة شرعية الجرائـ ك المحاكمة، ك
 عادل و نزيو قضاء المتقاضي فيضمانات  المطمب الثاني:

ال تكتمؿ أركاف العدالة بصفة عامة ك العدالة الجنائية بصفة خاصة طالما أف الشخص  
خصكصا إذا كاف ىذا األخير ال يضمف عدالة المتقاضي ال يمكنو الكثكؽ في القضاء، 

 التقاضي ك نزاىتو.

كثيؽ بمككنات الجياز القضائي،  النزيو ترتبط بشكؿفأركاف كأسس القضاء العادؿ ك  
ىك في أية دعكل مقامة أال ك  البتنقصد ىنا المككف الرئيس فيو ك الذم مف دكنو ال يمكف ك 

                                                 
 .313د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .249د. حافظ أبك سعدة، المرجع السابؽ، ص  -2

د. إيياب طارؽ عبد العظيـ، عبلقة الفرد بالسمطة في الظركؼ االستثنائية، دراسة مقارنة بيف النظاميف الفرنسي  -3
 .305، ص 2005كالمصرم، بدكف دار نشر، 

 .345د فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص د. أحم -4
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أنو بدكف قاض نزيو ال يمكف التطمع  العديدة التجارب اإلنسانية مف خبلؿالقاضي، حيث ثبت 
لذا كاف ال بد مف التركيز لك تـ تكفير كؿ متطمباتيا األخرل، العدالة الجنائية حتى عدالة صكب 

 في أثناء ىذه الدراسة عمى: 

 طريقة اختيار القضاة )الفرع األكؿ(

 تخصص القضاة )الفرع الثاني(

 الضماف المالي لمقضاة )الفرع الثالث(

 الحصانة مف العزؿ )الفرع الرابع(

 حيدة القضاة )الفرع الخامس(
 اختيار القضاةالفرع األول: 

اختمفت طريقة اختيار القضاة مف نظاـ آلخر، فقد كاف ينظر إلى القضاة في فرنسا  
عمى سبيؿ المثاؿ عمى أنيـ طبقة تتمتع باالحتراـ البالغ حيث تقتصر المناصب القضائية عمى 
أصحاب الثركة الذيف يدفعكف مبالغ كبيرة لشراء ىذه المناصب ضمانا الستقبلؿ القضاء في 

 1تعارض مع مبدأ استقبلؿ القضاء.ك ما يىمكاجية الممؾ، ك 

 ،لجأت بعض الدكؿ إلى نظاـ االنتخاب تكفير أكبر ضماف الستقبلؿ القضاءك ألجؿ  
 فيما لجأت دكؿ أخرل إلى نظاـ التعييف.

فإذا رجعنا إلى نظاـ االنتخاب فإف أصمو التاريخي يعكد إلى فرنسا بصدكر قانكف  
 6كيفية انتخاب القضاة كقصرىا عمى مدة ال تتجاكز  ، الذم كضح1790انتخاب القضاة لسنة 

سنكات، ليمتد ىذا النظاـ إلى عدد آخر مف الدكؿ كالدكلة العثمانية ك بعض مقاطعات سكيسرا، 
 2إضافة إلى بعض الكاليات األمريكية، كما شمؿ جؿ الدكؿ االشتراكية سابقا.

مكاجية السمطة التنفيذية،  ك مف إيجابيات ىذه الطريقة ىي كفالة استقبلؿ القضاء في 
سكء اختيار  كىي مدعاة الىتماـ الشعب بالقضاء كزيادة صمتو بو، لكف ما يعاب عمييا ىي

ال ينتخب  حيث يخضع القاضي في أغمب األحكاؿ النتمائو الحزبي ك القضاة كضعؼ مستكاىـ
ـ تحديده لمدة بكاسطة الشعب ألجؿ كفاءتو فقط بؿ لميكلو السياسية، كما يعاب عمى ىذا النظا

                                                 
 .276، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -1

 .126فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -2
 .34يس عمر يكسؼ، المرجع السابؽ، ص  - 
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تكلية القاضي القضاء ما يؤدم إلى ضعؼ خبرة مف يتكلكف القضاء، ضؼ إلى ذلؾ أف معظـ 
ترجيح األكفاء، كما ينخدع  الناخبيف يفتقدكف الكسيمة الفنية التي تمكنيـ مف حسف االختيار ك

قي الستقبلؿ ىك ما ال يتفؽ مع المعنى الحقي الناخب بالدعاية السياسية المرافقة لبلنتخابات، ك
حيث أف الكثير مف القضاة األكفاء في الكاليات المتحدة األمريكية لـ ينجحكا في  1القضاء،

كقد اعتبرت المجنة الرابعة لممؤتمر الدكلي لرجاؿ  2االنتخابات بسبب إصدارىـ أحكاما قاسية،
قبلؿ القضاء ، أف النظاـ االنتخابي يمثؿ خطرا عمى است1959القانكف المنعقد في نيكدليي عاـ 

  3.ما لـ تحدد قائمة المترشحيف بعيدا عف السياسية

يعتبر نظاـ التعييف بكاسطة السمطة التنفيذية النظاـ الغالب في العالـ، ألف القضاء  ك
في نياية األمر يعتبر مرفقا عاما مف مرافؽ الدكلة الحديثة يضطمع بأداء خدمة عامة بحسب 

ف ك يعيف القضاة يعتبر شيئا عاديا ما داـ أنيـ مكظف جانب مف الفقو فرئيس الدكلة حينما
ف كغيرىـ مف مكظفي الدكلة، ك التعييف  بحسب أنصار ىذا الرأم يعتبر مف أكثر ك عمكمي

الطرؽ مكافقة لمفيكـ السيادة الحديث ألف التعييف يكفر االستقرار ك الدكاـ لمكظيفة القضائية، 
 4الخبرة المكتسبة بسبب ىذا االستقرار.كىك ما يمكف مف حسف تطبيؽ القانكف لتراكـ 

ك قد اتخذت طريقة تعييف القضاة أشكاال متعددة تبعا الختبلؼ األنظمة، كما أف  
 5التعييف لـ يقتصر عمى السمطة التنفيذية لكحدىا.

                                                 
 .277د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .116د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 
 .96، 95د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، المرجع السابؽ، ص  - 

 .47،ص 1994بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المعيار المميز لمعمؿ القضائي، رسالة دكتكراه، دكف ذكر البمد،  -2

 .277د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -3
 .116د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع نفسو،  ص  - 

 .97د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، المرجع السابؽ،  ص  -4

ا تعييف القضاة فقد تقـك بو الممكة أك رئيس الكزراء، أك كزير العدؿ تبعا الختبلؼ تتكلى السمطة التنفيذية في انجمتر  -5
( كاليات أمريكية، ك يطبؽ في جميع الكاليات بالنسبة 10المحاكـ، كما يعتبر مبدأ التعييف مف المبادئ المسمـ بيا في )

مارس السمطة التشريعية التعييف بشكؿ أقؿ كفي لمقضاة الذيف يخمفكف القضاة المتكفيف أك الذيف يكممكف مدة انتخابيـ، كت
 ( كاليات أمريكية.4كاليات محدكدة، حيث ليا سمطة التعييف في )

أما في الياباف فقضاة المحكمة العميا يعينكف بقرار مف مجمس الكزراء إال أنو يتعيف الحصكؿ عمى مكافقة  
( سنكات )المادة 10ا التعييف، كتجدد ىذه المكافقة لكؿ )مجمس النكاب عند إجراء أكؿ انتخاب عاـ لمجمس النكاب بعد ىذ

(  مف دستكر الياباف، كفي المقابؿ تمعب السمطة القضائية دكرا كبيرا في فرنسا فبل يتـ تعييف القضاة بقرار مف  79/2
اء محكمة رئيس الجميكرية إال بعد أخذ رأم المجمس األعمى لمقضاء، كما يقترح المجمس مستشارم محكمة النقض كرؤس
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لتكجو األف الطبقة السياسية لـ تتغير ك  طريقة تعييف القضاة في فرنسا محؿ انتقادتبقى ك 
 1االستقرار في المنصب.ما يطرح مشكؿ الخبرة القضائية ك  ىذاالتعييف ك السياسي حاضر في 

أف اقتصار التعييف  1959اعتبر مؤتمر رجاؿ القانكف المنعقد في نيكدليي عاـ قد  ك 
عمى إحدل السمطات دكف غيرىا فيو مف المخاطر ما قد يؤثر عمى استقبلؿ القضاء، فقد أثبتت 

قضاؤىا مستقبل كجكد تعاكف بيف السمطة القضائية كالسمطة التي التجربة في البمداف التي كاف 
 2تقكـ بالتعييف.

فراد مف ذكم الكفاءة ك النزاىة فميما كانت طريقة التعييف فإنو ينبغي أف تتـ عمى أ 
 3التدريب العالي، ك أف يتضمف التعييف تكفير ضمانات لممنصب ك القاضي في آف كاحد.ك 

أف عمى ( 92/8في المادة ) 16/01المعدؿ يالقانكف رقـ م فيما نص الدستكر الجزائر   
كما  رئيس الجميكرية ىك مف يعيف القضاة كما يعيف في جميع الكظائؼ ك المناصب العميا،

( كرئيس مجمس الدكلة 92/4الرئيس األكؿ لممحكمة العميا بمكجب المادة الدستكرية )يعيف 
قائمة معدة  بناء عمىتعييف القضاة بيذا الشكؿ عمى افتراض أنو تـ  ك (،92/5بمكجب المادة )

، أك حتى  ك إف تـ التعييف بالتشاكر مع قدمت إلى رئيس الجميكرية مسبقا مف قبؿ كزارة العدؿ
(  مف 173المجمس األعمى لمقضاء ك الذم يترأسو رئيس الجميكرية بالمناسبة بمكجب المادة )

ض الظاىر، ففي حيف تنص المادة إف ىناؾ نكع مف التناق، ف2016المعدؿ في  الدستكر
عمى أف مف اختصاصات رئيس الجميكرية تعييف القضاة، نجد مف الدستكر  ( 8، 5، 92/4)

تنص عمى أف المجمس األعمى لمقضاء ك كفقا لمقانكف يقرر تعييف مف الدستكر ( 174المادة )
فإنو مف الكاضح أف لمسمطة التنفيذية اليد القضاة ك نقميـ ك سير سمميـ الكظيفي، ك ميما يكف 
 الطكلى في تعييف القضاة ك التحكـ في مسارىـ الميني.

                                                                                                                                          

االستئناؼ، ك نفس األمر بالنسبة لمياباف، حيث يتـ تعييف قضاة المحاكـ باستثناء المحكمة العميا بقرار مف مجمس الكزراء 
 مف قائمة األشخاص الذيف تختارىـ المحكمة العميا.

 . 278د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 
 .117، 116تقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، صد. أحمد فتحي سركر، اس -

1
-Jean Cédras, La constitutionnalisation de la procédure pénale en France et aux Etats-Unis, 

revue internationale de droit pénal, éditions Érés Toulouse France,  3-4 trimestres, 82 année, 

2011, p 448.  
 .279ي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص د. أحمد فتح -2

 .( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية10المبدأ ) -3
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ك المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى  04/12كىك ما جاء في القانكف العضكم رقـ  
( منو عمى اختصاص المجمس 18/1حيث نصت المادة ) 1لمقضاء ك عممو ك صبلحياتو،

ات المترشحيف لمتعييف في سمؾ القضاء ك التداكؿ بشأنيا، كما تنص األعمى لمقضاء بدراسة ممف
( مف نفس القانكف عمى سمطة المجمس في نقؿ القضاة سكاء كاف النقؿ بناء عمى 19المادة )

 اقتراح أك بناء عمى طمب مف المعني ذاتو.

مف  (3لكف المحير في المجمس األعمى لمقضاء ىك في تركيبتو حيث ك بمكجب المادة )
 مفىك رئيس الجميكرية مف كزير العدؿ كنائب ك  إضافة إلى رئيسو ك يضـالقانكف السابؽ فإنو 

( 10الرئيس األكؿ لممحكمة العميا ك النائب العاـ لدل المحكمة العميا باإلضافة إلى انتخاب )
ى رئاسة رئيس قضاة مف قبؿ زمبلئيـ، إلى ىنا األمر مقبكؿ بالرغـ مف اعتراض الباحث عم

 كزير العدؿ.جميكرية لممجمس ك ال

( شخصيات يختارىـ 6ىك عضكية ) ( مف نفس المادة ك5ما كرد في الفقرة )ك كذلؾ 
رئيس الجميكرية بحكـ كفاءتيـ خارج سمؾ القضاء، كىك ما يعني أف عدد أعضاء المجمس 

 ( أعضاء ليسكا مف سمؾ القضاء8)لكف ك  ،( عضكا بمف فييـ الرئيس20األعمى لمقضاء ىك )
بمف فييـ رئيس الجميكرية ك كزير العدؿ، فيؿ حقا مجمس بيذا التشكيؿ ىك اآلمر الناىي في 

 السمطة القضائية الجزائرية، ك ىك مف يعيف ك ينقؿ ك يسير عمى حسف سير القضاء؟ 

 ك ىؿ يا ترل طبيعتو قضائية بحتة أـ ال ؟

ة العميا األمريكية ( أعضاء مف المحكم9أما في الكاليات المتحدة األمريكية فإف ) 
ال تيـ مطمقا الخبرة القضائية الرئيس فيقترح مف مجمس الشيكخ ك  ينتخبكف بانتخابات سياسية أما

بقدر ما ييـ التكزيع الجغرافي بالنسبة ألعضائو ك الديانة ك العرؽ ك يبقى القاضي في منصبو 
( سنكات 9كف مياميـ لػ )( قضاة يمارس9مدل الحياة، أما في فرنسا فإف المحكمة العميا فييا )

 ( سنكات ك االستقرار في فرنسا أفضؿ منو في أمريكا.3غير قابمة لمتجديد ك تجدد نصفيا كؿ )

( آخركف يعينيـ رئيس المجمس الكطني، 3( قضاة يعينيـ رئيس الجميكرية ك )3في فرنسا )ك 
 2أما الثبلثة الباقية فيعينيـ رئيس مجمس الشيكخ.

                                                 
المكافؽ لػ  1425رجب  23( 57، ) الجريدة الرسمية العدد )2004سبتمبر  6المكافؽ لػ  1425رجب  21المؤرخ في  -1
 .(2004سبتمبر 8

2
- Jean Cédras, Ibid, p 447. 
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مف اقتصار التعييف عمى سمطة كاحدة كىي السمطة  1959القانكف لعاـ ك قد حذر مؤتمر رجاؿ 
 التنفيذية.

بشأف التعييف دائما نصت المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة ك التي  ك
 27اعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة ك معاممة المجرميف المعقد في ىافانا مف 

( عمى أف:" يتعيف أف يككف األشخاص الذيف 1، كبمكجب المبدأ )1990بر سبتم 7أكت إلى 
يختاركف لشغؿ كظائؼ النيابة العامة ذكم نزاىة كمقدرة ك حاصميف عمى تدريب ك مؤىبلت 

( عمى كاجبات الدكؿ تجاه مف سيكظؼ في ىذا المنصب حيث جاء 2مبلئمة"، كما ينص المبدأ)
تضمف معايير اختيار أعضاء النيابة العامة  -يمي: أتكفؿ الدكؿ ما  -2في الفقرة )أ(:" 

ضمانات تحكؿ دكف تعيينيـ عمى أساس التحيز أك المحاباة، بحيث تستبعد أم تمييز ضد 
ك ال يستثنى مف ذلؾ سكل أف اقتضاء ككف المترشح لتكلي منصب عضك  األشخاص .....

 النيابة العامة مف رعايا البمد المعني ال يعتبر تمييزا". 
 التخصصلفرع الثاني: ا

فكما يقتضي استقبلؿ القضاء كبعده  قاضي ضماف أساسي الستقبلؿ القضاءتخصص ال 
عف تدخؿ السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في أعمالو، فإنو يجب أف يككف غير خاضع في أداء 
ميامو لغير القانكف، ك ىك ما يحقؽ لمقضاء المعنى اإليجابي الستقبللو، لكف خضكع القضاء 

 1لمقاضي.البلزمة فاءة المينية كمف كرائو القاضي لحكـ القانكف يتطمب تككينا مينيا يكفر الك

األمر الذم دفع إلى إنشاء المدرسة العميا لمقضاء في الجزائر ألجؿ إعطاء دفع لتككيف  
التي كانت تسمى سابقا بالمعيد الكطني لمقضاء بمكجب نص ك متخصص لمقضاة الجزائرييف، 

 2( مف القانكف األساسي لمقضاء.35المادة )

كف بعد اجتياز مسابقة كطنية تنظميا المدرسة بحسب نص أما االلتحاؽ بالمدرسة فيك 
، كقد حدد المرسـك المتضمف القانكف األساسي لمقضاء 04/11( مف القانكف 36المادة )

المتضمف تنظيـ المدرسة العميا لمقضاء المحدد لكيفيات سيرىا كشركط  05/303التنفيذم رقـ 

                                                 
 .128، 127د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .61بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع السابؽ،  ص  - 

)الجريدة  2004سبتمبر  6المكافؽ لػ  1425رجب  21المؤرخ في  04/11الصادر بمكجب القانكف العضكم رقـ  -2
 (. 2004سبتمبر  8كافؽ لػ الم 1425رجب  23( 57الرسمية العدد )
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( 32حيث نصت المادة ) 1لقضاة ككاجباتيـ،االلتحاؽ بيا كنظاـ الدراسة فييا كحقكؽ الطمبة ا
 سنكات. 3منو عمى أف مدة تككيف الطمبة القضاة ىي 

( مف ذات المرسكـ عمى مساىمة المدرسة في تكفير تككيف مستمر 36كتنص المادة )
كزير العدؿ، ىذا األخير ىك مف يحدد مف متخصص لمقضاة العامميف، بناء عمى طمب 

فييا كعدد القضاة المعنييف ك مدة ك شكؿ البرنامج، كما يستطيع التخصصات الكاجب التككيف 
( مف نفس المرسكـ االستفادة مف متابعة تككيف 37كؿ قاض بناء عمى طمبو بمكجب المادة )

 ( أياـ.5مستمر لمدة )

ك في ختاـ دكرات التككيف المستمر المتخصص تجرل اختبارات كتابية ك شفكية ك  
( 38اضي فإنو يحصؿ عمى شيادة مف المدرسة بحسب المادة )أبحاث، ك في حاؿ نجاح الق

 مف نفس المرسكـ.

ضركرة اخضاع جميع القضاة العامميف  04/11( مف القانكف 43تشترط المادة ) ك
يدخؿ في تقييـ القاضي ك تنقيطو ك ترقيتو كؿ ما بذلو مف جيد في دكرات  لمتككيف المستمر، ك

كقد يمنح القاضي إذف خاص مف كزير العدؿ لمحصكؿ  (،44التككيف المستمر بحسب المادة )
عمى إجازة دراسية مدفكعة األجر لمدة عاـ قابؿ لمتجديد لمبحث في أم مكضكع لو عبلقة 

( مف القانكف 13، كما تنص المادة )القانكفذات ( مف 45بالعمؿ القضائي بمكجب المادة )
عمى ضركرة أف يحسف القاضي مف معارفو العممية ك المشاركة في أم برنامج تككيني نفسو 

 بكؿ جد ك فاعمية كما يطمب مف القاضي المساىمة في تككيف القضاة. 

ك تككيف القضاة يمر بثبلثة مراحؿ، حيث يعتبر التككيف الذم يتمقاه في كمية الحقكؽ  
تككيف المتخصص في معاىد كمدارس القضاة، كالذم بمثابة التككيف األساسي كالقاعدم، ليميو ال

يجب أف يتبعو القاضي بالتككيف المستمر الذم يتـ مف خبلؿ االطبلع الدائـ كالدكرات التدريبية، 
مع ضركرة إلمامو بشتى العمكـ القريبة إلى مينتو مف طب شرعي كعقمي كعمـ اإلجراـ ككذلؾ 

الحكـ بو عمى قاضي القدرة عمى فيـ القانكف كمف ثـ اإللماـ بالعمكـ التطبيقية، كىك ما يكفر لم
كىك ما يعرؼ بمبدأ  2بعد أف تتكفر لو القدرة عمى االستنباط السميـ، الكاقعة محؿ النزاع

                                                 
المكافؽ لػ  1426رجب  20( 58) الجريدة الرسمية العدد ) 2005غشت  20المكافؽ لػ  1426رجب  15المؤرخ في  -1

 .(2005غشت  25
 .291د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2
 .129، 128د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 
 .72، 71يس عمر يكسؼ، المرجع السابؽ، ص  - 
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كالذم يقصد بو قصر العمؿ القضائي عمى فئات معينة مؤىمة تأىيبل  1تخصص القاضي،
  2.أداء ميمة القضاء بكفاءة كبيرةقانكنيا خاصا، كليا مف التجربة كالخصائص ما يضمف ليا 

كالتخصص المقصكد مف البحث ىك تخصص القاضي الجنائي، كىك إعداد القاضي 
الجنائي بشكؿ يجعؿ منو مؤىبل لنظر القضايا الجنائية، كقد أشار الكثير مف الفقياء إلى ضركرة 

 3ىيؿ المنشكد.االرتقاء بو إلى التأ الممارسة القضائية كقدرتيا عمى صقؿ قدرات القاضي ك

لكف الخبرة المكتسبة في أركقة المحاكـ لف تغني عف ضركرة تخصص القاضي  
الجنائي، كذلؾ بتكفير تككيف جنائي خاص أك حتى إنشاء معاىد جنائية خاصة، بشرط أف 
يقتصر عمؿ القاضي بعد التخرج عمى نظر المنازعات الجنائية دكف غيرىا مما يتطمب عدـ 

ر منازعات أخرل، حيث يصر بعض الفقياء عمى ضركرة إبطاؿ نقؿ القضاة انتدابو أك نقمو لنظ
مف اختصاص قضائي إلى آخر سكاء كاف ذلؾ ألسباب إدارية أك مينية أك تبعا لرغبات 
القضاة، كليذا فتخصص القاضي الجنائي يتطمب أمريف ىاميف، أكليما: تككيف ك تأىيؿ عممي 

 4القضايا الجنائية دكف غيرىا. متخصص لمقاضي، كثانييما: فصؿ القاضي في

ك يكتسي تخصص القاضي الجنائي أىمية كبرل سكاء بالنسبة لممتيـ أك بالنسبة  
لممجتمع، فالمزايا التي يحققيا التخصص بالنسبة لممتيـ أنو يشكؿ فرصة ثمينة لتطكير السياسة 

راعي شخص المتيـ الجنائية، ففي خبلؿ المرحمة األكلى لممذاىب الكبلسيكية كاف القاضي ال ي
كال الظركؼ المصاحبة لكؿ كاحد منيـ عند قيامو بفعمتو، لكف نتيجة لتطكر السياسة الجنائية 
أصبحت شخصية المتيـ محؿ اعتبار كلـ يعد ينظر إلى الفعؿ اإلجرامي بعيدا عف الفاعؿ، 

أك  فأصبح القاضي ميتما بدراسة أسباب اقتراؼ المتيـ لجرمو إف كانت نفسية تتصؿ بشخصو
                                                 

ىناؾ فرؽ بيف تخصص القضاء كمبدأ تخصيص القضاء، ذلؾ أف تخصص القضاء ىك عنصر مف عناصر استقبلؿ  -1
انكنا كليـ الكفاءة كالقدرة كالتفرغ ألداء ىذا العمؿ، أما القضاء كالذم يعني حصر كالية الفصؿ في القضاء برجاؿ مؤىميف ق

تخصيص القضاء فيعني تقييد القاضي أك المحكمة بالنظر في نكع معيف مف القضايا المدنية أك الجزائية أك التجارية، 
 .26فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص 

 .26، 25فاركؽ الكيبلني، المرجع نفسو،  ص  -2

 ف: " أف القكانيف يمتيميا الطالب بشراىة في المدرسة ثـ ييضميا في المحاكـ".يقكؿ دكمكلي -3
: " إف مثؿ عالـ الحقكؽ إف لـ تكممو التجارب التي تكتسب في ساحة المحاكـ Laroche Flavinكيقكؿ الركش فبلفف 

ؿ مف يتعممكف العمـ دكف كفي غرؼ جمسات كمثؿ آلة ضخمة يجربيا اإلنساف عمى نماذج صغيرة، أك بعبارة أخرل: إف مث
أف يككف عمميـ مشفكعا بتجارب، كمثؿ جماعة اشتبككا في معارؾ كىمية دكف أف يركا عدكا"، د. أحمد رفعت خفاجي، قيـ 

 .23كتقاليد السمطة القضائية، مكتبة غريب، مصر، بدكف تاريخ، ص 

محاكمة، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، د. حسف بشيت خكيف، ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية خبلؿ مرحمة ال -4
 .65، 64، ص 1998(، 1(، الطبعة )2األردف، الجزء)
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اجتماعية تتصؿ بالبيئة الخارجية ككؿ الظركؼ كالمبلبسات التي أحاطت بالجريمة، كاألكيد أنو 
بمراعاة القاضي ليذه األسباب كالعكامؿ سيؤثر ذلؾ حتما عمى العقكبة مستقببل، مما يجعؿ 

 1الحكـ القضائي متسقا مع العدالة كتككف كظيفة العقكبة ىي الردع كالتقكيـ في آف كاحد.

ما يؤدم التخصص إلى سرعة الفصؿ في القضايا الجنائية فالقاضي المتخصص ك 
في دراسة مقارنة جرت في العراؽ بيف قاضي فأسرع مف غيره في الفصؿ في المسائؿ الجنائية، 

األحداث في محكمة األحداث باعتباره قاضي متخصص بمكجب القانكف كبيف غيره مف القضاة 
ائي ممف يمارسكف عمميـ في محكمة جنائية، لكحظ أف غير المتخصصيف في القضاء الجن

مف عدد القضايا  %29القضايا المعركضة عمييا بما يزيد عف  فيمحكمة األحداث حسمت 
سرعة الفصؿ في القضايا الجنائية تنعكس بدكرىا  التي حسمتيا المحكمة الجنائية األخرل، ك

النفقات التي تتحمميا الدكلة في  عمى االمتياز االقتصادم لمتخصص، حيث يساىـ في اقتصاد
محاكلة منيا إلصبلح المجرميف كتكقي شركرىـ، كذلؾ لحرص القاضي الجنائي المتخصص 

ال مصمحة ليؤالء في دخكؿ  ك ي السجف ال مصمحة لممجتمع بسجنيـعمى عدـ زج أشخاص ف
تككف السجف، ألف القاضي المتخصص ىك األقدر عمى فيـ المجتمع فيما صحيحا ك بالتالي 

 2أحكامو منسجمة مع ظركؼ الجاني كالجريمة.

ك مف نتائج التخصص كذلؾ ىك إكساب القضاة خبرة كتكحيد االجتياد كالعمؿ القضائي  
ما مف شأنو أف يؤدم إلى كحدة التفسير القضائي لمنصكص، حتى يصؿ األمر إلى كجكد أحكاـ 

 3مى سير العدالة بشكؿ جيد.متسقة ك القانكف ك غير متناقضة معو، كي ال يؤثر بالسمب ع

( مف قانكف السمطة 8/2ك قد نص المشرع الفرنسي عمى مبدأ التخصص في المادة ) 
:" كجكب اختيار القضاة الذيف 1958 ديسمبر 22( في 1281القضائية الصادر بالمرسـك )

يجمسكف في ىيئات تفصؿ في قضايا ذات طابع اجتماعي مف ذكم المؤىبلت الخاصة 
الذاتي، عمى أف يظؿ القاضي في نطاؽ تخصصو ال يقضي إال فيما تخصص فيو كاالستعداد 

، كما أنو ال يسمح ألحد  طكاؿ مدة خدمتو كال يتسنى لو الجمكس في دكائر أخرل إال عند المزـك
 4أف يشغؿ مكانو إال إذا اقتضى الحاؿ ذلؾ".

                                                 
 .71 - 65(، المرجع السابؽ، ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -1

 .74-71،  ص نفسو(، المرجع 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -2

 .75(، المرجع نفسو،  ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -3

 .78(، المرجع نفسو،  ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -4
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تطبيؽ العقكبات  ك بالرغـ مف ذلؾ فقد جاء في دراسة لمجمعية الكطنية الفرنسية لقضاة
 1% منيـ غير مؤىميف.56أنا ما يفكؽ 

ك مبدأ التخصص ال نجد لو أثرا في القانكف األساسي لمقضاء في الجزائر ك ال في غيره  
 مف القكانيف األخرل ذات الصمة.

كقد نصت عمى التخصص العديد مف المؤتمرات الدكلية، مثؿ المؤتمر الدكلي الثالث 
  2(،1961، كالمؤتمر الدكلي الثامف لقانكف العقكبات )1933يناير ( 8-3لقانكف العقكبات )

ائي أف منح االختصاص القض 1962كما أكد مؤتمر رجاؿ القانكف المنعقد ببلجكس عاـ 
الخبرة ال يكفر الضمانات التي ينص عمييا مبدأ سيادة ألشخاص محركميف مف التككيف ك 

، كفي المبدأ 1983سنة  لايرتمونالقانكف، كنفس الشيء جاء في إعبلف استقبلؿ القضاء في 
نصت الفقرة  كما 1985،3( مف المبادئ األساسية الستقبلؿ السمطة القضائية الصادر عاـ 10)
القضاة ك سمككيـ كىك ما سيعكد بالفائدة عمى  تدريبالديباجة عمى االىتماـ بتككيف ك  ( مف9)

 عدالة القضاء.

/ب( مف المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة 2ك أيضا نصت المادة )
عمى ضركرة أف تكفر الدكلة تككينا متخصصا ألعضاء النيابة العامة يككف ىدفو حماية حقكؽ 

 اإلنساف ك حرياتو األساسية.

دستكر الجزائرم لـ ينص عمى مبدأ التخصص مطمقا ال بشكؿ مباشر ك المبلحظ أف ال
 غير مباشر.بشكؿ ك ال 

غير مقتصر عمى  فيكك التخصص أيضا مطمكب ك بشدة أثناء التعامؿ مع الضحايا، 
 ،مف أعضاء الضبط القضائي ضا عمى كؿ مف لو عبلقة بالقضاء القضاة فقط بؿ ينسحب أي

ىك ما جاء في إعبلف  حتى يمبكا كامؿ احتياجات الضحية، ك ،مكظفي الصحة ك غيرىـك 
نكفمبر  9مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ ك التعسؼ في استعماؿ السمطة )

ف يتمقى مكظفك الشرطة ك القضاء :" ينبغي أ و( عمى أن16(، حيث نص المبدأ )1985
المعنييف تدريبا لتكعيتيـ باحتياجات  الصحة ك الخدمة االجتماعية ك غيرىـ مف المكظفيفك 

                                                 
1
- Laurence Morisset, L’avocat et l’application des peines, revue pénitentiaire et de droit 

pénal, éditions Cujas France, numéro spécial  2007, p 145. 
 .77، 76،  ص السابؽ(، المرجع 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -2

 .294د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -3
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كما ينبغي عمى الدكلة ، ديـ المعكنة المناسبة ك الفكرية"الضحايا كمبادئ تكجييية لضماف تق
 1تكفير تككيف تخصصي لممحاميف.

 الضمان المالي لمقاضيالفرع الثالث: 

حيث ينبغي أف يكفر  رم ارتباطا كثيقا بالنسبة لمقاضياإلدايرتبط النظاـ المالي ك  
لعممو مف أية مغريات أخرل، كال ينبغي أف يككف  لمقاضي مرتبا ماليا مجزيا صكنا لشخصو ك

ىذا المرتب محؿ مساكمة، ليذا كجب أف يككف ىناؾ تأميف لمعيشة القاضي حتى يككف مستقبل 
 2قكم استقبلليـ.في أداء عممو كال يتأتى ذلؾ إال بكضع قكاعد تكفر لمقضاة كضعا إداريا كماليا ي

ففي الجانب المالي كالكفاية المالية لمقضاة نجد أف بريطانيا أحسف مثاؿ عمى ذلؾ،  
كنص عمى ضركرة تثبيت كاستقرار ركاتب  1701صدر قانكف عاـ  –حيث تدفع ركاتب مجزية 

حيث تأتي ركاتب القضاة في الميزانية العامة لمدكلة تحت بند المصاريؼ الثابتة،  -القضاة
ككف بعيدة عف نقاشات البرلماف، كالركاتب ال يعترييا نقص بؿ يمكف أف تزيد بقرار مف قاضي كت

 القضاة بعد أخذ مكافقة كزير الخدمة المدنية.

ك مما يزيد في استقبلؿ القضاء االنجميزم أف القاضي االنجميزم يشغؿ درجة كاحدة كال  
 3كف أف تتحكـ في مستقبمو القضائي.تكجد ترقية حتى يبعد القاضي عف كؿ المغريات التي يم

المتضمف القانكف األساسي لمقضاء في المادة  04/11ك في الجزائر نص القانكف  
( منو عمى ضركرة منح أجرة مبلئمة لمقاضي تسمح لو بأداء ميامو بشكؿ مستقؿ ك تغنيو 27)

 08/311عف أم إغراء مف أية جية كانت، ك في ىذا الخصكص صدر المرسكـ الرئاسي رقـ 
حيث يعتبر بمثابة القانكف  4الذم يحدد كيفيات سير مينة القضاة ك كيفية منح مرتباتيـ،

األساسي أك المرجع األساسي في أجكر القضاة، لكف يبقى غير كاؼ خصكصا لك أمعنا النظر 
فقط في الجدكؿ )ب( ك الذم يخصص لمتعكيض الشيرم عف المسؤكلية، فمثبل يأخذ الرئيس 

( دج كتعكيض عف المنصب، كنفس الشيء بالنسبة 50.000ة العميا مبمغ )األكؿ لممحكم

                                                 
1
- Laurence Morisset, Ibid, p 146. 

 .280،  ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -2
 .118د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ،  ص  - 

 .60، 59المرجع السابؽ،  ص  بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، -3

 1429شكاؿ  5( بتاريخ 57في الجريدة الرسمية عدد ) 2008أكتكبر  5المكافؽ لػ  1429شكاؿ  5بتاريخ صدر  -4
 .2008أكتكبر  5المكافؽ لػ 
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لمنائب العاـ لدل المحكمة العميا، في حيف أف أدنى أجر يأخذه عف المنصب كؿ مف قاضي 
 ( دج رغـ المسؤكلية الكبيرة التي تبلحقيما.14.000التحقيؽ ك قاضي األحداث يساكم )

، الذم 05/412بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ باإلضافة إلى إقرار المشرع الجزائرم  
 1يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منيا أعضاء المجمس األعمى لمقضاء ك كيفيات دفعيا،

( مف ىذا المرسكـ فإف كؿ عضك في المجمس األعمى لمقضاء يتقاضى 2فبحسب المادة )
( مف 12مكجب المادة )( دج عف الحضكر الفعمي في كؿ دكرة، عمما أف المجمس ب60.000)

المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء ك صبلحياتو، يجتمع في دكرتيف  04/12القانكف 
 عاديتيف كيمكف أف يجتمع في دكرات استثنائية.

السابؽ ذكره، أف األعضاء المنتخبيف في  05/412( مف المرسكـ 3كما تنص المادة ) 
%( مف قيمة المرتب الذم يتقاضكنو، إضافة 15) المكتب الدائـ يتقاضكف تعكيضا شيريا نسبتو

 ( السابؽ ذكرىا.2إلى االستفادة مف العبلكات األخرل التي نصت عمييا المادة )

تمتد حماية القضاة إلى ما بعد الخدمة لتشمؿ التقاعد ك كؿ ما لو عبلقة بو، فبصدكر ك  
نصت المادة  2تقاعد القضاة،كيفيات نظاـ الذم يحدد شركط ك  05/267يذم رقـ المرسكـ التنف

 ( منو عمى أف يستفيد القضاة مف نظاـ تقاعد مماثؿ لنظاـ تقاعد اإلطارات السامية.2)

ك قد أقرت الكثير مف االتفاقيات الدكلية ك اإلعبلنات بضركرة تكفير الكفاية المالية  
مبادئ األساسية ( مف ال11، كالمبدأ )1983لمقاضي، كاإلعبلف العالمي الستقبلؿ القضاء لسنة 

، الذم ينص عمى كجكب حصكؿ القضاة عمى 1985بشأف استقبلؿ السمطة القضائية لسنة 
 3مرتب مبلئـ كضماف التقاعد.

ك الكفاية المالية كحدىا ال تكفي لتأميف استقبلؿ القضاء عف السمطة التنفيذية أك غيرىا،  
ة القضائية ينبغي أف تكفر كؿ ( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمط7فبحسب المبدأ )

دكلة ما يكفي مف مكارد مالية لمسمطة القضائية حتى تضمف قياميا بمياميا بشكؿ فعاؿ بعيدا 
 عف أم ضغط أك تدخؿ.

                                                 
 1426رمضاف  30( بتاريخ 72)الجريدة الرسمية عدد ) 2005أكتكبر  25المكافؽ لػ  1426رمضاف  22المؤرخ في  -1

 .(2005نكفمبر  22المكافؽ لػ 
جمادل  24( بتاريخ 53، )الجريدة الرسمية عدد )2005يكليك  25المكافؽ لػ  1426جمادل الثانية  18المؤرخ في  -2

 .(2005يكليك  31الثانية المكافؽ لػ 
 .281د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -3
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ك لتحصيف القضاء مف مخاطر الفساد كجب كفاية القاضي ماليا، فمنع الفساد ىك  
تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ( مف ا11دعامة الستقبلؿ القضاء، كىك ما جاء في المادة )

أما الدستكر الجزائرم فمـ يحتك عمى أية إشارة بخصكص تكفير  2003،1أكتكبر  31بتاريخ 
 الكفاية المالية لمقاضي.

( عمى ضركرة 6فيما نصت المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة، بمكجب المبدأ )
 ؿ منصبيـ ك عمى معاش محتـر بعد التقاعد.حصكليـ عمى أجر كاؼ طيمة فترة شغ

ك ترتبط الكفاية المالية بالترقية ألنو بفضؿ ىذه األخيرة سيتدرج القاضي في مسؤكليات  
عدة مما سيحسف مف دخمو الشيرم بشكؿ كبير، لذا كجب أف تككف ىذه الترقية كفقا لقكاعد 

شأف استقبلؿ السمطة القضائية ( ب13محددة سمفا ك أال تخضع ألية مساكمة، حيث نص المبدأ )
عمى أف يستند نظاـ الترقية في حاؿ كجكده إلى عكامؿ مكضكعية كالكفاءة ك الخبرة ك النزاىة، 

( مف المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة مع تركيزه 7كىكما نص عميو المبدأ )
 .عمى ضركرة كجكد إجراءات منصفة ك نزيية عند البت في الترقية

 الحصانة من العزلالفرع الرابع: 

ك ىك ما يعرؼ عند بعض الفقو أيضا بعدـ القابمية لمعزؿ كيقصد بو عدـ جكاز فصؿ  
القاضي مف منصبو أك إحالتو عمى التقاعد أك نقمو إلى كظيفة أخرل أك إعادة سحب تعيينو مف 

التي ينص عمييا القانكف، قبؿ السمطة التنفيذية أك السمطة التشريعية إال في األحكاؿ كالقيكد 
فاليدؼ األساسي مف ىذا المبدأ ىك إبعاد كؿ ما قد يسبب ترىيب كتيديد القاضي فيخمؽ في 
نفسو شعكرا بالخكؼ عمى منصبو، ىذا الخكؼ كالقمؽ عمى المنصب قد يؤدم بالقاضي إلى 

 2عدـ الحكـ بالعدؿ.

عمى  ئيةالقضالسمطة ا( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ 12ك قد نص المبدأ ) 
 ضركرة بقاء القضاة في مناصبيـ إلى حيف حصكليـ عمى التقاعد أك انتياء فترة عمميـ. 

                                                 
محـر  21المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو بتاريخ  06/01بمكجب القانكف رقـ  ك قد صادقت الجزائر عمييا -1

 .(2006مارس  8المكافؽ لػ  1427صفر  8( 14) الجريدة الرسمية عدد ) 2006فبراير  20المكافؽ لػ  1427
 .51بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  -2
 .164، 163ابؽ، ص د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع الس - 
 .267د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  - 
 .113د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، المرجع السابؽ، ص  - 
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حمي القاضي مف عزلو عف الحصانة المقصكدة تتفرع إلى نكعيف، حصانة كظيفية تك  
ال يتـ تغيير مكانو إال تغيير مكانو، حيث نة مكانية تحمي القاضي مف عزلو ك حصاكظيفتو، ك 
ال كانت كسيمة لمسبرضائو ك  رسالو إلى منطقة نائية ال تتكفر مطة التنفيذية لمتنكيؿ بأم قاض ك ا  ا 

كما ال يجكز نقمو إال بعد مركر مدة عمى كجكده في  1فييا ظركؼ العيش التي تعكد عمييا،
ال يجكز كذلؾ نقؿ القاضي إلى كظيفة أدنى مف مركزه حتى تتحقؽ مصمحة العدالة كفعاليتيا، ك 

العزؿ إف حدث فإنو يككف مقيدا بقيديف ال يجكز أف يتخطاىما ك  2مركز الذم كاف يشغمو،ال
 كىما:

 أف تتكفر حالة مف الحاالت التي تستكجب العزؿ بمكجب القانكف. -1

 3أف يتـ العزؿ مف قبؿ جية قضائية مستقمة عف السمطتيف التنفيذية ك التشريعية. -2

قاضي باؽ في منصبو ميما أخطأ، ني أف اللكف مبدأ عدـ قابمية القاضي لمعزؿ ال يع 
نما ىك نكع مف الضماف ك التأميف لمستقبؿ القاضي الميني مف التبلعب بو، ك ىذا المبدأ ال ك  ا 

 4المحاكمة التأديبية إف ىك ارتكب خطأ يستحؽ ذلؾ. عمىيغني مف إحالة القاضي 

طة القضائية عمى ليذا كاف التكجو نحك قياـ المسؤكلية التأديبية في حؽ أعضاء السم
يثير إشكالية عند بعض الفقياء في مدل اعتبار القاضي المستقؿ غير  ك ىك ما 5أسس حديثة،

 6 مسؤكؿ ك أنو ال يتحمؿ تبعة أخطائو؟

( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية عمى أف 18ك قد نص المبدأ ) 
قادر عمى مزاكلة عممو، أك نتيجة لصدكر العزؿ ال يمكف أف يتـ إال إذا كاف القاضي غير 

 سمكؾ منو يجعمو غير الئؽ ألداء ميامو.

ال يجكز عزؿ القضاة في انجمترا إال بناء عمى تكميؼ رسمي يصدر مف مجمس  ك 
البرلماف كيعرض عمى الممكة، كيعزؿ القاضي بسبب سكء سمككو الذم يعكد إلى تيمة مخمة 

صؿ لكاجباتو المينية، كالمبلحظ أنو منذ إصدار قانكف بالشرؼ أك اإلىماؿ المستمر كالمتكا
                                                 

 .289، 282د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .148 – 144فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -2

 .134فاركؽ الكيبلني، المرجع نفسو، ص  -3

 .283، 282، ص نفسود. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  -4
 .121د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 

5
- Serge Guinchard, La responsabilité des gens de justice, revue de justices, éditions Dalloz 

France, n˚5 janvier-mars 1997, p 124. 
6
-Jean-Denis Bredin, Ibid, p 165. 
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( عمى عدـ قابمية القضاة لمعزؿ، لـ يعزؿ إال 3كالذم نص في مادتو ) 1701االستقرار في عاـ 
، الذم اتيـ باالستيبلء عمى "Jonah Barring"كىك القاضي االيرلندم  1830قاض كاحد عاـ 

 أمكاؿ ترجع لمخصـك بطريقة غير شرعية.

 1975كؿ اتياـ جنائي قد يكجو إلى قاض معيف في انجمترا سببا في عزلو، ففي عاـ  ليسك 
بعد الفحص تبيف أف نسبة الكحكؿ  ك ميا يقكد سيارتو كىك في حالة سكركجد قاض بالمحكمة الع

 1لكنو بقي مستمرا في عممو. سمكح بيا كتـ إدانتو أماـ القضاءفي الدـ أكثر مف النسب الم

 2ك ىك ما دعا بعض الفقو إلى المناداة بأخمقة المسؤكلية الجنائية بحؽ القضاة.

بالرغـ مف الضمانات القانكنية الكبيرة في النظاـ القانكني االنجميزم ك التي يتكفر  ك 
القضاة اإلنجميز بحيث لـ يعزؿ إال قاض كاحد عمى مر تمؾ السنيف، إال أف بعضا مف  عمييا

 3ضمانات عدـ قابمية القضاة لمعزؿ ضعيفة. الفقياء يعتبركف أف

أما العزؿ في الكاليات المتحدة األمريكية فإنو ال يتـ بكاسطة السمطة القضائية بؿ 
 عمىبكاسطة السمطة التشريعية بناء عمى اتياـ مجمس النكاب القاضي بسكء السمكؾ ثـ احالتو 

مف الكاليات األمريكية ك يعرؼ  قد أخذت بو مجمكعة مجمس الشيكخ الذم يصدر قرارا بعزلو، ك
( ك قد يتـ العزؿ بكاسطة السمطة القضائية ممثمة في المحاكـ Impeachmentىذا العزؿ باسـ )

بناء عمى طمب مقدـ مف مجمسي النكاب كالشيكخ معا أك يكفي فقط أف يطمب أحد المجمسيف 
(، ك سبب Addressقد أخذت بو  كاليات أمريكية أخرل ك يعرؼ ىذا العزؿ باسـ ) ذلؾ، ك

 العزؿ ىك سكء السمكؾ الكظيفي.

ك ليس لو أسباب محددة، بؿ قد يككف مجرد  بكاسطة الناخبيفكما يمكف عزؿ القضاة  
( كاليات 6فقد ثقة الناخبيف سببا لمعزؿ ك لك لـ يصدر أم خطأ مف القاضي ك أخذت بو )

 4(.Recallأمريكية ك يعرؼ باسـ )

المتضمف القانكف األساسي  04/11( مف القانكف 63ادة )أما في الجزائر فقد نصت الم 
لمقضاء عمى أنو ال يتـ عزؿ القاضي إال إذا ارتكب خطأ جسيما، كىي األخطاء التي حددتيا 

 ( مف نفس القانكف.62المادة )
                                                 

 .53بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  -1
2
-Serge Guinchard, Ibid, p 132. 

 .55، 54بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع نفسو، ص  -3

 .283د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -4
 .122، 121د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 
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( مف ذات القانكف ينص عمى حؽ كزير العدؿ في إيقاؼ أم قاض إذا تناىى 65لكف المادة )
خطأ جسيما يتعمؽ بكاجبو الميني أك ارتكب جريمة مف جرائـ القانكف العاـ إلى عممو ارتكابو 

مخمة بشرؼ المينة، كىنا فقط يعمـ المجمس األعمى لمقضاء مع إجراء تحقيؽ أكلي مع القاضي، 
كىما إجراءاف ال يقدماف ك ال يؤخراف شيئا بخصكص تدخؿ كزير العدؿ بشكؿ قانكني في 

ت قد تككف صحيحة ك قد تككف غير ذلؾ، كىك تدخؿ تكقيؼ قاض بمجرد كصكؿ معمكما
خطير مف السمطة التنفيذية بصكرة مقننة، فقد يكيؼ أم عمؿ يقكـ بو قاض ما عمى أنو إخبلؿ 
بكاجب ميني، أما األمر الثاني الذم يطرح عبلمات استفياـ ىك لماذا لـ يقـ المجمس األعمى 

ر العدؿ ىك التنبيو فقط إلى أم خطأ مف لمقضاء بيذا اإلجراء بصفة أصمية ك يككف دكر كزي
 جانب أم قاض؟

( مف نفس المادة ك ىك إحالة ممؼ الدعكل 3ك البلفت لمنظر ما كرد في الفقرة )
أشير( مف  6التأديبية إلى المجمس األعمى لمقضاء لمفصؿ فييا، عمى أف يبت فييا خبلؿ )

ف لـ يفصؿ المجمس 04/11( مف القانكف 66تاريخ التكقيؼ بحسب ما جاء في المادة ) ، كا 
خبلؿ ىذه المدة يرجع القاضي إلى ممارسة ميامو بقكة القانكف، لكف المرجح أف المجمس األعمى 
حيف الفصؿ في ىذه القضية فإنو لف يعارض قرار كزير العدؿ القاضي بالتكقيؼ باعتبار أف 

 04/12قانكف ( مف ال3كزير العدؿ ىك نائب الرئيس )رئيس الجميكرية( بمكجب المادة )
المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء ك صبلحياتو، ضؼ إلى ذلؾ أف أغمب التشكيمة يغمب 

 عمييا طابع السمطة التنفيذية.

ك إذا عرجنا عمى الضماف اإلدارم الذم ينبغي أف يتكفر لكؿ قاض ليضمف استقبلؿ 
ر عمى محمؿ الجد، ففي القضاء ك القضاة عمى حد سكاء نجد الكثير مف الدكؿ أخذت ىذا األم

 ( مف الدستكر عمى اختصاص المحكمة العميا بتنظيـ شؤكف القضاء.77الياباف نصت المادة )

، فقد 20/02/1967أما في فرنسا فإنو بمكجب القانكف األساسي لمقضاء الصادر في  
 1أعطي لممجمس األعمى االختصاص األكبر في تنظيـ شؤكف القضاء.

ك نفس الشيء في إيطاليا حيث يتكلى تنظيـ القضاء المجمس األعمى، ك ما يزيد مف  
استقبلليتو ىي طريقة تككينو حيث أف ثمثي أعضاء المجمس ىـ قضاة منتخبكف أما الثمث الباقي 

                                                 
 .280د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .118د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 
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فيتككف مف أشخاص ينتخبيـ البرلماف، حيث يتكلى تعييف القضاة ك ترقيتيـ ك نقميـ ك إعداد 
 1القضائية. ميزانية السمطة

مسؤكؿ  2016المعدؿ في  ( مف الدستكر167ك القاضي في الجزائر بمكجب المادة ) 
 أماـ المجمس األعمى لمقضاء عف كيفية أداء ميمتو كفقا لمقانكف.

المتعمؽ بالقانكف األساسي لمقضاء عمى  04/11( مف القانكف 29تنص المادة ) ك
أثناء مباشرة عممو أك بسببو، كتمتد ىذه الحماية حماية القاضي مف أم تيديد أك إىانة أك قذؼ 

لتشمؿ مرحمة التقاعد، كأم ضرر قد ينجـ عف أم اعتداء فالدكلة مجبرة عمى التعكيض ك تقـك 
 مقاـ القاضي المعتدل عميو لممطالبة بالتعكيض.

( مف نفس القانكف عمى أف حؽ استقرار القاضي في مكاف عممو 26فيما تنص المادة ) 
ك كجو مف أكجو عدـ القابمية لمعزؿ، حيث قد ال يعزؿ القاضي لكف يرمى بو في مضمكف كى

مكاف ناء مقفر ال يتناسب مع شخصو أك صحتو، حيث أف حؽ االستقرار مضمكف لقاضي 
( فقد 26( مف المادة )2( سنكات خدمة فعمية، لكف بحسب الفقرة )10الحكـ الذم مارس )

قضاة متى تكفرت شركط المصمحة أك حسف سير مقضاء نقؿ الليستطيع المجمس األعمى 
( مف نفس المادة أف يقدـ تظمما خبلؿ شير مف 3العدالة، لكف يجكز لمقاضي بمكجب الفقرة )

 أف يفصؿ المجمس األعمى في تظممو في أقرب دكرة لو. عمى التحاقو بمنصب عممو الجديد 

جكز ندب القضاة أك فإنو ال ي قدر مف الضمانات اإلدارية لمقاضيك لتحصيؿ أكبر  
ال  إعارتيـ لكظائؼ أخرل بشكؿ يتنافى ك استقبلؿ القضاء ك أال يتـ ذلؾ إال كفقا لمقانكف، ك

يجكز أف يككف القاضي تابعا لغيره ميما اختمفت درجات مف ىـ أعمى منو أك اختمفت مستكيات 
ك ما جاء في ى المحاكـ التي يمارسكف فييا عمميـ سكاء كانكا زمبلء ليـ أك رؤساء ليـ ك

 2اإلعبلف العالمي الستقبلؿ القضاء.

( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ 20مف الضمانات اإلدارية ما نص عميو المبدأ )ك  
السمطة القضائية، حيث جاء فييا:" ك ينبغي أف تككف القرارات الصادرة بشأف االجراءات 

ال ينطبؽ النظر مف جانب جية مستقمة، ك ادة التأديبية أك إجراءات اإليقاؼ أك العزؿ قابمة إلع

                                                 
 .163. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص د -1

 .281د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .120د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  -   
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ذلؾ عمى القرارات التي تصدرىا المحكمة العميا أك السمطة التشريعية بشأف قضايا االتياـ 
 .الجنائي ك ما يماثميا"

 ءحيدة القضاالفرع الخامس: 

يقصد بحياد القضاء أف يككف القاضي متجردا مف جميع االعتبارات المصمحية أك  
عند نظر النزاع المطركح عميو لمفصؿ فيو، كذلؾ لف يتحقؽ إال بإبعاد الدكافع الشخصية 

القاضي عف كؿ ما يعرضو لخطر التحكـ، كالقانكف كحده ىك الذم يمكنو أف يكفر أسباب 
 1الحياد البلـز لمقاضي.

حيث مف البلـز أف يضمف القانكف لمقاضي كامؿ األمف كحماية شخصو مف أم ضغط  
 2.أك مكركه ضمانا لحياده

 16/01مف التعديؿ الدستكرم رقـ ( 166/1ك قد نص الدستكر الجزائرم في المادة ) 
عمى أف :" القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغكط ك التدخبلت التي قد تضر بأداء ميمتو أك 

المتضمف القانكف األساسي لمقضاء فقد  04/11( مف القانكف 7تمس نزاىة حكمو"، أما المادة )
بشكؿ غير مباشر عند ألزمت القاضي بكاجب التحفظ ك اتقاء كؿ ما مف نصت عمى الحياد 

( 8، فيما نصت المادة )(166/3كىك ما ذىبت إليو المادة ) شأنو أف يمس بحياده ك استقبللو
عمى أف القاضي حينما يصدر حكمو فإنو ال يخضع إال لمبادئ  04/11 مف ذات القانكف

 كالمصمحة العميا لممجتمع. الشرعية ك المساكاة بما يكافؽ القانكف

ك الحياد لكي يتكفر بالمعنى المبلئـ يشترط أف يتكافر فيو ضمانتاف كبيرتاف، الضمانة  
ىي االبتعاد عف السياسة أما الضمانة الثانية فيي ضمانة حياد القضاء في الخصكمة  األكلى ك
لك لـ ينص عمييا الدستكر ك  تعتبر حيدة القضاء مف المبادئ الدستكرية العامة حتى ك 3الجنائية،
باعتبار أنو يمكف استخبلص الحيدة مف مبدأ استقبلؿ القضاء، ىذا األخير الذم يعتبر  صراحة

فبل  ير مستقؿغالقضاء الحريات، فإف لـ يكفر ىذا الضماف بأف كاف  ضمانا لحماية الحقكؽ ك
 .حيادممعنى ل

                                                 
 .303، 302، ص السابؽد. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع  - 1
 .134، 133، ص السابؽركر، استقبلؿ القضاء، المرجع د. أحمد فتحي س -  
 .48، 47يس عمر يكسؼ، المرجع السابؽ، ص  -  
 .181فاركؽ الكيبلني، المرجع السابؽ، ص  -  

 ( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية. 11المبدأ ) - 2
 .195د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -3
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أقر المؤتمر الدكلي لرجاؿ  ك قد نصت عمى الحيدة الكثير مف المكاثيؽ الدكلية، حيث 
 1بأف القاضي ال يمكف أف يعمؿ بصفة محايدة في ظؿ ظركؼ تحكمية. 1959القانكف لعاـ 

 ،مسألة تعرض عمييا بغير تحيز ةك السمطة القضائية مجبرة عمى أف تفصؿ في أي 
 2غير مبالية بأم إغراء أك تيديد. كفقا لمقانكف ع المطركحة أماميا كعمى أساس الكقائ

المحكمة يمكف أف تغير الكصؼ القانكني لمتيمة بشرط أف تمتـز بما قررتو المادة  ك
( ؽ إ ج، ك أف تتقيد بقرار اإلحالة ك بما جاء فيو مف كقائع لكف الحاصؿ أف محكمة 306)

الجنايات أدانت المتيميف بالظرؼ المشدد لجريمة الخطؼ ك ىك التعذيب البدني بالرغـ مف أف 
يشر إلى ذلؾ، بؿ تطرؽ إلى الضرب ك الجرح العمدم ك الذم اعتبرتو المحكمة قرار اإلحالة لـ 

ظرفا مشددا ك جعمت منو جريمة مستقمة، ك كاف عمى المحكمة إذا أرادت استخبلص الظرؼ 
المشدد غير المكجكد في قرار اإلحالة أف تستمع لطمبات النيابة العامة ك تمكف الدفاع مف الرد 

 3.ب قرار لممحكمة العميابحس لكنيا لـ تفعؿ ذلؾ

ك المحكمة ال ييميا إال إحقاؽ العدالة فإذا استأنفت النيابة العامة فإنو يجكز لممجمس 
 4القضائي أف يقضي بتأييد الحكـ أك إلغائو كميا أك جزئيا لصالح المتيـ أك لغير صالحو.

لعامة سكاء ك تطبيقا لمقانكف فإنو يجب عمى رئيس المحكمة أف يتصدل لطمبات النيابة ا
بالرفض أك باإليجاب لكف ما جاء في قضية النائب العاـ ضد )ز ع( أف الحكـ الذم طعنت 

                                                 
 .303، 302فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  د. أحمد -1
 .133، 132د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء، المرجع السابؽ، ص  - 

 .( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية2المبدأ ) -2
لمجمة القضائية، قسـ ا ،16/02/1986قرار بتاريخ  49361قضية )ب ـ ك مف معو( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -3

 . 250 -243 ، ص3/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/01/2009قرار بتاريخ  582337قضية )ؽ ح ف د( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .355-352 ، ص2/2009الكثائؽ، الجزائر، عدد
ضائية، قسـ المجمة الق، 23/01/1990قرار بتاريخ  59470قضية )ب ع( ضد )ط ح، ط ـ، ف ع( ممؼ رقـ  -4

 – 252 ، ص3/1991النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك 
254. 

المجمة القضائية، قسـ ، 23/01/2001قرار بتاريخ  233935رقـ قضية )إ إ( ضد )س ب ك النيابة العامة( ممؼ  -
 . 397-395 ، ص2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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النيابة فيو لـ يتصد لطمبات األخيرة بانقضاء الدعكل العمكمية نظرا الستفادة المتيـ مف تدابير 
 1قانكف الكئاـ المدني.

ياد ك تجرد يجب أف لكي يمارس أم عضك مف أعضاء النيابة العامة ميامو بكؿ حك  
بدكف أم ترىيب أك مضايقة، مياميـ تكفؿ كؿ دكلة ما يؤمف أعضاء النيابة العامة عمى أداء 

أسرىـ عند تعرضيـ ألم خطر محتمؿ أثناء تأدية مف حماية بدنية ألعضاء النيابة ك كما تؤ 
 2كظائفيـ.

ممارسة أم  ك فيما يخص حياد القاضي كابتعاده عف السياسة، فإنو يعني ابتعاده عف 
نشاط سياسي أك إبراز اتجاىو كميكلو السياسي، ففي بريطانيا ال يسمح لمقاضي االنتخاب كال 
، فالقضاة االنجميز  حتى الدخكؿ في معركة االنتخابات كالترشيح لعضكية مجمس العمـك

كبمجرد كلكجيـ عالـ القضاء  -مارسكا السياسة قببل –يختاركف مف بيف كبار المحاميف 
ف عف ممارسة السياسة كالنشاط الحزبي، بالرغـ مف أنو في الماضي القريب كاف ينقطعك 

" caveالقاضي إال جانب كظيفتو يشغؿ كزيرا في الحككمة مثمما حصؿ مع قاضي االستئناؼ "
، لكف منع القضاة 1919ك  1918الذم شغؿ منصبا كزاريا في الحككمة البريطانية عامي  ك

بداء آرائيـ فيو، فميـ الحؽ  االنجميز مف ممارسة السياسة حاليا ال يعني عدـ نقدىـ لمتشريع كا 
 3في نقد السمطة التنفيذية لكف مف غير تحيز ألم طرؼ كاف في نزاع سياسي قائـ.

المتعمؽ بالقانكف  04/11( مف القانكف 14ك قد نص المشرع الجزائرم في المادة )
ماء إلى حزب سياسي أك ممارسة األساسي لمقضاء عمى ضركرة ابتعاد القاضي عف أم انت

 النشاط السياسي.

ك يرل بعض الفقياء االنجميز صعكبة تخيؿ أف القاضي الذم عيف لمفصؿ في نزاع  
مطركح عميو كىك يصدر قراره، مف الصعب بمكاف تخيؿ مدل قدرتو عمى استبعاد قيمو 

محبذ، ألف عنصر  فيك أمر أشبو بالمستحيؿ كفي نفس الكقت أمر غير ةالسياسية ك االجتماعي
العدالة في تطبيؽ القانكف ينبغي أف يتأتى مف القيـ ك المشاعر الشخصية لمقاضي، فالقاضي 
عندما يدخؿ ميكلو السياسية حيف إصدار أم قرار ال لشيء سكل خدمة لممصمحة العامة، كقد 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ، 10/10/2000قرار بتاريخ  252130ممؼ رقـ  -1

 .345 ، ص2003لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
 .( مف المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة5، 4المبدأ ) -2
 .68-65بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  -3
 .196، 195د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  - 
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ىاب، لكف يتيـ بالتحيز أحيانا خاصة إذا فصؿ في قضايا تتعمؽ باالضطرابات كالمظاىرات كاإلر 
الفيصؿ ىك ضركرة أف يتبع القاضي القانكف كيطبقو مراعيا اتجاه الرأم العاـ إذا تكافؽ معو، ك 

 1غير ممـز بمراعاة الرأم العاـ إذا خالؼ حكـ القانكف.

ك لمقضاة الحرية في التعبير ك االعتقاد في تككيف الجمعيات لمدفاع عف مصالحيـ أك  
ة ميابليـ حؽ التجمع، لكف يبقى ذلؾ رىنا بعدـ المساس ب المساىمة في تدريبيـ الميني ك

ك يضاؼ إلى ما سبؽ، حقيـ في المشاركة في المناقشات  2منصبيـ كنزاىة كاستقبلؿ القضاء،
ليـ الحؽ  إقامة العدؿ، ك تعزيز ك حماية حقكؽ اإلنساف، ك العامة لؤلمكر المتصمة بالقانكف ك

ة أك الدكلية مف غير أف يمحقيـ أم أذل مف السمطة في تشكيؿ أك االنضماـ لممنظمات المحمي
 3المينية، لكف يبقى ذلؾ مرتبطا بمدل تطبيقيـ لمقانكف ك اآلداب المعترؼ بيا في كظيفتيـ.

ك ال يكجد أم نص يتكمـ عف حياد القضاء في الدستكر الجزائرم بشكؿ صريح، لكف قد  
( إلى استقبلؿ السمطة 156المادة ) في 2016في تعديؿ  يفيـ ضمنيا مف خبلؿ إشارة الدستكر

، بؿ كرد ما يستشؼ مف ذلؾ بمكجب بالضركرة يقصد أيضا حياد القضاء القضائية عمى أنو
( مف نفس التعديؿ الدستكرم كقد جاء نصيا كما يمي:" يجب عمى القاضي أف 116/3المادة )

 يتفادل أم سمكؾ مف شأنو المساس بنزاىتو".

ياد القضاء في الخصكمة الجنائية ك خاصة في جانبيا ك إذا رجعنا إلى ضمانات ح 
نظرا لمساسيا بالحرية الشخصية، فإنيا تتجمى في إمكانية تعارض  الجزائيةالخاص باإلجراءات 

صدار الحكـ، كلضماف الحياد التاـ ينبغي  كظائؼ القضاء الجنائي مف تكجيو االتياـ كالتحقيؽ كا 
بمبدأ الفصؿ بيف كظائؼ االتياـ كالتحقيؽ  استقبلؿ كؿ جية عف األخرل كىك ما يعرؼ

كالمحاكمة، كىذا صكنا لمحريات الشخصية في أثناء قياـ إجراءات الخصكمة الجنائية كالتي لف 
 4تصاف إذا ترؾ كؿ التقدير في جية كاحدة.

                                                 
 .69، 68، ص السابؽبدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المرجع  -1

 .( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية9، 8المبدأ ) -2
 .( مف المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة9، 8المبدأ ) -3
 .306-304د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -4
 .197د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  - 
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يتكمـ عف استقبلؿ  02/07/2000قد صدر قرار مف المجمس الدستكرم الفرنسي في ك  
خصكص المحاكـ البحرية أية تبعية ك بالرغـ مف أف القرار صدر بالكظائؼ القضائية عف 

 1التجارية إال أف جانبا مف الفقو الفرنسي اعتبره ينسحب عمى القضاء الجنائي.ك 

الفصؿ بيف كظيفة الحكـ مف جية ك كظيفتي االتياـ كالتحقيؽ مف جية أخرل  كما أف 
  2.جيتيفضماف كبير لحيدة القضاء نظرا لمتناقض بيف مككنات ال

 

 

  

                                                 
1
- Christine Lazerges, La question prioritaire de constitutionnalité devant le conseil 

constitutionnel en droit pénal : Entre audace et prudence, revue de sciences criminelles et de 

droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚1 janvier-Mars 2011, p 202.  
2

 .306د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 
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 الباب األول:
 في مرحلة التحقيق  حماية حقوق اإلنسان  

 

حقكؽ اإلنساف قبؿ بداية المحاكمة أىمية بالغة بالنظر إلى ما قد يعترض  تكتسي حماية
ث بفركعيا الثبل -الشرعية الجنائية –سبيميا، ليذا كاف مف البلـز تكفير متطمبات العدالة الجنائية 

يجب ات، شرعية اإلجراءات الجزائية، كشرعية التنفيذ العقابي، ك العقكبالمتمثمة في: شرعية الجرائـ ك 
عف السمطتيف التنفيذية  استقبلؿ ىذا األخيراـ مبدأم المساكاة أماـ القضاء ك جؿ ذلؾ احتر أل
 التشريعية. ك 

حؽ اف لزاما احتراـ قرينة البراءة ك حتى يككف الشخص المتيـ مطمئنا بأنو لف ييضـ حقو كك 
ستثنائي أال يككف المجكء كؿ مرة إلى القضاء االأف يقاضى أماـ قاضيو الطبيعي، ك  المتقاضي في

فاألصؿ ىك أف تككف المحكمة دائمة، ك ىذا لف يتأتى إال بتكفير ضمانات في شخص القاضي 
سكاء في كيفية االختيار، التخصص، ك الكفاية المادية لمقضاة، ك يجب في ذات القضاء أف يككف 

 ئي.ىناؾ حياد لعناصره ك ذلؾ مف خبلؿ الفصؿ بيف كظائؼ الحكـ ك االتياـ ك التحقيؽ االبتدا

ك مرحمة التحقيؽ ليا بالغ األثر في مسار حماية حقكؽ اإلنساف ك بالخصكص في الحالة 
التي يككف فييا الشخص متيما أك حتى مشتبيا بو، ك ما ينجر عف ذلؾ مف حقكؽ أكيدة كحقو في 

 اإلحاطة بما نسب إليو مف تيـ، ك تكفير دفاع لو، ك احتراـ حياتو الخاصة.

لعديد مف أكجو العمؿ القضائي التي قد تتداخؿ باإليجاب أك بالسمب مرحمة اىذ الكما تثير 
مع حماية ىذه الحقكؽ األساسية سكاء في االستجكاب، التفتيش، أك في حاؿ تـ القبض عمى 
الشخص ك تقييد حريتو، ك ما يثيره كذلؾ الحبس المؤقت مف مشكبلت ال حصر ليا بالرغـ مف 

فييا، ك ىك ما سنتناكلو في ىذا الباب الذم قسـ إلى الفصمييف  أىميتو التي ال يمكف ألحد المنازعة
 اآلتييف:

 الفصؿ األكؿ: الضمانات المتعمقة بمركز محؿ التحقيؽ االبتدائي

 كضركرة كجكد محاـالفصؿ الثاني: ضمانات حماية الحقكؽ في حاالت تقييد الحرية 
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 : األولالفصل  
 التحقيق  الضمانات المتعلقة بمركز محل  

 

لما يترتب  الجزائيةتعتبر مرحمة التحقيؽ مف أدؽ ك أصعب المراحؿ في مجاؿ اإلجراءات 
ا مككذا االستجكاب ك  ،التحرمكفقا لما يتأتى مف البحث ك  ،عنيا مف سمكؾ طريقي البراءة أك اإلدانة

فطريؽ التحقيؽ ىك مف ، في مدل صدقية ك جدية الدليؿ البحثيتصؿ بو مف إنكار أك اعتراؼ، ك 
 حتى الضحية.ر الشخص المشتبو فيو أك المتيـ ك سيقرر بنسبة كبيرة مصي

فترضة لمشخص في مرحمة التحقيؽ، كنظرا لذا كاف لزاما التطرؽ إلى حماية الحقكؽ الم
ما يترتب مف حقكؽ عف كؿ صفة قد تمحؽ بالشخص استكجب األمر عمى لخطكرة المرحمة ك 

لى الفر لباحث التطرؽ إلى تعريؼ المتيـ ك ا لى كؿ حقكقو بيف المشتبو فيو، ك ؽ الكاضح بينو ك ا  ا 
ك أافتراض قرينة البراءة، ك حقو في الدفاع ك أسكاء بإحاطتو بكؿ ما نسب إليو مف تيـ،  المؤكدة

 احتراـ حياتو الخاصة.

بشكمو عمى شركط ىامة تتعمؽ قيؽ محاطا بضمانات يمـز أف يتكفر التحكحتى يككف 
دكر لنعرج عمى سمطة الضبط القضائي ك  االستجكاب خبللو، ةاشر مدل إمكانية مببمكاف إجرائو ك ك 

 التحقيؽ.مرحمة النيابة العامة في 

 ىما:قد قسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ك ك 

 حماية المتيـالمبحث األكؿ: 

 مقتضيات التحقيؽ المبحث الثاني: 
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 حماية المتيمالمبحث األول: 

ألجؿ الكصكؿ إلى نتيجة يرجكىا المجتمع مف العدالة الجنائية ينبغي أف يككف الطريؽ إلى  
ذلؾ سالكا مف غير أم تجاكز، ك ما داـ األمر يتعمؽ بأىـ مرحمة في الخصكمة الجنائية أال ك ىي 

نة، مرحمة التحقيؽ ك التي سيترتب عنيا تبعات ىامة بعد ذلؾ سكاء تعمؽ األمر بالبراءة أك باإلدا
ىذه الحماية تتعمؽ  حيث أفكاف لزاما تكفير حماية لممتيـ في أثناء مباشرة إجراءات التحقيؽ 

فمف الضركرم معرفة صفة الشخص المخاطب باإلجراءات الجزائية ك التعامؿ  ،بشخص المتيـ
تبو فيو ألف الفرؽ بينيما كاضح معو يككف كفقا لذلؾ ال غير، فالشخص المتيـ ليس ىك المش

الخمط بيف ذلؾ يؤدم إلى ضياع الكثير مف الحقكؽ ك قد يككف جبر الضرر المعنكم ك المادم ك 
صعبا، لذا كاف مف الميـ معرفة ىذه الصفة ك البحث في حقكؽ المتيـ ك المشتبو فيو كؿ عمى 

ك مف جية ثانية ينبغي أف تكفر حماية لممتيـ يككف ليا بالغ األثر عمى  حدل ىذا مف جية،
 ا متعمقة بالتحقيؽ ذاتو أم أنيا تتعمؽ بشكؿ ك مضمكف ىذا األخير.شخصو لكني

ك كذا  ،ك ىك ما يدفع إلى البحث في كقت ك مكاف مباشرة التحقيؽ ك حدكد ىذه السمطة 
لصبلحياتيا ك لطرؽ البحث ك التحرم  ىذه األخيرةفي حاؿ تجاكز إف كجدت الرقابة المفترضة 

اإلنسانية ك حريتو  -المشتبو فيو –عمى حقكؽ الشخص المتيـ  يؤدم إلى االعتداءقد المعركفة، ما 
  الفردية.

 اثنيف: مطمبيفإلى  المبحثك قد قسـ 

 األكؿ: صفة المتيـ المطمب

 الثاني: حقكؽ المتيـ المطمب

 
 األول: صفة المتيم المطمب

الكاجب العممي في ىذا الجزء مف الدراسة أف نفرد تعريفا لممتيـ ك لممشتبو فيو،  اقتضى 
لكف نتيجة لما ىك حاصؿ في كاقع  في الفقو أك حتى في بعض القكانيفليس ألنو غير مكجكد 

ثناء التقاضي مف عدـ التفرقة بيف المصطمحيف سكاء مف جانب المشرع أك مف السمطة أمر األ
 .القضائية

مف ذلؾ ال يرجع إلى عدـ معرفة الفرؽ لكف نتيجة لمتطبيؽ الجامد لنصكص القانكف ك  
غفاؿ المشرع معالجة ىذا الخمؿ ك عدـ اكتراث السمطة القضائية بما سكؼ ينجر عف تكرار جية، ك  ا 
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التطبيؽ القضائي في معاممة المشتبو فيو كمتيـ، ألف ذلؾ ال يدخؿ ضمف نطاؽ السمطة التقديرية 
 ؿ ىك مفركض أحيانا بالقانكف خطأ ك تجاكزا مف جية ثانية.لمقاضي ب

لذا كاف مف الكاجب اإلشارة إلى ىذا االختبلؼ ك لما يترتب عنو مف مضار، ك مقارنة ما 
 ىك حاصؿ في الجزائر بالتشريع ك القضاء المقارف، ك في سبيؿ ذلؾ برزت أىمية دراسة ما يمي:

 : تعريؼ المتيـالفرع األكؿ

 : الفرؽ بيف المتيـ ك المشتبو فيويالفرع الثان

 : ثبكت صفة المتيـ ك زكالياالفرع الثالث

 تعريف المتيم الفرع األول:

مصطمح المتيـ عديد اإلشكاالت أماـ جيات التحقيؽ ك الحكـ في آف كاحد، ك ىك  يطرح 
القانكف ا جاء بو كؿ مف الفقو، ما أكجب عمى الباحث اإلشارة إلى تعريؼ ىذا األخير كفقا لم

د بيذه الصفة في القضاء، في سبيؿ الكصكؿ إلى بمكرة فكرة كاضحة المعالـ عف الشخص المقصك ك 
، ألف األمر ال يتكقؼ عند ىذا الحد بؿ يتعداه إلى حقكؽ الشخص المتيـ بعد إجراءات التحقيؽ

امؿ مع ذلؾ إف ثبت عميو ىذا التكصيؼ، ك إف لـ يثبت فإف جيات التحقيؽ ك الحكـ مطالبة بالتع
  ذلؾ الشخص كفقا لصفتو الحقيقية ال أف يعامؿ كؿ مف يتعرض إلجراءات التحقيؽ عمى أنو متيـ.

 1تعريف المتيم قانونا -أوال

بثبلثة مسميات مف خبلؿ قانكف الجنايات لعاـ القانكف الفرنسي  عمى المتيـ في تـ التدليؿ 
( كىك لفظ يشمؿ كؿ مشتبو في ارتكاب مخالفة، جنحة، أك جناية، أما  l'Accusé، كىي )1903
( يدؿ عمى كؿ مف يتخذ ضده أم إجراء في الجنح عمى أساس أنو مذنب، بينما Le prévenuلفظ )

عمى كؿ مف يتخذ ضده أم إجراء في الجنايات عمى أساس أنو مذنب، لكف  (L’inculpé) بدؿ لفظ
عدؿ مف األلفاظ السابقة تماشيا مع قانكف  22/08/1958مع صدكر المرسكـ المؤرخ في 

ذ في حقو ( عمى كؿ مف يسأؿ لكف لـ يتخle soupçonneالجديد كأطمؽ لفظ ) الجزائيةاالجراءات 
كعمى العمـك فالمشرع  ،أم لفظ مف األلفاظ الثبلثة السابقة لـ يطمؽ عمى المشتبو أم إجراء، ك

 الفرنسي لـ يعط تعريفا كاضحا لممتيـ.

نفس الشيء في المممكة المتحدة اإلنجميزية، لكف القاعدة الثانية مف قكاعد القضاة لعاـ  ك 
إلرشاد الشرطة تكضح الفرؽ بيف المشتبو فيو كالمتيـ، كالتي تنص عمى أنو في حاؿ تأكد  1906

                                                 
  .15، 12د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1
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مشرطة مف أف الشخص ىك المتيـ بارتكاب جريمة، ينبغي أف تنبيو إلمكانية عدـ اإلدالء بأم قكؿ ل
تصبح ألنو يعتبر في ىذه الحالة محط اتياـ كستدكف كؿ أقكالو إف ىك تكمـ، ك  –حؽ الصمت  –

 االشتباه.  و، كىذا التحذير مف الشرطة يمثؿ الحد الفاصؿ بيف مرحمتي االتياـ كنيدليبل يمكف أف يد

لعاـ  447( مف قانكف االجراءات الجنائية رقـ 60/1أما في إيطاليا فقد نصت المادة ) 
عمى تعريؼ الشخص المتيـ بقكليا:" يعتبر متيما الشخص الذم ينسب إليو ارتكاب جريمة  1988

في التحقيؽ الذم يحاؿ بمقتضاه إلى المحاكمة العادية أك المحاكمة المباشرة أك إلصدار أمر 
في تكميفو ( أك 447/1جنائي باإلدانة قبمو أك لتطبيؽ العقكبة المنصكص عمييا في المادة )

 ( كفي المحاكمة المستعجمة". 555عمى نص المادة ) لممحاكمة بناء بالحضكر

ك فيما يخص المشرع المصرم فإنو لـ يعرؼ المتيـ، كتجاكز استعماؿ المشرع لمفظ  
"المتيـ" ليعممو عمى كؿ مراحؿ الدعكل الجنائية، حتى كلك كاف الشخص مشتبيا فيو بداية، حيث 

نائية عمى أنو:" لمأمكرم الضبط القضائي أثناء جمع ( قانكف االجراءات الج29نصت المادة )
االستدالالت أف يسمعكا أقكاؿ مف يككف لدييـ معمكمات عف الكقائع الجنائية كمرتكبييا كأف يسألكا 
المتيـ عف ذلؾ"، كيظير جميا مف ىذه المادة أف المشرع أطمؽ كصؼ المتيـ عمى الشخص كىك 

 د إلى مرحمة االتياـ.الزاؿ في مرحمة االشتباه، كلـ يدخؿ بع

( مف 34بؿ ما جاء في نص المادة )  عمى تعريؼ المتيـالمصرم ك لـ ينص المشرع  
أنو يمكف لمأمكر الضبط إذا رأل أف ىناؾ دالئؿ قكية ككافية لتكجيو االتياـ،  عمىذات القانكف 

، حيث جاء في حتى كلك لـ تؤد حتما إلى إثبات التيمة، بؿ مجرد الشبية قد تككف دافعا لئليقاؼ
( ما يمي:" لمأمكرم الضبط القضائي في أحكاؿ التمبس بالجنايات أك الجنح التي يعاقب 34المادة )

عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير أف يأمر بالقبض عمى المتيـ الحاضر الذم تكجد دالئؿ 
 كافية عمى اتيامو ".

كحتى بعد تعديمو بمكجب القانكف  1996لعاـ الدستكر الجزائرم كبالرجكع إلى الجزائر فإف  
لككاف بسيطا يفيد بمعرفة متى ك لـ يشر إلى أم تمميح بخصكصو ك  المتيـلـ يعرؼ  16/01رقـ 

قانكف  ال حتى فيفي قانكف العقكبات ك  وكما لـ يرد تعريفيطمؽ كصؼ "متيـ" عمى شخص ما، 
  .ة أك إعبلف دكلييفو في أم اتفاقيتعر  كذلؾ لـ يرد، ك اإلجراءات الجزائية

 التعريف القضائي لممتيم -ثانيا

التي يمكف خبلليا تكجيو  بؿ فقط كاف يبرر الحاالت ـلـ يعرؼ القضاء الفرنسي المتي 
حالتو عمى جية  االتياـ كالتي نص عمييا القانكف، كمف جممتيا كجكد أدلة كافية إلدانة المتيـ كا 
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درجت األحكاـ عمى التفرقة بيف المشتبو فيو قد الحكـ، أما في الكاليات المتحدة األمريكية فإنو 
كالمتيـ، كاعتبرت التحذيرات التي تتـ طبقا لتحذيرات "ميرندا" الحد الفاصؿ بيف المشتبو فيو كالمتيـ، 

 كنفس الشيء في انجمترا طبقا لمقاعدة الثانية مف قكاعد القضاة.

طاليا فإنو ال يسبغ عمى الشخص صفة االتياـ إال عندما تباشر النيابة العامة أما في إي 
 إجراءات التحقيؽ ضد الشخص بناء عمى شككل أك ببلغ.  

كؿ  بأف -نظرا لعدـ تعريؼ القانكف لممتيـ -اعترفت محكمة النقض صراحة  في مصر ك 
مف أم جية كانت يعتبر متيما، كالشخص قد يعتبر متيما  تياـ بارتكاب جريمة مامف كجو إليو اال

حتى أثناء قياـ رجاؿ الضبطية القضائية بميمة جمع االستدالالت التي يجركنيا طبقا لممادتيف 
( مف قانكف االجراءات الجنائية، مادامت قد حامت حكلو شبية بأف لو ضمعا في ارتكاب 29، 21)

 1ع االستدالالت فييا.الجريمة التي يقـك أكلئؾ الرجاؿ بجم

قد جاء أيضا في قضاء محكمة النقض أف لفظ المتيـ يطمؽ عمى أم شخص كاف محبل  ك 
 02/01/1977إلجراءات االستدالؿ أك التحقيؽ أك المحاكمة، حيث جاء في قرار صادر بتاريخ 

كنا مف أف بأف المتيـ:" ىك مف كجو إليو االتياـ مف أم جية بارتكاب جريمة معينة، فبل مانع قان
يعتبر الشخص متيما أثناء قياـ رجاؿ الضبطية القضائية بميمة جمع االستدالالت مادامت قد 
حامت حكلو شبية بأف لو ضمعا في ارتكاب الجريمة التي يجمع بصددىا االستدالالت"، كفي قضاء 

كضع الريب ستيقاؼ بكضع المتيـ نفسو بإرادتو كاختياره ملنفس المحكمة جاء فيو:" يتحقؽ االآخر 
كالشبيات، بما يبرر لرجاؿ السمطة القضائية استيقافو لمكشؼ عف حقيقة أمره"، أم أف مجرد إيقاؼ 

 2شخص لمجرد ككنو كضع نفسو مكانا لمشبية ك الريبة، يمكف أف يعتبر في ىذه الحالة متيما.

ك ىك  ك لـ يعرؼ القاضي الجزائرم المتيـ في أم قرار مف القرارات القضائية المنشكرة 
ضعؼ يمكف تفيمو لسبب كحيد  ك كاحد ك ىك أف أم شخص ك لك كاف مشتبيا فيو فإنو في نظر 
القضاء الجنائي الجزائرم يعتبر متيما حتى ك لك كاف غير ذلؾ ك ىك األمر الذم لـ يستفز 

المحكمة العميا  ك ىيالقاضي الجنائي الجزائرم ممثبل في رأس االجتياد القضائي في الجزائر 
ىذا مف كجكد ذلؾ مف عدمو إعطاء تعريؼ لممتيـ ألنو ال ييمو  ألجؿقبميا المجمس األعمى ك 

                                                 
 .27، 26فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  د. عمي -1
 .11، 10، ص 2004عدلي خميؿ، استجكاب المتيـ فقيا كقضاء، دار الكتب القانكنية، مصر،  - 

 .28فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  د. عمي -2
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قضاء المقارف المبادر الجزائرم ليس مف شاكمة الالقاضي الجنائي  فإفمف جية ثانية ك  ،جية
 النقد ك التعديؿ ك التجريح.لبلجتياد ك 

 التعريف الفقيي لممتيم -ثالثا

ك إحجاـ العديد مف قضاء دكؿ العالـ عمى تعريؼ المتيـ، أماـ سككت أغمب التشريعات  
تدخؿ الفقو ليدلي برأيو متسمحا بحججو في ىذا الشأف، ك ما يميز الفقو ىك عدـ اتفاقو عمى تعريؼ 

 المتيـ سكاء كاف الفقو الغربي أـ العربي.

يصدر  ( كىك كؿ مف يقبض عميو، حتى كلك لـImputatoيفرؽ الفقو اإليطالي بيف المتيـ ) 
في حقو أمر بالقبض في بعض األحياف، لكف بشرط أف يككف تحت كصاية السمطة القضائية، أك 

 إليو الجريمة في أية دعكل جنائية. تنسبىك كؿ مف 

إذا (، consideratoكيرل الفقو اإليطالي مف ناحية أخرل أف الشخص يمكف اعتباره متيما ) 
 تعقبو ، أك كؿ مف يتـ البحث عنو كبأنو الجاني في أم ببلغ أك شككل أك طمب أك إذف تكصيفو تـ

تكجب يضده  المناسبة جراءاتاالاتخاذ  الذم يجب فيو الكقتفي ف ما، لجريمة ارتكابو عمى أساس
 1.كمتيـ وبحقكق االعتراؼ

قراف ذلؾ   بتكافر أدلة دامغة أما الفقو العربي فقد اختمؼ بيف متشدد في إطبلؽ لفظ متيـ كا 
بيف مف اعتبر مجرد تقييد الحرية بكاسطة إجراء تـ اتخاذه مف قبؿ السمطة العامة سببا  أكيدة، ك ك

في اعتبار الشخص متيما، أك حتى االشتباه في الشخص قد يؤدم إلى اعتباره متيما في رأم 
اعتبر مجرد بي مف الفقو العر البعض اآلخر  البعض لمجرد تحريؾ الدعكل الجنائية ضده، ك

متيما حتى كلك لـ يؤد تجعؿ منو االشتباه في الشخص بدالئؿ مرجحة عمى ارتكابو لمفعؿ اإلجرامي 
 2ذلؾ إلى تحريؾ الدعكل الجنائية.
                                                 

 .21فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  د. عمي -1

 تعريفات الفقياء العرب لممتيـ جاءت كما يمي: -2
 كافية لتكجيو االتياـ إليو كتحريؾ الدعكل الجنائية قبمو ". " ىك مف تكافرت ضده أدلة أك قرائف قكية

" مف أقيمت ضده الدعكل الجنائية أك مف اتخذت بكاسطة أعضاء السمطة العامة إجراءات ترمي إلى إسناد فعؿ أك 
 امتناع إليو، إذا ترتب عمييا تقييد حريتو أك كانت تيدؼ إلى إثبات إدانتو بمخالفة جنائية ".

ميو في الدعكل الجنائية ىك كؿ شخص ثارت ضده شبيات ارتكاب فعؿ يكصؼ بأنو جريمة بمكجب " المدعى ع
 القكانيف العقابية سكاء كاف فاعبل أصميا لمجريمة، أك شريكا فييا ".

" كؿ شخص تثكر ضده شبيات ارتكابو فعبل إجراميا فيمتـز بمكاجية االدعاء، بمسؤكليتو عنو كالخضكع لئلجراءات 
 ىا القانكف كتستيدؼ تمحيص ىذه الشبيات كتقدير قيمتيا ثـ تقرير البراءة أك اإلدانة ".التي يحدد
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يمكف مف خبلليا أف يعتبر الشخص متيما  مف رجاؿ الفقو حددكا حاالت ثبلث ك البعض 
 إذا اتخذت إحداىا في حقو كىي:

و أمر القبض عميو مف النيابة العامة أك مف قبض عميو ليككف تحت مف صدر في حق -1" 
 تصرفيا.

مف تنسب إليو الجريمة في عمؿ مف األعماؿ اإلجرائية الجنائية كمحضر شرطة أك  -2 
 محضر نيابة.

 1المبمغ ضده في ببلغ عف جريمة ". -3 

 و المشتبو فيو الفرق بين المتيم :الفرع الثاني

فاعتبر المشتبو فيو حسب بعض الفقو كؿ مف قدـ  المتيـ ك المشتبو بو ز الفقو بيفك قد مي 
بعض إجراءات االستدالؿ أك  2،ضده ببلغ أك شككل أك أجرل بشأنو مأمكر الضبط القضائي

التحريات، أما البعض اآلخر مف الفقو فقد كاف كاضحا في ككف المشتبو فيو ىك الشخص الذم لـ 
 يتخذ في حقو أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ. 

لكف الخمط بينيما قد يؤدم إلى  فالمتيـ يختمؼ عف المشتبو فيو بشكؿ كاضح ك جمي 
ة في جانب الشخص المشتبو فيو، كبالرغـ مف ذلؾ درجت بعض اختزاؿ الكثير مف الحقكؽ، خاص

                                                                                                                                               

" ىك مف حركت ضده الدعكل الجنائية بتكجيو التيمة إليو مف سمطة تحقيؽ مختصة صراحة أثناء االستجكاب أك 
 ضمنا بكؿ إجراء مقيد لمحرية بناء عمى دالئؿ كافية منسكبة إليو ".

شخص تثكر بدالئؿ مرجحة ارتكابو فعبل إجرائيا كقامت ضده أم سمطة بأم إجراء قانكني أك عمؿ " باعتباره كؿ 
مادم فيمتـز بمكاجية االدعاء بمسؤكليتو عنو كالخضكع لئلجراءات التي يحددىا القانكف كتستيدؼ تمحيص ىذه 

 الشبيات كتقدير قيمتيا ثـ تقرير البراءة أك اإلدانة ". 
 .25، 23، 22، 21ف، المرجع السابؽ، ص فضؿ البكعيني د. عمي -
د. نايؼ بف محمد السمطاف، حقكؽ المتيـ في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، دار الثقافة، األردف،  -

 .27، 26، ص 2005

 .23،  22فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  د. عمي -1

ئر بمصطمح " ضابط الشرطة القضائية"، استبدلت عبارة مأمكر الضبط القضائي التي كانت سائدة في الجزا -2
 1985يناير  26المكافؽ لػ  1405جمادل األكلى  5المؤرخ في  85/02( مف القانكف رقـ 3بمكجب المادة )

 6(، مؤرخة في 5المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد ) 66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ 
، لكف عبارة مأمكر الضبط القضائي في البعض القكانيف ك الفقو 1985يناير  27لػ  المكافؽ 1405جمادل األكلى 

 العربي الزالت سارية. 
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القكانيف عمى الخمط بينيما كالقانكف المصرم، ك المشتبو فيو المقصكد مف الدراسة في مصر ىك 
الذم ينصب عمى قانكف االجراءات الجنائية المصرم، كال يشمؿ المشتبو فييـ الصادر بشأنيـ 

لسنة  110، كالقانكف رقـ 1959لسنة  57القكانيف رقـ كالمعدؿ ب 1954لسنة  98القانكف رقـ 
 1983.1لسنة  96، كالقانكف رقـ 1980

ك بالرجكع إلى قانكف االجراءات الجنائية المصرم يظير بشكؿ كاضح عدـ تفريؽ المشرع  
( كؿ شخص خضع إلجراءات االستدالؿ أك 29حسب المادة )بالمصرم بيف المشتبو فيو كالمتيـ، ف

لـ يفرؽ المشرع المصرم  (، ك35)ك  (34نفس الشيء كرد في المادتيف ) متيما، ك التحقيؽ يعد
في خبلؿ مراحؿ الدعكل الجنائية، فأطمؽ صفة المتيـ عمى ك المشتبو فيو  كذلؾ بيف المتيـ 

 الشخص سكاء كاف في مرحمة التحقيؽ االبتدائي أك المحاكمة.

إلصاؽ صفة التيمة في كؿ مف كجو ك نفس األمر بالنسبة لمقضاء المصرم حيث جرل  
ثناء قياـ رجاؿ إليو االتياـ مف أم جية بارتكاب جريمة معينة، فالشخص قد يعتبر متيما أ

                                                 
د. أسامة عبد اهلل قايد، حقكؽ كضمانات المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة  -1
 .22، 21، 17، ص 1994(، 3)

شخص تزيد سنو عمى ثماني عشرة سنة حكـ عميػو أكثػر مػف مػرة فػي إحػدل الجػرائـ : " يعد مشتبيا فيو كؿ 5المادة 
 اآلتية أك اشتير عنو ألسباب مقبكلة أنو اعتاد عمى ارتكاب بعض الجرائـ أك األفعاؿ اآلتية:

 االعتداء عمى النفس أك الماؿ أك التيديد بذلؾ. -1
 ك المختمسة.الكساطة في إعادة األشخاص المخطكفيف أك األشياء المسركقة أ -2
 تعطيؿ كسائؿ المكاصبلت أك المخابرات ذات المنفعة العامة. -3
 اإلتجار بالمكاد السامة أك المخدرة أك تقديميا لمغير. -4
تزييؼ النقكد أك تزكير أكراؽ النقد الحككمية أك أكراؽ البنكؾ الجائز تداكليا في الببلد أك التػركيج أك  -5

 تقميد شيء مما ذكر.
 في شأف مكافحة الدعارة. 1961لسنة  10ا في القانكف رقـ الجرائـ المنصكص عميي -6
خفػاء الجنػاة، المنصػكص عمييػا فػي البػاب الثػامف مػف الكتػاب الثػاني مػف  -7 جرائـ ىركب المحبكسػيف كا 

 قانكف العقكبات.
 جرائـ االتجار في األسمحة أك الذخائر. -8
جريمػػة نتيجػػػة ليػػذا اإلعػػػداد ك إعػػداد الغيػػػر الرتكػػاب الجػػػرائـ أك تػػدريبيـ عمػػػى ارتكابيػػا كلػػػك لػػـ تقػػػع  -9

 التدريب.
 إيكاء المشتبو فييـ كفقا ألحكاـ ىذا القانكف بقصد تيديد الغير أك فرض السيطرة عميو." -10 
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بميمة جمع االستدالالت لمجرد أف الشخص حامت حكلو شبيات بارتكابو  الضبطية القضائية
 1لجريمة معينة.

تبو فيو في قانكف تحقيؽ المشأكصاؼ المشرع الفرنسي مف جانبو لـ يحدد  ك كذلؾ 
، لكف 1903، كما أنو لـ يميز بيف المتيـ كالمشتبو فيو في مرسكـ سنة 1897الجنايات لعاـ 
فقد ميز صراحة بيف المشتبو فيو كالمتيـ، كميز بيف المرحمة  1958أكت  22بصدكر مرسكـ 

كصؼ المشتبو  السابقة عمى االتياـ كمرحمة االتياـ، ك أطمؽ عمى الشخص في المرحمة األكلى
فيو، كما ميز بيف المتيـ المحاؿ إلى محكمة الجنايات كالمتيـ المحاؿ إلى محكمة الجنح 
كالمخالفات، كما أقاـ المشرع الفرنسي مرحمة كسطى بيف االشتباه كاالتياـ كىي المرحمة المتعمقة 

كعدـ اعتباره  بالشاىد المشتبو فيو، حيث أعطى الحؽ لمشاىد في أف يمتنع عف اإلدالء بأقكالو
التي يتيحيا شاىدا، كمف حقو أف يطمب أف يعامؿ كمتيـ حتى يتمكف مف االستفادة مف الضمانات 

قى تمبية ىذا الطمب األخير ائية الفرنسي كمنيا حؽ االستعانة بمحاـ، لكف تبز قانكف االجراءات الج
كافية التياـ ىذا الشخص قد يرل المحقؽ بأنو لـ تتكافر دالئؿ فبإجابتو مف قبؿ المحقؽ،  ةمرىكن

 فبل يستجيب لطمبو. 

لكف قد يستطيع الشاىد أف يتمسؾ بصفتو كشاىد كقد يمبى طمبو، إال إذا رأل المحقؽ أف  
دالئؿ قكية كافية لتكجيو االتياـ لو ك استجكابو عمى أساس أنو متيـ ال شاىد،  ىناؾ قرائف ك

إذا تأخر عف تكجيو  ك لو دكف أم تأخير ة تكجيو االتياـكأعطى القانكف لممحقؽ في ىذه المحظ
قرف القضاء  كقرائف تديف الشخص،  االتياـ يرتب المشرع البطبلف كجزاء بالرغـ مف تكفر أدلة ك

الفرنسي البطبلف في ىذه الحالة بسكء نية المحقؽ، ككف الشخص أدل اليميف ألجؿ اإلدالء بأقكالو 
مانو مف ضمانات الدفاع كاستدراجو لمحصكؿ عمى ر تأخير تكجيو االتياـ بنية حر اكشاىد، لكف قر 
 2اعتراؼ منو.

                                                 
 ،1945لسػػنة  98جػػاء فػػي قػػرار محكمػػة الػػنقض المصػػرية مػػا يمػػي: " إف االشػػتباه فػػي حكػػـ المرسػػـك بقػػانكف رقػػـ  -1

كىػذا الكصػؼ بطبيعتػو لػيس فعػبل يحػس فػي الخػارج كال كاقعػة ماديػة يػدفعيا  حالة تقـك في نفس خطيرة قابمػة لئلجػراـ
نمػا افتػرض الشػارع بيػذا الكصػؼ كمػكف الخطػر فػي شػخص المتصػؼ بػو، كرتػب عميػو  نشاط الجاني إلػى الكجػكد، كا 

كػاف  محاسبتو كعقابو عنو فإذا بدر مف المشتبو فيو بعد الحكـ عميو بكصفو تحت مراقبة الشرطة فعػؿ يؤكػد خطكرتػو
ىذا الفعؿ كحده كافيا العتباره عائدا لحالة االشتباه مستحقا لمعقكبة المفركضة في الفقرة الثانيػة مػف المػادة السادسػة"، 

 ."977رقـ  15س  1964مارس  31نقض 
 . 37د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -
 .44-40د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع نفسو، ص  -2
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الشبية  ك دالشاى أما الفقو الفرنسي القديـ فقد اعتبر المشتبو فيو يقع كسطا بيف المتيـ ك 
الكفاية  إذا لـ ترؽ ىذه األدلة إلى القكة ك ينبغي أف تككف مسببة بعناصر مادية مممكسة، ك

و، أما الفقو الحديث فيرل في الشخص المشتبو فيو ذلؾ فيتبو اعتبر الشخص مجرد مشالبلزمتيف 
لك اتخذت ضده الشرطة إجراءات ك الذم لـ يتخذ في حقو أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ حتى 

كاالستيقاؼ أك سماعو أك جمع المعمكمات أك التحفظ عميو أك التحرم أك حتى سماع أقكالو معينة 
إنو يظؿ مشتبيا فيو ما داـ لـ يتخذ في حقو أم إجراء مف في حالة التمبس بارتكاب جريمة، ف
 1التفتيش. إجراءات التحقيؽ االبتدائي كالقبض ك

 criminal)ا ػػاليػػػػح ( كAccusedاه )ػػػـ كسمػػمتيػف الػرؽ بيػػػد فػي فقػػػريكػػا المشرع األمػػػػػػأم

defendant) ك ( بيف المشتبو فيوsuspectك ،) ( 2حسب المادة ) مف قانكف القبض المكحد
المعمكمات  ك مف يستكقؼ ألجؿ التحقؽ مف ىكيتو ( فإف الشخص المشتبو فيو ىك كؿ1941)

عمى أف ال تتجاكز مدة اإليقاؼ  قتضت الضركرةاحجزه إذا  المرتبطة بو، أك تفشيو تفشيا ظاىريا ك
حجزه ألجؿ عرضو عمى ساعتيف، كال ينبغي إيقافو أكثر مف ذلؾ إال إذا كجو لو اتياـ أك تمديد 

قاضي التحقيؽ، كال يكصؼ الشخص في الحالة األخيرة بالمتيـ حتى يباشر معو قاضي التحقيؽ 
ذا تكفر لديو االعتقاد الكافي أك أدلة يستطيع أف يكجو لو مف خبلليا االتياـ يسمى متيما  تحقيقو كا 

 2منذ ىذه المحظة.

ة مف نصكص نبلحظ بأف المشرع بالنظر إلى ما جاء بو قانكف اإلجراءات الجزائيك 
مف معرفة ذلؾ الجزائرم لـ يعر أم أىمية لمتفرقة بيف الشخص المشتبو فيو ك المتيـ حيث يتسنى 

 خبلؿ ما يمي:

( ؽ إ ج مف أجؿ 40، 37بالرغـ مف أنو جاء عمى ذكر " مشتبو فيو" في نصي المادتيف )
إال أنو ال يعامؿ  ،مباشرة التحقيؽتحديد اختصاص كؿ مف ككيؿ الجميكرية ك قاضي التحقيؽ في 

 حقيقة كمشتبو فيو بؿ كمتيـ.

( ؽ إ ج أف الشخص مشتبو فيو متمبسا بارتكاب جناية 41ك اعتبر المشرع بمكجب المادة )
أك تـ العثكر بحكزتو  ،أك جنحة لمجرد تتبعو مف العامة بالصياح بعد كقت قريب جدا مف كقكعيا

 ر تؤدم إلى افتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة.أك كجدت آثا ،عمى أشياء أك دالئؿ

                                                 
 .45مة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص د. أسا -1

 .48د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع نفسو، ص  -2
 .14، 13فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  د. عمي - 
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أك  ،ك يعتبر الشخص مشتبيا فيو ك متمبسا بجناية أك جنحة إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ
 كشفيا صاحب المنزؿ ك بادر إلى استدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا.

الجنحة المتمبس بيا  ( ؽ إ ج ىناؾ تعارض حيث إذا لـ يقدـ مرتكب59/1ففي المادة )
ضمانات كافية لمحضكر ك كاف الفعؿ معاقبا عميو بعقكبة الحبس يصدر ككيؿ الجميكرية أمرا 
بحبس المتيـ بعد ضمانات االشتباه، فاالشتباه ىك فقط مصطمح كارد في قانكف اإلجراءات الجزائية  

 ،( إعطاء صكرة كردية2حتى ك لك حاكؿ المشرع في الفقرة ) فعميا فإف الشخص يعامؿ كمتيـلكف 
بالقكؿ بأنو لمشخص المشتبو فيو الحؽ في االستعانة بمحاـ عند مثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية ك يتـ 

 استجكابو بحضكر محاميو ك ينكه بذلؾ في محضر االستجكاب.

ك يحيمو  د لمتأكيد عمى أف ىذا الشخص متيـك يعك مف نفس المادة ( 3ليأتي في الفقرة )
كمة طبقا إلجراءات الجنح المتمبس بيا، لكف المشرع تدارؾ األمر ك ألغى المادة فكرا عمى المح

 .15/02( ؽ إ ج بمكجب األمر رقـ 59)

( ؽ إ ج سمطة اتياـ أم شخص ساىـ 67كما يممؾ قاضي التحقيؽ بمكجب المادة )
معدلة باألمر ( ؽ إ ج ال65بصفتو فاعبل شريكا في الكقائع المحاؿ التحقيؽ فييا إليو، أما المادة )

نو يمكف أف يكقؼ لمنظر أم شخص مف قبؿ ضابط الشرطة قد نصت عمى أف 15/02رقـ 
القضائية لمجرد االشتباه فيو عمى أنو ارتكب جناية أك جنحة يعاقب عمييا القانكف بالسجف ك يمكف 

 مباشرة.ك تثبت لو صفة المتيـ بطريقة غير أم أنو يعامؿ معاممة المتيـ  ،أف يمدد التكقيؼ لمنظر

ك ال كجكد لحالة االشتباه أماـ محكمة الجنايات بؿ كؿ مف يحاؿ إلييا فيك متيـ بدءا مف 
  ( ؽ إ ج.279( ؽ إ ج إلى المادة )268المادة )

ك بالنسبة لمقضاء الجنائي الجزائرم فإنو ال أثر لبلشتباه ك ال لمشخص المشتبو فيو بؿ  
يعامؿ كؿ شخص عمى أنو متيـ إلى أف يثبت العكس ك قد جاء ذلؾ في العديد مف القرارات نذكر 

حيث تـ إدانة شخص ك اتيامو منيا ما يمي: مف ذلؾ ما جاء في قضية )ش ـ( ضد النيابة العامة 
 ي، مف أجؿ القذؼ تطبيقا لنص(Le soir d’Algérie)اس أنو صاحب مقاؿ نشر في جريدة عمى أس

( ؽ ع، ك ىك ما أدل بالمساس بشرؼ ك اعتبار أعضاء المندكبية التنفيذية 298، 296المادتيف )
أف الحقا ليتبيف  يو حتى برغـ إنكاره لما نسب إليوحيزر، حيث لـ يعتبر مجرد مشتبو ف لبمدية

المقاؿ ىي مكاطنة تقدمت إلى ذات المندكبية ك نظرا لسكء معاممتيا تقدمت إلى الجريدة صاحب 
( في حيف كاف األجدر تتبع صاحب المقاؿ ك مدير R.Sالمذككرة لنشر المقاؿ ك الذم كقع بحرفي )

الجريدة ألف الطاعف )ش ـ( أجنبي بالنسبة ليذه القضية ك ىك ما يبيف بكضكح عدـ اعتراؼ 
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جنائي بحالة االشتباه ك ما تفرضو مف حقكؽ لصالح المشتبو فيو قبؿ االنتقاؿ لمرحمة القاضي ال
االتياـ، ك ىك اعتداء صارخ عمى حقكؽ اإلنساف ألنو ك ببساطة يمكف جرجرة أم شخص إلى 

لكقت بيف الدفاع االقضاء ك اتيامو ك ىك ما يؤدم بو إلى خسارة معنكية ك مادية مؤكدة ك تضييع 
 1ير جدكل.ك القضاء بغ

حيث لـ يؤخذ بإنكار المتيـ  ك ىك ما حصؿ كذلؾ في قضية )ب ب( ضد النيابة العامة  
لكؿ ما نسب إليو طكاؿ مراحؿ الدعكل بدءا مف مرحمة البحث االبتدائي مركرا أماـ قاضي التحقيؽ 

الشخص ال زاؿ مشتبيا فيو في  -ك كذلؾ في الجمسة، حيث ال يكجد دليؿ قاطع يثبت التيمة
تمؾ  بعديكميف  كقعبكجكد عبلقة بيف المشاجرة ك سقكط الضحية عمى األرض الذم  -ألصؿا

تعرضت  ايتمد فقط عمى تصريحات الضحية ك أنالكاقعة حيث لـ يناقش إنكار المتيـ بؿ اع
لمضرب مف قبؿ الطاعف )ب ب( بدكف تبياف أم عنصر مف عناصر الجريمة المتابع ألجميا مثمما 

ؿ اكتفى قضاة المكضكع بسرد الكقائع ك التي عمى إثرىا أديف ب( ؽ إ ج 379تقضي بو المادة )
الشخص ك ىك ما أدل إلى نقض القرار مف قبؿ المجمس األعمى حيث يتبيف بكضكح مرة أخرل 

 2انعداـ مرحمة االشتباه بؿ المجكء في كؿ مرة مف خبلؿ التطبيؽ القضائي لمرحمة االتياـ.

ك ىك ما جاء أيضا في قضية )ب ؼ( ضد )ق د، النيابة العامة( حيث تـ تكجيو تيمة  
( ؽ ع، دكف تبياف الركف 299لمطاعف )ب ؼ( ك طبقت عميو أحكاـ المادة )السب ك الشتـ 

اتيـ ك أديف في قضية أخرل ك  3،المادم ليذه الجريمة ك ىك األمر الذم أدل إلى نقض القرار
ة دكف تبياف عناصرىا ك مناقشة األقكاؿ التي تعتبر إىانة ك طبؽ قضاة الطاعف بجريمة اإلىان

 4( ؽ ع.144المكضكع في الدرجتيف مباشرة أحكاـ المادة )

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف ، 31/05/2000قرار بتاريخ  203523ممؼ رقـ  -1

 .400-398 ، ص2/2001الحراش الجزائر، العدد الكطني لؤلشغاؿ التربكية 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 14/11/1989قرار بتاريخ  555ممؼ رقـ  -2

 .174، 173 ، ص1/1991الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف المجمة ، 14/03/2000قرار بتاريخ  193556ممؼ رقـ  -3

 .184، 183 ، ص1/2002الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص الجزء 
قرار بتاريخ  187527قضية )ب ع، ح ج( ضد )كزارة الصحة ك السكف، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -4

 العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 26/04/2000
 .185 ، ص1/2002عدد خاص الجزء 
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 1و زواليا االتيامثبوت صفة  الفرع الثالث:

كافية لتكجيو االتياـ لو،  صفة المتيـ ال تثبت لمشخص إال إذا كانت ىناؾ دالئؿ قكية ك 
رأت  لك تعدد الجناة ك بمجرد تحريؾ الدعكل الجنائية ضد الشخص، حتى ك ىذه الصفة تثبت ك

ابتداء مف ىذه المحظة  النيابة العامة كفؽ تقديرىا أف شخصا كاحدا ىك مف تكجو لو التيمة، فإنو ك
ثبكت ىذه الصفة يعطي لممتيـ الحؽ في  تثبت لو ىذه الصفة في حيف ال تمحؽ بالبقية، ك

الثاني مف ىذا  المطمبرىا مف الحقكؽ التي سكؼ نأتي إلى ذكرىا في غي االستعانة بمحاـ ك
لف تزكؿ عنو إال بحكـ إدانة، كينبغي معاممتو  الشخص المتيـ ال تفارقو قرينة البراءة ك، ك المبحث

 طكاؿ سير اإلجراءات عمى أنو برمء.

عد التحقيؽ ببأمر مف قاضي نشأت صفة االتياـ  جاء في قرار لممحكمة العميا أففقد 
استئناؼ  حيث اعتبرت المحكمة العميا أف، أيدتو في ذلؾ غرفة االتياـتكجيو االتياـ إلى الطاعف ك 

ج (ؽ إ172مادة )الطاعف أمر قاضي التحقيؽ ال يجكز ألنو ال يدخؿ ضمف األكامر المحددة في ال
 2التي يجكز فييا لممتيـ استئنافيا أماـ غرفة االتياـ.ك  عمى سبيؿ الحصر

أف تثبت صفة المتيـ  لكف قد يحدث استثناء بتكجيو االتياـ إليوثبكت صفة المتيـ تككف  ك 
قبؿ تكجيو االتياـ، كما قد تثبت الصفة باتياـ يكجيو األفراد عند رفعيـ الدعكل الجنائية عف طريؽ 

 االدعاء المباشر.

 كقد تزكؿ عف المتيـ ىذه الصفة في حاالت كىي:

بأال كجو إلقامة الدعكل قرارا بعد انتياء التحقيؽ المصرية عند إصدار النيابة العامة  -1
أك  فة مرة أخرل عند ظيكر أدلة جديدةالجنائية، لكف قد تمتصؽ بالشخص ىذه الص

 عند إلغاء النائب العاـ لقرار النيابة الصادر بأال كجو إلقامة الدعكل الجنائية.

أنو ك كفقا لنص المادة إلى عمى في قراره جمس األفقد ذىب المأما في الجزائر 
قاضي التحقيؽ أمرا بصفة جزئية بانتفاء إقامة الدعكل فيما  صدر( ؽ إ ج  أ167)

يخص استعماؿ السبلح األبيض لصالح المتيـ )المدعي في الطعف( ك يعتبر حائزا 
و عندما لقكة الشيء المقضي بو لكف جية االستئناؼ خالفت القانكف ك أساءت تطبيق

                                                 
 .34-32د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1
 .17عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -  

القضائية، قسـ الكثائؽ المجمة ، 24/04/2004قرار بتاريخ  331430قضية )ـ إ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 .328-326 ، ص1/2004لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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أيدت حكـ أكؿ درجة ك القاضي بإدانة المتيـ بجنحة الضرب ك الجرح العمدم 
( ؽ ع مما دفع  المجمس األعمى لئلبقاء فقط 266بالسبلح البيض طبقا لممادة )
 1( ؽ ع.442عمى الجنحة طبقا لنص المادة )

البراءة تزكؿ صفة المتيـ  عند صدكر حكـ نيائي بالبراءة أك باإلدانة، ففي حالة -2
ىي صفة  أما في حالة الحكـ باإلدانة فإف المتيـ يكتسب صفة أخرل ك نيائيا

 المحككـ عميو.

ك قد قضى المجمس األعمى ببراءة المتيـ الذم حككـ عمى نفس الكقائع ك التي سبؽ 
سنكات سجنا ك بعد قضاء ىذه المدة أطمؽ سراحو  (4)ك أف حكـ عميو عمى إثرىا بػ 

محككما عميو ك مدانا حينيا لكف النيابة العامة أحالتو مف جديد عمى كاف بعد أف 
محكمة الجنايات بعد نقض الحكـ األكؿ مف المجمس األعمى بالرغـ مف أنو لـ يطعف 

فالحكـ بالنسبة لممحككـ عميو )سابقا( أصبح نيائيا  ،فيو ك ال النيابة العامة فعمت ذلؾ
محكمة الجنايات بعد ىذه المحاكمة الثانية بالسجف قضت عميو  ك بالرغـ مف ذلؾ

 2.سنكات ك ىك ما اعتبره المجمس األعمى إخبلال بحؽ الدفاع (6)لمدة 

قد تزكؿ صفة المتيـ قبؿ صدكر حكـ نيائي في حالة سقكط أك انقضاء الدعكل  -3
بسبب مضي المدة، أك التنازؿ عف الشككل، أك كفاة المتيـ، أك العفك الشامؿ، أك 

 بإلغاء القانكف الذم يعاقب عمى الفعؿ، أك سقكط الجريمة.

ك قد جاء في قرار لممحكمة العميا أنو ينبغي التصدم لطمب النيابة العامة بالرفض 
أك باإليجاب ك ىك ما لـ يحدث بمناسبة الحكـ المطعكف فيو حيث طالبت النيابة 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 05/01/1988قرار بتاريخ  44591قضية )ب س( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

، 284 ، ص2/1990اؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغ
285. 

المجمة ، 12/03/1985قرار بتاريخ  40330، خ ج( ضد )ر ج( ممؼ رقـ قضية )النائب العاـ بكرقمة -2
القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 

 . 255 ، ص2/1990عدد
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تدابير قانكف الكئاـ العامة بانقضاء الدعكل العمكمية بسبب استفادة المتيـ مف 
 1المدني لكف ىذا الحكـ المطعكف فيو لـ يتصد لطمب النيابة العامة.

اعتبر أف سقكط الدعكل العمكمية ال يمنع  األسبؽ لكف في قرار لممجمس األعمى
 2.قضاة المكضكع مف الفصؿ في الدعكل المدنية

)النائب  ىك ما حصؿ في قضيةك ، حاؿ استبعاد متيميف كاإلبقاء عمى آخريففي  -4
، ع ب ك ز ك د( ضد )س ع ك مف معو( العاـ لدل مجمس قضاء جيجؿ ك مف معو

اإلبقاء عمى المتيـ الذم اعترؼ بمشاركة ـ تبرئة المتيميف المطعكف ضدىـ ك حيث ت
المطعكف ضدىـ في جرائمو ذلؾ أف ىذا االعتراؼ بحسب المجمس األعمى يخضع 

ال فبل ك خذت بو ك لغرفة االتياـ إف شاءت أسمطة التقديرية مل تعقيب عمى ذلؾ،  الا 
باعتراؼ المتيـ ىك ما نعتو النيابة العامة بحيث اعتبرت عدـ أخذ غرفة االتياـ ك 

لذلؾ ذكره اعتبر ذلؾ مكاقفا لمقانكف ك مخالفا لمقانكف لكف المجمس األعمى مثمما سبؽ 
 3قضى بزكاؿ التيمة عف المطعكف ضدىـ.ـ ك أبقى عمى المتي

مف اسـ كلقب كسف  تثبت ىذا األخيريحضكر المتيـ ألكؿ مرة أماـ المحقؽ، عند ك  
يحيطو عمما بالتيمة المكجية إليو، ك ىذا  ك كغير ذلؾ مف المعمكمات اليامة ،جنس المتيـك 

( قانكف االجراءات الجنائية المصرم ال يعد استجكابا ألنو مجرد 123اإلجراء بحسب نص المادة )
عبلمو بالتيمة كلـ يتعد ذلؾ إلى مناقشة التيمة بشكؿ مفصؿتثبت مف شخصية المتي ك نفس  4،ـ كا 

( مف ؽ إ ج حيث يتحقؽ قاضي التحقيؽ عند المثكؿ األكؿ لممتيـ 100األمر كرد في نص المادة )
 ك يحيطو عمما بكؿ التيـ المنسكبة إليو كما يعممو بحقو في الدفاع. ،مف ىكيتو

 
                                                 

المجمة القضائية، قسـ ، 10/10/2000قرار بتاريخ  252130قضية النائب العاـ ضد )ز ع( ممؼ رقـ  -1
 .345ص ،2003عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ ، 08/11/1988قرار بتاريخ  50799قضية )ح ؿ( ضد )ـ ؼ ك مف معيا( ممؼ رقـ  -2
 ، 2/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 . 283-281 ص
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 20/12/1988قرار بتاريخ  60403ممؼ رقـ  -3

 .230-227 ، ص4/1990ة الحراش الجزائر، العدد الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكي
 .20، 19عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -4
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 الثاني: حقوق المتيم المطمب

المتيـ  ىي: حؽخمسة حقكؽ ك تفرع حقكؽ المتيـ إلى شعب كثيرة ك أىميا عمى اإلطبلؽ ت 
كرة احتراـ الحياة ، ضر في اإلحاطة بما نسب إليو، حؽ المتيـ في الدفاع، افتراض براءة المتيـ

ك الكذب، كقد كرد كؿ حؽ مف ىذه الحقكؽ في فرع ، حؽ المتيـ في الصمت الخاصة لممتيـ
 مستقؿ بذاتو.

 المتيم في اإلحاطة بما نسب إليو حق فرع األول:ال

ينبغي أف يحاط المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو، كبكؿ األدلة التي أدت إلى تكجيو ىذه التيمة  
إليو، حتى يككف في مقدكره تحضير دفاعو بشكؿ أفضؿ، فقد يمكنو ذلؾ مف دحض التيمة في 

 ميدىا كىي الزالت بيد التحقيؽ.

أما عدـ إعبلـ المتيـ بالتيمة المكجية إلى شخصو، فيك إىدار لحقو في الدفاع، كما أف  
( مف االتفاقية األكركبية 6/3حسب المادة )اإلنسانية األساسية ىذه اإلحاطة ىي حؽ مف حقكقو 

ك قد كرد النص عمى إحاطة المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو في المادة ، 1950لحقكؽ اإلنساف لسنة 
يتـ إعبلنو سريعا  حيث جاء فييا:" دكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية،/أ( مف العيد ال14/3)
، كما نصت مجمكعة المبادئ بالتفصيؿ ك بمغة يفيميا بطبيعة التيمة المكجية إليو ك أسبابيا"ك 

المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك 
( 13كما ينص المبدأ )(، 10)رقـ في المبدأ  ك بالتحديد( في المرفؽ الخاص 9/12/1988السجف)

لحظة  همف تمؾ المبادئ عمى ضركرة إعطاء كؿ المعمكمات لمشخص المحتجز في حاؿ تـ احتجاز 
، ك ىك ما جاء يقدـ لو شرح كاؼ حكؿ كيفية استعماليا ك االستفادة منياحقكقو ك حكؿ القبض عميو 

 1التأكيد عميو في قرار لممجمس األعمى.

أف يخطر الطفؿ فكرا ك بشكؿ مباشر بالتيمة المكجية إليو عف طريؽ كالديو أك  ك يجب
مع كجكب تقديـ مساعدة قانكنية لو أك غير ذلؾ مف  ،الكصي القانكني عميو عند الضركرة

 2.بلئمة ألجؿ إعداد دفاعو بشكؿ جيدالمساعدات الم

                                                 
المجمة ، 16/02/1988خ يقرار بتار  44738قضية )النيابة العامة لدل مجمس األغكاط( ضد )ز ـ( ممؼ رقـ  -1

التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 
 . 301-299 ، ص2/1990
 .( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ2/ب/40/2المادة ) -2
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عند أكؿ  ( إجراءات جنائية123في المادة )قد أكجب المشرع المصرم عمى المحقؽ  ك
ضركرة التأكد مف ىكيتو ثـ إببلغو بالتيمة المكجية ضده، باإلضافة ر لممتيـ في التحقيؽ حضك 
لـ يشترط القانكف إفراغ االتياـ في شكؿ معيف، بؿ  ذكر دكاعي تكجيو االتياـ كأدلة ذلؾ، ك إلى

قد يعطي المحقؽ  ال يطمب التفصيؿ في ذلؾ كال اإلطناب، ك مجرد سرد الكقائع كاألدلة كاؼ، ك
و بكجكد ظركؼ قد ممالتكييؼ القانكني لمتيمة كسندىا القانكني، لكف قد ال يستطيع فعؿ ذلؾ لع

المحكمة ال ييميا تكييؼ المحقؽ فقد تخالفو في نياية المطاؼ  تغير مف تكييؼ ككصؼ التيمة، ك
ك ىك ما كرد التأكيد عميو  1،مستجدات جديدة د  ج  ليا الحؽ في تعديؿ تكييؼ التيمة عندما ت   ك

 ( ؽ إ ج.100بمكجب المادة )

بشكؿ صحيح، فاالعتراؼ كما أف العمـ بالتيمة ضركرم لممتيـ مف أجؿ تكييؼ دفاعو  
حرية الكبلـ، لكف  حتى بحؽ الكذب يقابمو الحؽ في الدفاع عف النفس ك لممتيـ بحؽ الصمت ك

ك نفس األمر في ى ك ألكؿ معرفة التيمة المنسكبة إليوىذا التكازف بيف األمريف يقتضي في المقاـ ا
المادة ىك ما ذىبت إليو  ابيا، كحيث ينبغي أف يحاط بالتيمة التي يشتبو في ارتك حالة المشتبو فيو

في أف  ةالقضائي يةاعترفت بحؽ مأمكر الضبط ك ةائية الفرنسيز ( قانكف اإلجراءات الج62)
أجاز  ، ككانتجريمة  ةأي في ة ممكنةمعمكم لتحصيؿ أيةيسمع كؿ مف يشتبو فيو  يستدعي ك

إذا كجدت دالئؿ قكية عمى اتيامو،  حجز المشتبو فيو يةمضبطلرم لمأمكر الفرنسي كالمص فاالقانكن
ما يفيد ذلؾ كيعبر عنو  ةالفرنسي الجزائيةقانكف اإلجراءات مف ( 154، 77حيث جاء في المادتيف )

 (.Pour les nécessites de l'enquêteبعبارة: "مف أجؿ ضركرة مباشرة التحقيؽ"  )

عمى المشتبو فيو إذا  ةالقضائي يةمف جانب الضبطلكف ينبغي في حالة القبض التحفظي  
قانكف االجراءات  مف (77، 63) تيفبمكجب الماد ، كساعة 24ال يجاكز استدعت الضركرة عمى أ

حسب  لمضابط، ك ينبغي فإف النيابة العامة يمكنيا تمديد مدة القبض التحفظي الفرنسي الجزائية
يو كتابة بممخص عف المشتبو ف يعمـ( مف قانكف الشرطة الفرنسي أف 164، 161، 64/2المكاد )

التيمة المنسكبة إليو كالتي يجرم بشأنيا التحقيؽ معو، كبمجرد تكافر دالئؿ قاطعة بارتكاب المشتبو 

                                                                                                                                               

نكفمبر  29( مف مرفؽ قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف( )7القاعدة ) - 
1985.) 

كضمانات المتيـ كحمايتيا، دار الكتب القانكنية، أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، التحقيؽ الجنائي االبتدائي  -1
 .150، 149، ص 2005مصر، 

-  Damien Vandermeersch, Le mandat  d’arrêt européen et la protection des droits de l'Homme, 

revue de droit pénal et de criminologie, éditions La charte Bruxelles, mars 2005, p 220. 
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االجراءات قانكف مف ( 105حسب المادة ) ستماع إليو كشاىدفيو التيمة المشتبو فييا يتكقؼ آليا اال
 ائية الفرنسي.ز الج

يعمـ ر الضبط بالتيمة المشتبو فييا، ك مف قبؿ مأمك في مصر ينبغي أف يعمـ المشتبو فيو  ك 
كذلؾ بصفة المأمكر الذم سمع أقكالو ككنو سمطة استدالؿ )أصمية أـ استثنائية(، أك أف المأمكر 

 1ىك سمطة تحقيؽ منتدبة مف قبؿ الجية األصمية المكمفة بالتحقيؽ.

ساعة  48لمنظر  اكز مدة التكقيؼ( ؽ إ ج أنو ال يمكف أف تتج51قد نصت المادة )ك  
تمديدىا يتعمؽ فقط بإذف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية إذا كانت ىناؾ دكاع ك قامت ضده دالئؿ ك 

( ؽ إ ج أف كؿ متيـ ضبط بمقتضى أمر 121قكية ك متماسكة ضده، ك مما كرد في نص المادة )
 ساعة دكف استجكاب، اعتبر ك كأنو محبكس 48ة عقابية أكثر مف بالقبض ك بقي في مؤسس

 بشكؿ تعسفي.

( قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم إذا رفض المحقؽ إطبلع المتيـ 333حسب المادة ) ك 
الذم يسقط إذا تنازؿ عنو  عمى التيمة المنسكبة إليو، يحؽ لممتيـ أف يدفع بالبطبلف النسبي ك

فع أماـ صراحة أك ضمنا، أك كاف لممتيـ محاـ لكنو لـ يعترض عمى ذلؾ، ك يجب إبداء ىذا الد
( قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم يجب إخطار المتيـ 139/1محكمة المكضكع، كحسب المادة )

 2قبؿ استجكابو ألكؿ مرة.

أصدر قاضي التحقيؽ أمرا بانتفاء كجو الدعكل بالرغـ  أف قرار لممحكمة العميا ك قد كرد في
مف أنو لـ يستجكب المتيمة ك لـ يقـ بإجراءات التحقيؽ البلزمة حيث لـ يراع في ذلؾ أحكاـ 

، حيث أف قاضي التحقيؽ لـ ( ؽ إ ج ك قد أيدتو في ذلؾ غرفة االتياـ163/1، 162/2المادتيف )
إصدار أمر بانتفاء كجو الدعكل ال يككف إال ألسباب  يستدع المتيمة ك لـ يبمغ ليا االتياـ ك

مكضكعية ك ال يككف إال بعد االنتياء مف التحقيؽ ك ىك ما لـ يحصؿ ك ىذا ما قد يؤدم إلى 
 المساس بحقكؽ المشتكي )الضحية الطاعف( ألنو ك بإصدار أمر بانتفاء الدعكييف الجزائية كالمدنية

                                                 
 .190 -185أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  د. -1

 .175، 174عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2
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الباب أماـ المتيمة المشتكى منيا إلقامة دعكل الكشاية فتح ي أف قد يؤدم بطريقة غير مباشرة
 1دل بالمحكمة العميا إلى نقض ك إبطاؿ القرار.أالكاذبة، مما 

، حيث رفض قاضي مجرد عدـ تحديد ىكية المشتكى منوك ال يجكز لممحقؽ رفض التحقيؽ ل
لمشتكى منو خارقا التحقيؽ فتح التحقيؽ ك أيدتو في ذلؾ غرفة االتياـ  بحجة عدـ تحديد ىكية ا

دعاء المدني فتح تفرض القكاعد العامة المنظمة لئل ( ؽ إ ج، حيث73، 72بذلؾ نصي المادتيف )
جريمة يدعي فييا الشاكي أنو متضرر بيا ك لك كاف ضد شخص غير مسمى لما  ةتحقيؽ في أي

حسب يممكو القضاء ك القاضي مف سمطة ك صبلحيات كفيمة باكتشاؼ مرتكبيا ك ىذا الرفض ب
 2المحكمة العميا ىك إجحاؼ بحؽ المدعي المدني.

 عحق المتيم في الدفا الفرع الثاني:

الدفاع قد  لمتيـ تمكنو مف الدفاع عف نفسو بدءا مف مرحمة التحقيؽ، كامف أككد حقكؽ  
يبرز  ك خيرة عندما يككف الدفاع بالنيابة يبرز دكر المحامييككف أصالة أك نيابة، كفي ىذه األ

حؽ المتيـ في االتصاؿ بمحاميو، كحتى يتمكف المحامي مف الدفاع عف مككمو المتيـ بشكؿ كذلؾ 
قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم  مف (141أفضؿ ينبغي أف يمتقيو عمى انفراد، فبحسب المادة )

، كفي شكؿ انفرادم مف غير تطفؿ فإنو ال يحؽ ألحد لقاء المتيـ كيستثنى مف ذلؾ محاميو كفقط
 3تنصت مف أم كاف عمى المحادثات الياتفية التي تجرم بينيما.ال ك 

ك ال يكجد في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ما يقابؿ ىذه المادة ك ال حتى النص 
( 59، 58الصريح عمى لقاء المحامي بالمتيـ مف غير أم تطفؿ أك تدخؿ، فقط نصت المادتاف )

ب عمييا بالحبس يمكف حضكر محاـ عممية ؽ إ ج في حاؿ كانت جناية أك جنحة معاق
، كما نصت المادة 15/02( ؽ إ ج بمكجب األمر رقـ 59تـ إلغاء المادة ) ك قداالستجكاب، 

لكف المادة  ،( ؽ إ ج عمى ضركرة إببلغ المتيـ أثناء االستجكاب بحقو في اختيار محاـ100)
قاضي التحقيؽ الحؽ في أف ( ؽ إ ج أقرت بحؽ المتيـ في االتصاؿ بمحاميو بحرية ك ل102)

                                                 
المجمة القضائية، ، 01/03/1994قرار بتاريخ  120469قضية )ـ خ( ضد )ع خ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -1

، 3/1994العدد  الحراش الجزائر،قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية 
 .254-251ص

المجمة القضائية، قسـ ، 22/03/1999قرار بتاريخ  200697قضية النائب العاـ ضد )ص ب( ممؼ رقـ  -2
 .207-205 ، ص1/1999الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 .155المرجع السابؽ، ص أحمد الميدم، أشرؼ شافعي،  -3
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المنع في حؽ محامي المتيـ، ك المادة لـ ىذا ( أياـ ك ال يسرم 10يقرر منعو مف االتصاؿ لمدة )
 تشر إلى جدكل ىذا المنع ك غايتو في حؽ المتيـ.

عمى أنو لكؿ متيـ في  انكف اإلجراءات الجنائية المصرمق فم( 124قد نصت المادة ) ك 
ال يككف لو ذلؾ في حالة  كجكب حضكر ىذا األخير لبلستجكاب، ك محاميو كجناية الحؽ في لقاء 

حالة السرعة خكفا مف ضياع األدلة، كحضكر المحامي يتـ قبؿ بدأ االستجكاب بناء عمى  التمبس ك
المحقؽ ممـز بتدكيف ذلؾ في المحضر إف كجد محامي أك إثبات عدـ كجكده بعد سؤاؿ  دعكة، ك
 ( ؽ إ ج.101، 100نفس ما جاءت بو المادتاف )ك ىك تقريبا  1،المتيـ

حيث صدر قرار مف محكمة النقض الفرنسية بضركرة احتراـ الحؽ في مساعدة فعالة مف 
المحامي لممتيـ أثناء الحجز تحت النظر ك ىذا تماشيا مع قرارات المحكمة األكربية لحقكؽ 

 2اإلنساف.

ؿ التسييبلت ما يمكنو مف تحضير دفاعو بشكمف ك الكقت ما يمـز مف أف يعطى لو  يجبك  
 3.االتصاؿ بمحاـ يختاره بنفسوالئؽ ك 

لكؿ طفؿ كؿ مساعدة قانكنية ممكنة أك أية  ـأف يقدبكما يكفؿ لمحدث الحؽ في الدفاع 
 5.مف خبلؿ حقو في الحصكؿ عمى خدمات محاـ 4مساعدة أخرل ألجؿ تحضير دفاعو،

                                                 
( قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم: " في غير حالة التمبس كحالة السرعة بسبب الخكؼ مف 124المادة ) -1

ضياع األدلة، ال يجكز لممحقؽ في الجنايات أف يستجكب المتيـ أك يكاجيو بغيره مف المتيميف أك الشيكد إال بعد 
 دعكة محاميو لمحضكر إف كجد.

المتيـ أف يعمف اسـ محاميو بتقرير يكتب في قمـ كتاب المحكمة أك إلى مأمكر السجف، كما يجكز ك عمى  
 لمحاميو أف يتكلى ىذا االقرار أك اإلعبلف.

ذا لـ يأذف لو كجب إثبات ذلؾ في المحضر".   كال يجكز لممحامي الكبلـ إال إذا أذف لو القاضي، كا 
 .176عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -   

2
- Andrée Giudicelli, Jean Danet, Procédure pénale, revue de sciences criminelles et de droit 

pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚2 Avril-Juin 2011, p 410. 
 .لدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية/ب( مف العيد ا14/3المادة ) -3
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 11/2المبدأ ) - 

 االحتجاز أك السجف. 
 .االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ( مف 2/ب/40/2المادة ) -4
  ( مف قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث ) قكاعد بكيف(.7/1القاعدة ) -5
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فقد اعترؼ بدكره بيذا الحؽ مف خبلؿ المادة  16/01المعدؿ بالقانكف رقـ أما الدستكر الجزائرم 
(169.) 

لـ يقبؿ في غرفة األحداث أنو حيث  لممجمس األعمى سابقاقرار  عمىانعكس ما  ىكك 
بمجمس قضاء أـ البكاقي استئناؼ المحامي عف الحدث )ب خ( ضد الحكـ الجنائي الصادر في 

( ؽ إ ج ك التي ال تجيز في فقرتيا 471بحجة أنو مخالؼ لما جاءت بو المادة ) 09/07/1983
اعتبرت أف المحامي الثانية أف ترفع أية معارضة أك استئناؼ مف الحدث أك مف نائبو القانكني ك 

ليس نائبا قانكنيا بؿ النائب فقط ينحصر في صفة األب أك الكصي، لكف أعاب في ىذه الحالة 
المجمس األعمى عمى غرفة األحداث عدـ قبكؿ االستئناؼ نتيجة ليذا الفيـ الخاطئ لمقصكد 

 1.المشرع

غير مرتبط بضركرة إرفاقو بخطاب أك أية  دعكة المحامي في محضر االستجكاب إثبات ك 
ال يجكز دحض ىذا البياف إال مف خبلؿ الطعف بالتزكير،  كسيمة تـ مف خبلليا دعكة المحامي، ك

إذا تعددت استجكابات المتيـ في  كما لـ يشترط القانكف المصرم شكؿ معيف في دعكة المحامي، ك
يمنع حضكر المحامي سرية  تجكاب، كاليكـ كاحد فيكفي إثبات دعكة المحامي لحضكر أكؿ اس

المحامي يعامبلف عمى أنيما شخص كاحد، أما إذا لـ يكف المتيـ متيما  ألف المتيـ ك التحقيؽ
 ىك غير مطالب بضركرة حضكر محاـ. ك ناية فمممحقؽ البدء في االستجكاببج

 -عكةحتى كلك لـ يحضر بعد تكجيو الد –لكف ينبغي أف تككف دعكة المحامي لمحضكر  
قبؿ كقت كاؼ لبدأ االستجكاب، كعدـ دعكة المحامي ىي إخبلؿ بحؽ الدفاع كيترتب عميو البطبلف 

 المطمؽ لتعمقو بالنظاـ العاـ.
                                                 

 حيث جاء فيو ما يمي: -1
ؽ إ ج ك التي يراد بيا كلي القاصر أك كصيو  471( مف المادة 2"حيث أف عبارة نائبو القانكني الكاردة في الفقرة )

مف نفس القانكف ك التي ال تجيز ألحد غير المحكـك عميو  471ىي استثناء مف القاعدة العامة التي رسمتيا المادة 
بو قرابة أف يقرر االستئناؼ إال إذا كاف محاـ عنو أك لديو تككيؿ خاص يفكضو فيو برفع حتى ك لك كانت تربطو 

االستئناؼ نيابة عنو إال أنو يستثنى عنو ذلؾ النائب القانكني الذم ىك كلي القاصر أك كصيو بما ليا مف حؽ 
 الكالية عمى نفس القاصر ك مالو فإنو يجكز ليما أف يقررا االستئناؼ باسمو.

أنو متى كاف كذلؾ ك كاف القانكف يسمح لمقاصر أف يرفع االستئناؼ بنفسو فميس ثمة مانع أف يككؿ عنو غيره حيث 
ىك استئناؼ سميـ يسانده المنطؽ لمقياـ بذلؾ، لذا يككف االستئناؼ المرفكع مف محامي المحكـك عميو القاصر 

الذم يتعيف بمكجبو نقض ك تطبيؽ األمر القانكف ك القكؿ بغير ذلؾ يحمؿ النص فكؽ ما يحتممو مف تأكيؿ ك 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 10/12/1985قرار بتاريخ  40307قضية )ب أ( ضد )ؿ أ( ممؼ رقـ ، القرار"

 .223-221 ، ص2/1990ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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عمى ممؼ التحقيؽ قبؿ البدء في االستجكاب،  اطبلعوك يتطمب حضكر المحامي ضركرة  
( ؽ إ ج عمى ضركرة استدعاء المحامي 105حيث نصت المادة ) 1،حتى يبدم مبلحظاتو لممحقؽ

بكتاب مكصى عميو يكميف عمى األقؿ قبؿ استجكاب المتيـ أك سماع الطرؼ المدني، ك يجب أف 
 ساعة عمى األقؿ.  24يمكف المحامي مف االطبلع عمى ممؼ اإلجراءات قبؿ كؿ استجكاب بػ 

ك ىك ما يحتـ إعبلـ  2حمة التحقيقات األكلية،فالمحامي يقكـ بالتدخؿ لفائدة مككمو في مر 
المتيـ بحقكقو بما في ذلؾ الحؽ في الدفاع ك اختيار محاـ، ك إذا لـ يكجد محاـ فإنو يجب أف 

 3يعيف لو محاـ في إطار المساعدة القضائية ك الحؽ في االستعانة بمترجـ إف كاف أجنبيا.

أعمـ بحقكقو فيما يخص حؽ االستعانة  ك ىذا ال يكفي بؿ ينبغي التأكد مف أف المتيـ قد
 2011.4ك  2010بمحاـ ك ىذا بمكجب قراريف صدرا عف القضاء الفرنسي عامي 

أف تتيح ك مف الضركرم لكؿ شخص الحؽ في طمب المساعدة مف محاـ يختاره بنفسو،  ك 
كؿ دكلة اجراءات فعالة لحصكؿ أم شخص ك بغير تمييز عمى ىذه المساعدة، كمف بيف تمؾ 
اإلجراءات إببلغ كؿ شخص بحقو ك بشكؿ فكرم في االستعانة بمحاـ يختاره بنفسو، كينبغي في 

تفؽ حاؿ تعيف محاـ لمدفاع عف المتيـ كفقا لمبدأ المساعدة القضائية أف يتكفر عمى خبرة ك كفاءة ت
 5.يكف لو مكرد كاؼك طبيعة الجريمة المتيـ بيا ك دكف دفع أم مقابؿ لتمؾ المساعدة إذا لـ 

اـ كذلؾ قبؿ كما يحؽ لممتيـ أف يطمع عمى ممؼ التحقيؽ بنفسو إف لـ يكف لو مح 
ف كاف لو محاـ ف ،استجكابو أك مكاجيتو المحامي حؽ  مفمو حؽ االطبلع، ككذلؾ يككف حتى كا 

قبؿ بدء االستجكاب كال يمكف التذرع بعدـ إمكانية ذلؾ ألف المتيـ قد سبقو في عمى الممؼ االطبلع 
قد نصت المادة  قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كمف ( 2، 77/1كفقا لنص المادة ) ذلؾ
( قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أف:" لممتيـ كلممجني عميو كلممدعي بالحقكؽ المدنية 84)

                                                 
 .198، 178، 177بؽ، ص عدلي خميؿ، المرجع السا -1

2
- Thibaut Slingeneyer, L’intervention de l’avocat lors de la phase préliminaire du procès pénal: 

règles d’une rencontre avec le magistrat, revue de droit pénal et de criminologie, éditions La 

charte Bruxelles, juin 2004, p 653. 
3
- Andrée Giudecelli, Christina Juhasz, La garde à vue dans la législation autrichienne, revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚1 janvier- mars 2011,  

p 63. 
4
-Andrée Giudecelli, Jean Danet, procédure pénale, éditions Dalloz France, n˚1 Janvier- mars 

2011, p 151. 
( مف المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف ك التي اعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة الثامف 6، 5، 2، 1المبدأ ) -5

 .1990سبتمبر  7أكت إلى  27لمنع الجريمة ك معاممة المجرميف المنعقد في ىافانا مف 
 /ك( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية.    14/3المادة ) - 
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لممسؤكؿ عنيا أف يطمبكا عمى نفقتيـ أثناء التحقيؽ صكرا مف األكراؽ أيا كاف نكعيا، إال إذا كاف ك 
( 68/1ك ىك ما أشارت إليو كذلؾ المادة )، ضكرىـ بناء عمى قرار صادر بذلؾ "حاصبل بغير ح
نو يمكف تحرير نسخة عف اإلجراءات ك تكضع تحت تصرؼ محامي أ ، حيث مكرر ؽ إ ج
 ا يجكز ليـ استخراج صكر عنيا.األطراؼ كم

ىؿ ىذا التعديؿ ، لكف 15/02( جديدة لممادة بمكجب األمر رقـ 2ك قد أضيفت فقرة ثانية )
، ك عمى كؿ فالتطبيؽ الفعمي لـ يبدأ بعد في التعامؿ مع ىذه الحالة حتى ؟ خدمة لمدفاع أـ ال ىك

حقكؽ الدفاع ك احتراـ قرينة البراءة  ك ىذا نصيا:" مع مراعاةإف باإليجاب أك بالسمب، يحكـ عمييا 
ال تسرم أحكاـ الفقرة السابقة عمى اإلجراءات التي يرل قاضي التحقيؽ أف نتائجيا غير جاىزة بعد 

 لمنقاش الكجاىي".

بتاريخ reIrlandconty Aire األكركبية لحقكؽ اإلنساف في قضية رأت المحكمة  ك 
يث تصبح ا فعالية إذا لـ يتح االتصاؿ بمحاـ، حأف المجكء إلى القاضي لف يككف ذ 9/10/1979

ك ىذا مف  1،لذا كاف مف الضركرم كجكد محاـ يسيؿ إدانة المتيـ ك فرصة النجاح حينئذ ضعيفة
 2ضركرات احتراـ حقكؽ الدفاع.

( أف 94/1995الشعكب في تقريرىا الثامف ) اعتبرت المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف ك ك 
ىك ما لـ  في تمكيف المتيـ مف محاـ في الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ، كمصمحة العدالة تكمف 
/ج( مف 7/1التي تـ فييا انتياؾ المادة ) أكرتكف تشيركا" في "ماالكم" ك يتـ في قضية " فيراك

الميثاؽ اإلفريقي بسبب حرماف األخيرة مف محاـ في ىذه القضية كالتي انتيت بتطبيؽ حكـ 
، صدكر مرسكـ في 1993كم لعاـ نانتقدت المجنة األمريكية الدكلية في تقريرىا السقد  اإلعداـ، ك

في أم مكاف مف  يمنع أم محاـ مف الدفاع عف أكثر مف متيـ كاحد، كفي كقت كاحد ك "بيرك"ال
الببلد، إذا كانت التيمة ىي ممارسة اإلرىاب، لكف حسب المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف يمكف 

المتيـ في اختيار محاـ يعينو إذا كجدت أسباب كثيقة الصمة بالدعكل يككف مف شأنيا تجاىؿ طمب 
 3االعتقاد بأنيا ليست في مصمحة العدالة.

كيمكف لمشخص أف يمثؿ نفسو بنفسو بغير االستعانة بمحاـ، كىك ما ذىبت إليو المحكمة  
لسادس يحؽ لممتيـ أف يتنازؿ ، فبمقتضى التعديؿ ا1975العميا لمكاليات المتحدة األمريكية سنة 

                                                 
 .87فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  د. عمي -1

2
- Dominique Casanova, David Missistrano, Le point de vue de l’avocat, revue pénitentiaire et 

de droit pénal, éditions Cujas France, n˚2 Juin 2005, p 391. 
 .88، 87فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  د. عمي -3
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لكف  ىك بذلؾ يمارس حقا دستكريا لو أف يقـك باإلجراءات بنفسو ك االستعانة بمحاـ، كحقو في عف 
إدراؾ كامميف، لدرجة أنو يثبت في  بشرط أف يككف المتيـ عند نزكلو عف حؽ االستعانة عمى عمـ ك

ذلؾ نتيجة ما يمكف أف يمحؽ  مفتكحة"، كبأنو اختار ذلؾ بعيكف  المحضر أنو: " يعمـ بما يفعؿ، ك
 أضرار مف تمثيمو لنفسو بنفسو. المتيـ مف أخطار ك

جاء فيو أف إعطاء المتيـ الحؽ في تمثيؿ  1984حكـ آخر لنفس المحكمة سنة  في ك 
نفسو بنفسو ليس خاضعا لتحميؿ الخطأ غير الضار في حاؿ رفضو، بما معناه أف ىذا الحؽ يمكف 

ما أف يرفض، لكف في حالة الحرماف منو ال يمكف أف يككف غير  ضار، كقررت أف يحتـر كا 
ف محاـ عمى أىبة االستعداد أف لممحكمة بحسب تقديرىا لمقضية تعيي المحكمة في نفس الحكـ

 1احتياطيا مع تكجييو بأف يقكد المتيـ أثناء اإلجراءات األساسية لممحكمة.

ك حؽ المتيـ سكاء كاف بالغا أك حدثا في تمثيؿ نفسو بنفسو مف حقكؽ اإلنساف ك التي  
ؿ الحدث ال يمكنو أف يكك، حيث رأت غرفة االتياـ أف ؿ فييا المجمس األعمى لمصمحة حدثتدخ

غيره لبلستئناؼ بدال عنو ك األصؿ حسبيا أف يستأنؼ ىك بذاتو أك أحد الكالديف الشرعييف ك ىك 
( ؽ إ ج، حيث اعتبر أنو متى كاف 471ما اعتبره المجمس األعمى تفسيرا خاطئا لنص المادة )

بذلؾ، يسمح القانكف لمقاصر أف يرفع االستئناؼ بنفسو فبل يكجد ما يمنع مف أف يككؿ غيره لمقياـ 
 2.ك قد رأل المجمس أف تفسير غرفة االتياـ مخالؼ لمقصد المشرع الجنائي

ك قد جاء عمى لساف بعض الفقو الفرنسي أف التناقض الذم قد يكجد في حماية حقكؽ  
 3الدفاع ىك جزء مف كؿ ك ىذا التناقض حسبيـ ىك المدخؿ الحقيقي لفيـ النظاـ القانكني الفرنسي.

ك الحؽ في الدفاع سيتـ تناكلو بتفصيؿ أكبر مف خبلؿ التطرؽ إلى شركط االستفادة مف 
في المبحث الثاني  -المشتبو أيضا –نظاـ المساعدة القضائية، كضركرة كجكد محاـ مع أم متيـ 

 مف الفصؿ الثاني في الباب األكؿ فيما سيأتي مف ىذه الدراسة. 

                                                 
مقالة كردت ليكنار ؿ. كافيس، " حقكؽ اإلنساف في مرحمة المحاكمة في النظاـ األمريكي لئلجراءات الجنائية"،  -1

جمعية في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لم
، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية 1988أفريؿ  12-9المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 

 .396، 395، ص 1989" مصر، réséلقانكف العقكبات "

لمستندات المجمة القضائية، قسـ ا، 10/12/1985قرار بتاريخ  40307قضية )ب أ( ضد )ؿ أ( ممؼ رقـ  -2
 .223-221 ، ص2/1990النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 

3
-Martine Herzog-Evans, Juridictionnalisation de l’application des peines : Le bilan, Revue 

pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚ spécial 2007, p 176.  
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  افتراض براءة المتيم الفرع الثالث:

و يظؿ في نظر القانكف شخصا فإن جريمة التي اتيـ بارتكابيا الشخصميما بمغت جسامة ال 
راض ػػػىذا االفت ر مذنب، كػػػاس أنو غيػػػػامؿ المتيـ عمى أسػػػػيع ا، كػػػػبؿ يعتبر عممو مشركع عاديا

المساس بو مطمقا ما لـ يقدـ  معو الناحية النظرية إلى حد ال يقبؿ فيمف القكة  يممؾ -القرينة –
 ضده دليؿ قكم بحيث يتـ إدانة المتيـ لدرجة يستعبد معيا كؿ شؾ معقكؿ.

بالرغـ مف ىذا لـ ينص  ك ساسيا مف عناصر المحاكمة العادلةقرينة البراءة تعد عنصرا أ ك 
خطأ إجرائيا الدستكر األمريكي عمييا، لكف إذا لـ يكجو القاضي نظر المحمفيف إلييا فإنو يعتبر 

 1يعطي لممتيـ الحؽ في طمب إلغاء قرار المحمفيف القاضي باإلدانة.

تطبيؽ مبدأ ال جريمة ك ال عقكبة بغير نص قانكني يفترض بالضركرة كجكد مبدأ  ك 
األصؿ في المتيـ البراءة، كىك التأكيد الذم جاء في مؤتمر الجمعية الدكلية لرجاؿ القانكف في 

 بدأ األصؿ في المتيـ البراءة يؤدم إلى نتيجتيف ىامتيف كىما:، كم1959نيكدليي عاـ 

 حماية حريات األفراد ك أمنيـ. -1

افتراض البراءة يبعد األضرار المحتممة التي كانت حتما ستنشأ مف خطأ القضاة في  -2
 2اإلدانة، كىك ما قد يفقد ثقة الناس في مؤسسة القضاء.

بعض الفقياء عند شرحيـ لنصكص االتفاقية األكربية لحقكؽ االنساف لمقكؿ بأف  قد ذىب ك
يتمثؿ في  -ال جريمة ك ال عقكبة إال بنص قانكني –المعنى الحقيقي لشرعية الجرائـ كالعقكبات 

 3األساس في ضماف مبدأ قرينة البراءة.

اية صدكر حكـ نيائي ىذا المبدأ يطبؽ عمى جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعكل إلى غ ك 
 4كبات في مكضكع الدعكل.

                                                 
 .361ليكنار ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1
 .134د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -  
أ. عػػػدناف زيػػػداف، حمايػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي اإلجػػػراءات الجنائيػػػة، المجمػػػة الجنائيػػػة القكميػػػة، المركػػػز القػػػكمي  -  

 .88مصر، بدكف تاريخ، ص  لمبحكث االجتماعية كالجنائية، بريد الزمالؾ، القاىرة،

 .136، 135د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع نفسو، ص  - 2
 .175المرجع السابؽ، ص  الشرعية الدستكرية،د. أحمد فتحي سركر،  -3
 .204د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  - 4
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قد عبرت عف ىذا مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف  ك
 (.36/1ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز، حيث جاء ذلؾ في المرفؽ ك بالضبط في المبدأ )

عدـ التزاـ  ك ةمف نتائج ىذا المبدأ ىك ضماف الحرية الشخصية كأكؿ نتيجة مباشر  ك 
 كنتيجة ثانية. توالشخص بإثبات براء

عند  –المشتبو بو أيضا  –ينبغي معاممة المتيـ ففيما يخص ضماف الحرية الشخصية  
لما ينص عميو القانكف، كفي إطار مصمحة المجتمع في  كفقااتخاذ أم إجراء قانكني ماس بالحرية 

كأف يككف اليدؼ النيائي ىك تحقيؽ المصمحة الجاني، بالعقاب البلـز  مع إلحاؽتحقيؽ العدالة 
قد  أنوحتى عائمتو  العامة كأال يجاكزىا، فقد يككف نشر أخبار الجريمة فيو ما يسيء الى المتيـ ك

 يفمح في جبر الضرر الناجـ عف ذلؾ.  لكنو قد الصدر الحكـ بالبراءة ي

التي تعتبر قرينة البراءة لذا كجب أف يككف اتخاذ أم إجراء في إطار الشرعية اإلجرائية، ك  
 1ركنا أساسيا مف أركانيا.

أف غرفة االتياـ أسقطت صفة الضبطية القضائية عف  قرار لممحكمة العميا حيث جاء في
الطاعنيف باالعتماد فقط عمى تصريحات مسجمة أماـ ككيؿ الجميكرية في أثناء التحقيؽ ك دكف 

ك قد اعتبرت المحكمة العميا أف القرار المطعكف فيو خالؼ أحكاـ المادة  ،تحديد مف قاـ باالستجكاب
( ؽ إ ج كالتي تمـز غرفة االتياـ بإجراء تحقيؽ مع سماع طمبات النيابة العامة ك أكجو دفاع 208)

ضؼ إلى ذلؾ أنيا اعتبرت أف ىذا القرار المطعكف  ،ضابط الشرطة القضائية ك ىك ما لـ يحصؿ
 2يما يخص التحقيؽ ك مدل احتراـ حقكؽ الطاعنيف أثناء إجراء التحقيؽ.فيو جاء مبيما ف

نو يجكز لغرفة االتياـ تكجيو فإك في قرار آخر ك احتراما لمبدأ الشرعية ك قرينة البراءة  
التيمة ألشخاص لـ يككنكا محاليف عمييا ما لـ يسبؽ بشأنيـ صدكر أمر نيائي بأال كجو لممتابعة 

مف ( 190ؽ إ ج، لكف بشرط إجراء تحقيؽ تكميمي كفقا لما تنص عميو المادة )( 189كفقا لممادة )
ؽ إ ج، ك ىك ما لـ يكف في قضية الحاؿ ك ىك ما اعتبرتو المحكمة العميا خرقا لحقكؽ الدفاع 

 3األساسية.

                                                 
 .144-141د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية،  ، 14/07/2000قرار بتاريخ  246742ز، ر أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ب  -2
 .(335-332) ، ص2/2001عدد  شغاؿ التربكية الحراش الجزائر،قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤل

المجمة ، 04/06/2002قرار بتاريخ  255855النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ب ع أ( ضد )ز ف ز س( ك  -3
 ، 1/2004القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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التزاـ الشخص بإثبات براءتو، المبدأ ك ىي عدـ  ذافيما يخص النتيجة المباشرة الثانية لي ك 
لـ يقـ دليؿ قاطع عمى اإلدانة أنو مف نتائج ىذه القرينة ىك أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ، كما داـ ف

و فإف المتيـ برمء ك الشؾ الذم بنيت عميو الدعكل يظؿ شكا كيبقى المتيـ قريبا لمبراءة أكثر من
د يمحؽ ئلدانة، كنظرا لككف محاضر الشرطة كتحقيقاتيا تبقى محؿ شؾ بسبب اإلكراه الذم قل

تعتبر مف أىـ أسباب االتياـ، فقد نادل بعض الفقو الفرنسي بإنكار كؿ أثر قانكني  مع أنيابالمتيـ 
مف بيف الضمانات الكبيرة الرقابة البلحقة لمحكـ عمى أعماؿ الضبط القضائي  ليذه المحاضر، ك

بعد  ك فقطفظ عمى المتيـ خكفا مف ىركبو قصر عمؿ الييئات األخيرة عمى التح كالشرطة، ك
 تحصيؿ أمر مف النيابة العامة في ىذا الشأف. 

لكف الشؾ الذم يفسر لصالح المتيـ كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات الجنائي ينبغي أف  
 أكدتو المحكمة العميااالكتفاء بمجرد السرد، ك ىك ما يككف بعد تمحيص ك مناقشة الكقائع ك ليس 

حيث لـ يناقش القرار المطعكف فيو الكقائع المنسكبة لممتيـ بؿ اكتفى بسرد نتائج الخبرة مف دكف 
ف التيـ المنسكبة إليو عف ممناقشتيا ك تحميميا ك استند عمى الشؾ في قرار البراءة لتبرئة المتيـ 

لعميا إلى إبطاؿ جرائـ اختبلس أمكاؿ عامة ك التزكير في محررات إدارية ك ىك ما أدل بالمحكمة ا
( ؽ إ ج بسبب القصكر في 500/4القرار الذم برء المتيـ عمى أساس الشؾ بمكجب المادة )

 1التعميؿ.

كمف بيف القكاعد المتفرعة عف مبدأ البراءة ىي قاعدة اإلفراج عف المتيـ المحبكس  
عامة الحكـ لك استأنفت النيابة ال الذم يصدر الحكـ ببراءتو حتى ك -الحبس المؤقت-احتياطيا

 قرار لممحكمة العميا حيث جاء في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم،مف ( 465حسب المادة )
أنو ال يجكز لمنيابة العامة الطعف في كقؼ تنفيذ عقكبة الحبس في حؽ المتيـ بسبب أنو ال 

فذة مف أشير حبسا نا 3يستطيع االستفادة مف ظركؼ التخفيؼ ألنو سبؽ لو أف حكـ عميو بعقكبة 
لكف المتيـ لـ يسبؽ  ،لدف القضاء العسكرم مف أجؿ جنحة الفرار ك كفقا لقانكف القضاء العسكرم

 2ؽ إ ج. 592لو أف حكـ عميو بعقكبة ضمف جرائـ القانكف العاـ التي تدخؿ ضمف نص المادة 

                                                                                                                                               

 .348-345 ص
المجمة القضائية، قسـ  ،31/05/2000قرار بتاريخ  209573قضية )النيابة العامة( ضد )ص أ( ممؼ رقـ  -1

، 167 ، ص1/2002عدد خاص  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف
168. 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 01/06/2005قرار بتاريخ  301132قضية النيابة العامة ضد )ـ ؽ( ممؼ رقـ  -2
 .486 -483 ، ص2/2005الكثائؽ، الجزائر، عدد 
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ال يضره حسبما جاءت بو المادة  كذلؾ القاعدة التي تفيد بأف طعف المتيـ يفيده ك ك 
األعمى ما تـ التأكيد عميو في قرار لممجمس ك ىك قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، مف ( 417)

أشير حبسا ك غرامة  6حيث أنو بعد استئناؼ الحكـ مف المتيـ كحده )الطاعف( ك القاضي بػ 
 8أشير إلى  6المحككـ بيا مف رفع العقكبة ب( ؽ إ ج 433/2قضاة المجمس المادة ) خرؽمالية، 

 1.أشير ك ىك ما أدل بالمجمس األعمى إلى نقض ك إبطاؿ قرار المجمس

مف القكاعد القضائية التي جاءت بيا محكمة النقض المصرية ىك جكاز حكـ القاضي  ك
بناء ببراءة المتيـ كلك كاف مبنيا عمى دليؿ غير مشركع بخبلؼ اإلدانة التي ال يمكف الحكـ بيا إال 

 2عمى دليؿ قاطع كمشركع.

األخيرة بحيث أكجب  الجزئيةبخبلؼ المصرم في ىذه فيك القضاء الجنائي الجزائرم أما 
أف يككف الدليؿ شرعيا في كمتا حالتي اإلثبات سكاء بالبراءة أك باإلدانة فمـ يقبؿ تبرئة شخص عمى 

تحميميا ك االكتفاء بسرد الكقائع أساس الشؾ الذم يفسر لصالح المتيـ بسبب عدـ مناقشة الخبرة ك 
 3.فقط ك اعتبرىا بمثابة القصكر في التسبيب

يمكف إثبات  ت قاطعةلكف تبقى قرينة األصؿ في المتيـ البراءة ىي قرينة بسيطة كليس 
حتى يصدر حكـ بات  ـ مف تكفر األدلة المقدمة لدحضياعكسيا، كتظؿ ىذه القرينة قائمة بالرغ

يديف المتيـ، ألف ىذا الحكـ األخير يمثؿ الحقيقة الجديدة، كيصبح الحكـ الصادر بمثابة قرينة 
 4قرينة األصؿ في المتيـ البراءة. رقانكنية قاطعة تصمح إلىدا

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 08/11/1988قرار بتاريخ  53835قضية النيابة العامة ببجاية ضد )ج ع( ممؼ رقـ  -1

 ،  2/1990العدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
 .277، 276 ص 
، 09/06/1987قرار بتاريخ  43674ك ىك نفس ما جاء كذلؾ في قضية )ـ إ( ضد )ش ك ح ص( ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة 
 .216-214 ، ص3/1992
 .150-144ص  المرجع السابؽ،د. أسامة عبد اهلل قايد،  -2

ائية، قسـ المجمة القض، 31/05/2000قرار بتاريخ  209573قضية النيابة العامة ضد )ص أ( ممؼ رقـ  -3
 .168، 167 1/2002الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

 .180، 179ص  المرجع السابؽ،د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية،  -4
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م إلى صعكبة تطبيؽ سيؤد احتراما حرفياحسب بعض الفقو فإف احتراـ قرينة البراءة ك  
ئية، بؿ يجب الرجكع إلى المضمكف الحقيقي ليذا المبدأ كالذم يتماشى مع ضركرة از اإلجراءات الج

 احتراـ ضمانات حقكؽ اإلنساف عند مباشرة أم إجراء كالتي تتمثؿ في:

ال يجكز إعبلف إدانة المتيـ أك الحكـ عميو بعقكبة جزائية بدكف خضكعو لمحاكمة  -1
 تحتـر فييا حريتو الشخصية كحقكؽ الدفاع.

 ثبات يقع عمى االتياـ، كال يمتـز المتيـ بإثبات براءتو.عبء اإل -2

 إدانة المتيـ ينبغي أف تقكـ عمى أدلة قاطعة ال يرقى إلييا الشؾ. -3

 الشؾ يفسر لصالح المتيـ. -4

تسمى فإنيا ك الضماف األكؿ يسمى بضماف المحاكمة القانكنية، أما بقية الضمانات الثبلثة  
 1بضمانات إثبات اإلدانة.

 احترام الحياة الخاصة لممتيم الرابع:الفرع 

احتراما لئلنساف باعتباره  –الحؽ في الخصكصية  –عتبر حماية الحياة الخاصة لممتيـ ت 
كائنا بشريا مكرما، ألنو احتراـ لمفطرة األدمية السميمة التي يحكزىا أم شخص، كىذا االحتراـ يمتد 

إجراء غير قانكني في حؽ المتيـ، لكف ماذا  إلى مراعاة الكرامة البشرية مف خبلؿ عدـ اتخاذ أم
 نعني بالحياة الخاصة؟

بأنو:" حؽ الفرد في  1976جاء تعريؼ الحؽ في الخصكصية في مؤتمر ستككيكلـ لعاـ  
بعيدا عف التدخؿ في حياتو كأسرتو كمنزلو، كعف التدخؿ في كيانو البدني كالعقمي، أك  أف يعيش

االعتداء عمى شرفو أك سمعتو، أك إذاعة كقائع تتصؿ بحياتو  الحركية األخبلقية أك العقمية، أك
الخاصة أك استعماؿ اسمو أك صكرتو كالتجسس كالتمصص كالمبلحظة كالتدخؿ في مراسبلتو أك 

في  الفقوسكء استخداـ اتصاالتو الشفكية كالمكتكبة، أك إفشاء المعمكمات التي تصؿ إليو بحكـ 
 2.الميمة"

لكف ى ضركرة احتراـ الحياة الخاصة، ك السياسية عملمحقكؽ المدنية ك ص العيد الدكلي كقد ن
( 17جاءت الحماية في شكؿ عاـ تشمؿ المتيـ ك غير المتيـ حيث كرد النص عمييا في المادة )

                                                 
 .182، 181ص  المرجع السابؽ،د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية،  -1

 .130د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -2
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( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ 12بيذه الصيغة المجممة في المادة ) امنو، ككذلؾ كرد النص عميي
 اإلنساف.

( 8) القاعدةغكف بيذه الحماية فإف لمحدث أيضا نفس الحماية بمكجب كما يتمتع البالك 
) قكاعد بكيف(،  الكاردة في مرفؽ قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث

حيث أكجبت حماية خصكصيات الحدث في جميع مراحؿ الدعكل تفاديا ألم ضرر قد يمحقو مف 
صيؼ الجنائي لجرمو، كما ال يجكز نشر أية معمكمة تقكد إلى التعرؼ جراء دعاية أك بسبب التك 
 عمى ىكية المجـر الحدث.

ركرة تأميف الحياة الخاصة ض( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى 7/ب/40/2ك تنص المادة )
 شكؿ تاـ.لمطفؿ ب

كالتي ( منو 39فقد نص عمى ىذا الحؽ في المادة ) 1996لعاـ  أما الدستكر الجزائرم
خصص فقط يبصيغة العمكـ ك لـ  جاءف 16/01( بعد التعديؿ الدستكرم رقـ 46استبدلت بالمادة )

اية لتشمؿ حياة المكاطف الخاصة كشرفو كمراسبلتو شمؿ جميع المكاطنيف، كتمتد الحميلممتيـ بؿ 
( الجديدة عمى أنو ال يجكز المساس بحرية 3، كقد جاء في الفقرة )كأم اتصاؿ ميما كاف شكمو

  لحياة الخاصة دكف أمر معمؿ مف القضاء.ا

في قرار قضائي تعارضا مع الحياة  -المشتبو فيو –لكف أال يعتبر نشر اسـ المتيـ 
بؿ  -كىك المقصكد بالعبلنية – الخاصة ضؼ إلى ذلؾ فالنشر لـ يقتصر عمى القرار القضائي

تعداه لينشر في مجمة المحكمة العميا المخصصة لبلجتياد القضائي ك ىك تعرض ليذه الحياة نظرا 
لما يحدثو ىذا النشر مف سيكلة ك يسر االطبلع عمى ىذا االسـ، حيث كرد اسـ المتيـ " بف عمي 

متيـ بيا ىي اليكارم"، ك كرد كذلؾ اسـ كالده " المكي" ك أمو "فتيحة بانكك"، عمما أف الجريمة ال
جناية القتؿ العمد مع سبؽ اإلصرار ك الترصد لكف اإلشكاؿ القائـ بمناسبة القرار المطعكف ىك في 

 1.الفصؿ في اليكية الحقيقية لممتيـ " بف عمي اليكارم"

ك ىك ما يحمؿ إساءة بالغة لمشخص المتيـ في حد ذاتو ك ألسرتو فحتى ك لك تـ تبرئتو فإف 
لجزائرم لـ ك لف تمح مف الذاكرة الشعبية ك تبقى بمثابة العار الذم يبلحؽ في المجتمع ااإلساءة 

 !العائمة فيؿ مف معقب ك ىؿ مف تعكيض، فالسؤاؿ يبقى مطركحا أما اإلجابة فإنيا تبقى مؤجمة 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 11/07/2000قرار بتاريخ  246173قضية )ف ع ـ ؽ س( ضد )ب ق( ممؼ رقـ  -1

 . 328-325 ، ص1/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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التحرم كالتحقيؽ،  اتو الخاصة بشكؿ كبير أثناء مرحمتيقد يكاجو المتيـ التعرض لحي ك 
لكف يبقى ىذا األمر ضركريا في أكقات تستدعييا ضركرة حماية األمف العاـ، فضبط أكراؽ مطكية 

ضركرم لمنع  القبض عميو إثر ارتكاب جريمةفي تحريات جنائية أثناء تفتيش شخص متيـ تـ 
 لخاصة.إف أخذ ذلؾ مظيرا مف مظاىر االعتداء عمى الحياة ا مكافحتيا حتى ك الجريمة ك

ك نفس الشيء في حالة احتفاظ الشرطة بصكر لمجمكعة مف األشخاص شارككا في أعماؿ  
شغب، منعا مف تطكر األكضاع مستقببل أك تشكيؿ عصابات إجرامية، فإنو ال يعد تدخبل في الحياة 

 1الخاصة.

ئـ في مجتمع ديمقراطي يمكف أف يصدر بمناسبة حماية األمف القكمي مف اإلرىاب كالجرا ك 
راقبة الرسائؿ بجميع أشكاليا العابرة لمحدكد، قانكف يبيح مراقبة االتصاالت السمكية كالبلسمكية كم

بصفة سرية، لكف ىذا اإلذف بمكجب ىذه القكانيف يستخدـ في أضيؽ الحدكد كتحت رقابة  كالتنصت
 لممتيميف. القضاء، كأف تككف ىناؾ ضمانات قكية ألجؿ عدـ إساءة استخداميا ضد الحياة الخاصة

قانكف اإلجراءات الجنائية إلى ضركرة مف ( 206قد ذىب المشرع المصرم في المادة ) ك 
عمى رسائؿ كاتصاالت المتيـ، كبضركرة أف تككف ىناؾ دالئؿ  االطبلعتحديد مدة التنصت أك 

كضركرة أف تتـ كؿ ىذه االجراءات تحت رقابة  ،قاطعة عمى أف الشخص تقكـ ضده دالئؿ قكية
القضاء، بؿ يجب لبلطبلع عمى أية كثيقة أف يتـ ذلؾ بحضكر المتيـ أك الحائز ليا كؿ ما كاف 

( 65، )9( مكرر 65ك ىك نفس التشديد الذم كرد النص عميو كذلؾ في المادتيف ) 2،ذلؾ ممكنا
 ؽ إ ج. 10مكرر 

تدخؿ ضمف الحياة الخاصة ك ليذا فبل يمكف رقابتيا إال لذا فرقابة االتصاالت الياتفية 
 3بتفكيض مف السمطة المختصة ك بشركط صارمة.

إفشاء أية معمكمات تـ الحصكؿ عمييا بعد عمميات التفتيش ك التحرم أك التصنت، سكاء  ك 
عد يتعمقت ىذه المعمكمات بعمميات مشبكىة يقكـ بيا الشخص أك بصحتو أك بحياتو العاطفية، 

                                                 
جراءات التحرم دراسة فػي القػانكف السػكداني، د. محمد محي الدي -1 ف عكض، حقكؽ اإلنساف كاإلجراءات المنعية كا 

مقالة كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسػا كالكاليػات المتحػدة، المػؤتمر الثػاني 
لدكلي العالي لمعمػـك الجنائيػة، الجمعيػة ، المعيد ا1988أفريؿ  12-9لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 

 .124، 123، ص 1989" مصر، réséالدكلية لقانكف العقكبات "

 .126، 125د. محمد محي الديف عكض، المرجع السابؽ، ص  -2
3
- Jean Pradel, Un contrôle très strict des écoutes téléphoniques par la cour de Strasbourg, 

Recueil Dalloz, éditions Dalloz France, 181   année, 30 juin 2005, p 1755. 
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( مف قانكف اإلجراءات 58تدخبل في الحياة الخاصة، ك يعتبر عمبل غير مشركع بحسب المادة )
 1( عقكبات مصرم.310الجنائية المصرم، كيعاقب عمييا بمقتضى المادة )

( سنتيف 2( شيريف إلى )2( ؽ إ ج عمى أف يعاقب بالحبس مف )85ك قد نصت المادة ) 
كؿ مف أفشى سرا أك أذاع مستندا تـ تحصيمو مف دج،  20000دج إلى  2000ك بغرامة مف 

تفتيش شخص إذا كاف بغير إذف مف المتيـ أك مف خمفو، ك كؿ مف أذاع سرا كصؿ إلى عممو ك لـ 
يكف مف متطمبات التحقيؽ القضائي، فيما رصد قانكف العقكبات عقكبة السجف ضد كؿ مف اعتدل 

 (.1مكرر 303 -303عمى الحياة الخاصة في المكاد )

م ك التنصت لمحصكؿ عمى معمكمات لكف في المقابؿ ك بغير عممية التفتيش ك التحر 
التي كرد في شأنيا العقاب عمى أساس التدخؿ في الحياة الخاصة، فمف يا ترل يعاقب أك يداف ك 

)د د( تصبت زكجتو مف قبؿ المتيـ الساحربشأف ذكر اسـ الضحية الزكج "سمطاني بكفاتح" الذم اغ
لعركس ليمة البناء بيا قصد معالجة الزكج لتسييؿ الدخكؿ ك البناء عميو ليمة العرس ك الذم أتى ا

المتيـ أشير  ك السؤاؿ الذم يتكرر مرة أخرل لماذا إسـ 2لكنو اغتنـ الفرصة لمباشرة الفاحشة بنفسو،
 إليو بالحرفيف األكليف لكؿ اسـ بينما الزكج ك عائمتو التي لحقيا عار الفضيحة بسبب ىذه الحادثة

لك أخذنا بمبدأ عبلنية أحكاـ القضاء فإف ىذه العبلنية كحتى ك  ،تـ اإلشارة إلى كامؿ اإلسـ كالمقب
بالنطؽ بالحكـ في جمسة  كأف ترتبط فقط في ىذه القضية ينبغي قصرىا فقط عمى أىؿ االختصاص

ال داعي ألف تشيع في كامؿ ربكع الجزائر ك خارجيا نتيجة ليذا النشر في ك  مفتكحة أماـ الجميكر،
ىنا عتداء فاالعمى الحياة الخاصة  االعتداءمسؤكلية ىذا يا ترل مف يتحمؿ ف ،مجمة المحكمة العميا

 .عمى الحياة الخاصة ال تبرره العبلنية مطمقا

المحكمة العميا األمريكية الحماية الدستكرية لمحؽ في الحياة الخاصة،  قد أكدت ك 
غيرىا مف عمميات التجسس عمى  ك لمحادثات الياتفيةصت عمى انكبالخصكص في حاؿ الت

األشخاص كاعتبرت ذلؾ عمبل غير مشركع، ك أف كؿ دليؿ متحصؿ عميو بتمؾ الطرؽ يعتبر دليبل 
ستكر الفرنسي عمى ىذا الحؽ بصفة صريحة، لكف يعترؼ بو في المقابؿ لـ ينص الد مسمكما، ك

اعتبر أف صدكر نص يتيح  12/01/1977مف خبلؿ أحكاـ القضاء، ففي قرار صادر بتاريخ 

                                                 
 .127د. محمد محي الديف عكض، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية، ، 05/04/1988قرار بتاريخ  47645قضية )ج ت( ضد )ح ـ، ؼ م، ف ع( ممؼ رقـ  -2
 ، 2/1990التربكية الحراش الجزائر، العدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 

 . 309 ص
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المجمس الدستكرم إليو  كىك ما ذىب لمأمكر الضبط انتياؾ الحياة الخاصة بأنو نص غير دستكرم
 1ث في أدلة جرائـ اإلرىاب.سمح لمأمكر الضبط التفتيش لمبح حيث( 1996عاـ )

 الكذبحق المتيم في الصمت و  الفرع الخامس:

 حق الصمت -أوال

 فامتناع الشخص عف الكبلـ يقابمو قد يمجأ إلييا المتيـ حؽ الصمت ىك كسيمة دفاع سمبية 
تيـ عمى الكبلـ إف ال تكجد أم سمطة في استطاعتيا إجبار الشخص الم حقو في قكؿ ما شاء، ك

 2فيك حؽ مف حقكؽ اإلنساف. الصمتىك أراد 

حؽ قائـ بذاتو مف أنو  إال ى ىذا الحؽ في المعاىدات الدكليةعم نصكبالرغـ مف عدـ ال 
مدرج في النظاـ األساسي لممحكمة  كما أنوالمحكمتيف الخاصتيف بيكغسبلفيا كركاندا،  ئحخبلؿ لكا

 3الجنائية الدكلية.

 ،األشخاص البالغيف في أم اتفاقية أك إعبلف دكليصحيح أف ىذا الحؽ لـ يرد في حؽ  
لكف كرد النص عميو في قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد 

 ( مف المرفؽ.7/1القاعدة )بمكجب  بكيف(

االمتناع عف اإلجابة عف  -المشتبو فيو أيضا –ك معنى الحؽ في الصمت أف لممتيـ  
يكجد نص في التشريع المصرم ينص صراحة عمى الحؽ في  ال الجية التي تحقؽ معو، كأسئمة 

 الصمت كال بكجكب إدالء الشخص بأقكالو.

لكف استقر الفقو كالقضاء عمى أال يتخذ صمت الشخص قرينة ضده تمييدا إلدانتو، كلـ  
ؿ كاف القانكف القديـ عمى الحؽ في الصمت ب الجزائيةينص القانكف الفرنسي في قانكف اإلجراءات 

ف كذب يعاقب إضافة إلى العقكبة المقررة عمى جريمتو، كما لـ ينص  يمـز الشخص بقكؿ الحقيقة كا 

                                                 
 .145د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .160د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -2
- Antoine J-Bullier, Quelles sont les limites de la procédure inquisitoire dans les commissions 

royales d’enquêtes pénales en Australie, revue de droit pénal et de criminologie, éditions La 

charte Bruxelles, novembre 2001, p 953.  
/أ مػف قكاعػد محكمػة يكغسػبلفيا: " لكػؿ مشػتبو فيػو يسػتجكبو المػدعي العػاـ الحقػكؽ اآلتيػة التػي 42تنص القاعدة  -3

ينبغي لممدعي العاـ أف يبمغو بيا قبؿ استجكابو بمغة يتكمميا ك يفيميا:.... ثالثا: الحؽ في التزاـ الصمت كتنبيو إلى 
 .82فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  عميـ كدليؿ"، د. أف كؿ ما يدلي بو مف أقكاؿ سكؼ يسجؿ كقد يستخد



 التحقيق  الضمانات المتعلقة بمركز محل  : األول الفصل                             الباب األول     

 139 

( منو تمـز 114/1الحديث عمى الحؽ في الصمت صراحة، لكف المادة ) الجزائيةقانكف اإلجراءات 
 قاضي التحقيؽ بإخبار المتيـ بأنو حر في عدـ اإلدالء بأقكالو.

سكسكني فيك أقدـ كأرسخ في االعتراؼ بو مف الحؽ في الصمت في النظاـ األنجمك  أما 
النظاـ البلتيني، ففي انجمترا قديما نصت القكاعد القضائية عمى ىذا الحؽ، كقد صدر حديثا قانكف 

 ( الذم ينظـ العبلقة بيف سمطة الشرطة كحقكؽ المشتبو فيو.1986جانفي 1)

يسمح بممارسة ىذا الحؽ في جرائـ إفشاء أسرار الدكلة، كنفس لكف القانكف االنجميزم ال  
األمر في القانكف األمريكي الذم أكجب عمى الشرطة بإببلغ الشخص بيذا الحؽ قبؿ استجكابو كأم 

 1اعتراؼ يصدر مف المشتبو فيو قبؿ إخباره بحقو ىذا ال يعكؿ عميو مف قبؿ المحكمة.

( ؽ إ ج، حيث ألزمت 100مكجب المادة )ك المشرع الجزائرم نص عمى حؽ الصمت ب 
بأنو حر في عدـ اإلدالء بأم إقرار عمى أف ينكه بيذا  -المشتبو فيو –قاضي التحقيؽ بتنبيو المتيـ 

( ؽ إ ج البطبلف عمى مخالفة ىذا األمر، 159، 157اإلجراء في المحضر، فيما رتبت المادتاف )
بحؽ الصمت ك يبطؿ كذلؾ  -المشتبو فيو –ـ حيث يبطؿ اإلجراء المخالؼ لعدـ االعتراؼ لممتي

 كؿ إجراء تبله ترتب عف ىذا اإلجراء الباطؿ.
 حق الكذب -ثانيا

إف أراد الكبلـ فيحؽ لو  ك أال يجيب عمى أسئمة مف يحقؽ معو لممتيـ الحؽ في الصمت ك 
المقارف أف القضاء  أف يكذب ككسيمة مف كسائؿ الدفاع عف النفس، ألنو ال يعقؿ حسب الفقو ك

 اليميف قبؿ اإلدالء بأقكالو. داءأب حتى أنو لـ يمـز يثيشارؾ المتيـ في إثبات إدانتو، ح

قد ذىب بعض الفقو بالقكؿ بأف المتيـ يمكنو الكذب كال يعاقب عمى ىذا الفعؿ باعتباره  ك 
التحقيؽ  مرتكبا لجريمة الشيادة الزكر، بؿ أنو يستطيع إنكار ما نسب إليو مف أقكاؿ في مرحمة

كراه التي قد تجبره عمى معو، إذا كاف قد اضطر إلى الكذب اتقاء لشر التعذيب أك لكسائؿ اإل
 فقد يككف كذبا إعطاء اسـ كىمي. االعتراؼ

لكف جانب آخر مف الفقو يرل أنو ال يجب إقرار الكذب مطمقا، بؿ فقط بما يفيد إثبات  
 2لمقانكف.فؽ مع القكاعد العامة تبراءة المتيـ بشرط أف ي

 

                                                 
 .174-160د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -1

 .181-178د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع نفسو، ص  -2
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أف التناقض  14/10/2010ك قد جاء في قرار لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف بتاريخ 
في األقكاؿ ال يؤدم إلى أف يجـر مف خبللو المتيـ المكضكع تحت الحجز لمنظر ك لك حمؼ اليميف 

 1ك كذا الحؽ في الصمت.

 مذافال القضاء بخبلؼ الفقو ك فمـ ينص صراحة عمى الحؽ في الكذبأما المشرع الفرنسي  
 ىذا ما الخكؼ مف العقكبة، ك ه كنتيجة منطقية لغريزة البقاء كااعتبر  لممتيـ بيذا الحؽ، ك ااعترف

فقضت بعدـ قبكؿ تأخير تكجيو االتياـ إلى الشاىد الذم يتـ  ذىبت إليو محكمة النقض الفرنسية
، حتى ال يحـر مف حقو في الدفاع أك اليميف إلدانتو بعد أداءسماع أقكالو إذا كجدت دالئؿ كافية 

 استخداـ الكذب.

 –ال المشتبو بو  ك –اعتبر القضاء الفرنسي أنو في حاؿ الكذب فإنو ال يخضع المتيـ  ك 
ال  ك الحالة جريمة تزكير في محرر رسميلتجريـ قانكف العقكبات، ألف الكذب ال يعتبر في ىذه 

 الكاذبة تتعمؽ بشخصو ككضعو كأعمالو الشخصية فقط.جريمة تزكير بيانات ألف البيانات 

ف لـ يقؿ الحقيقة في ىذه   أما القانكف االنجميزم فيمـز المتيـ بأداء اليميف قبؿ استجكابو، كا 
ك لـ ينص المشرع الجزائرم مطمقا عمى الحؽ في الكذب في أم مف القكانيف  2،الحالة فإنو يعاقب

 سيما قانكني اإلجراءات الجزائية ك العقكبات.
 التحقيق  مقتضياتالثاني:  المبحث

 التي تعتبر كمتطمبات ضامنة لعدـمجمكعة مف الشركط اليامة ك تستدعي مباشرة التحقيؽ  
لينتقؿ  ،مكاف إجرائوكالتي تشمؿ سرية التحقيؽ كتدكينو ك  ،الزيغ عف اليدؼ الحقيقي لمتحقيؽ

 نظاـىك ما يمكف االصطبلح عميو بػ، ك ما يتطمبو مف شركطقيؽ بعدىا إلى مرحمة االستجكاب ك التح
 .كمطمب أكؿ التحقيؽ

لنيابة العامة تممؾ اك  ،ك يتبادؿ أدكار التحقيؽ سمطات مختمفة ك لكؿ منيا سمطة ك حدكد 
عماؿ الضبط القضائي خصكصا في البحث عف كيفية تحصيؿ الدليؿ، ك حكؿ ما الحؽ في تعقب أ

مفصؿ   محؿ دراسة بشكؿ ىك ما سيككفاألعراؼ أك ال، ك نتيجة لعمؿ مشركع يقره القانكف ك إذا جاء 
 الثاني. المطمبفي 

 
                                                 

1
- Jean- ierre Guénaud, Damien Roets, Droit de L’homme jurisprudence de la cour européenne 

des droits de L’homme, revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, éditions Dalloz 

France, n˚1 janvier-mars 2012, p 211. 
 .184، 182د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -2
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 اثنيف ىما: مطمبيفقسـ إلى  المبحثك 

  التحقيؽ نظاـاألكؿ:  المطمب

  الثاني: السمطة المخكلة بالتحقيؽ المطمب
 المطمب األول: نظام التحقيق 

جانب منيـ إلى أنو مجمكعة إجراءات تتخذ  بفذىقياء في تعريؼ التحقيؽ اختمفت آراء الف 
بمعرفة سمطة معينة يككف ىدفيا التنقيب عف األدلة إلحالة المتيـ إلى المحاكمة، فيما يرل جانب 
فقيي آخر أنو يقصد بو جميع اإلجراءات التي تباشرىا سمطة التحقيؽ بيدؼ جمع ما يكفي مف أدلة 

سنادىا لفاعؿ معيف تميي يرل فريؽ فقيي ثالث حالتو عمى القضاء المختص، ك دا إلعف جريمة ما كا 
الغاية منيا ىي الكصكؿ إلى معاقبة المجـر  جريمة ةأف قياـ الدكلة بيذه اإلجراءات عند كقكع أي

 الذم أخؿ بالنظاـ االجتماعي.

يعرؼ جانب فقيي رابع التحقيؽ بأنو مجمكعة اإلجراءات التي تحرؾ عمى إثرىا الدعكل  ك 
، غرفة االتياـبدرجة ثانية بالدرجة األكلى اإلجراءات التي يباشرىا قاضي التحقيؽ، ك الجنائية، كىي 

 1إضافة إلى جميع العناصر البلزمة إلجراء محاكمة الشخص المتيـ.

 في أمريف اثنيف ىما: نظاـ التحقيؽ حصرك 

 شركط التحقيؽ  الفرع األكؿ:

 مباشرة االستجكاب أثناء التحقيؽ  الفرع الثاني:

 شروط التحقيق  األول: الفرع

لضماف نزاىة التحقيؽ كالكصكؿ إلى الغاية المنشكدة، البد مف تكافر مجمكعة مف الضمانات كالتي 
 ىي: تميز بدكرىا التحقيؽ االبتدائي عف غيره مف مراحؿ الدعكل الجنائية ك

 التحقيق  سرية -أوال

جية خارجية لـ  ةإخفاء أم إجراء قانكني يتـ في ىذه المرحمة عف أي يقصد بسرية التحقيؽ 
عمى ما يحدث بأم شكؿ مف األشكاؿ في التحقيؽ،  االطبلعال يحؽ ليا  تكف طرفا في الدعكل، ك

فيي عمة السرية أما ككبلئيـ،  نية في مكاجية أطراؼ الدعكل كعبلتككف إجراءات التحقيؽ  لكف

                                                 
نػػػػة بالتشػػػػريعات الفرنسػػػػية د. فتحػػػػي تكفيػػػػؽ الفػػػػاعكرم، عبلنيػػػػة المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة فػػػػي التشػػػػريع األردنػػػػي مقار  -1

 .43، ص  2007(، 1كالمصرية، دار كائؿ لمنشر، األردف، الطبعة )
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إبعاد كؿ ما مف شأنو الكلكج إلييا  ذلؾ بجمع ما يمـز مف أدلة ك ك القضيةمحاكلة عدـ التأثير في 
فيد في الحفاظ عمى حياد المحقؽ مف ضغط كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، تإلفسادىا أك طمسيا، كما 

كما تيدؼ السرية إلى الحفاظ عمى األخبلؽ العامة في حاؿ نشر ما يجرم في التحقيؽ مف كشؼ 
مف أسباب السرية كذلؾ حماية شرؼ كسمعة  خمة بقيـ المجتمع كالديف، كلتفاصيؿ الجرائـ الم

رد االعتبار بعد ذلؾ يصعب ألنو قد تشكيو صكرتو أماـ المجتمع  المتيـ مف نشر أخبار التحقيؽ ك
 1لشخصو في حاؿ إثبات براءتو.

( مف مرفؽ مدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف 4المادة )ك قد نصت 
عمى سرية كؿ ما يدكر في اجراءات الدعكل الجنائية بدءا بسرية ما يحكزه كؿ شخص يطمع عمى 

، كذلؾ فالقضاة ممزمكف بالحفاظ عمى يمنع عميو إفشاؤىاحيث معمكمات بعينيا بحكـ كظيفتو 
( مف المبادئ األساسية 15) بدأقضية مرت بيف أيدييـ بمكجب الم ةمف أي األسرار التي يحكزكنيا

( 21حيث نصت القاعدة ) بشأف استقبلؿ السمطة القضائية، ك نفس السرية تنسحب عمى الحدث
مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف(، بأنو ينبغي 

رميف األحداث في سرية تامة ك ال يتاح الكصكؿ إلييا إال لؤلشخاص بسجبلت المجاالحتفاظ 
المعنييف بصفة مباشرة بالتصرؼ في القضية محؿ البحث أك أشخاص آخريف بمكجب القانكف، كما 
أكجبت القاعدة عدـ استخداـ ىذه السجبلت في االجراءات المتعمقة بالبالغيف في القضايا البلحقة 

 كرطا فييا.التي يككف نفس الجاني مت

:" حيث أف رد االعتبار القانكني أك ما نصو جاء  في قرار لممحكمة العميا مف ذلؾ ما 
التي ال تسمـ إال لمسمطات القضائية ك أف  (2)القضائي ال يمحي العقكبات المذككرة في البطاقة رقـ 

العفك العاـ كحده ىك الذم يمحي تماما كؿ آثار العقكبة"، ك قد جاء طعف المتيـ عمى خمفية رفض 
ف رد االعتبار بقكة القانكف مالمجمس منحو ظركفا مخففة بسبب سكابؽ قضائية تمثمت في استفادتو 

 2( ؽ إ ج.677طبقا ألحكاـ المادة )

عمى السرية  ك نية التحقيؽ كأصؿ عاـكلية عمى عبلت بعض التشريعات الدكقد نص 
 السادسةفي مادتو  "Crminal Justic Act" 1967كاستثناء، فقد ألـز قانكف القضاء االنجميزم لعاـ 

                                                 
فرج عمكاني ىميؿ، التحقيؽ الجنائي ك التصرؼ فيو ك األدلة الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية  -1

 .62، ص 2006مصر، 

المجمة القضائية، قسـ ، 09/06/1991قرار بتاريخ  62960قضية )ع ب ع( ضد )ب ع ع( ممؼ رقـ  -2
 ،  3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 . 240 -237 ص
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نية التحقيؽ أماـ الجميكر ما لـ ينص القانكف صراحة عمى عكس ذلؾ، قضاة التحقيؽ بضركرة عبل
القضاة أف الكصكؿ إلى الحقيقة يقتضي السرية كما في حالة القضايا التي تيـ األسرار أك إذا رأل 

( مف قانكف االجراءات الجنائية 209الكظيفية أك حيف إدالء الطفؿ بإدانتو، كما نصت المادة )
 1نية المطمقة.السكداني عمى العبل

راءات الجنائية قانكف االج ي نصت عمى سرية التحقيؽ كأصؿ عاـمف القكانيف الت ك
(: " تعتبر إجراءات التحقيؽ ذاتيا كالنتائج التي تسفر عنيا مف األسرار 75مادة )الالمصرم في 

كيجب عمى قضاة التحقيؽ كأعضاء النيابة كمساعدييـ مف كتاب كخبراء كغيرىـ ممف يتصمكف 
( 310لممادة )بالتحقيؽ أك يحضركنو بسبب كظيفتيـ عدـ إفشائيا، كمف يخالؼ منيـ يعاقب طبقا 

 مف قانكف العقكبات".

ككبلئيـ، ألنو حسب المادة  حسب نفس القانكف فإف السرية تنتفي بالنسبة لمخصكـ ك ك
باشر فيو القاضي ( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم يخطركف باليكـ ك المكاف الذم ي78)

االطمئناف عمى  اإلجراءات كذلؾ لتكفير مزيد مف الضمانات ليـ لرقابة  ك إجراءات التحقيؽ
( 125)بحسب المادة ال يجكز الفصؿ بيف المتيـ كمحاميو الحاضر معو أثناء التحقيؽ  كسبلمتيا، 

بمكجب المراسبلت أك أية كثائؽ يعطييا المتيـ لمحاميو  ف نفس القانكف، كما ال يجكز ضبطم
بمحاميو لكحدىما ي االتصاؿ قانكف االجراءات الجنائية المصرم، كحؽ المتيـ ف مف( 96)المادة 

( قانكف االجراءات الجنائية المصرم، لكف حضكر 141)دكف حضكر أم شخص بحسب المادة 
ال يضمف لو مبدأ  المحامي مع المتيـ ال يعطيو الحؽ لمتدخؿ في التحقيؽ في أم كقت شاء ك
لمحقؽ اتخاذ إجراء "المكاجية" مثمما يجرم في المحاكمة، حتى أنو قد يطمب المتيـ أك محاميو مف ا

فمو كامؿ السمطة التقديرية  الطمب في كؿ الحاالت معيف كالمحقؽ في ىذه الحالة ليس ممزما بإجابة

                                                 
(: " يعتبػػر المكػػاف الػػذم تعقػػد فيػػو أيػػة محكمػػة جمسػػاتيا لمتحقيػػؽ أك المحاكمػػة فػػي أيػػة جريمػػة عمنيػػا 209المػػادة ) -1

بصفة عامة ارتياده بقدر ما يمكف أف يسػع بصػكرة مناسػبة ك مريحػة، عمػى أنػو يجػكز لػرئيس الجمسػة  يجكز لمجميكر
بحسػػب مػػا يػػراه مناسػػبا فػػي أيػػة مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التحقيػػؽ أك المحاكمػػة فػػي قضػػية معينػػة أف يمنػػع الجميػػكر بصػػفة 

 عامة أك أم شخص معيف مف دخكؿ المكاف المذككر أك الكجكد أك االستمرار فيو ".
، دار (1، الجػزء )د. حسف بشيت خكيف،  ضمانات المػتيـ فػي الػدعكل الجزائيػة خػبلؿ مرحمػة التحقيػؽ االبتػدائي - 

 .72، ص 1998(، 1الثقافة لمنشر ك التكزيع، عماف األردف، الطبعة )
 .48، 47د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  - 
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منعا لحصكؿ  رقابة سير التحقيؽ ك االطبلعبالتالي فحضكر محامي المتيـ ىك لمجرد  في ذلؾ، ك
 1.أفضؿ بشكؿالتعسؼ، كما يتيح لممحامي تحضير دفاعو 

 ( منيا أنو:1( ؽ إ ج حيث جاء في الفقرة )11سرية التحقيؽ المادة )ك قد نصت عمى 

سرية، ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ، ك دكف إضرار تككف إجراءات التحرم ك التحقيؽ " 
 بحقكؽ الدفاع".

( منيا كؿ مف يطمع بحكـ كظيفتو عمى أم سر ميني بكتمانو ك إال 2كما ألزمت الفقرة )
فإنو درءا ألم تسرب لمعمكمات  15/02( مف األمر رقـ 3تعرض لمعقكبة، لكف بمكجب الفقرة )

فإنو يجكز لممثؿ النيابة العامة أك  ،غير مكتممة أك غير صحيحة أك مخافة اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ
الشرطة القضائية بعد الحصكؿ عمى إذف مكتكب أف يطمع الرأم العاـ بمستجدات لضابط 

مكضكعية مف اإلجراءات بغير أم تفصيؿ لبلتياـ ضد األشخاص المتكرطيف، كما تراعى في كؿ 
 ( مف نفس المادة.4األحكاؿ قرينة البراءة ك الحياة الخاصة حسب ما جاءت بو الفقرة )

دج  20000إلى  2000لى سنتيف ك بغرامة تتراكح بيف إ يفك يعاقب بالسجف مف  شير 
ال صفة قانكنية لو لبلطبلع  اأك أطمع عميو شخص ،ؿ مف عممية تفتيشص  كؿ مف أفشى مستندا ح  

( 46عميو ك بغير إذف مف المتيـ أك مف ذكم حقكقو أك كؿ مف يستحؽ أخذ إذنو بمكجب المادة )
 .( ؽ إ ج85ك كذلؾ األمر في المادة ) ،ؽ إ ج

فإنو يتعرض كؿ مف يفشي  15/02( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 151ك بحسب المادة )
أية معمكمة متعمقة بمكاف تكاجد اإلقامة المحمية لممتيـ لنفس العقكبات المقررة في حالة إفشاء سرية 

 التحقيؽ.
اير فبر  1المكافؽ لػ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  15/03ك مما جاء بو القانكف رقـ  
( ىك إمكانية االستعانة بالمحادثات المرئية أثناء 14في المادة ) 2المتعمؽ بعصرنة العدالة، 2015

االستجكاب إذا بعدت المسافة بيف المتيـ ك المحقؽ لكف ىذا ال يعني إفشاء سر المحادثات ميما 
 كاف، ك قد جاء نص المادة كما يمي:

                                                 
 .64-61فرج عمكاني ىميؿ ، المرجع السابؽ، ص  -1
 .88-75(، المرجع السابؽ، ص 1د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -  
 .14-11أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -  

 .2015فبراير  10المكافؽ لػ  1436ربيع الثاني  20، مؤرخة في 6 الجريدة الرسمية، عدد -2
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سير العدالة، يمكف استجكاب ك سماع " إذا استدعى بعد المسافة أك تطمب ذلؾ حسف 
األطراؼ عف طريؽ المحادثة المرئية عف بعد، مع مراعاة احتراـ الحقكؽ ك القكاعد المنصكص 

 عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية ك كفقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ.

 ت.يتـ تسجيؿ التصريحات عمى دعامة تضمف سبلمتيا ك ترفؽ بممؼ اإلجراءا

ع مف طرؼ القاضي المكمؼ بالممؼ تدكف التصريحات كاممة ك حرفيا عمى محضر يكق
 أميف الضبط".ك 

أدل نظرا لمصعكبة الناجمة عف الحفاظ عمى سرية التحقيؽ كخطكرة إفشاء ما يدكر فيو ك 
 1في فرنسا يكاجو عدة صعكبات. ببعض رجاؿ الفقو الفرنسي لمقكؿ بأف التحقيؽ

كـ كككبلئيـ في حالتي الضركرة تنسحب كذلؾ عمى الخصلكف سرية التحقيؽ قد 
 االستعجاؿ:ك 

 حالة الضرورة -5

قد يجرم التحقيؽ بعيدا عف عمـ الخصكـ كككبلئيـ لكجكد أسباب تحكؿ دكف ضركرة  
حضكر المتيـ أك غيره مف الخصكـ إلى التحقيؽ سببا في  يككفحضكرىـ إلجراءات التحقيؽ، فقد 

لضركرة كقد نصت عمى االمحقؽ ىك مف يقدر حالة  إفساد جيكد المحقؽ في إظيار الحقيقة، ك
( مف أصكؿ الحاكمات 64المادة ) قانكف االجراءات الجنائية المصرم كمف ( 77ذلؾ المادة )

دعي العاـ ىك مف يقرر حالة الضركرة كقراره غير الجزائية األردني، كحسب ىذه األخيرة فإف الم
إمكانية  مف بيف حاالت الضركرة حضكر الشاىد مع المتيـ في جمسة التحقيؽ، ك قابؿ لممراجعة، ك

 2تأثير المتيـ عمى الشاىد بأم طريقة.

دأب قضاء النقض المصرم عمى أف حؽ النيابة العامة في إجراء التحقيؽ في سرية  ك 
ذا انقطعت أسبابيا التي تكفي إلظيار الحؽ كجب بعد ذلؾ إزالة السرية  مرىكف بحالة الضركرة، كا 

ف لـ يتـ ذلؾ يككف باطبل بطبلنا مطمقا، لكف المشرع  ككبلئيـ مف التحقيؽ بالنسبة لمخصكـ ك كا 
قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمى عدـ إعطاء المحقؽ مف ( 92ص في المادة )المصرم ن

صكؿ التفتيش بحضكر المتيـ أك مف فرصة فرض السرية في حالة تفتيش المنازؿ، بؿ يجب ح
 كبو إف أمكف ذلؾ.ني

                                                 
1
 - Laurence  Morisset, Ibid, p 147. 

 .65ىميؿ، المرجع السابؽ، ص فرج عمكاني  -2 
 .54، 53د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  -  
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ؽ إ ج في حالة اعتراض  5( مكرر 65لكف المشرع الجزائرم ك بمكجب المادة ) 
األصكات ك التقاط الصكر، فإنو يمكف كضع الترتيبات التقنية دكف مكافقة  المراسبلت ك تسجيؿ

 صاحب الشأف سكاء تمت العممية في مكاف عاـ أك خاص.

رقابة، بؿ تراقبو محكمة  ةغير خاضع أليال  ك المحقؽ لحالة الضركرة ليس مطمقا تقدير ك 
، فإنيا تعتبر  اتخذت اإلجراءات إف لـ تكف حالة الضركرة متكفرة ك المكضكع، ك في غيبة الخصـك

 1باطمة بطبلنا مطمقا.

 حالة االستعجال  -2

ئيـ إذا دعت حالة ككبل يككف إجراء التحقيؽ في سرية تامة بعيدا عف الخصكـ ك 
فإذا تـ إرجاء ذلؾ لحيف  حقيؽ، مثؿ سماع شاىد ميدد بالمكتحماية لمصمحة الت االستعجاؿ ذلؾ

لحقاؽ الشاىد ألف المكت يككف قد سبقيـ إليو، أك إجراء  ككبلئيـ فقد ال يتـ إببلغ الخصكـ ك
ك مف دائما المحقؽ ى لو يد التشكيو، كتعجمة في مكاف الجريمة قبؿ أف تطامعاينة بصكرة مس

مف  لكف يمكف لمف يستطيع مثبل مف الخصـك الحضكر أال يمنع ك يختص بتقدير حالة االستعجاؿ
 2خذ مف قبؿ المحقؽ.، ألف حالة االستعجاؿ ليست قرارا يتذلؾ

( ؽ إ ج عمى أنو يجكز لقاضي التحقيؽ بكجكد حالة االستعجاؿ 101نصت المادة ) ك قد 
ارات عمى كشؾ أك مكاجيات إذا كاف الشاىد أماـ خطر المكت أك كجكد أم اأف يجرم استجكاب

 ذكر دكاعي االستعجاؿ.  االختفاء ك يجب أف ت

 تدوين التحقيق -ثانيا

قـك مبدأ التدكيف عمى كتابة جميع إجراءات التحقيؽ كاألكامر الصادرة في شأنو حتى يككف ي 
القاعدة التي تنطمؽ منيا المحاكمة، حيث يعرض جميع ما جاء بمثابة حجة عمى الجميع، كيككف 

بو كاتب  في التحقيؽ عمى قضاء الحكـ لمفصؿ فيو، لكف يشترط في صحة ىذا التدكيف أف يقكـ
قانكف االجراءات مف ( 73كأال يفكض غيره كىك ما نصت عميو المادة ) كنا بيذا األمرمختص قان

 3الجنائية المصرم، كشرط االختصاص ىك شرط أساسي لصحة اإلجراءات.
                                                 

 .66، 65فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .56د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  -  

 .67، 66فرج عمكاني ىميؿ، المرجع نفسو، ص  -2
 .53، 51و، ص د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع نفس -  

 .71فرج عمكاني ىميؿ، المرجع نفسو، ص  -3
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ك كذلؾ  1( مف ؽ إ ج،108، 95، 94ك نصت عمى مبدأ تدكيف اإلجراءات المكاد ) 
 المتعمؽ بعصرنة العدالة. 15/03( مف القانكف رقـ 14( مف المادة )4نصت عمى التدكيف الفقرة )

كيقبؿ كمحضر تحقيؽ حتى في حاؿ حرره كاتب غير  لكف قد يككف المحضر صحيحا 
المحقؽ ىك مف يقدر تكافر حالة الضركرة مف عدميا تحت ك مختص تطبيقا لنظرية الضركرة، 

إف قدرت ىذه األخيرة بطبلف المحضر النعداـ الضركرة عكمؿ كمحضر  المكضكع، كرقابة محكمة 
إذا ما تـ غياب الكاتب  االستعجاؿاستدالؿ فقط ال غير، أك قد يحرر مف غير مختص تحت طائمة 

تعانة أنو إذا رأل المحقؽ حرجا في االس جاء في قضاء محكمة النقض المصريةالمؤىؿ قانكنا، كقد 
مصمحة العدالة بأم صكرة خكفا مف تغيير مجريات التحقيؽ ك المساس ب كتاب المحكمةبكاتب مف 

از لو ندب غيره، ألنو بيذا اإلجراء تستقيـ المصمحة العامة، فالضركرة ىنا ىي العذر مف الصكر ج
 2سدا لمحاجة التي تقتضييا مصمحة التحقيؽ. الذم يبيح ترؾ الكاجب دفعا لمحرج ك

 التحقيق اختيار مكان -ثالثا

الحاصؿ حكؿ قدرة المحقؽ في اختيار مكاف التحقيؽ، أك قصر  بالرغـ مف الخبلؼ 
أال يتعداه إلى مقر الشرطة أك جية إدارية  ك مكاف المخصص لو سمفا ك ىك المحكمةالتحقيؽ في ال

كقالت بأف  المصرية حسمت ىذا الخبلؼأك المستشفى أك غيرىا مف األماكف، لكف محكمة النقض 
سبلمة  ما يتطمبو ذلؾ مف سرعة ك اختيار مكاف التحقيؽ يخضع لمسمطة التقديرية لممحقؽ، ك

ماداـ أنو لف  أف يجرم التحقيؽ في مركز لمشرطة اإلجراءات المتخذة في ىذا الشأف، كليس حرجا
ف تسمط مف قبؿ رجاؿ الشرطة، أما مجرد خشية المتيـ م اأك معنكي ايصيب المتيـ أم أذل مادي

 3كظيفة رجاؿ الشرطة ليست مدعاة لئلكراه المبطؿ لبلعتراؼ.

ىك ما ذىبت إليو  ال تعتبر إطالة مدة التحقيؽ إكراىا يؤدم إلى بطبلف إجراءاتو، ك ك 
 4محكمة النقض المصرية.

 
                                                                                                                                               

 .16، 15أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -  

 ، 2009(، 2محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، الطبعة ) -1
  .22، 21ص 

 .74، 73فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2

، 2007د. ىشاـ الجميمي، المشاكؿ العممية لمعمؿ القضائي الجنائي، دار الفكر ك القانكف، المنصكرة مصر،  -3
 .14-12ص 

 .12، 11د. ىشاـ الجميمي، المرجع السابؽ، ص  -4
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 مباشرة االستجواب أثناء التحقيق الفرع الثاني: 

لكف متى يجب استجكاب )أكال(  ىذه المرحمة تمف أىـ آليافي مرحمة التحقيؽ  االستجكاب 
المتيـ )ثانيا( ك ماذا يمـز كمضمكف ك كشكؿ حتى يمكف اعتبار إجراء ما بمثابة استجكاب لكي 

 ميعاد االستجكاب أيضا يؤخذ بعيف االعتبار )رابعا(.  كذلؾ فإفتبنى عميو إجراءات الحقة )ثالثا( ك 

 خالل مرحمة التحقيق االستجواب -أوال

بؿ يزيد البعض مف الفقو في ذلؾ بالقكؿ بأنو  حقيؽيعتبر االستجكاب مف بيف إجراءات الت 
االستجكاب الحكمي  بيف االستجكاب الحقيقي كالفقو ميز قد  أىـ تمؾ اإلجراءات عمى اإلطبلؽ، ك

مناقشتو فييا  ك حقيقي يككف بعد تكجيو التيمة إلى المشتبو فيواالستجكاب الف 1،)المكاجية(
سكاء بإنكار  د مف صحتيالتأكالشبيات القائمة ضده، حتى يتسنى ا كتبياف األدلة ك بالتفصيؿ

يعترؼ بما جاء فييا، ك تكمف أىمية االستجكاب في أمريف  فسادىا أك يسمـ ك إثبات المتيـ ليا ك
ما: أنو كسيمة تحقيؽ ثانيي اثنيف: أكليما أنو كسيمة دفاع لممتيـ إلسقاط األدلة القائمة ضده، ك

ىذا ما يجعؿ مف االستجكاب ذك طبيعة خاصة تميزه عف  ىدفيا الكصكؿ إلى مرتكب الجريمة، ك
فبكصفو إجراء مف إجراءات التحقيؽ اليدؼ منو جمع أدلة اإلثبات  2غيره مف إجراءات التحقيؽ،
ىذا ما سيرتب نتائج  بكصفو مف إجراءات الدفاع يعتبر حقا لممتيـ ك يعتبر كاجبا عمى المحقؽ، ك

 ىامة:

مف إجراءات التحقيؽ يمكف المجكء إليو في أم مرحمة مف مراحؿ  االستجكاب اعتبار -1
إذا لـ يحضر المتيـ  إعادة االستجكاب كمما كاف ذلؾ ضركريا، ك يمكفالتحقيؽ، بؿ 

 إحضاره. لبلستجكاب يجكز لممحقؽ األمر بضبطو ك

ك ما داـ أف االستجكاب بيذه األىمية مف التحقيؽ فإنو ال يمكف لقاضي التحقيؽ أف 
يصدر أمرا بانتفاء كجو الدعكل ك ىك لـ يستجكب المتيمة ك لـ يقـ بكؿ اجراءات 

                                                 
 .41عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1

ة ما قبؿ المحاكمة في النظاـ د. حسف صادؽ المرصفاكم، حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مرحم -2
مقالة كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات القانكني المصرم، 

، المعيد الدكلي العالي 1988أفريؿ  12-9المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 
 .62، ص 1989" مصر، réséالدكلية لقانكف العقكبات " لمعمـك الجنائية، الجمعية

 646، 645فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -
محكمة الجنايات دراسة لنشاطيا ك دكر الدفاع أماميا عمى ضكء قضاء النقض، منشأة دار د. عبد الحكيـ فكدة،  -

 .127، 126ص  بدكف تاريخ، ،المعارؼ، اإلسكندرية مصر
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حيث قالت المحكمة العميا بعد تقدـ الطاعف )ـ خ( بطعنو ضد  1،التحقيؽ البلزمة
نة ك المؤيد ألمر قاضي التحقيؽ بانتفاء كجو قرار غرفة االتياـ لمجمس قضاء قسنطي

الدعكل ضد )ع خ( المتيمة بتيمة التصريح الكاذب حيث جاء في قرار المحكمة 
( ؽ إ ج ألف إصدار ىذا 163العميا أف القرار المطعكف فيو خالؼ أحكاـ المادة )

ية األمر ال يككف إال بعد االنتياء مف التحقيؽ ك أنو ال يككف إال ألسباب مكضكع
تتعمؽ بتقدير الكقائع ك مدل ثبكتيا مف عدميا أك لكجكد أسباب قانكنية تمنع مف 
السير في الدعكل ك ىك ما لـ يكف في قضية الحاؿ ك ىك ما يطرح أيضا تخكؼ 

مر بانتفاء كجو الدعكل مف أف تحرؾ المتيمة ضده الضحية )ـ خ( في حاؿ األ
 إبطاؿ القرار.  إلى لعميا دعكل الكشاية الكاذبة ك ىك ما أدل بالمحكمة ا

ىذه الحالة  فيمف إجراءات الدفاع، فإنو ينبغي عمى المحقؽ  االستجكاب أما اعتبار -2
أف يجرم االستجكاب مع المتيـ ما أمكنو ذلؾ، لكف إذا طمبو لمحضكر كلـ يحضر 
أك كاف فارا فبل يبلـ المحقؽ، لكف إذا كاف استجكاب المتيـ ممكنا كالمحقؽ أىمؿ 

البعض يقكؿ ببطبلف التحقيؽ برمتو ألنو سيصبح في ىذه الحاؿ مجرد ذلؾ فإف 
كثيقة اتياـ، أما البعض اآلخر فأقر البطبلف عمى كؿ إجراء الحؽ أما اإلجراءات 

مف اإلجراءات البلحقة التي تعتبر باطمة في نظر  ك ،السابقة فإنيا تبقى سميمة
ألنو ال يمكف أف يحبس  )الحبس المؤقت(القانكف المصرم نجد الحبس االحتياطي

قانكف مف ( 134المتيـ احتياطيا قبؿ استجكابو ما لـ يكف ىاربا حسب نص المادة )
 2االجراءات الجنائية المصرم.

( ؽ إ ج أف كؿ متيـ ضبط 121/2ك قد اعتبر المشرع الجزائرم في المادة )
ساعة دكف استجكاب اعتبر  48بمقتضى أمر بالقبض، ك بقي لمدة تزيد عف 

 بكسا بشكؿ متعسؼ فيو.مح

( مف نفس المادة عقكبات عمى كؿ قاض أك مكظؼ أمر بيذا 3فيما أقرت الفقرة )
 الحبس أك تسامح فيو ك ىك مدرؾ لذلؾ.

                                                 
 المجمة القضائية، ، 01/03/1994قرار بتاريخ  120469خ( ضد )ع خ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ قضية )ـ  -1

 ، 3/1994قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
 .254-251 ص

 .50، 49عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2
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أم نص صريح يفيد ببطبلف الجزائية الجزائرم غير أنو لـ يرد في قانكف اإلجراءات 
 لمجرد عدـ استجكاب المتيـ مثمما فعمو المشرع المصرم. المؤقتالحبس 

ىما ضابطي شرطة قضائية، قد ك أف الطاعنيف قرار لممحكمة العميا ك قد جاء في 
( ؽ إ ج ك التي تكجب إجراءات 208بنيا طعنييما عمى مخالفة أحكاـ المادة )

لضباط الشرطة القضائية ك ىك ما لـ يكف في قضية الحاؿ حيث إذا  خاصة حمائية
طرح األمر عمى غرفة االتياـ فإنيا تأمر بإجراء تحقيؽ ك تسمع طمبات النائب العاـ 
ك أكجو دفاع الضابط، حيث اعتمدت غرفة االتياـ في قضية الحاؿ عمى تصريحات 

ك الممؼ لـ  ،ذا االستجكابخبلؿ كؿ مراحؿ االستجكاب ك لـ تبيف مف قاـ بي )ب ز(
يتضمف إال محاضر استجكاب أماـ ككيؿ الجميكرية في حيف اعتمدت عمى 

حيث  ،تصريحات )ر أ( أماـ ككيؿ الجميكرية ك أثناء استجكابو أماـ غرفة االتياـ
يو جاء مبيما فيما يخص التحقيؽ اعتبرت المحكمة العميا أف القرار المطعكف ف

ما اعتبرت أف االعتماد عمى التصريحات المسجمة أماـ احتراـ حقكؽ الطاعنيف، كك 
 1ككيؿ الجميكرية ىك بمثابة خرؽ لمبادئ الفصؿ بيف جية التحقيؽ ك جية المتابعة.

ت بتعريفو محكمة مفالمصرم االستجكاب بؿ تكلـ يعرؼ قانكف االجراءات الجنائية  ك 
فيو:" مناقشة المتيـ مناقشة مما جاء  ، ك25/01/1931النقض المصرية في حكـ ليا بتاريخ: 

مناقشتو في أجكبتو  تفصيمية في أمكر التيمة كأحكاليا كظركفيا كمجابيتو بما قاـ عميو مف األدلة ك
كذا مجابيتو باألدلة المختمفة قبمو  مناقشة يراد بيا استخبلص الحقيقة التي يككف كاتما ليا، ك

 2لمتيمة أك يعترؼ بيا إذا شاء االعتراؼ". فيدىا إف كاف منكرانكمناقشتو مناقشة تفصيمية كيما 

 ك لـ يعرؼ المشرع الجزائرم في أم قانكف ك ال حتى القاضي الجزائرم االستجكاب مطمقا.

 ك بيذا ال يتحقؽ االستجكاب الحقيقي إال بتكافر العنصريف اآلتييف:

 مناقشة المتيـ فييا تفصيبل. تكجيو التيمة ك -1

 ضده. ة المثارةلمكاجية المتيـ باألد  -2

                                                 
المجمة ، 14/07/2000قرار بتاريخ  246742( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ب ز ك مف معو -1

 ،2003القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
 .225 -222 ص 
 .645فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2
 .80السابؽ، ص أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع  - 



 التحقيق  الضمانات المتعلقة بمركز محل  : األول الفصل                             الباب األول     

 151 

مباشرتو االستجكاب مع المتيـ، لكف يفضؿ تكجيو  عندك المحقؽ غير ممـز بأم ترتيب  
 1التيمة بعد مناقشة األدلة كالشبيات القائمة ضد المتيـ كمكاجيتو بيا.

 وجوبية االستجواب  -ثانيا

نظرا لخطكرة ما قد يترتب عف إجراءات االستجكاب مف اإلدالء بأقكاؿ قد تككف في غير  
مصمحة المتيـ، فإف المشرع المصرم اعتبره غير جائز في حالة االستدالؿ كال يحؽ لمأمكر 
الضبط حينيا القياـ بو، كأما استجكاب المتيـ في مرحمة المحاكمة فإنو متكقؼ حسب نص المادة 

فإف لـ يقبؿ فبل يجكز  عمى قبكؿ المتيـ باستجكابونكف االجراءات الجنائية المصرم ( مف قا274)
استجكابو، بينما في مرحمة التحقيؽ االبتدائي فإف المحقؽ ممـز في حالتيف حسب قانكف االجراءات 

 الجنائية المصرم كىما:

 .ؽ إ ج ـ (131حالة القبض عمى المتيـ بمكجب نص المادة ) -1

بحسب  )مؤقتا(لمتيـ، إذا كاف الزما إصدار األمر بحسبو احتياطياضركرة استجكاب ا -2
 .ؽ إ ج ـ (134/1المادة )

ك في غير ىاتيف الحالتيف أثناء التحقيؽ فإف المحقؽ لو كامؿ السمطة التقديرية في  
 2ىك غير ممـز بو حتى لك طمبو المتيـ ذاتو. استجكاب المتيـ مف عدمو، ك

إ ج عمى أنو ال يجكز لضابط الشرطة القضائية استجكاب ( ؽ 139/2ك قد نصت المادة ) 
 المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ المدعي المدني.

المكاجية دكف حضكر محاميو حسب  في لكف ال يمكف استجكاب المتيـ في جناية أك 
محكمة النقض المصرية، ففي غير حالة التمبس أك حالة السرعة التي يظف معيا الخكؼ مف 

( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم، فإنو في 124ضياع األدلة التي جاءت في نص المادة )
غير ىاتيف الحالتيف كجب حضكر المحامي لكف بشرط أف يككف المتيـ قد أعمف عف اسـ محاميو 
بتقرير يكتب في قمـ كتاب المحكمة أك أماـ مأمكر السجف، كما يجكز لمحاميو أف يتكلى ىذا 

 3ر أك اإلعبلف.اإلقرا

                                                 
 .42، 41، المرجع السابؽ، ص عدلي خميؿ - 1
 .83أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .27د. ىشاـ الجميمي، المرجع السابؽ، ص  -3



 التحقيق  الضمانات المتعلقة بمركز محل  : األول الفصل                             الباب األول     

 152 

( ؽ إ ج عمى أف يسجؿ لكؿ 52/1ك بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد أكرد في المادة ) 
شخص مكقكؼ لمنظر مدة االستجكاب ك فترات الراحة في محضر سماع المتيـ، ك يجب أف يدكف 

 عو أك يشار إلى عدـ تكقيعو إف رفض ذلؾ.فيو كذلؾ تكقي

بحضكر محاميو  -المتيـ – ينبغي استجكاب المشتبو فيومتمبس بيا فإنو الجناية الك في  
( ؽ إ ج عمى أف يستجكب فكرا كؿ مف اقتيد 112( ؽ إ ج، كما نصت المادة )58بمكجب المادة )

أماـ قاضي التحقيؽ تنفيذا ألمر اإلحضار بمساعدة محاميو، ك إف تعذر استجكابو عمى الفكر، يقدـ 
غاب ىذا األخير يتكجو المكمؼ بالتحقيؽ استجكابو ك إف  أماـ ككيؿ الجميكرية ليطمب مف القاضي

ال أخمي سبيمو في الحاؿ.الستجكابو ك قاض مف قضاة الييئة  إلى أم بالطمب  ا 

إصدار مذكرة إيداع ( ؽ إ ج أنو ال يجكز لقاضي التحقيؽ 118فيما نصت المادة ) 
ي جنحة بالحبس أك أشد منيا بمؤسسة إعادة التربية إال بعد استجكاب المتيـ إذا كانت العقكبة ى

فكرا بحسب مف اعتقالو يجب إخبلء سبيمو ( ساعة 48جسامة، ك إف لـ يستجكب المتيـ خبلؿ )
 ( ؽ إ ج. 121المادة )

 شكل االستجواب مضمون و -ثالثا

 في تكفر عنصريف أساسييف كىما: مضمون االستجوابيتمثؿ 

محاكلة لدفع المتيـ لئلدالء بإجابة عف األسئمة  فيذلؾ  ك المناقشة التفصيمية لممتيـ -1
 التي تكجو لو.

 يدخؿ فييا كذلؾ المكاجية بغيره مف الشركاء أك الشيكد. ك مكاجية المتيـ باألدلة -2

ك يدخؿ في مضمكف االستجكاب كذلؾ إعادة تمثيؿ الجريمة بمعرفة المتيـ كسماع أقكالو  
الجريمة كسماع تعميقو عمييا، باإلضافة إلى عرض في ىذا الشأف، كما يمكف اصطحابو إلى مكاف 

 األشياء المضبكطة عميو لمتأكد مف حقيقتيا كأيضا ينبغي سماع أقكالو في ىذا األمر.

ال يؤثر في مضمكف االستجكاب ك ال في صحتو مف الناحية القانكنية صمت المتيـ  ك
لكف بعض الفقو يرل أنو ال  1كعدـ رده عمى األسئمة كامتناعو عف مناقشة األدلة المكجية ضده،

                                                 
د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع في ضكء الفقو ك القضاء، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، مصر،  -1

 .172 ،171، ص 1997
 .652، 651فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -  
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يكفي أف يكتب المحقؽ في المحضر:" سألنا المتيـ شفكيا عف التيمة فأنكرىا"، حيث تككف ىذه 
 1القصر. العبارة مدعاة لمغمكض ك

ال يمكف لغرفة االتياـ االعتماد عمى  بحيث ك ىك ما كرد في قرار لممحكمة العميا 
تصريحات مسجمة أماـ ككيؿ الجميكرية ك استبعاد إجراء التحقيؽ كفقا لما تنص عميو المادة 

( ؽ إ ج في حؽ المتيميف )الطاعنيف(، كما أعابت المحكمة العميا عمى القرار المطعكف فيو 208)
 محاضر استجكاب أماـ ككيؿ الجميكرية لـ يتضمف إالحيث أنو لـ يحدد بدقة مف قاـ باالستجكاب 

 2ك ىك ما يعتبر تعديا عمى حقكؽ الطاعنيف.

إذا أخذنا  : اإلطار الذم يجب أف يككف عميو أم استجكاب، كبشكل االستجواب يقصد ك 
فإننا نجد أف القانكف المصرم لـ يحدد شكبل معينا لبلستجكاب بؿ تركو لتقدير  بالقانكف المقارف

المحقؽ كاجتياد القضاء كالفقو عمى السكاء، كقد جرت العادة عمى أف يتـ االستجكاب شفاىة سكاء 
ألجكبة المتيـ التي يدلي بيا، فبل يحؽ لممحقؽ أف يكجو أسئمة مكتكبة  كأبالنسبة ألسئمة المحقؽ 

 لممتيـ أك أف يعرض عميو شيئا مف غير أف يطمب منو الرد عمى ذلؾ شفاىة.

إف لـ يجب يكتب ذلؾ في  ك المحقؽ كأقكاؿ المتيـ إف ىك أجابينبغي أف تدكف أسئمة  ك 
لكاجب مراعاتيا في تدكيف المحضر، لكف شكؿ مبلحظة، كلـ يحدد القانكف المصرم القكاعد ا

كممة كممة،  عمى لساف أصحابيا بصيغة المتكمـ العرؼ القضائي جرل بتدكيف كؿ األقكاؿ التي ترد
صفة كاختصاص مع ذكر بشرط أف تقرأ عمى مسمع مف المتيـ، كأف يككف المحضر محدد التاريخ 

 3ذلؾ أيضا.التكقيعات، فإف رفض المتيـ التكقيع يكتب رسـ  المحقؽ ك

( ؽ إ ج كتابة محاضر االستجكاب 108أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد ألـز في المادة ) 
، 91ف )ادتاا تطبؽ أحكاـ الم( ؽ إ ج، كم95، 94ف )كاجيات كفقا لما نصت عميو المادتاك الم
يمكف لقاضي التحقيؽ في الجنايات إجراء استجكاب ك ( ؽ إ ج في حالة استدعاء مترجـ، 92

 .إجمالي قبؿ قفؿ باب التحقيؽ

                                                 
 .51عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة ، 14/07/2000قرار بتاريخ  246742قضية )ب ز، ك مف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 ، 2003عدد خاص  الجزائر،القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش 

 .225-222 ص
 .174-172د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -3
 .654، 652فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -  
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المتعمؽ بعصرنة العدالة أنو يمكف  15/03( مف القانكف رقـ 15ك مما جاءت بو المادة ) 
سماع شخص أك إجراء لقاضي التحقيؽ استعماؿ المحادثة المرئية عف بعد سكاء في استجكاب أك 

استعماؿ ىذه الكسيمة ( مف نفس القانكف فإنو يمكف 16مكاجية بيف عدة أشخاص، ك حسب المادة )
بمقر المحكمة األقرب إلى مكاف إقامة الشخص محؿ المحادثة بحضكر ككيؿ الجميكرية المختص 
إقميميا ك أميف الضبط، أما إذا كاف الشخص المسمكع محبكسا فإف المحادثة المرئية تتـ مف داخؿ 

 .المؤسسة العقابية
 ميعاد االستجواب -رابعا

يمكف استجكاب المتيـ كأكؿ إجراء حيث  ميعاد معيف كقاعدة عامةباالستجكاب غير مقيد  
جراء المعاينة أك التفتيش، لكف  مف إجراءات التحقيؽ، ك يمكف تأخيره إلى حيف سماع الشيكد كا 

استجكابو قبؿ حينيا بحسب القانكف المصرم فإف اعتراؼ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو يككف لزاما 
 سماع أقكاؿ الشيكد كتمحيص األدلةأنكر التيمة فإنو يؤخر إلى ما بعد إجراء آخر، أما إذا  أم

كمكاجية المتيـ بيا بصفة مفصمة، كيمكف أف يعاد االستجكاب أكثر مف مرة إذا طرأ دليؿ جديد، 
ينبغي أف يتـ االستجكاب عمى  المصرية مف قانكف االجراءات الجنائية( 131حسب المادة )بك 

ب خبلؿ ك جتـ إيداعو الحبس فإنو يجب أف يستلـ يكف باإلمكاف ذلؾ ك  إف المقبكض عميو فكرا، ك
ال أمر بإخبلء سبيمو. 24  1ساعة كا 

( ؽ إ ج عمى فكرية استجكاب كؿ مف سيؽ أماـ قاضي التحقيؽ 112ك تنص المادة ) 
نو ينبغي استجكاب المتيـ قبؿ أ( ؽ إ ج عمى 118كدت المادة )أبمكجب أمر إحضار، فيما 

ذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية، ك ال يمكف أف يستمر المتيـ مف غير استجكاب إصدار أية م
 اعتبر( ساعة ك لـ يستجكب 48دة )أخمي سبيمو فكرا، ك إف تعدت الم ( ساعة ك إال48طيمة )

 سفيا.حبسو تع
يمكف أف يشمؿ ذلؾ:  قد يطرأ عمى االستجكاب عيكب تجعؿ منو قاببل لئلبطاؿ كو  

أجمع الفقو عمى أف تحميؼ المتيـ  حيثتحميؼ المتيـ اليميف، ك اإلكراه، اإلغراء، خداع المتيـ، 
 2ؤثر عمى دفاع المتيـ.ي عيب االستجكاب كياليميف 

 
                                                 

 .58، 57عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1

 .179، 176ص  د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، -2
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  الثاني: السمطة المخولة بالتحقيق المطمب

كتقدير الصحيح مف  يااألدلة  ألجؿ غربمت البحث عفيعتبر اليدؼ األساسي لمتحقيؽ ىك  
 1تعزيز حجية التيمة أك دحضيا. بغية الخاطئ منيا

 :سكؼ نتناكؿ بالتفصيؿ دكر جيات مختمفة في ىذه العممية كحدكد ذلؾ مف خبلؿك 

 )الفرع األكؿ( في التحرم ك االستدالؿ ةالقضائي يةالضبط دكر

 )الفرع الثاني( ندب الخبراء سماع الشيكد كالرقابة عمى أعماؿ الضبط القضائي

 االستداللو في التحري  ةالقضائي يةالضبط دور الفرع األول:

مباشرة مجمكعة مف المياـ لضبط القضائي تتكزع بيف التحرم كالتحقيؽ )أكال( ك ا أعماؿ 
دفات المياـ السابقة ال بد مف تكفر شركط مشركعية مباشرة بيف أثناء مرحمة االستدالؿ )ثانيا( ك 

 رجاؿ الضبطية القضائية لمتحقيؽ )ثالثا(. 

 التحقيقفي التحري و  ةالقضائي يةضبطال أعمال -أوال

 -سبتمبر 27المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات" ركما  مف بيف المبادئ التي أرساىا 
مما جاء في  " ضركرة الحرص عمى حسف اختيار أعضاء الضبطية القضائية، ك1953أكتكبر  3

ىذا الشأف:" إف تنظيـ كتجنيد البكليس القضائي ىك خير ضماف الحتراـ الحقكؽ الفردية في مرحمة 
أف يككف  يككف اختيار مأمكرم الضبط بالعناية البلزمة كالبحث األكلي، فمف المرغكب فيو أف 

 عددىـ كافيا ألداء كظيفتيـ عمى الكجو األكمؿ".

أف يحتـر المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القكانيف أثناء أداء مياميـ الكرامة  مضركر ك مف ال
أال  اإلنسانية ك أف يحمكىا ك أف يحافظكا عمى حقكؽ اإلنساف لكؿ مكاطف بغير استثناء، ك

استعماؿ القكة بصكرة  ك 2،رة القصكل ك في حدكد أداء كاجبيـيستعممكا القكة إال في حالة الضرك 
ضد األطفاؿ معقكلة مع احتراـ مدل تناسب القكة مع العنؼ المضاد، ك أال يستعمؿ السبلح مطمقا 

المجـر سكؼ حة أك كاف الخكؼ مف أف مإال إذا كانت ىناؾ مقاكمة مس ك ال حتى ضد البالغيف
 3يؤذم غيره.

                                                 
 .35(، المرجع السابؽ، ص 1د. حسيف بشيت خكيف، الجزء ) -1

 .( مدكنة قكاعد السمكؾ لممكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف3، 2المادة ) -2
مدكنة قكاعد السمكؾ لممكظفيف المكمفيف بإنفاذ  )أ(، )ب(، )ج( ات( في الفقر 3ممادة )لمف التعميؽ المرفؽ  -3

 القكانيف.  
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كمعاممتيـ عمى أنيـ  ةكمف الضركرم حسب بعض الفقو استبعاد القضاة مف عضكية الضبطية القضائي
 : لبناف، سكريا، المغرب،غرار قضاة ال ضباط، كالعكس ىك الحاصؿ في كثير مف الدكؿ العربية عمى

، فالقضاة في ىذه الدكؿ يعتبركف مف رجاؿ الضبط القضائي، كىك ما كاف عميو الحاؿ في فرنسا قببل تكنس
كتـ العدكؿ عنو، ك تنص قكانيف الدكؿ العربية سالفة الذكر عمى إشراؼ النائب العاـ أك رئيس النيابة 

بميمة الضبط القضائي في الجزائر فإنو بإمكاف القضاة القياـ  أما 1،عمى الشرطة القضائيةالعمكمية 
 ( ؽ إ ج.14( ؽ إ ج لكنيـ ليسكا مف ضمف أعضائو بمكجب المادة )12بحسب المادة )

فبمجرد العمـ بالكاقعة ينبغي عمى  التحقيؽ كقد أعطي لمضبطية القضائية سمطتي التحرم ك 
 ه مف استدالالت، كذلؾ تحتك جدة التحرم عف الجرائـ ك جمع كؿ ما يرجاؿ الضبطية القضائي

ىك ما جاء في تكصيات المؤتمر الدكلي السادس لقانكف  إشراؼ السمطة القضائية مباشرة، ك
ليس مف  ف:" استجكاب المتيـ مف كظائؼ القاضي كفإبشأف التحقيؽ  كالعقكبات السالؼ الذكر، 

حسب التكصية الثانية عمى التحريات األكلية عقب الجريمة"، ك  يقتصرعمؿ البكليس القضائي الذم 
الضبط القضائي ال يستطيع أف يباشر التحقيؽ إال بعد ندبو ألجؿ سماع  رجؿفإف  تمر ركمالمؤ 

كما ال يجكز أف  عف الحدكد المرسكمة في الندبال يجكز أف يخرج  شاىد أك إجراء معاينة، ك
قد نصت بعض القكانيف العربية عمى عدـ جكاز قياـ  ينتدب في التحقيؽ في القضية برمتيا، ك

، مغربي ( ؽ.إ.ج127المادة )بحسب كاجيتو بغيره كم إطار التحقيؽ باستنطاؽ المتيـ في الضابط
راء مف إجراءات التحقيؽ عدا الضبط القضائي يستطيع القياـ بأم إج رجؿ، ك ( ؽ.إ.ج139المادة )ك 

 2.استجكاب المتيـ

ذات لكف ينبغي أخذ محاضر الضبطية القضائية التي تتـ كفقا لمقانكف عمى أنيا محاضر  
في قضية قكة اثباتية خاضعة في نياية المطاؼ لتقدير قضاة المكضكع لكف العكس ىك ما حدث 

حيث اعتبر قضاة المجمس القضائي بأف محاضر الضبطية القضائية  3،النيابة العامة ضد )ع ـ(
ىي محاضر استدالؿ ك فقط، حيث لـ تؤخذ بعيف االعتبار ك تـ تبرئة )ع ـ( مف تيمة التجمير 

لمتيـ )ع ـ( مح ك تحطيـ ممؾ الغير عمى الرغـ مف أف الضبطية القضائية ألقت القبض عمى االمس
                                                 

مقالة كردت في: د. محمكد محمكد مصطفى، الشرطة المنعية كالشرطة القضائية في قكانيف الدكؿ العربية،  -1
ية "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصر 

، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف 1988أفريؿ  12-9لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 
 .152، 151، ص 1989" مصر، réséالعقكبات "

 .156، 154، 153محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  د. محمكد -2

، 1/2007كمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد مجمة المح، 30/11/2005قرار بتاريخ  319376ممؼ رقـ  -3
 .615-611 ص
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ة كاف ضمف المجمكعة المعتصمة بمقر الدائر  بأنوأماـ الضبطية قد صرح ك ىك في حالة تمبس ك 
بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية ك إعاقة الطريؽ العمكمي، حيث التي قامت كذلؾ بتخريب مقر ك 

المحكمة العميا أف ىذه المحاضر تعتبر مجرد استدالالت ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ  اعتبرت
( ؽ إ ج تنص عمى أف لممحضر قكة اثباتية في 214لكف المادة ) ،( ؽ إ ج212ذلؾ طبقا لممادة )

أكرد فيو ما قد رآه أك سمعو أك عاينو بنفسو ك كاضعو كظيفتو حاؿ كاف قد حرر في أثناء مباشرة 
كما يشترط أف يككف صحيحا مف حيث الشكؿ ك ىك  ،م مكضكع يدخؿ في نطاؽ اختصاصوأفي 

ى ما جاء فيو مف معاينات مادية ما تكفر في قضية الحاؿ لكف قضاة المكضكع لـ يطمعكا عم
بالتالي فإنيـ لـ يحيطكا بحسب قضاة المحكمة العميا بعناصر كقائع الدعكل حتى يحكمكا بأف ك 

 االستدالؿ ك فقط. المحضر ىك عمى سبيؿ

يحدد  27/03/2012ك قد صدر قرار لمغرفة الجنائية مف محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
 1قضائية.إنابة فيو سمطات ضابط الشرطة القضائية بدقة في حاؿ اكتشافو جرائـ جديدة بمناسبة 

 أثناء مرحمة االستدالل ميام رجال الضبط القضائي -ثانيا

أىمية قصكل كتعتبر حسب بعض الفقو أخطر مراحؿ الدعكل الجنائية، لمرحمة االستدالؿ  
فيي تبدأ منذ كقكع الجريمة بغية جمع أكبر قدر ممكف مف األدلة كالمعمكمات التي مف شأنيا كشؼ 

فإف ليا التأثير  2بما أنيا تمثؿ الخطكة األكلى في اإلجراءات الجنائية المباشرة، مبلبسات القضية، ك
طة االتياـ فيما بعد، ألنو كبالنظر إلى القيمة التي تعطى إلى محضر االستدالالت األكبر عمى سم

لك بشكؿ غير مباشر عمى مف يباشر التحقيؽ أك عمى القاضي الذم يحكـ في  فإنو يككف لو أثر ك
يؤدم  قربو زمنيا مف كقكع الحادث دالؿ كالدعكل، ألف الصكرة األكلى التي يأتي بيا محضر االست

 3عتقاد بصدقية ما جاء فيو بعيدا عف أم شؾ في محرره كنيتو في إخفاء الحقيقة أك تغييرىا،إلى اال
كنظرا لمسرعة التي تتسـ بيا إجراءات االستدالالت تجعؿ مف إمكانية تكفر المتيـ عمى حؽ 

ائي قضبالرغـ مف تخكيؿ بعض الدكؿ لرجاؿ الضبط ال االستعانة بمحاـ غير متاحة في الغالب، ك
ف بغير تعرض لمحياة الخاصة لصبلحيات التي تعينيـ عمى سير االستدالؿ بشكؿ ميسر، لكبعض ا

                                                 
1
- Lionel Ascensi, La vérification des faites nouveaux par l’officier de police judiciaire, revue 

d’actualité juridique pénal, éditions Dalloz France, n˚9 septembre 2012, p 488. 
 .40السمطاف، المرجع السابؽ، ص د. نايؼ بف محمد  -2

 .51د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع االسابؽ، ص  -3
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اإلكراه الماسة بالحريات الفردية، كما ينبغي أف تتـ  ألف ىذه المرحمة تتجرد مف كسائؿ القير ك لمفرد
 1اإلجراءات المتخذة تماشيا ك المشركعية.

 ألم مكظؼ مف ىؤالء المكظفيف مف استعماؿ العنؼ سكاء كاف عمبل مف أعماؿ يحؽال ك  
التعذيب أك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة ك ال التحريض 

مف  كعميو ك ال حتى التغاضي عنو ميما كاف الظرؼ طبيعيا أك استثنائيا ألجؿ تبرير ذلؾ، 
ع ىؤالء المكظفكف عف أم فعؿ مف أفعاؿ إفساد الذمة ك التعسؼ في استعماؿ أف يمتن مضركر ال

 2السمطة أك إساءة استعماليا.

بعد تمقي عدة شكاكم مف  أنوفقد جاء في قضية )ؽ ؼ( ضد )ب ع ك النيابة العامة(  
طرؼ مكاطنيف ضد ضابط الشرطة القضائية )ؽ ؼ( أرسؿ ككيؿ الجميكرية بمحكمة عنابة تقريرا 

النائب العاـ بمجمس قضاء عنابة بيدؼ متابعة المشتكى منو بجنح العنؼ ضد األشخاص،  إلى
الشتـ ك التيديد، الحبس التعسفي، رفض تنفيذ أكامر النيابة العامة، ك ىك ما أدل إلى صدكر قرار 

صفة المعني لمدة سنتيف بمكجب الصبلحيات اإلدارية الممنكحة مف غرفة االتياـ بنزع ك تكقيؼ 
اعتبرت المحكمة العميا بأف ليا الحؽ  ، ك قد( ؽ إ ج ك ما بعدىا206ممادة )طبقا لفة االتياـ لغر 

في إصدار مقررات تأديبية أك إدارية في حؽ ضباط الشرطة القضائية ك أنو ال يقبؿ الطعف فييا 
باستعماؿ طرؽ الطعف الخاصة باألحكاـ الجزائية ك بالتالي تـ رفض الطعف بالنقض المرفكع مف 

 3قبؿ ضابط الشرطة القضائية المشتكى منو.

ىي منع العبث باألدلة كمنع الفاعؿ مف  ةالقضائي يةميمة الرئيسة لضبطك تبقى ال 
انتشارىـ الذم يغطي الرقعة الجغرافية لمبمد  اليركب، نظرا لئلمكانيات المادية التي يحكزكنيا ك

إال أف بعض الفقو يطرح مشكمة حيدة رجاؿ  ، ك بالرغـ مف كضكح عمميـ ك ىدفيـبشكؿ كبير
في نفس الكقت مياـ تتعمؽ بسير اإلجراءات  يباشركف مياـ أمنية ك الديف الضبط القضائي ك

القضائية، فيـ عند تعامميـ مع األفراد قد يغمبكف كاجبيـ األصمي كىك حفظ األمف، بأف يبرزكا 
تأكيدىا بما تـ جمعو مف أدلة،  يحاكلكف تثبيتيا ك ك يات قد ال ترقى إلى درجة االتياـمجرد شب

لكاقعة ك عمى سير الدعكل الجنائية، لذا فإف ىذا الجانب الفقيي يرل كىك ما قد يؤثر عمى ا

                                                 
 .52، 51د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .( مف مدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف7، 5المادة ) -2
القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، المجمة ، 055/01/1993قرار بتاريخ  105717ممؼ رقـ  -3

 .249-247 ، ص1/1994الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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أك عمى األقؿ إبقاؤىـ تحت كصاية كزارة الداخمية  إلى كزارة العدؿ ةالقضائي يةالضبطبضركرة اتباع 
 1االستقرار. لكف مع كضع نظاـ خاص بيـ يكفؿ ليـ االستقبلؿ ك

يمحؽ رجاؿ الشرطة أك رجاؿ الضبط القضائي بالسمطة  فأقد أكصى مؤتمر ركما  ك 
 2القضائية حتى يأمنكا مف كؿ تأثير خارجي.

ك األصؿ في سمطة الضبط القضائي ىك القياـ بأعماؿ االستدالؿ ال غير، إال أنو في  
مصر مثبل أعطى المشرع بعض إجراءات التحقيؽ استثناء لرجاؿ الضبطية القضائية، تطبيقا لفكرة 

ءمة اإلجرائية ك التي تعني تكفير أكبر قدر مف اليسر في أعماؿ التحقيؽ االبتدائي، فقد تككف المبل
سمطة التحقيؽ بعيدة عف مكقع الجريمة، أك أف انتقاليا إلى المكقع قد ينجر عنو تضييع المصمحة 

ر المشرع ليذا قر  كقد يطمس الدليؿ أك يختفي، ك ،في اتخاذ بعض اإلجراءات في كقت مبلئـ
 المصرم أف يمنح الضبطية القضائية بعض سمطات التحقيؽ استثناء كىي:

في حالة القبض عمى المتيـ بحسب ما جاء في بعض الحاالت الكاردة بالمادة   -1
 قانكف االجراءات الجنائية المصرم.مف ( 34)

أشير،  3مباشرة التحقيؽ في الجنايات كالجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى  -2
 لتحفظ عمييـ في حاالت أخرل.حؽ ا ك

القبض، تفتيش األشخاص  كما في حالة إجراءات التحقيؽ في أحكاؿ التمبسمباشرة   -3
 ضبط األشياء بعد التفتيش.  المساكف، ك ك

في حالة ندب رجاؿ الضبط القضائي مف سمطة التحقيؽ لمباشرة بعض إجراءات   -4
 التحقيؽ.

ىذه  رقابة سمطة التحقيؽ األصمية، ك نظر كلكف األكيد أف ىذه االستثناءات تبقى تحت  
 3ال يتكسع في تفسيرىا بؿ تؤخذ بصريح عبارة النص. االستثناءات ال يقاس عمييا ك

حيث  ،( ؽ إ ج12ك قد نصت عمى اختصاصات الضبط القضائي في الجزائر المادة ) 
قانكف العقكبات، ئـ المقررة في اعتبرت أف مف مياميـ البحث ك التحرم ك جمع األدلة عف الجرا

 البحث عف مرتكبييا ما داـ لـ يبدأ فييا أم تحقيؽ قضائي.ك 

                                                 
 .54 - 52د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .156محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  د. محمكد -2
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تمبي ك لكف بمجرد افتتاح التحقيؽ فإف الضبطية القضائية تنفذ تفكيضات جيات التحقيؽ  
 ( ؽ إ ج.13طمباتيا بمكجب المادة )

الببلغات ك فإنيـ يتمقكف الشكاكل  15/02باألمر رقـ  ( ؽ إ ج المعدلة17ك بحسب المادة ) 
ك يقكمكف بجمع االستدالالت ك إجراء التحقيقات االبتدائية، ك ليـ الحؽ في المجكء إلى طمب القكة 

حتى أنو يمكف ليـ التكجو بنداء إلى الجميكر قصد تمقي أية معمكمة أك  لمباشرة التحقيؽالعمكمية 
إلنابة القضائية فإنو ال شيادة تساعد في إكماؿ التحريات، لكف بمجرد مباشرة التحقيؽ ك تنفيذ ا

يجكز لضباط الشرطة القضائية طمب أك تمقي أية أكامر إال مف الجية القضائية التي ليا سمطة 
 عمييـ.

( ؽ إ ج في حالة كقكع جناية أك 28بمكجب المادة ) استثناء تمنح سمطات لمكاليلكف  
إذا لـ يكف قد كصؿ إلى عممو بكصكؿ  ،جنحة ضد أمف الدكلة ك كانت ىناؾ حالة مف العجؿ

إخطار إلى السمطة القضائية، حيث لو في ىذه الحالة كؿ الصبلحيات في إثبات الجنايات ك الجنح 
 48ضباط الشرطة القضائية المختصيف، ك يجب تبميغ ككيؿ الجميكرية خبلؿ مع تكميؼ كتابة 

مياـ  ي أعماؿ التحقيؽ بصفة خاصة كساعة التالية، لكف أليس ىذا تدخبل مف السمطة التنفيذية ف
  السمطة القضائية بصفة عامة ؟

ك ليذا يجب بحسب المحكمة العميا األخذ بمحضر الضبطية القضائية ك الذم يعد كسيمة 
ىامة في إظيار الحقيقة، حيث ك كفقا لئلجراءات المخكلة لمضبطية القضائية حررت محضرا 

ده الشيكد مف الضحية ك سقكطو أثناء التسمؽ ك ىك ما أكقضائيا يتعمؽ بمحاكلة السرقة المرتكبة 
، ك ىي الطمبات التي تقدمت بيا النيابة العامة ك التي لـ يفصؿ فييا طبقا الذيف لـ يتـ سماعيـك 

( ؽ إ ج كما طمبت النيابة العامة إبطاؿ محضر سماع المتيـ )ب ر( كشاىد 184لنص المادة )
رغـ مف ىذه الطمبات التي تراىا المحكمة العميا قد تضمنت بعد أف تـ سماعو كمتيـ قببل، ك بال

القرار المطعكف فيو قاببل  ما جعؿليا، عناصر ىامة كافية إلظيار الحقيقة ك التي لـ يستجب 
 1.لمنقض

 قتحقيشروط مشروعية إجراء رجال الضبط القضائي لم -ثالثا

مف  الندب كإجراء استثنائيحالة  إجراءات التحقيؽ المتاحة لرجؿ الضبط القضائيمف بيف 
، أما حالة التمبس فإننا لف نناقشيا ةقضائيال ضابط الشرطةم يمكف أف يباشره إجراءات التحقيؽ الذ

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 12/06/2001قرار بتاريخ  270087قضية )ت ر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1
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إال الجريمة ذاتيا، بينما في حالة  اباعتبارىا تحصيؿ حاصؿ كال يتحكـ في إعطاء األمر بشأني
التحرؾ مف تمقاء نفسو بؿ  لضابطاالندب فإف األمر مختمؼ فحتى لك كقعت الجريمة ال يستطيع 

حسب ب شركط صحة ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽف بالتاليك  ينتظر أمرا بالندب كاإلخبلء
 1قانكف االجراءات الجنائية المصرم ىي:مف ( 206، 200، 70المكاد )

 صدكر قرار الندب مف الشخص المختص قانكنا.  -1

صدكر قرار الندب لمصمحة الشخص الذم يتمتع بصفة الضبطية القضائية نفسو ال   -2
إلى مساعديو ك بيذا المعنى فإنو ال يمكف لمأمكر الضبط القضائي إمكانية االستعانة 

قد يككف  ينبغي أف يشتمؿ قرار الندب عمى تحديد اسـ المأمكر، ك بمساعديو، ك
سـ " مأمكر القسـ" أك " إلك صدر تحت  كافيا كما فقط تحديد االختصاص الكظيفي

يمكف لمأمكر الضبط أف ينتدب غيره كلك  سمو، كالقسـ" دكف تحديد إلرئيس مباحث 
 شفاىة إذا أتاح لو ذلؾ قرار الندب األكؿ.

أف يككف قرار الندب متعمقا باتخاذ إجراء أك أكثر لجريمة قد كقعت فعبل ك ليس   -3
ال  أف يشمؿ ىذا اإلجراء استجكاب المتيـ ك ال ينبغي جريمة قد تقع مستقببل، كل

الحبس االحتياطي ألف ىذا األخير يقع بعد االستجكاب، كال ينبغي أف يككف الندب 
في مجمؿ القضية ألف ىذا القرار في التخمي عف كامؿ سمطات التحقيؽ التي تممكيا 

ير في األصؿ النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ لصالح مأمكر الضبط القضائي غ
 جائز.

أما االنتداب الضمني فبل يعتد بو، فإحالة األكراؽ  صدكر قرار الندب بصفة صريحة  -4
إلى الشرطة إلجراء معاينة، أك سؤاؿ أحد الشيكد، أك غيرىا مف اإلجراءات المشابية 

 ال يعتبر ندبا.

المكاف ىك مكقع ك  –صدكر قرار الندب كتابة كلمأمكر الضبط المختص مكانيا   -5
بعد ذلؾ  كقبؿ القياـ باإلجراء محؿ الندب، أما إف صدر شفاىة ك نكعيا ك -الجريمة

صدر كتابة فإنو يقع باطبل، كنفس الشيء بالنسبة لبلنتداب الياتفي فإنو ال يجكز 
لك كاف مكثقا في اإلشارات الياتفية، لكف ال يشترط أف يككف قرار الندب  حتى ك

                                                 
 .92-87عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
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الندب قد  ذ يكفي أف يبمغ بالياتؼ كة مباشرة التحقيؽ إحظمكجكدا بحكزة المأمكر ل
 صدر كتابة، ك ينبغي أف يشمؿ قرار الندب كامؿ البيانات التي تطمبيا القانكف.

أما المشرع الجزائرم فقد نص تقريبا عمى نفس ما جاء بو المشرع المصرم في 
( ؽ إ ج، ك أيضا 18 -16اختصاصات ضابط الشرطة القضائية في المكاد )

( ؽ إ ج، كما 20، 19ألعكاف الضبط القضائي بمكجب المادتيف )أعطى صبلحيات 
تـ النص عمى سمطات المكظفيف ك األعكاف المكمفيف ببعض مياـ الضبط القضائي 

( ؽ إ ج، ك سمطات الكالي كذلؾ في ىذا الشأف بحسب المادة 27-21في المكاد )
 ( ؽ إ ج.28)

لـ يقبؿ محضر الضبطية القضائية  كقد كرد في قرار آخر لممحكمة العميا أنو
تـ ف ،ككسيمة إثبات بؿ اعتبر كمحضر استدالؿ فقط بالرغـ مف صحة اإلجراءات

إلغاء القبض عمى المتيـ ك ىك في حالة تمبس ك قد اعترؼ في محضر سماعو أنو 
بنؾ الفبلحة ك التنمية الريفية ىك مف قاـ برفقة مجمكعة مف الشباب بتخريب مقر 

عاقة الطريك  ؽ العمكمي لكف بالرغـ مف ذلؾ تـ تبرئتو مف قبؿ قضاة المكضكع عمى ا 
أساس أف المحضر ىك محضر استدالؿ فقط  لكف ىؤالء القضاة لـ يطمعكا عمى 
جميع عناصر ك كقائع الدعكل ك بذلؾ فقد استبعدكا المحضر باعتباره كسيمة اثبات 

مة العميا إلى نقض كىك ما أدل بالمحك ( ؽ إ ج214، 212كفقا لنصي المادتيف )
بطاؿ الحكـ المطعكف فيو.  1كا 

 ندب الخبراء سماع الشيود والرقابة عمى أعمال الضبط القضائي الفرع الثاني:

في حاؿ كانت المسألة محؿ التحقيؽ ذات ب الخبراء ندأحيانا  ضركرة التحقيؽ تقتضي 
تخضع لرقابة النيابة أعماؿ الضبطية القضائية ك ( أكالسماع الشيكد )مف البلـز أيضا ك طابع فني 

 (.ثانيا)العامة 

  

 

 

                                                 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 30/11/2005قرار بتاريخ  319376العامة ضد )ع ـ( ممؼ رقـ قضية النيابة  -1

 .615-611 ، ص1/2007الكثائؽ، الجزائر، عدد 
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 سماع الشيودندب الخبراء و  -أوال

إذا طرأت مشكمة فنية تستدعي تدخبل  ندب الخبراءمف بيف أىـ أعماؿ النيابة العامة 
خاصا، كيتكقؼ عمى ىذا الرأم الكصكؿ بالتحقيؽ إلى ىدفو النيائي، ك دليؿ الخبير غير ممـز 

كىك األمر  1،مسمطة التحقيؽ مراجعة ىذا التقرير شأنو شأف أم دليؿ آخرفطبقا لمقكاعد العامة، 
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم.143الذم أكدت عميو المادة )

بير بمكجب أمر مف قاضي التحقيؽ ك قد كرد في قضاء المحكمة العميا أنو تـ تبرئة الخ
ساندتو في ذلؾ غرفة االتياـ في قرارىا ك لـ تعبأ بشككل البنؾ عمى أساس إدالء الخبير بشيادة ك 

مميار سنتيـ، ك اقتصر عمؿ قاضي التحقيؽ عمى سماع الخبير  43نؾ خسارة زكر كبدت الب
كشاىد دكف مكاجيتو باألطراؼ ك أصدر أمرا بانتفاء كجو الدعكل دكف تكجيو التيمة لممشتكى منو 

( ؽ إ ج مف مقصكدىا حيث اعتبر 72ك ىك ما اعتبرتو المحكمة العميا إفراغا لمحتكل المادة )
األمر الذم أيدتو فيو غرفة االتياـ أف عمؿ الخبير ينتيي بإيداع تقرير  قاضي التحقيؽ في ىذا

الخبرة لدل كاتب الضبط ك أف عممو ال يمـز القاضي ك ىك ما اعتبرتو المحكمة العميا مخالفا لممادة 
ف تؤكداف عمى المسؤكلية ا( ؽ ع ك المت238ك المادة ) 95/310( مف المرسكـ التنفيذم رقـ 17)

خبير القضائي الذم يعطي رأيا مخالفا لمحقيقة أك يؤيد كقائع يعمـ بأنيا غير مطابقة الجزائية لم
 2لمحقيقة.

أف الشيادة عماد اإلثبات في المسائؿ يرل بعض الفقو فإف ب سماع الشيودبخصكص أما  
الجنائية عمى اعتبار أنيا الطريؽ العادم لئلثبات الجنائي، مثميا مثؿ الكتابة التي تعتبر الطريؽ 

ىك ما يمثؿ التراضي بيف  قبكؿ ك تنجـ إال عف إيجاب كال الكتابة فالعادم في اإلثبات المدني، 
الذم يأخذ شكؿ عقد رسمي  لمسبؽ إلبراـ العقد كسمتيا األساسية ىي التحضير ا طرفي العقد، ك

كجكد الشخص في محؿ  بخبلؼ الشيادة التي تحدث نتيجة ارتكاب فعؿ إجرامي فجائي، ك مكتكب
ارتكاب الجريمة مدعاة ألف يؤخذ بشيادتو كأكلكية، كيككف ليا كامؿ األثر في تقرير براءة أك إدانة 

لـ تمتد إلييا يد العبث  عمى الجريمة ك االطبلعديثة الشخص، ألف األقكاؿ الكاردة في الشيادة ح
 3بعد.

                                                 
 .513-507فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
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( ؽ إ ج لكف 431يجكز لممجمس القضائي سماع شيادة الشيكد مجددا بمكجب المادة ) ك
ك ىذا  ىك الحاصؿ حيث لـ تسمع شيادة الشيكد ك لـ تذكر أسماؤىـ ك ال فحكل ما أدلكا بو مف 

تمت اإلدانة بناء قد شيادة أماـ جيات التحقيؽ االبتدائي أك القضائي ك ىيئات الحكـ عمما ك أنو 
 1عمى قصكرا في التسبيب.الشيادات ك ىك ما اعتبره المجمس األ عمى ىذه

لكف ينبغي عمى النيابة العامة أف تأخذ بعيف االعتبار الظركؼ الشخصية لمشاىد، سنو،  
 2احتماؿ عبلقة الشاىد بأشخاص الدعكل، حالتو الصحية بما في ذلؾ حالتو العقمية، ك جنسو، ك

عدـ االستيانة بو أك تكبيخو  يجب احترامو ك ك ضمانات لمشاىد حتى يدلي بشيادتو كينبغي تكفير
( مف 162حتى كلك كاف إنكاره لمشيادة قد يضر بالعدالة كسير الدعكل بحسب ما جاء في المادة )

ال يجب عمى المحقؽ أف يظير بمظير مف يشكؾ في أقكاؿ الشاىد  تعميمات النيابة في مصر، ك
 3( مف تعميمات النيابة.163الخكؼ بحسب المادة ) الرعب كأك يبعث فيو 

( ؽ إ ج فإنو يراعى إذا كاف الشاىد أصما أك أبكما حيث تككف 92ك بحسب المادة ) 
اإلجابة بالكتابة ك إف لـ يعرؼ الكتابة يندب لو القاضي مترجما قادرا عمى التحدث معو، ك يجب 

ك فقا لممادة فاقدا لؤلىمية كاف ي المحضر ك ما إذا ذكر عبلقة قرابة الشاىد بالمتيـ إف كجدت ف
لسماع  االنتقاؿ( ؽ إ ج، ك في حاؿ تعذر عمى الشاىد الحضكر يجب عمى قاضي التحقيؽ 93)

 ( ؽ إ ج.99إعماؿ إنابة في ىذا الشأف بمكجب المادة )شيادتو بنفسو أك 

مة ك التي قالت بإبطاؿ لـ يؤخذ بعيف االعتبار في القرار المطعكف طمبات النيابة العا ك 
محضر سماع المتيـ كشاىد ك األمر بمكاصمة التحقيؽ ك سماع الشيكد ك ىذا اإلغفاؿ ترتب عنو 

 4نقض ك إبطاؿ القرار محؿ الطعف.

/ز( عمى عدـ إكراه 14/3ك قد نص العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية في المادة ) 
 بذنب.الشاىد حتى يشيد ضد نفسو أك أف يعترؼ 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 13/10/1987قرار بتاريخ  45625قضية )ط ع( ضد )ط ـ ف ع( ممؼ رقـ  -1
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 .237-235 ص
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التي ( ك 25/1( في المادة )31/10/2003)كما نصت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد
رصد ليا عنكاف " إعاقة سير العدالة" بأف كؿ دكلة ممزمة باتخاذ تدابير تشريعية لتجريـ كؿ فعؿ 

 منحياييدؼ إلى استخداـ القكة البدنية أك التيديد ك الترىيب أك الكعد بمزية غير مستحقة أك 
 لمتحريض عمى اإلدالء بشيادة زكر أك ألجؿ التدخؿ في اإلدالء بشيادة أك تقديـ أدلة التجريـ.

( مف ذات االتفاقية عمى تكفير حماية لمشيكد ك الخبراء ك الضحايا إذا 32نصت المادة ) ك
ؿ شخص لو كانكا شيكدا بمناسبة إدالئيـ بشيادة، ك ينبغي أف تمتد ىذه الحماية لتشمؿ أقاربيـ ك ك

ىذه الحماية قد تتخذ لتكفير الحماية الجسدية ليـ كتغيير أماكنيـ  صمة كثيقة بيـ عند االقتضاء، ك
ك عدـ إفشاء كؿ ما يتعمؽ مف معمكمات لتحديد ىكيتيـ ك أماكف تكاجدىـ، ك قد تككف الحماية مف 

لتكنكلكجيا ك االتصاؿ خبلؿ الكيفية التي يتـ بيا اإلدالء بالشيادة بأف تككف باستخداـ كسائؿ ا
 الحديثة مثؿ كصبلت الفيديك.

نفس التأكيد عمى حماية الشيكد ك الخبراء ك حتى حماية الضحايا ك مساعدتيـ كرد  ك
( في المكاد 15/11/2000النص عميو في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية )

(23 ،24 ،25.) 

كما تمتد الحماية إلى األطفاؿ المتيميف بمكجب اتفاقية حقكؽ الطفؿ حسب نص المادة 
 ( بحيث يمتنع عف إكراه أم طفؿ عمى اإلدالء بشيادة أك االعتراؼ بذنب. 4/ب/40/2)

استحدث فصؿ  15/02ك في آخر تعديؿ لقانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب األمر رقـ 
( 65حتى ) 19( مكرر 65الكتاب األكؿ ك يمتد مف المادة )سادس جديد مف الباب الثاني مف 

 ؽ إ ج، حيث رصد لو العنكاف اآلتي :" في حماية الشيكد ك الخبراء ك الضحايا". 28مكرر 

ؽ إ ج عمى حماية الشيكد ك الخبراء ك أفراد عائبلتيـ  19( مكرر 65حيث نصت المادة )
بسبب المعمكمات التي يمكف أف يقدمكىا  ،يطاليـك أقاربيـ أك مصالحيـ األساسية مف أم تيديد قد 

 ك التي تفيد في إظيار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أك اإلرىاب ك الفساد.

عمى مجمكعة مف التدابير اإلجرائية  23 مكرر حتى 20( مكرر 65ك قد نصت المادتاف )
ما الضحية فيمكنو االستفادة مف ك غير اإلجرائية البلزمة لتكفير ىذه الحماية ك تكقيت اتخاذىا، أ

ؽ إ ج إذا كاف قد اتخذ صفة  20( مكرر 65التدابير غير اإلجرائية لحمايتو بحسب المادة )
 الشاىد.

ك يستطيع قاضي التحقيؽ منع الشاىد مف اإلجابة عف أسئمة: النيابة العامة، المتيـ، 
ؽ إ ج،  25( مكرر 65ىكيتو ) الطرؼ المدني، أك دفاعيما إذا رأل أنيا قد تؤدم إلى الكشؼ عف
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فإنو يمكف إخفاء ىكية الشاىد  ؽ إ ج 27( مكرر 65ك أيضا أماـ جية الحكـ بحسب المادة )
الحكـ أنو الطريؽ النسب إلخفاء ىكيتو، لكف إذا كانت  باستعماؿ كسائؿ تقنية إذا قدرت جية

عف ىكيتو بشرط مكافقتو  تصريحات الشاىد ىي أدلة االتياـ الكحيدة فإنو يجكز لممحكمة أف تكشؼ
ك اتخاذ كامؿ االحتياطات لحمايتو، أما إذا رفض الكشؼ عف ىكيتو فإف شيادتو تعامؿ عمى أنيا 

 مجرد استدالالت ال يمكف اعتمادىا كدليؿ إدانة.

شير إلى أ( 6ك أم كشؼ عف ىكية الشاىد أك الخبير فإنيا تعرض صاحبيا لمحبس مف )
  ؽ إ ج.  28( مكرر 65دج بحسب المادة ) 500000دج إلى  50000( سنكات، ك غرامة مف 5)

مى ع( 20/02/2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو ) 06/01قد نص القانكف  ك
معاقبة مف يعيؽ السير الحسف لمعدالة بأم كسيمة كانت لمنع الشيادة أك تزكيرىا بمكجب المادة 

 (.45عمى ضركرة حماية الشيكد ك الخبراء ك المبمغيف ك الضحايا بمكجب المادة ) ( ك44)

ف كؿ مف استعمؿ أم إغراء أك تيديد أك التحايؿ فإ( ؽ ع 236ك تطبيقا لنص المادة )
األثر المرجك منيا أك ال لحمؿ الغير عمى اإلدالء بشيادة كاذبة ك ال ييـ سكاء أنتجت ىذه األفعاؿ 

فإنو يعاقب عمييا ك ىك ما كاف في قضية الحاؿ حيث اتصؿ المتيميف بالشاىد )ب( ك استعمبل 
الضغط لدفعو لئلدالء بشيادة الزكر ك القكؿ بأف مسؤكؿ الكحدة ىك مف قاـ باختبلس البطارية معو 

 1إلى الجيات المختصة. ك العجمتيف ك طالباه بالتكقيع عمى شككل في شكؿ رسالة ك تقديميا

حماية القضاة مف أم إكراه عمى الشيادة في مسائؿ تتعمؽ بأسرار المينة مف الضركرم ك 
 2كانكا قد تحصمكا عمييا أثناء مداكالتيـ أك في أثناء آداء كاجباتيـ األخرل.

ال يمكف أبدا أخذ شيادة تـ اإلدالء بيا تحت التعذيب كدليؿ، لكنو يقبؿ كدليؿ ضد  كما
 3خص القائـ بالتعذيب ك المتيـ بارتكابو.الش

حيث جاء في  يةغير كافألنيا ال يمكف األخذ بشيادة قائمة عمى تصريحات شاىد كاحد ك  
بمدم بشأف حادثة ىك حرس قاضي التحقيؽ عمى تصريحات شاىد ك قرار المحكمة العميا أف اعتماد 

ىك ما دفع قاضي السرم ك  ة لمشاىد بأنيا مف الجيشقكؿ الجية المختطفاختطاؼ الضحية ك 
ىك ما غرفة االتياـ بمجمس قضاء مسيمة ك التحقيؽ بإصدار أمر بعدـ االختصاص ك مساندة قرار 

                                                 
 . 210 -208 ، ص21/10/1990قرار بتاريخ  70664قضية )ـ ؽ( )ص ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 .( مف المبادئ األساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية15المبدأ ) -2
التعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك ( مف اتفاقية مناىضة 15المادة ) -3

 .الميينة
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عمييا بؿ  صريحات شاىد كاحد ال يمكف أف يبفاعتبرتو المحكمة العميا غير قانكني باعتبار أف ت
 1.رمكاف األجدر بقاضي التحقيؽ أف يتخمى عف القضية لصالح القضاء العسك

ال ينبغي لممحقؽ أف يكقؼ الشاىد بؿ يتركو يبدم ما يشاء مف أقكاؿ، إال أنو يستطيع  ك 
( مف تعميمات 231يذكر الشاىد بمكضكع التحقيؽ إف ىك ابتعد عنو بحسب نص المادة ) التدخؿ ك

 2.المصرية النيابة العامة

بعد ما قبؿ تأسيس الشاكي كما ال ينبغي لقاضي التحقيؽ أف يصدر أمرا بأال كجو لممتابعة  
كطرؼ مدني، حيث رفض فتح تحقيؽ في الدعكل العمكمية ك لـ يسمع مطمقا األشخاص الذيف 

، 72كردت أسماؤىـ في الشككل كشيكد ك ىك ما اعتبرتو المحكمة العميا مخالفا لنص المكاد )
 3.( مف ؽ إ ج500/7، 73/4

المدنية الذم كصؿ إلى مكاف  تـ إىماؿ شيادة أحد الشيكد ك ىك رجؿ الحماية ك قد
الحريؽ الذم نشب في المصنع ك الذم رأل بأنو ناتج عف الحرارة المنبعثة مف مدخنة صاحب محؿ 

أصدر أمرا بانتفاء  بؿلتحميص القيكة بجكار المصنع، لكف لـ يأخذ قاضي التحقيؽ بيذه الشيادة 
ء فيو:" حيث أف الحرؽ لـ يثبت كجو الدعكل ك قد ساندتو في ذلؾ غرفة االتياـ بإصدار قرار جا

أنو بفعؿ فاعؿ كما أف المتيـ مجيكؿ ك لـ يتكصؿ ليكية أم شخص قاـ بالحريؽ ك عميو يتعيف 
تأييد األمر المستأنؼ المتضمف انتفاء كجو الدعكل العمكمية"، ك ىك ما اعتبرتو المحكمة العميا 

عدـ األمر بإجراء خبرة قصكرا في التسبيب خصكصا مع إغفاؿ تصريحات الشاىد األكؿ ك 
 4قانكنية.

 يابة العامة أعمال الضبط القضائيرقابة الن -ثالثا

ىك ما جاء  تختص النيابة العامة بالرقابة عمى أعماؿ االستدالؿ األصمية أك االستثنائية ك 
ألـز مأمكرم حيث ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، 65)ك  (64في نصي المادتيف )

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 16/05/2000قرار بتاريخ  243688قضية النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -1

 . 649-647 ، ص2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
 .558فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة ، 12/01/1993قرار بتاريخ  103660قضية )ح ص( ضد )ح ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 . 246-242 ، ص1/1994
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/07/2001قرار بتاريخ  261858قضية )ف ب( ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -4

 .165-161 ، ص2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
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لنيابة العامة عف أية جريمة تصؿ إلى عمميـ، سكاء مف االقضائي بضركرة اإلببلغ الفكرم  الضبط
ال ييـ أكانت في حالة تمبس أـ ال، مع إلزاميـ  أصحاب الشأف أك في أثناء مباشرتيـ أعماليـ، ك

رساؿ ىذه األخيرة إلى  بتسجيؿ كؿ إجراء يقكمكف بو كمكانو كزمانو كتدكيف ذلؾ في محاضر كا 
النيابة العامة لمتأكد مف صحتيا، ال سيما إذا تعمقت بتقييد حرية األفراد كالتحفظ عمى الشخص في 

 1حاؿ تكافر أدلة كافية عمى ارتكابو لمجريمة.

( ؽ إ ج عمى كؿ 32، 18ك نفس الشيء في الجزائر حيث يتعيف بمكجب المادتيف ) 
ر جناية أك جنحة، إببلغ النيابة سمطة نظامية ك كؿ ضابط أك مكظؼ عمكمي يصؿ إلى عممو خب

 العامة عمى الفكر ك أف يرسؿ إلييا المحاضر ك المستندات المتعمقة بيذا األمر.

( مكرر ؽ إ ج عمى أف النائب العاـ يمسؾ ممفا فرديا لكؿ ضابط 18بينما نصت المادة ) 
شرطة قضائية يمارس ميامو في دائرة اختصاص المجمس القضائي، حيث يتكلى ككيؿ الجميكرية 
تحت سمطة النائب العاـ تنقيط ضابط الشرطة القضائية ك التي تؤخذ بعيف االعتبار في أية ترقية 

 ير. ليذا األخ

( ؽ إ ج إدارة نشاط ضباط ك أعكاف 36ك مف مياـ ككيؿ الجميكرية حسب المادة ) 
سمطات ك الصبلحيات المرتبطة الالشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، كما لو جميع 

 ؼ لمنظر ك أماكف ذلؾ.يكقتبصفة ضابط الشرطة القضائية، ك لو الحؽ في رقابة تدابير ال

بعد أمرا بانتفاء كجو الدعكل ك أصدر قاضي التحقيؽ  أف لممحكمة العميا قرار ك قد جاء في 
االستئناؼ أصدرت غرفة االتياـ لمجمس قضاء تممساف قرارا بمكاصمة التحقيؽ ك بعد ذلؾ أصدر 
قاضي التحقيؽ تنفيذا ألكامر النيابة العامة إنابة قضائية لفائدة زميمو بمغنية لمسماع لضابط الشرطة 

الدعكل، ك قد القضائية المشتكى منو ليصدر بعد ذلؾ قاضي التحقيؽ بتممساف أمرا بانتفاء كجو 
تمثمت الشككل ضده في الضرب ك الجرح العمدم مع سبؽ اإلصرار ك استغبلؿ النفكذ ك إساءة 
استعماؿ السمطة لكف ما تعيبو المحكمة العميا عمى غرفة االتياـ ىك عدـ مراقبتيا لسبلمة 

كد صحة كجد قرينة أك دليؿ يؤ تال  كىي أنواإلجراءات حيث اكتفت بحيثية كاحدة لتأسيس قرارىا 
اتياـ )ح ـ(، حيث لـ يتطرؽ قضاة غرفة االتياـ لعناصر التيمة المكجية لممشتكى منو ك الذم 

                                                 
 .293، 292د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -1
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ليبل إلى المركز ك لـ يتطرقكا لمشيادة الطبية التي بينت عبلمات اعترؼ بإحضار رجاؿ الشرطة 
 1حقيؽ.الضرب ك الجرح ك لـ يناقشكا ما جاء في شيادة بعض الشيكد الذيف استمع ليـ قاضي الت

عكاف ك غرفة االتياـ تختص بمراقبة أعماؿ ضباط الشرطة القضائية ك المكظفيف ك األ 
أصدرت غرفة االتياـ قرارا تأديبيا يتضمف تكقيؼ  حيثالمنكطة بيـ بعض مياـ الضبط القضائي 

فإنو ال يجكز استعماؿ طرؽ ك بالتالي صفة الطاعف لمدة سنتيف ك ىك ضابط شرطة قضائية 
 2الخاصة باألحكاـ ضده.الطعف 

قد انقسمت األنظمة القانكنية الدكلية إلى نظاميف اثنيف حكؿ مدل رقابة النيابة العامة  ك 
سكسكني كاكتفى بتقرير مسؤكلية نظاـ األكؿ يمثمو النظاـ األنجمك عمى أعماؿ الضبطية القضائية، فال

الضبط القضائي الجنائية كالمدنية كالتأديبية حماية لحرية األفراد، كال تمتد ىذه الحماية إلى  رجؿ
غير المشركعة، فالقاعدة ىي أنو متى كاف الدليؿ كافيا إلثبات أك  الجزائيةتقرير بطبلف اإلجراءات 

دة عامة، لكف نفي التيمة فيك مقبكؿ كليس لمنيابة العامة كال لممحكمة الحؽ في استبعاده كقاع
 يستبعد فقط الدليؿ المتحصؿ عميو نتيجة اعتراؼ الشخص تحت طائمة اإلكراه أك التيديد.

بو كأيضا أخذت  ،ف الفرنسي كالمصرماالقانكنيمثمو ك يك النظاـ البلتيني ف أما النظاـ الثاني 
 رجاؿعيب إجرائي ارتكبو  نتيجةد الدليؿ المتحصؿ عميو استبع حيثالكاليات المتحدة األمريكية 

ة حقكؽ حمايألف غير مشركع في تحصيؿ الدليؿ، كذلؾ  عمؿالضبط القضائي أك نتيجة الرتكاب 
مبدأ قرينة حفاظا عمى أكبر مف إثبات الجريمة بدليؿ غير مشركع أىـ ك  الحريات العامةاالنساف ك 
 3البراءة.

الضبطية القضائية بمكجب قرار حيث لـ يقبؿ محضر معاينة سرقة الكيرباء الذم قامت بو  
صادر عف الغرفة الجزائية لمجمس قضاء برج بكعريريج عمى أساس مخالفة ما يتطمب في إثبات 
ىذه التيمة ك التي حسب قضاة المكضكع يتكجب معاينتيا مف قبؿ أعكاف محمفيف بحسب نص 

ائية بالمصادقة كيقكـ ضابط الشرطة القض ،ك فقط 95/280( مف المرسكـ التنفيذم 36المادة )
                                                 

المجمة القضائية، قسـ ، 25/07/1995قرار بتاريخ  135281ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ؿ  -1
-127 ، ص1999، 1/1997الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

130 . 
المجمة ، 05/01/1993قرار بتاريخ  105717قضية )ؽ ؼ( ضد )ب ع( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
 .  249 -247، ص 1/1994
 .306 -304د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -3
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ك حكمكا عميو ك اعتبركا ىذا األمر مف النظاـ العاـ ما يؤدم إلى بطبلف المحضر كدليؿ إثبات 
ك ىك ما  ،بإبطاؿ إجراءات المتابعة الجزائية ك إحالة الممؼ إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسبا

رضنا بطبلف المحضر فإنو ال يمغي نو ك لك افتأاعتبرتو المحكمة العميا فيما سقيما لمقانكف ذلؾ 
إجراءات الدعكل العمكمية ك أف ضابط الشرطة مف حقو القياـ بيذه المعاينة ك تحرير محضر كفقا 

 1.لمقكاعد العامة التي أقرىا المشرع

( مف المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة عمى ضركرة رفض 16نص المبدأ )ك قد 
بطرؽ غير مشركعة ك تقديـ المسؤكليف عف استخداـ ىذه الممارسات إلى  أم دليؿ متحصؿ عميو

 العدالة.

 يمي: صيؿ اعتراؼ مف المتيـ نكجزىا فيماقد يمجأ المحقؽ إلى عديد الكسائؿ لتح ك 

 باستعمال وسائل الحيمة و الخداع تحصيل دليل -5

يز القانكف ال يج ة، كذبؤيد أقكالو الكامف شأنيا أف تعماؿ المحقؽ ألالحيمة ىي إتياف  
لك كاف اليدؼ ىك الكصكؿ إلى الحقيقة عند استجكاب المتيـ  ك استعماؿ كسائؿ الحيمة كالخداع

متيـ أك ما يعرؼ كالتحقيؽ معو، ألف الحيمة تنطكم عمى نكع مف التدليس كالذم يؤدم إلى تغميط ال
حتى  كؼ، عتر يمة قد امثؿ إيياـ المحقؽ لممتيـ بأف شريكو المحتمؿ في الجر  بالغمط المستثار

 2.ليؿ المستمد مف استجكاب المتيـالد قرر البطبلف ينبغي تكافر عبلقة سببية بيف كجكد الحيمة كتي

استعماؿ رجاؿ الضبط القضائي كسائؿ قضاء محكمة النقض المصرية تبرير لكف كرد في  
( اجراءات 21الحيمة كالخداع حيث جاء فيو: "مف ميمة مأمكرم الضبط القضائي بمقتضى المادة )

جنائية، الكشؼ عف الجرائـ كالتكصؿ إلى معاقبة مرتكبييا، فكؿ اجراء يقكـ بو في ىذا السبيؿ 
الجريمة أك التحريض عمى مقارفتيا  يعتبر صحيحا منتجا ألثره ما داـ لـ يتدخؿ بفعمو في خمؽ

كطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدكمة، كمف ثـ فبل تثريب عمى مأمكر الضبط في أف 

                                                 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 26/07/2006قرار بتاريخ  350242قضية النائب العاـ ضد )د ب( ممؼ رقـ  -1

 . 557-553 ، ص2/2006الكثائؽ، الجزائر، العدد 
 .125، 124عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -2
 .276، 275د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  - 
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يصطنع في تمؾ الحدكد مف الكسائؿ البارعة ما يسمس إلى مقصكده في الكشؼ عف الجريمة بما ال 
 1يتصادـ مع أخبلؽ الجماعة".

 إطالة مدة االستجواب -2 

ينبغي أف يتـ كفقا لمقانكف، لكف قد يمجأ لذا  الستجكاب مف أىـ اجراءات التحقيؽايعتبر  
يقمؿ مف  ك المعنكية لممتيـ المحقؽ إلى إطالة أمد االستجكاب حتى يضعؼ المدارؾ الحسية ك

حقؽ مف كراء إطالة ال ييـ قصد الم تركيزه ما يحممو عمى اإلدالء بأقكاؿ ليست في مصمحتو، ك
انتزاع اعترافات منو  فقد يككف غير قاصد ألذية المتيـ، لكف مجرد إرىاؽ المتيـ ك بمدة االستجكا

 2نتجو لذلؾ يعتبر باطبل.

في ظؿ ظركؼ مف المساكاة مع  استجكاب يكفؿ مصمحتو م أف يكفر لمطفؿضركر ك مف ال 
غيره ممف تـ استجكابيـ ك أال يككف أم إكراه في االستجكاب يؤدم بو إلى اإلدالء بشيادة أك 

 3اعتراؼ بذنب في غير ما مصمحة.

بالرغـ مف عدـ كجكد معيار زمني يحدد مدة االستجكاب القانكنية في أغمب تشريعات  ك 
ف االعتبار ىك مدل تأثير طكؿ مدة االستجكاب عمى القكة العالـ، فإف أىـ معيار ينبغي أخذه بعي

قد نبيت المجنة الدكلية لممسائؿ الجنائية  ىك يختمؼ مف متيـ آلخر، ك الجسدية لممتيـ ك الذىنية ك
أكصت بعدـ إخضاع المتيـ  نكـ كاؼ ك تغذية طبيعية ك إلى ضركرة إعطاء المتيـ فترات راحة ك

 4الستجكاب مطكؿ.

مدة االستجكاب لمشخص المحتجز أك المسجكف ك الفترات الفاصمة بيف كؿ تسجيؿ يجب ك 
ىكية المكظفيف المكمفيف بإجرائو ك غيرىـ مف الحاضريف في أثناء مرحمة جكاب ك آخر، ك است

                                                 
مقالة كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية تاريخ التحقيؽ كمستحدثات العمـ، سمير ناجي،  -1

أفريؿ  12-9في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 
، 193، ص 1989" مصر، résé، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات "1988
194. 

 .138، 137، ص السابؽعدلي خميؿ، المرجع  -2

 .( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ4/ب/40/2المادة ) -3
 .138، ص نفسوعدلي خميؿ، المرجع  -4
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االستجكاب، مع ضركرة أف يتاح لمشخص المستجكب أك لمحاميو االطبلع عمى ما تـ تدكينو في 
 1ح بذلؾ.االستجكاب إف كاف القانكف يسم

مف بيف التشريعات التي حددت مدة االستجكاب نجدىا ممثمة في القانكف الفمندم الذم  ك 
( 12( مساءا، عمى أال تتجاكز مدتو )9( صباحا ك )6ألـز بأف يجرم االستجكاب بيف الساعة )
 ( مف قانكف االجراءات األرجنتيني عمى أنو إذ بدت224ساعة كاممة مرة كاحدة، كنصت المادة )

ف القانكف الفرنسي أبالرغـ مف  عبلمات اإلرىاؽ عمى المتيـ كجب عمى القاضي إنياء التحقيؽ، ك
( إجراءات 64الضبطية القضائية في المادة ) لـ يحدد مدة زمنية لبلستجكاب إال أنو ألـز أعضاء
فترات  انتيائو، ك تاريخ كساعة بدء االحتجاز ك جنائية، أف يثبتكا في المحضر مدة االستجكاب ك

عند رفضو التكقيع ينبغي  الراحة التي تخممتو ك أال يغمؽ المحضر إال بتكقيع الشخص المحتجز ك
ىك نفس األمر الذم ذىبت إليو المحكمة االتحادية  ذكر أسباب امتناعو عف التكقيع، ك ذكر ذلؾ ك

عتبار في نظر كثرة عدد المحققيف تؤخذ بعيف اال طكؿ مدة االستجكاب كأف األمريكية العميا حيث 
المحكمة عند تقديرىا لمظركؼ المحيطة باالعتراؼ، كأال يقبؿ االعتراؼ المنتزع نتيجة لطكؿ مدة 

 2االستجكاب كما يتخمميا مف إرىاؽ لممتيـ.

( ؽ إ ج عمى أف كؿ ضابط شرطة قضائية ممـز بتضميف 2، 52/1فيما نصت المادة ) 
خممت ذلؾ، ك اليـك ، ك فترات الراحة التي تمحضر سماع أم شخص مكقكؼ لمنظر مدة استجكابو  

ا سراحو، ك يجب أف يكقع عميو صاحب الشأف ك إف رفض يشار إلى مف أطمؽ فييك الساعة المذا
 ذلؾ في المحضر.

المراجعة المستمرة دكلة ممزمة باالستعراض الدكرم ك  كؿ في إطار القانكف الدكلي فإفك 
 ةك أساليبو ك ممارساتو ك طرؽ االحتجاز منعا لحدكث أيالممنيجة لقكاعد االستجكاب ك تعميماتو ك 

 3حالة مف حاالت التعذيب.

 
                                                 

( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز 23المبدأ ) -1
 .أك السجف

 .139، 138، ص السابؽعدلي خميؿ، المرجع  -2

( مف اتفاقية مناىضة التعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك 11المادة ) -3
 .12/09/1989ك صادقت عمييا يـك  26/11/1985( ك التي كقعت عمييا الجزائر يـك 10/12/1984الميينة )

غيره ميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب ك ( مف إعبلف حماية ج6كذلؾ بمكجب المادة ) ك ىك ما تـ النص عميو -
 (.  09/12/1975مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة )
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 استخدام الوسائل العممية -3

استخداـ الكسائؿ العممية ميما كاف شكميا في تحصيؿ أم دليؿ يعتبر غير مشركع في  
حقكؽ منع استخداـ أية كسيمة تكنكلكجية لمحد مف لذا كاف مف الضركرم نظر القانكف الدكلي، 

اإلنساف ك حرياتو األساسية الكاردة في الشرعة الدكلية ك مختمؼ الصككؾ ك اإلعبلنات الدكلية 
المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، ك ىك ما يحتـ عمى الدكؿ اتخاذ تدابير فعالة مف جممتيا تدابير تشريعية 

 1لمنع استخداـ المنجزات العممية في انتياؾ حقكؽ اإلنساف األساسية.

القانكف الدكلي أبعد مف ذلؾ في حماية حقكؽ اإلنساف ك الجسـ البشرم بحسب بؿ يذىب  
مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز 

( عمى أنو ال يجكز أف يتعرض أم شخص محتجز أك 22أك السجف، حيث تنص في المبدأ )
ة طبية أك عممية قد تضر بصحتو، فيما نص العيد الدكلي مسجكف ك لك كاف برضاه ألم تجرب

( عمى عدـ جكاز إجراء أم تجربة طبية أك عممية عمى 7لمحقكؽ المدنية ك السياسية في المادة )
بمفيكـ المخالفة إذا كافؽ ىذا الشخص عمى إجراء التجربة عميو فإف  ، كشخص دكف مكافقة منو

( السابؽ ذكره، ك ىك تعارض في القانكف الدكلي 22لبند )تعارض مع اذلؾ يعتبر جائزا ك ىك ما ي
 ينبغي االنتباه لو حتى ال يؤخذ بنقائصو ك بالفيـ الخاطئ لمقاصده.

 ك مف بيف الكسائؿ المستخدمة في التحقيؽ ك التي لقيت معارضة شديدة ما يمي:

 جياز كشف الكذب - أ

حصؿ عميو تالدليؿ الم جدية اختمؼ الفقو حكؿ مدل جدية استعماؿ جياز كشؼ الكذب ك 
بخصكص  1951قد أكصى القسـ العممي لمدائرة األكربية ببرككسؿ عاـ  مف ذلؾ االستعماؿ، ك

ذلؾ  ك تخاذ إجراءات تحد مف تعسؼ السمطةحماية سبلمة الجسـ كالحرية الشخصية بضركرة ا
ز كشؼ بالخصكص جيا حماية لحقكؽ اإلنساف مف كؿ ما يؤدم إلى التعدم عمى جسـ االنساف ك

الكذب كاستخداـ العقاقير المخدرة، كبالرغـ مف انتشار استعماؿ ىذا الجياز بيف صفكؼ الشرطة 
قررت أغمب المحاكـ استبعاده ما  األمريكية، إال أف القضاء األمريكي ظؿ منقسما عمى نفسو، ك

 2داـ أنو لـ يحقؽ الحد األدنى لمقبكؿ العممي لو.
                                                 

ممي ك التكنكلكجي لمصمحة السمـ اإلعبلف العالمي الخاص باالستفادة مف التقدـ العمف ( 8( ك )2ف )االبند -1
 (. 10/11/1975ر البشرية )خيك 
 .273، 272د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -2
 138، 137د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ،  - 
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 اطيسيالتنويم المغن لمخدرة والمواد ا  - ب

كذا التنكيـ  ك -مصؿ الحقيقة  -المكاد المخدرة  معظـ القكانيف الدكلية حرمت استخداـ 
المتيـ في كامؿ قكاه  المغناطيسي الستجبلء اعتراؼ مف متيـ لـ يستطع المحققكف الكصكؿ إليو ك

الذم يؤدم إلى ابطاؿ أم  الجسدية، حيث يعتبر ىذا األمر نكعا مف اإلكراه المادم ك العقمية ك
 1ـ تحصيمو عف طريؽ ىذه الكسيمة.يتاعتراؼ أك دليؿ 

فإنو قد تـ المجكء إليو في حادثة  المخدرة أك ما يعرؼ بمصؿ الحقيقةفيما يخص المكاد  ك 
ظير في  ، حينما اتيـ جندم فرنسي بالعمالة أللمانيا لكنو تنكر ك1945شييرة في فرنسا عاـ 

، فأحالو قاضي التحقيؽ عمى لجنة معو ال يعترؼ في أثناء مباشرة التحقيؽصكرة شخص أبكـ حتى 
كىك أحد مشتقات " السيككببلميف"،  "ؿتفحقنكه بعقار "البانتك  مطب الشرعي تتككف مف ثبلثة أطباءل

نتيجة لذلؾ استنكرت لجنة نقابة المحاميف في  فبدأ المتيـ تحت كطأة المخدر في االعتراؼ، ك
 2عتبرتو انتياكا لحقكؽ الدفاع.باريس العمؿ كا

اعتبر بعض الفقو أف الشخص المخدر بعقار ىك بمثابة سكراف،  ةكفي مقاربة فقيي 
فالسكراف ال يتـ استجكابو حتى يستعيد كعيو خبلفا لما كاف عميو الركماف حيث إذا لـ يعترؼ 

 3"في الخمر الحقيقة". :مف األقكاؿ المأثكرة عنيـ الشخص يقكمكف بإشرابو الخمر حتى يعترؼ، ك

( مف 219في المادة ) قداـ عمى تنكيـ المتيـ مغناطيسياكار عمى اإلننفس اإل أيضا كردك  
استجكابو ضربا مف ضركب اإلكراه  تعميمات النيابة المصرية: "يعتبر تنكيـ المتيـ مغناطيسيا ك

جد أم نص بخصكص ذلؾ ك ال يك  4،ال يغير بذلؾ رضا المتيـ بو مقدما" المادم يبطؿ اعترافو، ك
 في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم.

     التنصت عمى األشخاص -ج

بعد استجكاب القاضي لممتيميف بالسرقة ف، 1946قد حدث ىذا األمر في سكيسرا عاـ  ك 
اعترفا في حديث بينيما  حيثخركجيما مف غرفة التحقيؽ تـ تسجيؿ ما دار بينيما،  في أثناء

                                                 
 .140، 139، ص السابؽالمرجع اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، بي، ار د. عبد الحميد الشك  -1

 . 183سمير ناجي، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .146عدلي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  -3
 .182، ص نفسوسمير ناجي، المرجع  - 
 . 186، 185، ص نفسوسمير ناجي، المرجع  -4
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المحكمة العميا السكيسرية عمى أساس  قبؿ اإلدانة مفمعو  أبطؿ ىذا الدليؿ كلكف بارتكاب السرقة، 
 حيمة. ما ينطكم عميو ىذا التسجيؿ مف خداع ك

نتيجة لتيريب  1953ك نفس األمر كقع في مصر في قضية سرقة "بنؾ حمص" عاـ  
تسجيؿ  ضبط متخفيف ك ممف قبؿ مأمكر  مع مدير البنؾحينيا تـ االتفاؽ فقد األمكاؿ إلى الخارج، 

كؿ ما دار بينيـ، لكف البلفت لبلنتباه قبكؿ النيابة العامة لدليؿ اإلدانة المتحصؿ عميو بيذا الشكؿ، 
تفادة مف ثمرات التطكر العممي، ضركرة االستأكيدىا عمى مما جاء في مرافعة النيابة العامة  ك
لحقكؽ اإلنساف  فيو أم انتياؾ ليس ك إظيار الحقيقةتشاؼ عممي يفيد في اكىك بمثابة التسجيؿ ك 

الحقة شرع المصرم ىذا الرأم في مرحمة قد ساند الم اإليقاع بالمجرميف، ك كىما داـ القصد 
 1( إجراءات جنائية مصرية.206/2( ك )95/1بمكجب المادتيف )

الدراسية في الحمقات ائية ز ة حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجمكضكع حمايقد أثير  ك
محادثات ، كقد استنكر أعضاء الحمقة تسجيؿ ال1960التابعة لؤلمـ المتحدة المنعقدة في فيينا سنة 

باعتباره أمرا تأنفو األنفس كيؤدم إلى زعزعة ثقة الجميكر في خدمة الياتؼ، لكف في  الياتفية
يككف ذلؾ كفقا إلطار أف  بشرطتـ إجازة التنصت  1961الحمقة الدراسية المنعقدة بنيكزيبلندا عاـ 

في الحمقة  يءقانكني محدد في أثناء التحقيؽ الجنائي حتى ال تيدد حياة األفراد الخاصة، كنفس الش
اعتبر المشارككف أف التنصت التعسفي كالتحكمي  حيث 1963عاـ  يرا""كاميالدراسية المنعقدة في 

السيما الحياة الخاصة التي أقرت ليا لممكالمات الياتفية يعتبر عدكانا خطيرا عمى حقكؽ اإلنساف، 
 2حقكؽ اإلنساف حماية كاممة.العالمي لعبلف اإل( مف 12المادة )

( 2أما المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية فقد خصص الفصؿ الرابع مف الباب)
( ليذا األمر ك أعطى لو العنكاف اآلتي:" في اعتراض المراسبلت ك تسجيؿ 2مف الكتاب )

، 10( مكرر 65إلى ) 5( مكرر 65صكات ك التقاط الصكر"، ك قد جاءت ضمنو المكاد مف )األ
حيث أحاطو بمجمكعة مف الشركط الصارمة ك جعؿ عمؿ الضبطية القضائية تحت أعيف ك سمطة 

 القضاء، لكف ال نعرؼ حقيقة مدل االلتزاـ بيذه النصكص القانكنية مف عدمو.
                                                 

 .195، 194، 193، ص السابؽسمير ناجي، المرجع  -1
( اجراءات جنائية مصرية عمى أنو: " لقاضي التحقيؽ أف يأمر بضبط جميع الخطابات 95/1ك قد نصت المادة )

كالرسائؿ كالجرائد كالمطبكعات كالطركد لدل مكاتب البريد كجميع البرقيات لدل مكاتب البرؽ كأف يأمر بمراقبة 
في مكاف خاص متى كاف لذلؾ فائدة في ظيكر المحادثات السمكية كالبلسمكية أك اجراء تسجيبلت ألحاديث جرت 

 الحقيقة في جناية أك جنحة معاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير". 

 .490، 489 صعمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ػفرج  -2



 ضمانات حماية الحقوق في حاالت تقييد الحرية وضرورة وجود محام: الثاني الفصل الباب األول     

 176 

 

  تقييد الحرية  الحقوق في حاالتحماية  الثاني: ضمانات    الفصل
 وضرورة وجود محام

 

رة مباشرة عممية تفتيش بضرك حرجة عندما تصطدـ التحقيؽ بفترات صعبة ك  مرحمةتمر 
حتكاؾ مباشر مع الحقكؽ الشخصية ما يثيره ذلؾ مف اعمؿ، ك األماكف مف سكنى ك األشخاص ك 

عدـ لزـك بعض األكقات بيف حتمية التفتيش ك فاألمر يتراكح في  ،االطبلع عمى الحياة الخاصةك 
في أثناء مباشرتو، يتكجب إجراء تفتيش كجب تكفير كامؿ الضمانات لحماية الحقكؽ  ، فحيفذلؾ

كاف ذلؾ  لكف يبقى أخطر ما يمكف أف يصادفو المشتبو فيو أك المتيـ ىك حالة تقييد الحرية سكاء
، فبالرغـ مف إلزامية األمر المؤقتربما كاف أشد مف ذلؾ في حالة الحبس بالقبض أك االستيقاؼ، ك 

طبيؽ العممي يحمؿ في بو في حاؿ الخكؼ عمى الشخص مف اليرب أك حتى حماية لو إال أف الت
 تصحيحيا.بيا ك  طياتو تجاكزات عدة ال ينبغي اإللتفاؼ حكليا بؿ يجب االعتراؼ

سكاء بالقبض عميو أك باألمر  -المشتبو فيو –ك قد يحدث أف تقيد حرية الشخص المتيـ 
 حدكد، لكف في حاؿ الخطأ ىؿ التعكيض مكجكد؟ك  فمكؿ منيما شركط المؤقتبالحبس 

 مقضاء؟لك ما ىي حدكد التناسب مع الضرر البلحؽ مف خبلؿ التطبيؽ العممي 

في الدفاع  -المتيـ –أىـ الحقكؽ التي تـ التركيز عمييا ىي حؽ اإلنساف ككذلؾ فإنو مف 
ج الدراسة منيقابمة لمتجزئة كال لمتصرؼ، فطبيعة ك حيث يعتبر ىذا الحؽ مف حقكؽ اإلنساف غير ال

لى الحؽ في االستعانة بمحاـ لكف بشكؿ عابر فيما سبؽ مف الدراسةك  فرض اإلشارة إلى ذلؾ ، ا 
ليذا خصص جزء مف ىذا الفصؿ لتفصيؿ حؽ الدفاع في جزيئيتيف ىامتيف ك ىما: المساعدة ك 

 القضائية، كاالستعانة بمحاـ.

فالمساعدة القضائية تأخذ أىميتيا في ككنيا ش رعت حماية ألم شخص متيـ لـ يستطع  
ربما لعدـ اطبلعو عمى إمكانية أف يقؼ إلى جانبو ىيئة ـ نظرا لضعؼ إمكاناتو المادية ك محا ايجاد

 أىمية المساعدة في القضاء الجنائي عمى كجو الخصكص.دفاع، كىنا يبرز دكر ك 

أما حؽ االستعانة بمحاـ فيك مكفكؿ ألم كاف متيما أك ضحية في أية مرحمة مف مراحؿ  
ربما تزداد أىمية ىذه المعكنة في أثناء المرافعات بالمحكمة حيث تتشكؿ قناعة القاضي ك  الدعكل،
دكر المحامي ىك أقرب ، فالتي ستؤدم حتما إلى أحد طريقيف إما براءة المتيـ أك إدانتوك الجنائي 
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ال تخمك مف قيكد، ك لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف مف غيره مف مككنات القضاء لكف ىذه الميمة صعبة 
 .يو في الدفاع عف مككموتفانميني الذم عيد إليو بسبب مينتو ك برزىا ضركرة حفاظو عمى السر الأ

 قسـ ىذا الفصؿ إلى المبحثيف التالييف: ألجؿ التعمؽ أكثر فيما سبؽ اإلشارة إليوك 

 حاالت تقييد الحريةلحقكؽ ك الحريات في حماية ااألكؿ:  المبحث

  القضائية كاالستعانة بمحاـالحؽ في المساعدة الثاني:  المبحث

 تقييد الحرية تالحريات في حاال لحقوق وا حمايةاألول:  المبحث

 

نظرا لمتطمبات التحقيؽ فإنو في بعض األحياف قد يقبض عمى الشخص أك يتـ استيقافو   
كاف ذا تـ كفقا لما يتطمبو القانكف ك ىك ما ال يطرح أم إشكاؿ إدعاة إلى ذلؾ، ك إذا كاف ىناؾ م

 التطبيؽ القضائي متسقا معو.

ماية كبيرة لكف يككف األمر عمى خبلؼ ذلؾ إذا لـ يتكاءـ مع القانكف ك ما يفرضو مف ح 
درءا ألم لحقكؽ اإلنساف، كنفس الشيء في حاؿ تكجيو تيمة لشخص ما كتقرر حبسو مؤقتا، لذا ك 

مدراسة في  لمحبليككف ما سىي ضمانات ىامة، ك  يذه الحقكؽ كاف ال بد مف تكفيرمحتمؿ لانتياؾ 
 اثنيف ىما: مطمبيفك الذم يتفرع بدكره إلى  ،المبحثىذا 

 (األكؿ المطمبحماية حقكؽ المقبكض عميو )

 حماية حقكؽ اإلنساف في حالة الحبس المؤقت)المطمب الثاني(

 : حماية حقوق المقبوض عميواألول المطمب

ضركرة الدراسة تقتضي معرفة ماىية القبض المقصكد بو قانكنا ك قضاء، ك حاالتو، ك ىؿ  
 االستيقاؼ ك التعرض المادم مف جممة ىذه الحاالت أـ ال ؟

ك مف الضركرم كذلؾ معرفة الحقكؽ التي يجب حمايتيا عند مباشرة القبض، ك ىك ما سيككف 
 :التالييفالفرعيف مف خبلؿ محؿ دراسة في ىذا المطمب 

 القبض بغرض التحقيؽ الفرع األكؿ:

 مباشرة إجراءات القبض ك حماية المقبكض عميو الفرع الثاني:
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 القبض بغرض التحقيق الفرع األول:

 قانونا و قضاء القبض -أوال

مب لحرية الشخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكاف الذم يعده القانكف سعرفو الفقو بأنو: " 
تقييد حركتو،  ك مف جسموالشخص  إمساؾلذلؾ"، أما محكمة النقض المصرية فقد عرفتو بأنو 

 1كحرمانو مف حرية التجكؿ كما يريد دكف أف يتعمؽ األمر بقضاء فترة زمنية معينة.

شخصية، فيك يسمب حرية الفرد في التحرؾ كالتنقؿ القبض ال محالة يؤثر عمى الحرية ال ك 
 2الذيف يكفميما لو الدستكر، كما يمكف أف يجيزه القانكف إذا اقتضت قكاعد العدالة ذلؾ.

مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف في القبض  ؼيعر كرد تقد ك  
اعتقاؿ شخص بدعكل ارتكابو لجريمة يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف بأنو:" 

أك بإجراء سمطة ما"، أما الشخص المحتجز فعرفتو بأنو:" أم شخص محركـ مف الحرية الشخصية 
ما لـ يكف ذلؾ إلدانتو في جريمة"، أما بخصكص تعريؼ الشخص المسجكف فيك يختمؼ عف 

 .يمة"القبض بحيث جاء فيو:" أم شخص محرـك مف الحرية الشخصية إلدانتو في جر 

( ؽ إ ج بما يمي:" األمر بالقبض ىك 119/1ك قد عرؼ األمر بالقبض بمكجب المادة ) 
ذلؾ األمر الذم يصدر إلى القكة العمكمية بالبحث عف المتيـ ك سكقو إلى المؤسسة العقابية المنكه 

 عنيا في األمر حيث يجرم تسميمو ك حبسو".

إ ج بما يمي:" األمر باإلحضار ىك  ( ؽ100/1فيما عرؼ األمر باإلحضار في المادة ) 
الذم يصدره قاضي التحقيؽ إلى القكة العمكمية القتياد المتيـ ك مثكلو أمامو عمى ذلؾ األمر 

    الفكر".

( عمى أال يتابع أم شخص أك 47في المادة ) 1996لعاـ كما نص الدستكر الجزائرم  
شكاؿ التي جاء بيا، كىي التي أصبحت نكف ك طبقا لؤليكقؼ أك يحتجز إال كفقا لما نص عميو القا

مع إضافة فقرتيف ليا حيث كرد في الفقرة  2016( بمكجب التعديؿ الدستكرم لعاـ 59تحمؿ الرقـ )
الثانية أف الحبس المؤقت إجراء استثنائي القانكف كحده مف يحدده، أما الفقرة الثالثة فإنيا تنص عمى 

 يفما كاف.أف القانكف يعاقب عمى االعتقاؿ التعسفي ك
                                                 

 .190فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -1
 .87د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  - 
 .58سف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص د. ح - 

 .88، 87، ص نفسود. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع  -2
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ك ينبغي التفرقة بيف القبض كغيره مف المصطمحات القريبة منو في معناىا الظاىر كالبعيدة  
نتيجة عنو في معناىا الحقيقي، نظرا لما قد يصيب الشخص مف اعتداء عمى حريتو الشخصية 

 كالتي سكؼ نكجزىا كما يمي:الختبلط المفاىيـ 

 القبض و االستيقاف -5

ال يفصؿ بينيما إال فارؽ دقيؽ، فالمشرع كفر  ك االستيقاؼ ك ىناؾ تقارب بيف القبض 
ف السمطة المختصة بإصداره كمف ضمانات كبيرة لرعاية الحرية الشخصية في حالة القبض ك بي  

لـ يرد في القانكف المصرم تعريؼ لمعنى االستيقاؼ، لكف تصدت  يباشره كأصؿ ك كاستثناء، ك
بأنو: "مجرد ايقاؼ انساف كضع نفسو مكضع الريبة في عرفتو  محكمة القبض المصرية ليذا ك
ىك مشركط بأال تتضمف اجراءاتو تعرضا ماديا لممتحرم عنو يمكف  سبيؿ التعرؼ عمى شخصيتو ك

أف يككف فيو مساس بحريتو الشخصية أك اعتداء عمييا"، كما جاء في تعريؼ آخر في حكـ ليا 
لرجاؿ السمطة العامة إذا ما كضع الشخص  ستيقاؼ أمر مباح: "االبأف 25/03/1968بتاريخ: 

كاف ىذا الكضع ينبئ عف ضركرة تستمـز تدخؿ  الظف، ك نفسو طكاعية كاختيارا في كضع الريب ك
 1الكشؼ عف حقيقتو". المستكقؼ لمتحرم ك

 يعتبر االستيقاؼ مف إجراءات الضبط اإلدارم يستطيع القياـ بو أم شخص مف ك 
رد الشبية، ػػػػػػػة بؿ بمجػػػػاـ جريمػػػحتى مف دكف قي توكز مباشر ػػػػيجحيث  امةػػػػػة العػػػػػأشخاص السمط

كاالستيقاؼ بخبلؼ القبض ىك تعرض مادم لمشخص المستكقؼ دكف مساس بحريتو الشخصية، 
 2ال يسمح بتفتيش الشخص المستكقؼ بخبلؼ القبض.حتى أنو 

مكاف ارتكاب الجريمة حتى يجكز لضابط الشرطة القضائية منع أم شخص مف مغادرة ك 
( ؽ إ ج، لكف يجب عمى ضابط 50ينتيي مف مجريات التحقيؽ بحسب ما جاءت بو المادة )
عمى تقريرا عف دكاعي التكقيؼ لمنظر  الشرطة أف يطمع ككيؿ الجميكرية بذلؾ عمى الفكر ك يقدـ لو

بحسب  لجميكريةساعة، لكنيا يمكف أف تجدد بإذف مكتكب مف ككيؿ ا 48أال يتجاكز التكقيؼ 
المدة البلزمة  قيؼ بمثابة استيقاؼ ألنو ال يتعدل، كيمكف أف يعتبر ىذا التك ( ؽ إ ج51المادة )

( المعدلة باألمر 3يتـ إخبلء سبيميـ كىك ما جاء في نص الفقر )ألخذ أقكاؿ األشخاص كبعد ذلؾ 
ك محاكلة ارتكابيـ :" غير أف األشخاص الذيف ال تكجد أية دالئؿ تجعؿ ارتكابيـ أ15/02رقـ 

                                                 
 .196فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .59، 58د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص  -
 . 67، 66أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  - 2
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لمجريمة مرجحا، ال يجكز تكقيفيـ سكل المدة البلزمة ألخذ أقكاليـ"، كىك أيضا ما نصت عميو 
 .16/01( المعدلة بالقانكف رقـ 60المادة الدستكرية رقـ )

كيمتنع عف اإلجابة لمكشؼ عف شخصيتو أك لكف الصعكبة تطرح عندما يستكقؼ الشخص 
 ىؿ يمكف اقتياده إلى مركز الشرطة؟ :اؿ المطركحالسؤ  ية، كإزالة أسباب الشب

يكؼ عف  بؿ يخمى سبيمو ك الفقو المصرم في ذلؾ أنو ال يستطاع اقتيادهيرل بعض 
التعرض المادم لو ما داـ أف الجريمة لـ تقع، لكف مع ذلؾ ىناؾ تكجس مف احتماؿ قياميا فيجب 

 1عمى رجاؿ الضبط القضائي حينيا مراقبتو ك تتبعو.

( أياـ ك غرامة 10القانكف الجزائرم فإنو يرصد عقكبة الحبس عمى أال تتجاكز )أما 
( دج عمى كؿ مف لـ يمتثؿ لطمبات ضابط الشرطة القضائية، بالكشؼ عف ىكيتو أك 500بػ)

 ( ؽ إ ج.3، 50/2التحقيؽ مف شخصو إذا كاف ذلؾ ضركريا لبلستدالؿ القضائي بحسب المادة )

المشتبو  –الشخص المستكقؼ  اقتيادذم يجيز في ىذه الحالة بخبلؼ القانكف الفرنسي ال
ساعات  6حتى يتـ التحقؽ مف شخصو عمى أال تتجاكز مدة ىذا اإلجراء  إلى مركز الشرطة -فيو

( أياـ 10مع إثبات ذلؾ في محضر، كأعطى عقكبة لكؿ مف يرفض إثبات شخصيتو بالحبس مف )
لحبس قة رجؿ الضبط عف تنفيذ ىذا اإلجراء يعاقب با، كفي حالة إعاماليةغرامة  ( أشير ك3إلى )
 2.مالية مضاعفةك بغرامة ( أشير 6( أياـ إلى )10مف )

لمدنية ك السياسية عمى اإليقاؼ ( مف العيد الدكلي لمحقكؽ ا2، 9/1قد نصت المادة )ك 
إال و أنو ال يجكز حرماف أم شخص مف حريتتو باطبل إف تـ بطريقة تعسفية، ك اعتبر كاالعتقاؿ ك 

 ،سباب ذلؾ كبالتيمة المكجية إليوفقا لما ينص عميو القانكف، كما يجب إببلغو فكر إيقافو بأك 
 .يظير بأف اإليقاؼ المقصكد بو ىنا ىك القبض أما االعتقاؿ فيقصد بو االحتجازك 

ؽ إ ج،  1( مكرر 51( مكرر ك )51ك ىك ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادتيف )
االستعانة  حؽ أضيفت بعض الحقكؽ مثؿ 15/02تعديميما بمقتضى األمر رقـ حيث أنو بعد 

مف كؿ كسيمة  1( مكرر 51ف بحسب المادة )مك  ك إف كاف المكقكؼ أجنبيا فإنو ي   ،بمترجـ
بلتصاؿ بمستخدمو أك بالممثمية الدبمكماسية لبمده، ك إذا تـ تمديد التكقيؼ لمنظر ىنا فقط يمكف ل

 ( الجديدة مف نفس المادة.3بحسب الفقر ) ة مف محاميولمشخص أف يتمقى زيار 

                                                 
 .60، 59م، المرجع السابؽ، ص اك فالمرصد. حسف صادؽ  -1

 .74، 73د. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع السابؽ، ص  -2
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رة لمحدكد ك الجرائـ اإلرىابية لكف ىناؾ استثناءات في حاؿ جرائـ محددة كالجرائـ العاب
جرائـ المعمكماتية ك الصرؼ ك الفساد المالي، ك المحامي ال يحؽ لو زيارة المكقكؼ لمنظر إال بعد ك 

كفقا لما جاءت بو ك ذلؾ  ( ؽ إ ج 51انقضاء نصؼ المدة القصكل المنصكص عمييا في المادة )
ة ؽ إ ج، عمى أف تتـ الزيارة في غرفة خاصة تسمح بتكفير سرية المحادث 1( مكرر 51المادة )

( 6، 5( دقيقة بحسب الفقرتيف )30لكف تحت أنظار ضابط الشرطة القضائية ك أال تتعدل )
 ؽ إ ج. 1( مكرر 51الجديدتيف مف المادة )

( 6ؽ إ ج المعدلة، يؤجؿ إلى ) 1( مكرر 51) مع التنكيو إلى أف تطبيؽ نص المادة
( أشير مف 6أم ) ( منو،27بحسب ما جاءت بو المادة ) 15/02أشير بعد صدكر األمر رقـ 

   .2015يكليك  23تاريخ 

ف ك  (GARDE A VUEمنظر )ل التكقيؼنجد أف القانكف النمساكم ال يستعمؿ مصطمح ك  ا 
 1(.LE DROIT DRRESTATIONاستعممو أحيانا فإنو يستعمؿ بدال منو الحؽ في التكقيؼ )

 المادي )االقتياد(التعرض القبض و  -2

عادم أك أحد رجاؿ الضبط اإلدارم لمنع  التعرض المادم يمكف أف يقكـ بو شخص 
كذلؾ بحسب ما جاء في  فرار مع تسميمو لمسمطة المختصةالشخص المتمبس بارتكاب جريمة مف ال

في التعرض المادم ال يصح تفتيش المتيـ بخبلؼ القبض، كما  ك ،ـ( ؽ.ا.ج. 38، 37المادتيف )
ال يمكف  التي تككف أقؿ مف مدة القبض، ك ك ا األخير في المدة التي يستغرقياأنو يختمؼ عف ىذ

ىذا  في التعرض المادم لغير مأمكرم الضبط القضائي سماع أقكاؿ المتيـ أك عمؿ محضر لو، ك
 2األفراد العادييف. اجراء يمنع عف رجاؿ السمطة العامة ك

يحؽ " ( ؽ إ ج حيث كرد فييا أنو:61قد نص المشرع الجزائرم عمى التعرض المادم في المادة )ك 
عمييا بعقكبة الحبس ضبط الفاعؿ المعاقب الجناية أك الجنحة المتمبس بيا ك لكؿ شخص في حاالت 

 ( ؽ إ ج.121)ككذلؾ نصت عميو المادة ط لمشرطة القضائية"، اقتياده إلى أقرب ضابك 

 
 

                                                 
1
- Andree Guidicelli, Christina Juhasz, Ibid, p 59. 

 .67أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .224 - 221فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -
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 و التوقيف لمنظر بضمنع التعسف في عممية الق -ثانيا

أقر القانكف ضمانات ىامة لمنع أم تعسؼ محتمؿ في استعماؿ إجراء القبض مف السمطة  
بالقبض إال مف  فإنو ال يجكز األمر ـ( ؽ.ا.ج. 40المختصة بذلؾ، ففي مصر بمكجب المادة )

قـك بو بصفة أصمية سمطة التحقيؽ، ككاستثناء سمح لمأمكر الضبط تقبؿ سمطة مختصة ك 
أف التمبس  ـ ( ؽ.ا.ج.34/2القضائي مباشرة إجراءات القبض في حالة التمبس، كقد بينت المادة )

أشير،  ثبلثةفي ىذه الحالة يقتصر عمى الجنايات كالجنح التي يعاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عف 
كافية عمى اتياـ المقبكض عميو بارتكاب الجريمة، لكف يبقى ذلؾ تحت مع ضركرة تكافر دالئؿ 

 1إشراؼ محكمة المكضكع. رقابة سمطة التحقيؽ ك

ك ىك أيضا نفس ما ىك حاصؿ في الجزائر حيث ال يصدر األمر بالقبض إال عف سمطة 
 ( ؽ إ ج.119، 109مختصة أال ك ىي سمطة قاضي التحقيؽ بمكجب المادتيف )

عمى المتيـ المتابع  االتياـمر بالقبض الجسدم مف غرفة حالة صدكر األ كىناؾ أيضا 
كىذا في حاؿ تـ تكميفو بالحضكر بمكجب تكميؼ صحيح  ،( ؽ إ ج198بجناية بمكجب المادة )

( 137لكنو يمثؿ أماـ رئيس المحكمة ألجؿ استجكابو في المكعد بغير عذر مشركع بمكجب المادة )
 ختمؼ عف القبض العادم إف صح التعبير الذم سبؽ التطرؽ إليو.، كىك ما ي15/02مف األمر 

ك قد جاء في المبدأ الذم استقرت عميو المحكمة العميا ما يمي:" إف المتيـ المتابع بجنحة 
منسكبة لمتيميف آخريف ك الذم لـ يكف محبكسا احتياطيا، ال مرتبطة بكقائع ذات طابع جنائي 

ؽ إ ج ك الذم ال  198الجسدم المنصكص عميو بالمادة مر بالقبض يمكف أف يطبؽ عميو األ
 يعني إال األشخاص المتابعيف بجناية.

ككرة أعبله يعد اعتقاال غير ك عميو فإف حبسو بمكجب األمر بالقبض المنصكص عميو بالمادة المذ
 2".شرعي

 يز لممكمؼ بوىك القبض القضائي الذم يجالذم ىك محؿ دراستنا المقصكد بيذا القبض  ك 
قد ميز المشرع المصرم بيف اإلجراء  باعتباره جزءا مف إجراءات التحقيؽ، ك تفتيش المقبكض عميو

فيما إذا كاف حاضرا أك غائبا، فحيف إمساؾ  -المشتبو فيو-الذم يتخذ في حؽ الشخص المتيـ 
                                                 

 .89قايد، المرجع السابؽ، ص  د. أسامة عبد اهلل -1

 .247-242فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  - 

المجمة القضائية، قسـ ، 10/01/1999قرار بتاريخ  221444قضية )ز أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 .343-340 ، ص2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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شخص حاضر سمي قبضا، أما إذا كاف غائبا سمي اإلجراء المقيد لمحرية بػ "أمر الضبط 
 ك ىك نفس ما جاء بو المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية. 1،ر"كاإلحضا

ك أجاز المشرع الفرنسي القبض عمى الشخص بعد صدكر إذف مف النيابة العامة، كأجاز  
 لمضابطالضبط القضائي القبض عمى شخص في حالة التمبس في جناية أك جنحة، بؿ يمكف  لرجؿ

عمى الشخص المشتبو فيو إذا تكافر دليؿ قاطع ككاؼ عمى كلك في غير حالة التمبس القبض 
 ساعة. 24ارتكابو لمجريمة كالتحفظ عميو كعرضو عمى النيابة العامة في خبلؿ 

رجاؿ السمطة العامة  ( ؽ.ا.ج. فرنسي يمكف لؤلشخاص العادييف ك73بمكجب المادة ) ك 
ليـ الحؽ في تفتيشو  بس، كشخص متمبسا في جناية أك جنحة معاقب عمييا بالحأم القبض عمى 

التكجو بو إلى أقرب مأمكر ضبط  قائيا لمتأكد مف عدـ حممو أية أسمحة أك أدكات خطرة ك تفتيشا ك
 قضائي.

الضبط القضائي يمكف لرجاؿ السمطة العامة أف يقتادكا المقبكض  رجاؿفي حالة غياب  ك 
مف المرسكـ الخاص بتنظيـ خدمة  (28عميو مباشرة إلى ككيؿ النيابة العامة بمكجب نص المادة )

 2رجاؿ السمطة العامة في فرنسا.

( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو:" ال يجكز القبض 9ك قد نصت المادة) 
عمى أم إنساف أك حجزه أك نفيو تعسفا"، كما نص اإلعبلف المتعمؽ بحقكؽ األفراد الذيف ليسكا مف 

أنو ال يجب أف يتعرض أم أجنبي لبلعتقاؿ أك  عمى /أ(5/1)مكاطني البمد بمكجب المادة 
ددة مسبقا ط محك ال يتـ إال كفقا لشر فإنو ك أم حرماف لؤلجنبي مف حريتو  ،االحتجاز بشكؿ تعسفي

 في القانكف ك طبقا إلجراءاتو ك فقط.

/ب( عمى عدـ حرماف أم طفؿ مف 37كما نصت اتفاقية حقكؽ الطفؿ بمكجب المادة ) 
كرة تعسفية مخالفة لمقانكف، ك أال يجرم اعتقاؿ الطفؿ أك احتجازه إال كفقا لمقانكف ك ال حريتو بص

 يجكز المجكء إلى ذلؾ إال لفترة زمنية قصيرة ك أال يككف اعتقالو إال كمبلذ أخير.

ال يمكف أف عمى أنو المتعمؽ بحماية الطفؿ  15/12( مف القانكف 48المادة ) قد نصتك  
ي ارتكاب ( سنة حتى لك كاف محؿ شبية ف13تكقيؼ لمنظر أم طفؿ يقؿ سنو عف )لم يككف محبل

دعت الضركرة ك مقتضيات التحقيؽ ضابط الشرطة  ك في حاؿ، أك محاكلة ارتكاب جريمة
( 24أال تتجاكز مدة التكقيؼ ) بشرط عمى الفكرإببلغ ككيؿ الجميكرية إليقافو فعميو القضائية 

                                                 
 .92-90، ص السابؽد. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع  -1

 .95، 94، ص نفسود. أسامة عبد اهلل قايد، المرجع  -2
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األقصى  الحديككف أك التي تشكؿ إخبلال  بالنظاـ العاـ الجنح التي  ك ال يتـ ذلؾ إال في ،ساعة
ك يمكف أف يمدد التكقيؼ لمنظر عمى أال يتعدل  ك كذلؾ في الجنايات، ( سنكات5ىك )لمعقكبة 

 ( مف نفس القانكف.49، كفقا لما جاءت بو المادة )( ساعة في كؿ مرة24)
 المقبوض عميو القبض و حمايةإجراءات اشرة : مبالفرع الثاني

 1مباشرة إجراءات القبض -أوال

 القبض بناء عمى أمر -5

في الكاليات المتحدة األمريكية يجكز لرجاؿ الضبطية المكمفيف بتنفيذ القانكف أف يقدمكا طمبا  
سبب كدليؿ كاؼ لبلعتقاد بارتكاب صدار أمر بالقبض، مع ضركرة كجكد لمقاضي ألجؿ است

بالضركرة كجكد أمر بالقبض مع الضابط حيف القبض عمى شخص ما جريمة فدرالية، كليس 
الشخص، لكف يجب أف يطمع عميو المقبكض عميو في أسرع كقؼ ممكف، كأف يتـ اطبلعو عمى 

 طبيعة الجـر الذم صدر في حقو األمر بالقبض.

لكف مف بيف الميزات في القانكف األمريكي أف ككيؿ االدعاءات العامة لمحككمة الفدرالية  
يع أف يطمب إصدار تكميؼ بالحضكر بدال مف إصدار األمر بالقبض كمف خبللو لف يؤخذ يستط

الشخص إلى الحبس كلف يخضع إلجراءات كشركط اإلفراج فيما قبؿ المحاكمة أك لمحجز 
 التحفظي.

( ؽ إ ج، 119، 109ك ال يتـ القبض في الجزائر إال بناء عمى أمر بمكجب المادتيف ) 
( ؽ إ ج أف يساؽ المتيـ المقبكض عميو بمقتضى أمر بالقبض دكف أم 120كما اشترطت المادة )

( ؽ إ ج 122، 121نظمت المادتاف ) كقدإبطاء إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض، 
  .مر بالقبضاألبدكرىما 

 ون أمرالقبض بد -2

يستطيع الضابط كفقا لمشريعة العامة االنجميزية إلقاء القبض عمى شخص إذا ارتكب جنحة  
منطكية عمى العنؼ كقد تزامف ذلؾ مع كجكده في مكاف الجريمة، أما في الجنايات فبل ييـ سكاء 

                                                 
، "إجراءات ما قبؿ المحاكمة"، مقالة كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في ب.ج. جكرج -1

أفريؿ  12-9مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 
، ص 1989" مصر، réséالعقكبات "، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف 1988
289- 292. 
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قد تكسعت في بعض الكاليات األمريكية إمكانية القبض  ارتكبت في حضكره أك في غير حضكره، ك
 شخص إذا كجدت أسباب سميمة إللقاء القبض عميو مف غير استصدار أمر بالقبض. عمى أم

صدر حكـ لممحكمة العميا األمريكية ينص عمى أنو يمكف أف يخضع األفراد الذيف ك قد  
القبض عمييـ ألخذ بصمات  لجريمة بعينيا، أف يتـ إيقافيـ كتقـك ضدىـ شبية كبيرة بارتكابيـ 

لك لـ يكف ليـ حينيا  الذم تـ تكقيفيـ فيو بكاسطة رجاؿ الشرطة، حتى ك أصابعيـ في نفس المكاف
أما في الجزائر فبل يكجد ، يكجد سبب راجح إللغاء ىذا القبض في نفس الكقت ال أمر بالقبض ك

 شيء إسمو القبض بدكف أمر.

 الموقوف لمنظرو  ير الحماية الالزمة لممقبوض عميوتوف -ثانيا

عميو مف أم جية كانت سكاء كانت النيابة العامة أك رجاؿ  ال يجكز تيديد المقبكض 
بغرض دفعو  ء إجراء التحقيؽ مع المقبكض عميوكما ال يجكز الكعد بفائدة أثنا ،الضبط القضائي
أك االمتناع عف ما يكد البكح بو، كقد يتخذ الكعيد شكمو المادم بأف   يكد اإلدالء بولئلدالء بما ال

صعؽ الكيربائي أك إحداث ضجيج كتكجيو أضكاء شديدة السطكع باتجاه يتجاكز إلى الضرب أك ال
المقبكض عميو لمنعو مف النـك كالراحة، كغير ذلؾ مف أشكاؿ التعذيب المرفكضة، كقد أقرت المجنة 

الحجز دكف طعاـ أك  األكربية لحقكؽ اإلنساف بكجكد التعذيب إذا اتخذ شكؿ الحبس االنفرادم ك
 1ة.نيالمي كأة ياباستخداـ األلفاظ الن ك ،مف كلكج دكرة المياه دكف التمكيفأك  ،شراب

أف يعامؿ كؿ شخص محركـ مف حريتو معاممة إنسانية تحفظ كرامتو المتأصمة  ينبغيك  
احتراـ حقكؽ اإلنساف لكؿ مف تعرض ألم شكؿ مف أشكاؿ  ك مف الضركرم 2فيو لككنو إنسانا،

 3قانكنا أك عرفا. االحتجاز، بحيث ال يجكز انتقاص ك ال تقييد أم حؽ مف الحقكؽ المعترؼ بيا

حماية حقكؽ اإلنساف لؤلشخاص المقبكض عمييـ تقتضي إبعاد كؿ أشكاؿ التعذيب أك ف
ىذا ينسحب بدكره عمى األجنبي المقيـ  ك 4القاسية عنيـ،المعاممة الميينة ك البلإنسانية أك العقكبة 

 5كاف.في أم بمد 

                                                 
 .121، 120محمد محي الديف عكض، المرجع السابؽ، ص  -1

 .العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسيةمف ( 10/1المادة ) -2
مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ مف ( 3( ك )1) المبدأ -3

 . االحتجاز
 .( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية7المادة ) -4
 ( مف اإلعبلف المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف لؤلفراد الذيف ليسكا مف مكاطني البمد الذم يعيشكف فيو. 6المادة ) -5
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كما تمتد الحماية مف التعذيب أثناء االعتقاؿ لتشمؿ الطفؿ الذم ألقي عميو القبض ك أف 
يعامؿ معاممة إنسانية ك بطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذيف بمغكا سنو، مثؿ فصمو عف 

 1تض مصمحة الطفؿ خبلؼ ذلؾ ك تمكينو مف االتصاؿ بأسرتو.األشخاص البالغيف ما لـ تق

ضركرة إحالتيـ بسرعة عمى مع فصؿ المتيميف األحداث عف البالغيف  ىك ما يحتـك 
المحاكمة، كما يفصؿ األشخاص المتيمكف عف األشخاص المدانيف إال في حالة الظركؼ 

 2.ك ينبغي أف يعاممكا عمى أنيـ غير مدانيف ،االستثنائية

( مف اتفاقية مناىضة التعذيب ك غيره مف 1/1يقصد بالتعذيب حسب نص المادة )ك 
ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة:" ألغراض ىذه االتفاقية يقصد 
بالتعذيب أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد جسديا كاف أـ عقميا، يمحؽ عمدا بشخص ما 

الشخص، أك مف شخص ثالث عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ، أك معاقبتو بقصد الحصكؿ مف ىذا 
أك إرغامو ىك أك أم  عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو، ىك أك شخص ثالث أك تخكيفو

شخص ثالث، أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب ألم سبب مف األسباب يقكـ عمى التمييز 
يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو  أيا كاف نكعو، أك يحرض عميو أك

الرسمية، ك يتضمف ذؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك المبلـز ليذه العقكبات 
 أك الذم يككف نتيجة عرضية ليا".

ك التعذيب أك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة ىك  
يقتو إىانة ك امتياف لمكرامة اإلنسانية، ك ينبغي إدانة ذلؾ باعتباره إنكارا لمقاصد األمـ في حق

 3.المتحدة ك خرقا لحقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية

ك ال يجكز تبرير التعذيب ك ال غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الميينة  
 4.استثنائية كالحرب أك عدـ االستقرار السياسيألم سبب كاف ك لك كانت ىناؾ ظركؼ 

                                                 
 ./أ/ج( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ37المادة ) -1
 .ك السياسية/أ، ب( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية 10/2المادة ) -2
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص 8ك ىك ما جاء كذلؾ النص عميو بمكجب المادة ) - 

 الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز.
( مف إعبلف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة 2المادة ) -3

 القاسية أك البلإنسانية أك الميينة. 
( مف إعبلف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة 3المادة ) -4

 ( مف اتفاقية مناىضة التعذيب. 3، 2/2ك المادة ) ،القاسية أك البلإنسانية أك الميينة
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( في الفقرة )ج( لمدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف 5ك بحسب ما جاء في التعميؽ عمى المادة ) 
المكمفيف بإنفاذ القكانيف، فإف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالرغـ مف عدـ تعريفيا لتعبير" المعاممة 

ة أك الميينة" فإنو :" ينبغي تفسيره بشكؿ يضمف أكبر حماية ممكنة أك العقكبة القاسية أك البلإنساني
 .مف جميع أشكاؿ اإلساءة، جسدية كانت أك عقمية"

ليذا يجب أف تكفؿ كؿ دكلة إجراءات تشريعية ك قضائية ك إدارية فعالة لمنع التعذيب،  
 1دكلة.ف تككف كؿ أعماؿ التعذيب جرائـ بمكجب القانكف الجنائي لكؿ أكىك ما يحتـ 

ف تضع برنامجا تككينيا لمنع التعذيب بكجو عاـ ك بصفة أعمى كؿ دكلة ك كإجراء كقائي  
خاصة لممكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف، سكاء كانكا مف المدنييف أك مف العسكرييف ك العامميف في 

 2.ميداف الطب ك غيرىـ مف المكظفيف العمكمييف

ف رجاؿ الشرطة الذيف يتعاممكف مع األحداث أك الذيف يقكمكف بمياـ منع ك  ك  كما ينبغي أف ي  
جرائـ األحداث، أف يتمقكا تعميمات ك تدريبات خاصة حتى يمكنيـ التعامؿ بشكؿ جيد معيـ ك أف 

تدريب ميني ك عممي لكؿ تكفير  ك يتحتـتنشأ شرطة خاصة باألحداث في المدف الكبرل، 
 3يا األحداث.المكظفيف الذيف يتناكلكف قضا

المتعمؽ بحماية الطفؿ عمى  15/12( مف القانكف 129نصت المادة ) في ىذا اإلطارك 
الخاصة بإعادة اإلدماج كاألجػنػػحػػة  المراكزمع األطػػفػػاؿ داخؿ  العامميف المكظفيفاخػػتػػيػػػار  كجكب
كػػيػػػفػػيػػة الػػتػػػعػػامؿ مع الػػػطػػفؿ حكؿ ػػكػػكيػػنػػا خػػػاصػػا بأف يػػتػػمػػقػػكا تػك  ة،الخػػبػػػر  ك سػػاس الػػكػػفػػاءةعػػمػى أ

 .المراكزداخؿ ىػػذه 

غيره تيارم التفاقية مناىضة التعذيب ك الجزائر لـ تكقع عمى البركتكككؿ االخ لكف يبقى أف  
ك الذم ييدؼ  ،(18/12/2002مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة )

إلى إنشاء نظاـ لممراقبة مف خبلؿ زيارات تقكـ بيا منظمات دكلية ك كطنية مستقمة لؤلماكف التي 
يحـر فييا األشخاص مف حريتيـ ك كذلؾ إنشاء لجنة فرعية لمنع التعذيب، ربما خكفا مف المساءلة 

دقت اصحيف ي، في قرف الماضالفي تسعينيات  من يقتل من؟""بػ ما كاف يعرؼ الدكلية خصكصا 
 4( كدكلة كحيدة في المغرب العربي تقكـ بذلؾ.06/2011/ 29تكنس عمييا بتحفظ بتاريخ )

                                                 
 .( مف اتفاقية مناىضة التعذيب4/1( ك المادة )2/1المادة ) -1
 ( مف إعبلف حماية األشخاص مف التعرض لمتعذيب. 5( مف اتفاقية مناىضة التعذيب ك المادة )10/1المادة ) -2
 .النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث )قكاعد بكيف( ( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا22، 12) تافالقاعد -3
 .2014، تاريخ النظر: أكتكبر www.un.org/arabic/document مكقع األمـ المتحدة -4

http://www.un.org/arabic/document
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التعذيب ك أف ك ينبغي تعكيض كؿ شخص مجني عميو تعرض ألم شكؿ مف أشكاؿ  
ك في حالة كفاة المعتدل عميو نتيجة لمتعذيب يككف مف حؽ األشخاص  1،يككف التعكيض عادال

 2يعكليـ الحؽ في التعكيض.لذيف كاف ا

أف أك أم أمر آخر مقيد لمحرية كالتكقيؼ لمنظر كغيره صدكر أمر القبض  يشترط في ك 
يمتنع عميو أف  تقييد حريتو، ك حتى يقـك معو سبب اإلباحة لمقبض عمى المتيـ ك يككف قانكنيا
تـ مباشرة  ف كبي   ئيبو نقص اجرا ة الدفاع الشرعي، لكف إذا صدر أمر بالقبض كحجيقاكـ ذلؾ ب

يمكف بحسب بعض  فإنو يمثؿ في ىذه الحالة اعتداء عمى الحرية الشخصية، ك اجراءات القبض
 3الفقو ممارسة حؽ الدفاع الشرعي.

جب إببلغ الشخص ي ، فإنوقانكنية صحيحة ك جراءاتإل كقفا الشخص استيقاؼبمجرد  ك 
يجب أف يككف ىذا اإلببلغ شامبل  حتى يستطيع الدفاع عف نفسو، ك ذلؾبأسباب  المكقكؼ

الدالئؿ التي  أف يبمغ بكؿ الشبيات ك زماف كقكعيا، ك مكاف ك كتفصيميا، بذكر نكع الجريمة ك
( مكرر 51، ك المادتاف )جنائية مصرية( اجراءات 139ذلؾ ما جاء في المادة ) تحكـ حكلو، ك

 ؽ إ ج. 1( مكرر 51)ك

أف يتصؿ بمف يشاء إلببلغو بما كقع لو  كقكؼلمممما جاء في المادة كذلؾ أنو يحؽ  ك 
 كىذا ال ينفي حقو البتة في االستعانة بمحاـ.

كما ال يجكز تنفيذ أكامر الضبط كاإلحضار كأكامر الحبس بعد مضي ستة أشير مف تاريخ  
صدكرىا إال إذا تـ تجديدىا مف قبؿ سمطة التحقيؽ سكاء كانت النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ 

 4( اجراءات جنائية مصرية.201ص المادة )بحسب ن

 المؤقتعمى أف األمر بالقبض أك األمر بالحبس  ؽ إ ج 4( مكرر 40المادة ) تنص ك 
 يحتفظ بقكتو إلى أف تفصؿ فيو المحكمة المختصة. 

                                                 
 .( مف اتفاقية مناىضة التعذيب14المادة ) -1
  ( مف إعبلف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة 11المادة ) -2

 القاسية أك البلإنسانية أك الميينة.   
 .299فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -3

 .698، ص نفسوفرج عمكاني ىميؿ، المرجع  -4
 .70السابؽ، ص عي، المرجع فأحمد الميدم، أشرؼ شا - 
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كىذا تماشيا مع  1منظر ضركرة إعبلمو بحقكقو،ل المكقكؼفمف الحقكؽ المشركعة لممتيـ  
ك مف ىذه الضمانات تمكينو مف حقو في التزاـ الصمت ك عدـ إجباره  2ضمانات حقكؽ الدفاع،

 3عمى الكبلـ إف لـ يرد ذلؾ مع تمكينو مف استعماؿ حقو في الحصكؿ عمى مساعدة مف محاـ.

كما  4،إببلغ أم شخص تـ إيقافو بأسباب ذلؾ ك بالتيمة المكجية إليو ك مف الضركرم 
إخطار الكلي أك الكصي بالقبض عمى الحدث في حينو، ك يجب أف ينظر قاض أك أم  يجب

قرار اإلفراج دكف تأخير عمى نحك يكفؿ احتراـ المركز مسؤكؿ مختص في الييئات المختصة 
 5.االعتبارالقانكني لمحدث مع تفادم إيذائو ك أخذ مبلبسات القضية بعيف 

كؿ المعمكمات حكؿ كامؿ حقكقو مع شرح  عميوء الشخص المقبكض إعطامف البلـز  ك
 6.تفصيمي لكيفية االستفادة منيا

كما تكفؿ الدكلة لكؿ شخص تـ القبض عميو أك احتجازه سكاء لكجكد تيمة جنائية أك ال،  
أف ، ك ساعة مف كقت القبض أك االحتجاز 48في لحظتيا عمى أال تزيد المدة عمى  االستعانة بمحاـ

سييبلت لمبلقاة المحامي ك استشارتو بغير إبطاء ك ال رقابة ك في سرية تامة، يكفر ليؤالء كؿ الت
 7ك يمكف أف يتـ ىذا المقاء تحت أعيف المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف لكف بعيدا عف سمعيـ.

االستماع ألقكاؿ المتيـ لحظة القبض في مصر ينبغي عمى مأمكر الضبط القضائي  ك 
إذا استطاع  ترقي إلى االستجكاب ألنو ليس مف اختصاصو، كال تكجيو أسئمة إليو لكنيا  عميو ك

تيـ المكجية إليو كأقنع مأمكر الضبط القضائي بذلؾ كجب عميو إخبلء المقبكض عميو نفي ال
سبيمو، لكف في حاؿ لـ يستطع نفييا كجب عمى مأمكر الضبط القضائي إرسالو لمنيابة العامة 

                                                 
1
- Jean-Luc Lennon, La garde à vue: Quelques principes essentiels rappels par la cour de 

cassation, Recueil Dalloz, éditions Dalloz France, 181   année, 17 mars 2005, p 763. 

 
2
- Christine Lazerges, Ibid, p 204. 

3
- Jean-François Renucci, Droits de l´Homme, revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé, éditions Dalloz France, n˚4 octobre-décembre 2012, p 925.  
 .( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية9/2المادة ) -4
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 10المبدأ ) - 

 .االحتجاز أك السجف
 .( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث10القاعدة ) -5
ذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ ( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص ال13المبدأ ) -6

 االحتجاز. 
 .( مف المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف8، 7المبدأ ) -7
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ذا طالت المدة أكثر مف ذلؾ كال زاؿ  24جؿ أقصاه المصرية في أ ساعة مف كقت القبض عميو، كا 
 1إداريا. ك ،مدنيا، ىذا األخير يسأؿ عنو جنائياالشخص عند مأمكر الضبط القضائي، فإف 

ساعة مع  48( ؽ إ ج فإف التكقيؼ لمنظر ال ينبغي أف يتجاكز 51ك بحسب المادة ) 
القضائية ككيؿ الجميكرية بأسباب ذلؾ فكرا، أما إذا كانت ىناؾ ضركرة إببلغ ضابط الشرطة 

دالئؿ قكية ك متماسكة تحـك حكؿ الشخص فعمى الضابط اقتياده فكرا إلى ككيؿ الجميكرية عمى أال 
 ساعة. 48يتجاكز ذلؾ 

أما األشخاص الذيف ال تكجد ضدىـ دالئؿ قاطعة حكؿ ارتكابيـ أك محاكلة ارتكابيـ جريمة، فإنو 
 يجكز تكقيفيـ سكل لممدة الكافية ألخذ أقكاليـ.  ال

حماية المقبكض عميو أال تتجاكز المدة إلى حد التعسؼ ك كذلؾ كجكب مقتضيات  ك مف
ك مف ىذه ، ـ احتراـ الشركط القانكنية لمقبضعد وأم إجراء الحؽ لعممية القبض يترتب عنإبطاؿ 

 2قكؽ اإلنساف.الشركط ينبغي ضماف شركط االحتجاز بشكؿ يتماشى ك ح

 و التوقيف لمنظر المدة القانونية لمقبض -5

مدة القبض ىي المدة التي يستغرقيا كجكد المقبكض عميو لدل مأمكر الضبط القضائي،  
( اجراءات جنائية مصرية أنو 36/1كفي القانكف المصرم مثمما سبؽ ذكره بمكجب نص المادة )

المقبكض عميو بمجرد القاء القبض عميو، يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يستمتع ألقكاؿ 
ف لـ يأت ىذا األخير بما يبرئو يرسمو إلى النيابة العامة في خبلؿ  ساعة، كينبغي في أثناء  24كا 

 القبض احتراـ الحرية الشخصية لممقبكض عميو كعدـ المساس بحقكقو اإلنسانية طيمة فترة احتجازه.

الزمنية طكال ال يبرره أم شيء، ما داـ أف كقد رأل بعض الفقو المصرم في ىذه الفترة  
ىذه  ساعة القانكنية، ك 24لمأمكر الضبط القضائي أف يرسمو إلى النيابة العامة في أم كقت خبلؿ 

الذم اعتمدىا بسبب  ، ك1883المدة إنما ترجع إلى قانكف تحقيؽ الجنايات األىمي الصادر سنة 
 -ساعة 24-ف تمر المدة بأكمميا ر ىك أظركؼ التنقؿ حينيا، لكف األخط طكؿ المسافة ك

رسؿ إلى النيابة العامة ي الشخص ال زاؿ بريئا لكف لـ يستطع فقط إقناع المأمكر ببراءتو، كك 
 48بعدىا يتقرر إطبلؽ صراحو، ليصؿ إلى مدة  ساعة ك 24تستغرؽ ىي بدكرىا  لمتحقيؽ معو ك

ىذا بدكره اعتداء سافر عمى حقكؽ اإلنساف ليس لو ما يبرره، ك مما  ىك تحت القبض، ك ساعة ك

                                                 
 .70 ،69 عي، المرجع السابؽ، صفأحمد الميدم، أشرؼ شا -1

2
- Adeline Gouttenoire, Les droit de L’Homme en prison, revue pénitentiaire et de droit pénal, 

éditions Cujas France, n˚1 mars 2005, p 109.  
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( 4)جاء في الفقو ىك اقتراح تنزيؿ المدة التي يقضييا الشخص عند مأمكر الضبط القضائي إلى 
 1ساعات ال غير. أربع

ساعة  48ما الذم يمكف قكلو عمى المشرع الجزائرم الذم يجعؿ أقؿ مدة لمقبض ىي ك  
( ؽ إ ج، فقط يمكف إطبلؽ سراح الشخص إف ىك أقنع الضابط بأنو برمء لكف 51بحسب المادة )

ساعة، ك ىي مدة طكيمة نسبيا  48إف لـ يقنعو حتى ك لك كاف بريئا فإف المدة ستطكؿ لتصؿ إلى 
 ساعة؟ 48ساعة أنيا شيء مبالغ فيو، فماذا نقكؿ نحف عف  24لذا فالفقو المصرم رأل في 

عمى نص ( 60بمكجب المادة ) 16/01المعدؿ بالقانكف رقـ الدستكر الجزائرم عمما أف 
عة ك ال يمكف سا 48التي ال يمكف أف تتجاكز يخضع الشخص فييا لمتكقيؼ لمنظر ك المدة التي 

مع ضركرة  كفقا لما ينص عميو القانكف، كمف حؽ المكقكؼ االتصاؿ بأسرتومدىا إال لمضركرة ك 
، لكف مع ضركرة إعبلمو بيذا الحؽ مسبقاإجراء فحص طبي بعد نياية التكقيؼ إف ىك طمب ذلؾ 

النص التشريعي مكاكبا لو في حماية ىذه الحقكؽ ك لؤلسؼ  يكفإذا لـ  االدستكر يبقى نصا أجكف
 النص التشريعي دكف المستكل.ف

األشخاص الذيف  اية جميع( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحم38ك بحسب المبدأ ) 
يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف بأف:" يككف لمشخص المحتجز بتيمة جنائية 

 الحؽ في أف يحاكـ خبلؿ مدة معقكلة أك أف يفرج عنو رىف المحاكمة".

عمى ( 6كنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف في المادة )ك قد نصت مد
صحة المحجكز عمييـ ك المقبكض عمييـ ك اتخاذ كؿ ما يمـز لتكفير العناية الطبية  ضركرة حماية

 كمما كاف ذلؾ ممكنا في أثناء مدة القبض أك االحتجاز.
 التوقيف لمنظربطالن القبض و  -2 

بطبلف كؿ ك  يمابطبلنكالتكقيؼ لمنظر ركط القبض القانكنية يترتب عمى عدـ احتراـ ش 
كؿ دليؿ أك اعتراؼ مف المتيـ تـ تحصيمو، حتى أنو قد تبطؿ حالة  ك ،اإجراء جاء عمى إثرى

 الباطؿ. اإلجراءالتمبس الناتجة عف ىذا 

الذم تـ كفقا لئلجراءات القانكنية البطبلف فإنو أك التكقيؼ لمنظر حتى ال يمحؽ بالقبض ك 
المعمكمات لحظة إعطاء المقبكض عميو كؿ ب سكاءينبغي احتراـ الحقكؽ اإلنسانية لممقبكض عميو، 

في حالة نقمو مف مكاف ألخر أف يطمب مف   وحق، ك عميو حكؿ حقكقو ك كيفية إعماليا القبض

                                                 
 .61د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص  -1
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قي زيارات أقاربو تمفي ، ك حقو أك أم شخص يختاره بمكانو الجديد السمطة المختصة إببلغ أسرتو
ضركرة حصكؿ  ، كمف محؿ إقامتو إذا كاف ذلؾ ممكنا، ك كضعو في مكاف قريب التراسؿ معيـك 

، ك كؿ مف يقبض عميو ك المكاد التثقيفية ك اإلعبلميةالمقبكض عميو عمى قدر مف المعمكمات 
مف الضركرم أف يعامؿ معاممة البرمء ك أف يمكف مف كؿ لذا كاف يحتجز يعتبر مشتبيا فيو ك 

 ىذايككف مف حقو الحصكؿ عمى محاـ ك إببلغو بحقو  حيث، الضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسو
ف لـ يختر محاميا ك  أك  منو اعتراؼأم ع از تنا، ك ال يجكز السمطة القضائية اختيار محاـ لو عمىفا 

 1.شيادة بالقكةأية 

ك قد أصدرت في ىذا الصدد محكمة النقض الفرنسية قرارا يقضي بأف مساىمة المتيـ في 
أف تككف ليا أية ال يمكف  ،ظر بغير مساعدة المحاميتجريـ نفسو بإصدار أقكاؿ أثناء التكقيؼ لمن
 2قيمة إثباتية ك ال تعامؿ حتى كدليؿ إثبات.

، لمطعف في مدل قانكنية االحتجاز ك مف حؽ أم محتجز أف يرفع في أم كقت دعكل
لكؿ مقبكض عميو تـ احتجازه أف يحاكـ خبلؿ مدة معقكلة أك أف يفرج عنو رىف المحاكمة، ك قبؿ ك 

فييا ىيئات مستقمة تراقب أماكف االحتجاز ك أف يتاح لممحتجز ىذا ينبغي عمى الدكؿ أف تككف 
 3االتصاؿ بيا بكؿ سرية.

معاممة أك عقكبة  ةكؿ دكلة في حدكد سمطتيا القضائية عف أيمتنع تأف  ك مف الضركرم
قاسية أك ال إنسانية أك ميينة ك لك لـ تصؿ إلى حد التعذيب إذا ارتكبيا مكظؼ رسمي أك سكت 

 4ييا.عنيا أك حرض عم

كما حدث في سنكات التسعينيات حدكث االختفاء أك التكقيؼ لمنظر ك قد ينجـ عف القبض  
ألغراض ىذه االتفاقية يقصد باالختفاء القسرم االعتقاؿ أك " 5:يقصد بوالقسرم لؤلفراد، ك الذم 

االحتجاز أك االختطاؼ أك أم شكؿ مف أشكاؿ الحرماف مف الحرية يتـ عمى أيدم مكظفي الدكلة، 
                                                 

مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص ( مف 36/1، 28، 21، 20، 19، 17، 16، 13المبادئ ) -1
 .الحتجازالذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ ا

2
- Andrée Giudicelli, Jean Danet, procédure pénal, revue de sciences criminelles et de droit 

pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚2 avril-juin 2011, p 414. 
ألم شكؿ مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ( مف 38، 32، 29المبدأ )  -3

 .أشكاؿ االحتجاز
 .( اتفاقية مناىضة التعذيب ك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة16المادة ) -4
( مف االتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم بمكجب قرار اتخذتو الجمعية 2المادة ) -5

 .(20/12/2006في )العامة لؤلمـ المتحدة 
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أك أشخاص أك مجمكعات مف األفراد يتصرفكف بإذف أك دعـ مف الدكلة أك بمكافقتيا ك يعقبو رفض 
أك إخفاء مصير الشخص المختفي أك مكاف كجكده مما  االعتراؼ بحرماف الشخص مف حريتو

 .يحرمو مف حماية القانكف"

تجعؿ مف االختفاء القسرم جريمة  أف امف شأنياإلجراءات التي كؿ  ك مف البلـز اتخاذ 
ك الممنيجة جريمة ضد جريمة االختفاء القسرم العامة أفبمقتضى القانكف الجنائي الكطني، 

مطالبة باتخاذ التدابير البلزمة لئلفراج عف الشخص المحتجز بطريقة  كؿ دكلةلذا فاإلنسانية، 
 1تـ اإلفراج عنو بالفعؿ ك أف تكفؿ لو السبلمة البدنية ك ممارسة حقكقو. قد أنوبتسمح مف التأكد 

لكف السؤاؿ المطركح ىك لماذا طاؿ تصديؽ الجزائر عمى ىذه االتفاقية منذ أف كقعت  
صدقت عمييا كاف أخرىا المغرب في كانت قد في حيف أف دكال كثيرة  ؟ 06/02/2007عمييا يكـ 

، ك في المقابؿ ىناؾ دكؿ 29/06/2011، ك كذلؾ تكنس التي صدقت عمييا في 14/05/2013
نيا كقعت عمييا أعريقة في الديمقراطية ك الحريات كسكيسرا لـ تصدؽ عمييا أيضا بالرغـ مف 

 2!سبة لمسكيد التي لـ تصدؽ عمييامر بالنك نفس األ 19/01/2011بتاريخ 

، فإف ىذا األخير باطؿ بطبلنا مطمقا ألنو مف المؤقتإذا ترتب عف ىذا القبض الحبس  ك 
 3.بحسب ما جاء بو التشريع المصرم آثار القبض الباطؿ

 المؤقتالثاني: حماية حقوق اإلنسان في حالة الحبس  المطمب

الجزائرم بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الحبس االحتياطي أك ما سماه المشرع  
بالحبس المؤقت ىك تقييد لحرية الشخص الذم تحكـ حكلو شككؾ بمغت إلى درجة يمكف بعدىا 

  .باحتجازه في مكاف مخصص لذلؾبعدىا  عميو، ك التحفظ لو تكجيو االتياـ

قانكنية محددة د منيا في حاالت ليس بذلؾ السكء ألنو يبقى آلية ال ب المؤقتالحبس ك  
ك ما يترتب عف ذلؾ  مغاالة في المجكء إليو في كؿ مرةمضبكطة، لكف اإلشكاؿ يطرح بمناسبة الك 

ف التطبيؽ القضائي الجزائرم كثيرا ما يمجأ إليو ك يمدد أخصكصا ك  ،مف انتياؾ لحقكؽ اإلنساف
ضار المادية التعسفي أقؿ مف الم المؤقتفيو، ك في بعض األحياف يككف التعكيض عف الحبس 

                                                 
االتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم بمكجب قرار اتخذتو ( مف 21، 5، 4المكاد ) -1

 .الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
  .2014ر: أكتكبر ، تاريخ النظwww.un.org/arabic/doumentsمكقع األمـ المتحدة  -2
 .71أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -3

http://www.un.org/arabic/douments
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المعنكية التي لحقت بالشخص المحبكس، لذا انتقؿ الجدؿ بيف رجاؿ القانكف إلى مشركعية الحبس ك 
 .المؤقت

 اآلتييف: الفرعيفإلى  المطمبك في سبيؿ ذلؾ قسـ 

 المؤقتاألكؿ: مشركعية الحبس  الفرع

 ك الممارسة القضائية المؤقتالثاني: الحبس  الفرع

 المؤقتلحبس مشروعية ا األول: الفرع

تخذ إال خدمة لمصمحة التحقيؽ ال ي  م ال ذإجراء مف إجراءات التحقيؽ كال المؤقتالحبس  
غير، حيث يتـ تقييد حرية المتيـ مدة معينة مف الزمف تقتضييا ظركؼ التحقيؽ كفقا لما يقرره 

يعاقب ال سظف بأنو القانكف، فقد يؤمر بو لمحفاظ عمى األدلة أك خشية مف ىركب المتيـ الذم ي  
، أك يؤمر بو خكفا مف قتؿ المتيـ انتقاما منو، أك بمكجب حكـ سيصدر الحقا حالة عقكبة قاسيةم

خكفا مف إقداـ المتيـ عمى مزيد مف الجرائـ، كما يمكف أف يككف سببو منع أم تيديد أك ضغط قد 
 يمحؽ بالشيكد.

ألجؿ ذلؾ كاف  ك ألنو يقيد حرية المتيـ الشخصية ء استثنائياإجرا المؤقتيبقى الحبس  ك 
ال ينبغي لسمطة التحقيؽ أف تتمادم في كؿ  مف الضركرم أف يمارس كفقا لما يتطمبو القانكف، ك

ك ذلؾ نظرا  1،فيك ليس عقكبة تكقعيا عمى مف تشاء ال إذا كاف ذلؾ ضركريامرة في المجكء إليو إ
 2.المبلئمة المؤقتلمصعكبات البالغة في تكفير شركط الحبس 

التي كانت سابقا ( منو ك 59في المادة ) 16/01القانكف رقـ ما أكد عميو الدستكر المعدؿ بكىك 
يمي:" الحبس المؤقت إجراء  جاء نصيا كماحيث تـ إضافة فقرتيف جديدتيف ، (47تحمؿ الرقـ )

 أسبابو كمدتو كشركط تمديده.ف يحدد القانك  استثنائي

 يعاقب القانكف عمى أعماؿ كأفعاؿ االعتقاؿ التعسفية."

                                                 
 .87، 86أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .131(، المرجع السابؽ، ص 1د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -  

2
-Martine Herzog-Evans, Une loi pénitentiaire comme unique réponse au problème carcéral ?, 

revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚1 mars 2005, p 153.  
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ال ينبغي المجكء إلى  لذا 1الحد مف احتجاز األشخاص قبؿ محاكمتيـ، ك مف األككد ضركرة
إال كتدبير كقائي مع اتخاذ كؿ التدابير  الجزائيةاالحتجاز السابؽ لممحاكمة في قانكف اإلجراءات 

 2البلزمة لمتحقيؽ في الجـر المدعى ك حماية المجتمع ك المجني عميو.

ألف األمر  المؤقتضركرة إيقاؼ الحبس التأكيد عمى جاء في قرار المحكمة العميا  قدك  
داعي الستمرار طالما أف المتيـ متابع بجنحة فبل سدم ال يككف إال بمناسبة جناية ك بالقبض الج

حبسو، حيث جاء في المبدأ االجتيادم ما يمي:" يجب إطبلؽ سراح المتيـ المحاؿ إلى محكة 
 137 المنفذ عميو األمر بالقبض الجسدم طبقا لممادتيفلجنايات  مف أجؿ جناية ك جنحة، ك ا
ي عمى مف ؽ إ ج، في حالة إدانتو بالجنحة فقط بعدما صار استمرار حبسو بدكف سند قانكن 198ك

 3".لطعف بالنقض في الحكـ الصادر ضدهإثر ا

ك يجكز الطعف في أم قرار مف قرارات غرفة االتياـ بالنقض أماـ المحكمة العميا باستثناء 
 4( ؽ إ ج.495الحبس المؤقت  فإنو ال يمكف الطعف فيو بطريؽ النقض تطبيقا لنص المادة )

حاكمة ينبغي أف يككف لكقت قصير ف االحتجاز لغرض المفإشأف األحداث المتيميف بك  
 5ال يككف المجكء إليو إال كمبلذ أخير.ك 

فائدة  المؤقتلكف بعض الفقو اعتبر أنو في حاؿ كانت أدلة اإلدانة راجحة يككف لمحبس  
فإنو ك بخصكص ذلؾ  6،كبيرة باعتباره تنفيذا مسبقا لمعقكبة، كمدار ذلؾ ىك منع المتيـ مف اليركب

 7.المؤقتالحبس ك آليات أدؽ التفاصيؿ حكؿ نظاـ تـ اإلشارة إلى قد 

                                                 
نظـ الجريمة ك العدالة  (  إعبلف سمفادكر بشأف االستراتيجيات الشاممة لمكاجية التحديات العالمية:52البند ) -1

 .( لمنع الجريمة ك العدالة الجنائية12الجنائية ك تطكرىا في عالـ متغير، ك الذم جاء في مؤتمر األمـ المتحدة )
 .( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير االحتجازية6/1القاعدة ) -2
مجمة ، 20/06/2007قرار بتاريخ  499315ا ممؼ رقـ قضية )ـ أ( ضد النيابة العامة بالمحكمة العمي -3

 .592-589 ، ص1/2007المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 23/11/1999قرار بتاريخ  228666قضية )ث ش( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -4

 .198-196 ، ص2003الحراش الجزائر، عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية
 . مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث (13/1القاعدة ) -5
 .105فرج عمكاني ىميؿ، المرجع السابؽ، ص  -6

7
- Jérôme Lasserre Capdeville, Précisions sur le régime de la détention provisoire en matière de 

comparution immédiate, revue d’actualité juridique pénal, éditions Dalloz France, n˚9 

septembre 2012, p 486,487. 



 ضمانات حماية الحقوق في حاالت تقييد الحرية وضرورة وجود محام: الثاني الفصل الباب األول     

 196 

( مف قانكف المسطرة الجنائية أف المعتقؿ 618قد اعتبر المشرع المغربي في الفصؿ ) ك 
ىك كؿ مف تمت متابعتو جنائيا، لكف لـ يصدر بعد في حقو حكما اكتسب قكة  )مؤقتا(احتياطيا

تعمؽ بتنظيـ كتسيير ك الم 23-98جاء في الفصؿ األكؿ مف القانكف  الشيء المقضي بو، ك
 1أف الشخص المعتقؿ احتياطيا كؿ مف يصدر في حقو حكـ قطعي باإلدانة. المؤسسات السجنية

فيما نص المشرع الجزائرم عمى أف الحبس المؤقت ىك إجراء استثنائي ك عدد حاالت 
قابة القضائية غير ( ؽ إ ج، حيث ال يؤمر بو إال إذا كانت اجراءات الر 123األمر بو في المادة )

 .كافية

انتقمت إلى المادة  فإف الحاالت المعددة 15/02لكف بعد التعديؿ األخير بمكجب األمر رقـ 
( ؽ إ ج المعدلة باألمر األخير فقد نصت عمى أف 123( مكرر ؽ إ ج، أما نص المادة )123)

األصؿ في المتيـ أف يبقى حرا أثناء مباشرة التحقيؽ، ك إف اقتضت الضركرة ك تكفرت شركط 
يت مبرراتو ( مكرر ؽ إ ج فإنو يؤمر بو، لكف إذا انت123المذككرة في المادة ) المؤقتالحبس 

ك اتخاذ تدابير الرقابة القضائية، كىك كذلؾ ما نصت يمكف لقاضي التحقيؽ اإلفراج عف المتيـ 
 كالتي تمت اإلشارة إلييا فيما سبؽ. 16/01( مف التعديؿ الدستكرم رقـ 3، 59/2عميو المادة )

 ىمية ك ىما:أمريف اثنيف بالغي األ لف تخرج عف المؤقتدراسة مشركعية الحبس لكؿ ىذا فإف ك 

 (أكالالمؤقت )شركط الحبس 

 (ثانياالمؤقت )مدة الحبس 
 المؤقتالحبس شروط  -أوال

ك صدكر األمر بالحبس  يف شركط تتعمؽ بشخص المتيـ،الحبس المؤقت تتكزع ب شركط 
ك ضركرة اتباع  محبل لؤلمر بالحبس المؤقت،ك أف تككف الجريمة  المؤقت مف السمطة المختصة،

 .صدكر األمر بالحبس المؤقتاإلجراءات القانكنية في 
 شروط تتعمق بشخص المتيم -5

مف جممة ىذه الشركط كمف أىميا عمى االطبلؽ كجكد دالئؿ قكية عمى ارتكاب المتيـ  
رقابة للمجريمة محؿ االتياـ، لكف تقدير ذلؾ يرجع إلى السمطة المختصة بالتحقيؽ كالتي تخضع 

                                                 
المجمة المغربية لممنازعات ، "دراسة مقارنة" معتقؿ االحتياطي عمى ذمة التحقيؽبة، ضمانات الالبشير بكح - 1

 .111، ص 2005، (4ك 3القانكنية، كجدة، المغرب، العدد )
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لكؿ أثر مستقبمي غير  ادرء، كذلؾ المؤقتمحكمة المكضكع أك لمجية التي تنظر في مدة الحبس 
 1مرغكب فيو قد يؤثر عمى حرية األفراد في حاؿ الحكـ بالبراءة.

المدعـ بدالئؿ كقرائف قكية  المؤقتكقد قضت محكمة النقض البمجيكية عمى أف الحبس  
قرينة البراءة كقد ساندتيا في ذلؾ المحكمة األكركبية  عمى ارتكاب الفعؿ المجـر ال يتعارض مع

 لحقكؽ اإلنساف في عدة اجتيادات ليا.

الحبس األمر بإلى عدـ جكاز  1980 جكيمية 20كما ذىب المشرع البمجيكي في قانكف  
في غير حالة التمبس كأصؿ عاـ، لكف كاستثناء يمكف األمر بو بكجكد دالئؿ قكية عمى  المؤقت

 ارتكاب المتيـ الجريمة.

ليس بالضركرة أف يككف الدليؿ قاطعا، بؿ يرل بعض الفقو أف يككف فقط كافيا ألف يتحكؿ  ك
 2لحكـ.مستقببل إلى دليؿ يمثؿ كسيمة إثبات قانكنية تصمح لتككيف عقيدة كقناعة قاضي ا

باإلضافة إلى ذلؾ فإف مف بيف الشركط المتعمقة بشخص المتيـ القائـ في حقو دالئؿ قكية،  
يمكف أف يؤمر بحبسو بسبب الخكؼ مف ىركبو أك خكفا مف عرقمة السير العادم إلجراءات 
التحقيؽ، بأف يضمف المحقؽ حضكر المتيـ في كؿ أطكار التحقيؽ، كأيضا حماية لمدليؿ مف أم 

كما  ،كغير ذلؾ خفائو أك تحريفو أك تيديد الشيكدد يصيبو مف جانب المتيـ يؤدم بو إلى إعمؿ ق
يعتبر إجراء احترازيا ك كقائيا حماية لممتيـ مف ردة  المؤقتأنو مثمما سبقت اإلشارة إليو فإف الحبس 
المستقبؿ، لكؿ إمكانية الرتكاب جريمة أخرل في  الؾ درءن فعؿ الضحية أك المجتمع عمى فعمتو، ككذ

كقد أثار القانكف  3كىذا بدكره ييدؼ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة لمحفاظ عمى األمف العاـ،
كالمعدؿ  1986الصادر مف الككنغرس األمريكي كىك قانكف الرقابة الشاممة عمى الجريمة لسنة 

الفدرالييف  عمييـ ىلممدع المؤقت، الكثير مف الضجة فيما يخص الحبس 1984لقانكف الكفالة لسنة 
المتيميف بارتكاب جرائـ خطرة، إذا لـ يكف باإلمكاف اتخاذ تدابير تحكؿ دكف ىركبيـ أك تشكيميـ 
خطرا عمى غيرىـ كعمى سبلمة المجتمع، ىنا البد أف تطمب الحككمة عقد جمسة سماع لمحبس 

 المبدئي.

                                                 
 .113، 112البشير بكحبة، المرجع السابؽ، ص  -1
 .93أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  - 

 .113البشير بكحبة، المرجع نفسو، ص  -2

 .115 - 112، ص نفسوالبشير بكحبة، المرجع  -3



 ضمانات حماية الحقوق في حاالت تقييد الحرية وضرورة وجود محام: الثاني الفصل الباب األول     

 198 

تأمر بو بعد  قد أك مف تمقاء نفسيا المؤقتدرالية أف تأمر بالحبس كتستطيع المحكمة الف 
تأسيسا عمى كجكد خطر جسيـ قد يؤدم إلى  مسة سماعتقديـ طمب مف محامي الحككمة بعد ج

 ىركب المتيـ أك تشكيمو تيديدا لآلخريف كالمجتمع أك عرقمة العدالة.

كبالرغـ مف اعتبار ىذا النص غير دستكرم إال أف المحكمة العميا أيدت صحة التشريع مف  
 1الناحية الظاىرية.

سنة مف  15إذا لـ يتجاكز  )مؤقتا(المصرم ال يجكز حبس المتيـ احتياطيا ك في القانكف 
ف كصؿ الحد بظركؼ الدعكل إلى ضركرة ا أمكف لمنيابة العامة أف  لتحفظ عمى الحدثعمره، كا 

 2تأمر بإيداعو لمدة أسبكع، كيمكف لممحكمة أف تأمر بمد ىذه المدة إف ىي رأت ذلؾ.

عمى أال يكضع الحدث في المتعمؽ بحماية الطفؿ  15/12( مف القانكف 72ك قد نصت المادة )
ال يمكف كضع الحدث  لكفإال استثناء في حاؿ كانت التدابير المؤقتة غير كافية،  المؤقتالحبس 

 .( سنة13رىف الحبس إذا كاف يقؿ سنو عف )

التي يؤمر بيا في حؽ  المؤقت( مف نفس القانكف فقد نصت عمى مدة الحبس 75 -73أما المكاد )
 تكبة.ر الحدث بالنظر إلى سنو ك إلى الجريمة الم

( سنة كاممة 13الذم لـ يبمغ سف )( ؽ إ ج عمى أنو ال يجكز كضع المجـر 456ك تنص المادة )
( سنة فإنو ال 18( سنة ك )13راكح سنو بيف )في مؤسسة عقابية ك لك بصفة مؤقتة، أما الذم يت

كل إذا كاف ال يكجد أم حؿ آخر، يجكز ك ضعو مؤقتا في مؤسسة عقابية إال لمضركرة القص
 ينبغي اتخاذ نظاـ العزلة في الميؿ كمما أمكف ذلؾ.ك 

( 1، حيث حددت في الفقرة )15/12( مف القانكف 58لؾ المادة )ك ىك ما نصت عميو كذ 
ال يمكف فييا كضع الطفؿ ك لك بصفة مؤقتة في مؤسسة عقابية ك ىي الفترة لتي السف امنيا 

 ( سنة.13( ك )10بيف )الممتدة العمرية 

( سنكات ال يككف 10( مف نفس القانكف عمى أف الطفؿ الذم لـ يكمؿ )56فيما نصت المادة )
 الضرر الذم لحؽ بالغير.محبل لممتابعة الجزائية، بؿ يتحمؿ ممثمو الشرعي المسؤكلية المدنية عف 

( سنة حتى لك كاف 13ك ال يمكف أف يككف محؿ تكقيؼ لمنظر أم طفؿ يقؿ سنو عف ) 
، لكف إذا 15/12( مف القانكف 48محؿ شبية في ارتكاب أك محاكلة ارتكاب جريمة بحسب المادة )
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لجميكرية دعت الضركرة ك مقتضيات التحقيؽ ايقافو فعمى ضابط الشرطة القضائية إببلغ ككيؿ ا
تشكؿ ( ساعة ك ال يتـ ذلؾ إال في الجنايات، ك الجنح التي 24فكرا عمى أال تتجاكز مدة التكقيؼ )

( سنكات، ك يمكف أف يمدد 5يككف حدىا األقصى المقرر لمعقكبة ىك )إخبلال بالنظاـ العاـ أك التي 
( مف ذات 49مادة )كفقا لما جاءت بو ال ( ساعة في كؿ مرة24التكقيؼ لمنظر عمى أال يتعدل )

 القانكف.

( ؽ إ ج في الفقرة األخيرة منيا بأنو عند االقتضاء يمكف مباشرة الحراسة 455فيما تنص المادة )
 نظاـ اإلفراج تحت المراقبة. في ظؿالمؤقتة 

( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء 13/1ك قد ذىبت القاعدة ) 
يف( في ىذا االتجاه، حيث نصت عمى أنو ال ينبغي المجكء الحتجاز رىف األحداث )قكاعد بك
 ك لكقت قصير. أخير المحاكمة إال كمبلذ

الحبس  –( مف ذات القاعدة عمى أف الحدث المحتجز لغرض المحاكمة 3فيما نصت الفقرة )
السجناء التي أعدتيا يتمتع بكافة الضمانات التي تكفميا القكاعد الدنيا النمكذجية لمعالة  -المؤقت

 األمـ المتحدة.
 من السمطة المختصة المؤقتحبس صدور األمر بال -2

مف قبؿ سمطة مختصة ضمانة كبرل لحماية الحقكؽ  المؤقتاألمر بالحبس  صدكر يعتبر 
و ىي سمطة التحقيؽ ال غير، فيي األمر بلسمطة المختصة باكالحريات األساسية لممتيـ، ذلؾ أف 

 إمكانية الحبس مف عدمو.التي تقدر 

إال لمسمطة القائمة بالتحقيؽ، كقد يككف  المؤقتك في مصر لـ يجز المشرع األمر بالحبس  
( اجراءات جنائية مصرية، 134قاضي التحقيؽ إذا كاف ىك المككؿ بإجراء التحقيؽ بمكجب المادة )

( 201بمكجب المادة )كقد تعطى ىذه السمطة لمنيابة العامة إذا كانت ىي القائمة بالتحقيؽ 
 1اجراءات جنائية مصرية.

كىك أحد  -ك في المغرب يمكف لقاضي التحقيؽ بعد أف يعجز نظاـ المراقبة القضائية  
عف تحقيؽ اليدؼ المنشكد نتيجة لعدـ االلتزاـ العمدم مف المتيـ  -المؤقتالبدائؿ الحديثة لمحبس 
مرحمة مف  ةئية يمكف لقاضي التحقيؽ في أي( مف قانكف المسطرة الجنا160بيا، كبمكجب المادة )

مراحؿ التحقيؽ االبتدائي إلغاء العمؿ بيذا النظاـ كاألمر باإليداع في السجف أك األمر بالقبض 
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الفرنسية في عمى المتيـ بعد أخذ رأم النيابة العامة، كىك نفس االتجاه الذم سمكتو محكمة النقض 
 1بعدىا. )المؤقت(لقضائية، كتقرير الحبس االحتياطيإجراءات المراقبة احاؿ اإلخبلؿ العمدم ب

النظر في قرار اإلفراج  كيمكف أيضا لقاضي التحقيؽ أف يعمؿ سمطتو التقديرية كيعيد 
قانكف المسطرة الجنائية المغربي إذا استدعي المتيـ المفرج مف  ( 183فبمكجب المادة )المؤقت، 

جديدة  ظركؼ طارئة كأعنو مؤقتا إلى إحدل جمسات التحقيؽ كلـ يحضر أك أف ىناؾ دالئؿ 
 جعؿ مف اعتقالو أمرا ضركريا فمو ذلؾ.ت

ذا صدر قرار اإلفراج المؤقت عف غرفة الجنح بمحكمة   بناء عمى استئناؼ  االستئناؼكا 
أمر صادر مف قاضي التحقيؽ فإنو في ىذه الحالة ال يمكف لقاضي التحقيؽ إصدار أمر جديد 
باالعتقاؿ إال إذا سحبت غرفة الجنح قرار اإلفراج المؤقت بناء عمى ممتمس كتابي مف النيابة 

النظر في قرار  العامة، كىك ما ذىبت إليو محكمة النقض البمجيكية إذ اعتبرت أنو يمكف إعادة
اإلفراج المؤقت إذا امتنع المتيـ عف تمبية استدعاء قانكني مكجو إليو مف طرؼ باحث أك خبير 

 2انتدب مف قبؿ قاضي التحقيؽ.

( 123أما في الجزائر فإف السمطة المختصة بإصداره ىك قاضي التحقيؽ بحسب المادة ) 
 .15/02مكرر ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 

 المؤقتأن تكون الجريمة محال لألمر بالحبس  -3

باعتباره إجراء خطيرا عمى حرية كحقكؽ األشخاص  المؤقتاألصؿ أنو ال يؤمر بالحبس  
رة التي يرتكبيا المتيـ، كىك ما جاء في التشريع اإلجرائي المصرم، فبمكجب يإال في الجرائـ الخط

الجنايات أك الجنح التي تزيد مدة عقكبتيا ال يجكز األمر بو إال في  ـ( ؽ.ا.ج. 134/1المادة )
أشير( إذا لـ يكف لممتيـ محؿ إقامة  3أشير( كقد يؤمر بو في الجنح التي لـ تتعد مدتيا ) 3عمى )

 3( مف ذات القانكف.134/2معركؼ في مصر بمكجب المادة )

أف  المؤقتعمى عكس ما جاء في التشريع المغربي كالذم يشترط التخاذ قرار بالحبس  
تككف جناية أك جنحة تتضمف عقكبة سالبة لمحرية كفقط بغير تحديد أم سقؼ زمني ليذه العقكبة 

 16( مف قانكف المسطرة الجنائية، فيما نص المشرع البمجيكي في الفصؿ )159بمكجب الفصؿ )
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عمى أنو إذا تضمنت عقكبة سالبة لمحرية لمدة ال تقؿ عف  1990 جكيمية 20( مف قانكف 1جزء 
 .المؤقتة فإنو يمكف األمر بالحبس سن

أف ترتكب  الجزائية( مف قانكف اإلجراءات 143/1) المادةبينما اشترط المشرع الفرنسي في  
 1سنكات(. 3جناية أك جنحة ال تقؿ عقكبتيا عف )

( ؽ إ ج فإنو يؤمر بالحبس المؤقت إذا دعت 124أما في الجزائر فبمكجب المادة ) 
( سنة أك 2إذا كاف الحد األقصى لمعقكبة ىك الحبس أقؿ مف ) ،د الجنحفي مكا الضركرة إلى ذلؾ

 ( يكما منذ المثكؿ ألكؿ مرة أماـ قاضي التحقيؽ.20يساكييما عمى أال تزيد مدة الحبس عف )

كما يمي:" ال  15/02( ؽ إ ج بعد تعديميا بمكجب األمر رقـ 124ك قد جاء نص المادة ) 
المتيـ المقيـ بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كاف الحد األقصى لمعقكبة يجكز في مكاد الجنح أف يحبس 

( سنكات، باستثناء الجرائـ التي 3المقررة في القانكف ىك الحبس لمدة تساكم أك تقؿ عف ثبلث )
نتجت عنيا كفاة إنساف أك التي أدت إلى إخبلؿ ظاىر بالنظاـ العاـ، ك في ىذه الحالة ال تتعدل 

 را كاحدا غير قابؿ لمتجديد".مدة الحبس المؤقت شي

( أشير في مكاد الجنح عندما يككف الحد األقصى 4عف ) المؤقتعمى أال تزيد مدة الحبس  
حبسا ك يمكف تمديده مرة كاحدة فقط بحسب ما جاءت بو المادة ( سنكات 3لمعقكبة يزيد عف )

ؤقت في مادة بمكجب أمر مسبب، أما الحبس الم 15/02( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 125)
تمديده  ( أشير ك يمكف لقاضي التحقيؽ بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية4الجنايات فيك )

 ( ؽ إ ج.1-125بحسب ما جاءت بو المادة )

فييا إال بعد أف تككف قد بمغت  المؤقتك المبلحظ أنو فيما يخص الجنح ال يؤمر بالحبس  
فييا ال يرتبط بمدة  المؤقتت فإف األمر بالحبس عقكبة الحبس مدة معينة، بينما في مكاد الجنايا

 عقكبة الحبس المحككـ بيا بؿ يخضع فقط لتقدير قاضي التحقيؽ.

صدار شيؾ بدكف متيـ كاف متابعا بجنحتي الرشكة ك أف القرار لممحكمة العميا جاء في  قدك   ا 
فإنو ال يمكف أف يؤمر بالقبض الجسدم عميو ك الذم ال  كبالتالي مؤقتارصيد ك لـ يسبؽ أف حبس 

 2( ؽ إ ج.137يتـ بأم حاؿ إذا كانت ىناؾ جناية كفقا لنص المادة )
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ال يمكف بمجرد الطعف بالنقض اإلفراج عف المتيـ المداف بجنحتي السرقة ك تزكير صؾ  ك
التي الحاالت تدخؿ ضمف ألف ىذه الحالة ال  ،مدتو الذم لـ تنوبريدم ك ىك رىف الحبس المؤقت 

 1( ؽ إ ج.499ردت في نص المادة ) ك
 المؤقتفي صدور األمر بالحبس  إتباع اإلجراءات القانونية -4

ىذه اإلجراءات ىي عبارة عف إجراءات شكمية ضركرية إذا كاف قاضي التحقيؽ يريد  
بشكؿ قانكني، كأكؿ ىذه اإلجراءات ىي ضركرة أف يسبؽ الحبس  المؤقتإصدار األمر بالحبس 

االستجكاب، ىذا األخير يشرع ألجؿ مساعدة القاضي عمى الكصكؿ إلى القرار المناسب  المؤقت
كىك ما ذىب إليو  2فيما يخص السير الحسف إلجراءات التحقيؽ، كىؿ يمكنو األمر بالحبس أـ ال،

مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم، كاعتبر األمر بالحبس (  134المشرع المصرم في المادة )
باطبل إذا لـ يسبقو استجكاب، كال يشترط إجراء االستجكاب إال في حالة كاحدة كىك ككف المتيـ ال 

( 6، كأف ىذا األخير يسقط بمركر )او احتياطيبسزاؿ في حالة فرار، فينا يؤمر بالقبض عميو كح
( مف قانكف االجراءات الجنائية 139لـ يطبؽ كفقا لما جاءت بو المادة )أشير مف تاريخ صدكره ما 

  3المصرم.

إذا لـ يكف قد  المؤقتك نفس الشيء بالنسبة لممشرع الجزائرم فبل ينبغي أف يؤمر بالحبس  
 ( ؽ إ ج.118سبقو استجكاب بحسب المادة )

المشرع المغربي كتركو مسببا، كىك ما لـ يشترطو  المؤقتينبغي أف يككف قرار الحبس  ك 
لتقدير قضاة التحقيؽ كفقط، بخبلؼ المشرع الفرنسي الذم اشترط ضركرة تسبيب األمر بالحبس 

، 173، 144، 143/1، 137: ) المكادبذكر الكقائع ك التكيؼ القانكني ليا مف خبلؿ  المؤقت
ع البمجيكي ككذلؾ الفرنسي، كىك ما ذىب إليو أيضا المشر  الجزائية( مف قانكف اإلجراءات 173/1

 4المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عند فصميا في دعكل رفعت ضد الجميكرية الفرنسية.

                                                                                                                                               

مجمة المحكمة ، 20/06/2007قرار بتاريخ  499315ك ىك ما جاء في قضية )ـ أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  
 .592-589 ، ص1/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/09/2005قرار بتاريخ  363327قضية )م ع( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1
 . 453-451 ، ص2/2005الجزائر، العدد  الكثائؽ،

 .115ة، المرجع السابؽ، ص حبالبشير بك  -2

 .94أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -3

 .116، ص نفسوة، المرجع حبالبشير بك  -4
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ف األصؿ في المتيـ عمى أ 15/02( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 123ك قد نصت المادة ) 
ثناء مباشرة إجراءات التحقيؽ، ك في حالة الضركرة يمكف إخضاعو اللتزامات الرقابة أف يبقى حرا أ

إذا تحققت أسبابو الكاردة  المؤقتالقضائية، لكف إذا تبيف أف ىذه التدابير غير كافية يؤمر بالحبس 
 . 15/02( مكرر ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 123في المادة في المادة )

 تالمؤقمدة الحبس  -ثانيا

( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف 38نص المبدأ ) 
ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف عمى ضركرة أف يحاكـ أم شخص محتجز أك مسجكف 

 في مدة معقكلة أك أف يفرج عنو رىف المحاكمة.

المصرم باختبلؼ الجية المصدرة لو، لكف في  في القانكف المؤقتمدة الحبس  تختمؼك 
كؿ الحاالت كحرصا عمى حرية كحقكؽ األفراد ك بيدؼ دفع سمطة التحقيؽ لئلسراع في إتماـ 

أال يتجاكز ( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمى 134/3التحقيؽ، نص المشرع في المادة )
محكمة المكضكع نفسيا متى قبؿ زاـ بو مف ينبغي االلت ميما كاف الحاؿ ك ( أشير6مدة الستة )

الفصؿ النيائي في إلى غاية أحيمت الدعكل إلييا، أما في الجنايات فيمكف تجاكز ىذه المدة 
إف لـ لكف  (  يكما قابمة لمتجديد، ك45عمى أال يزيد عف )الحبس يمكف أف يمدد  المكضكع، ك

 1ىناؾ داع كجب اإلفراج عف المتيـ فكرا.

في الجنح بمكجب  المؤقتفمدة الحبس  الجنايات المغرب فإنو يفرؽ بيف الجنح كأما في  
( المتعمؽ بالمسطرة الجنائية ال يمكف أف تتجاكز شيرا 01/22( مف القانكف رقـ )176المادة )

ضركرة الستمرار الحبس جاز ك كانت ىناؾ كاحدا، لكف إذا ظيرت ظركؼ بعد انتياء األجؿ 
يصدره بناء عمى طمب النيابة العامة، كال يمكف أف يمدد  سبببأمر ملقاضي التحقيؽ تجديده 

الحبس ألكثر مف مرتيف كلنفس المدة، لكف إذا انتيت فترة الحبس ك استنفذت كامؿ التمديدات 
 أف يفرج عف المتيـ فكرا بقكة القانكف كيستمر التحقيؽ.كجب 

ة السابؽ فإف المسطرة الجنائي( مف قانكف 177بمكجب المادة ) أما إذا كانت جناية ك 
 ( مرات 5ديد )دعت الضركرة عمى أال يتجاكز التجيمكف تمديدىا إذا  أقصى مدة ىي شيريف

ذا انتيت فترة الحبس مع كامؿ التمديدات كجب إطبلؽ سراح المتيـ فكرا مع  كلنفس المدة، كا 
 2استمرار التحقيؽ.

                                                 
 .96شرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص أأحمد الميدم،  -1

 .119، 118البشير بكحبة، المرجع السابؽ، ص  -2
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لكف بعض الفقو طرح  1ة محددة بدقة،في الجرائـ اإلرىابي المؤقتكذلؾ فإف مدة الحبس ك  
الذم منظر ك ل التكقيؼثبت بداية منو المدة التي ينطمؽ منيا إشكاال يتعمؽ بالكقت الحقيقي الذم ت  

 2بحسبيـ يبقى عبلمة استفياـ ال تكجد ليا إجابة أكيدة.

بانتياء التحقيؽ لكف استثناء قد تنتيي مدتو قبؿ  المؤقتفاألصؿ ىك انتياء مدة الحبس  
( ؽ إ ج سكاء مف شخص قاضي التحقيؽ بعد أخذ 126انتياء التحقيؽ ك ىك ما جاءت بو المادة )

رأم ككيؿ الجميكرية أك سكاء كاف بطمب مف ككيؿ الجميكرية أك كاف بناء عمى طمب مف المتيـ 
 ( ؽ إ ج.127أك محاميو بحسب نص المادة )

أنو إذا تبيف  15/02( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 123( مف المادة )4اء في الفقرة )ك ج 
( 123كفقا لما جاءت بو المادة ) المؤقتلقاضي التحقيؽ، أنو لـ يعد ىناؾ مبرر الستمرار الحبس 

 مكرر ؽ إ ج فإنو بإمكانو اإلفراج عف المتيـ أك اخضاعو لتدابير الرقابة القضائية.

استثناء بالرغـ مف الفراغ مف التحقيؽ ك يبقى ساريا إلى غاية مثكؿ  المؤقتك قد يستمر الحبس 
 3( ؽ إ ج.166-164المتيـ أماـ جية الحكـ ك ىك ما جاءت بو المكاد )

 المؤقت( ؽ إ ج عمى استمرار الحبس 165/2ففي مكاد الجنح نص المشرع في المادة ) 
أشير المقررة قانكنا، لكنو لـ يحدد أم إجراء يمكف أف  8أشير أك  4شيرا كاحد بعد انتياء مدة 

في مكاد الجنح ال  المؤقتيترتب في حاؿ اإلخبلؿ بيذه المدة ك عمى الرغـ مف ذلؾ فإف الحبس 
ادة في مكاد الجنايات ك التعارض الكاضح بيف الم المؤقتيثير اإلشكاؿ الذم كاف يثيره الحبس 

فيذه األخيرة  15/02مر رقـ ك المعدلة باألأؽ إ ج سكاء القديمة ( مكرر 125( ك )166/2)
( نصت عمى بقاء المتيـ 166/2شيرا كحد أقصى ال يمكف تجاكزه لكف المادة ) 16حددت مدة 
 4شيرا. 16تجاكز يلغاية صدكر قرار مف غرفة االتياـ ك الذم قد  المؤقترىف الحبس 

                                                 
1
- Sabrina Larric, Durée excessive de la détention provisoire de terroristes présumés : Violation 

de la convention européenne, revue d’actualité juridique pénal, éditions Dalloz France, n˚4 avril 

2012, p 231. 

 
2
- Didier Rebut, Justice pénal, revue de justices, éditions Dalloz France, n˚7 juillet-septembre 

1997, p 188. 

  
، مسألة انتياء مدة الحبس االحتياطي في القانكف الجزائرم، المجمة القضائية لممحكمة العميا، أحسف بكسقيعة. د -3

 .17، ص 1997، 2الجزائر، عدد 
 .19، 18المرجع السابؽ، ص  القانكف الجزائرم،أحسف بكسقيعة، مسألة انتياء مدة الحبس االحتياطي في  .د -4
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المعدؿ ك المتمـ  2001يكنيك  26المؤرخ في  01/08لكف بصدكر القانكف الجديد رقـ  
الحتياطي بمصطمح الحبس المؤقت، لقانكف اإلجراءات الجزائية فقد تـ استبداؿ مصطمح الحبس ا

( مكرر بمدد لمحبس المؤقت ك التي ال يمكف تجاكزىا بأم حاؿ كما 197) ةجاءت المادة الجديدك 
 يمي:

 18 سنكات. 10إلى  5في جنايات القانكف العاـ المعاقب عمييا بالسجف المؤقت مف  شيرا 
 24 .شيرا في جنايات القانكف العاـ المعاقب عمييا بعقكبة أشد 
 44 .شيرا في الجنايات المكصكفة بأنيا أعماؿ إرىابية أك تخريبية 
 68 .شيرا في الجنايات العابرة لمحدكد 

 1كفقا ليذه اآلجاؿ فإنو يتعيف اإلفراج عف المتيـ فكرا.ك إذا لـ يتـ الفصؿ في القضية 

ك ما يبلحظ عمى ىذه المادة أنيا بمثابة عقكبة قد تجاكز مدتيا عقكبات نافذة ضؼ إلى 
م ألأك  المؤقتذلؾ أنو في حاؿ كقع إشكاؿ مثمما ىك حاصؿ في الكاقع بتمديد مدة الحبس 

سبب آخر فإنو ال يمكف المجكء إلى المحكمة العميا لمطعف بالنقض بالرغـ مف أنيا ىي المقكمة 
/أ( ؽ إ ج عمى عدـ قبكؿ الطعف بالنقض في 495ألعماؿ القضاء، حيث نصت المادة )
ك الرقابة القضائية ك ىك ما أثارتو قضية  المؤقتقرارات غرفة االتياـ المتعمقة بالحبس 

( سنكات بدكف محاكمة ك عمى العكس مف ذلؾ يجيز المشرع 3بقي المتيمكف )ككسيدار حيث 
( ؽ إ ج ؼ الطعف بالنقض في قرارات غرفة االتياـ المتعمقة 591الفرنسي بمكجب المادة )

 2.المؤقتبالحبس 

فإنو يمكف الطعف في قرارات غرفة  15/02/أ( ؽ إ ج باألمر رقـ 495لكف بتعديؿ المادة )
 ىذا ىك نصيا:المؤقت ك قة بالرقابة القضائية ك الحبس االتياـ المتعم

 " يجكز الطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا:

في قرارات غرفة االتياـ الفاصمة في المكضكع أك الفاصمة في االختصاص أك التي  - أ
 تتضمف مقتضيات نيائية ليس في استطاعة القاضي أف يعدليا".

 
                                                 

المعدؿ ك المتمـ لقانكف  21/06/2001القانكف ضكء أحسف بكسقيعة، مدة الحبس االحتياطي في . د -1
 .65، 64، 56، ص 2001، 2، المجمة القضائية لممحكمة العميا، الجزائر، عدد اإلجراءات الجزائية

 .22، 21، ص السابؽ، مسألة انتياء مدة الحبس االحتياطي في القانكف الجزائرم، المرجع د. أحسف بكسقيعة -2
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 الممارسة القضائية و المؤقتالحبس  :الثاني الفرع

ضركرة التنقيب عف  المؤقتيستكجب البحث عف الممارسة القضائية عند األمر بالحبس  
 (أكال) المؤقتمحبس الزمنية لفترة الالضمانات المكانية لتقضية 

 (ثانياالتعسفي ) المؤقتك كذلؾ التطرؽ إلى التعكيض القضائي عف فترة الحبس 
 المؤقتضمانات مكان الحبس  -أوال

مف الضركرة بمكاف أف يككف المكاف الذم يحبس فيو المتيـ الئقا كغير ضيؽ كيحتكم  
عمى كؿ كسائؿ الراحة التي يحتاجيا الشخص، ألنو في األصؿ ال يقضي عقكبة بحسب أغمب 

، المؤقتالفقو، لذا كجب أال يحس المتيـ بتغيير كبير عما كاف عميو الحاؿ خارج أسكار الحبس 
بأنو في مؤسسة عقابية أك أنو معاقب، بؿ كجب عمى المشرفيف عمى الحبس  كأال يشعر بالفعؿ

 .المؤقتمف سمطات مختصة أال تخرج مف إطار التحقيؽ كالذم ألجمو شرع الحبس  المؤقت

أف يعامؿ المحتجزكف عمى أنيـ غير مدانيف مما يحتـ فصميـ عف بقية  لذا كجب 
أف يفصؿ األشخاص المتيمكف عف المدانيف، ك نفس األمر بالنسبة لؤلحداث  ك 1السجناء،

 2.المتيميف الذيف يفصمكف عف األشخاص البالغيف

 مف المؤقتك حتى ال يشعر الحدث بتغير في حياتو بشكؿ جذرم بمناسبة الحبس  
برامج  احتراـ حقكؽ اإلنساف لؤلحداث ك أف تككف مرافؽ االحتجاز مؤمنة بأنشطة كم ضركر ال

 3نافعة ك أال يحـر الحدث مف حقكقو المدنية ك السياسية ك االجتماعية.

( مف القانكف رقـ 52/4فيما يخص التكقيؼ لمنظر فإنو قد جاء التأكيد في المادة )ك  
المتعمؽ بحماية الطفؿ عمى كجكب أف يككف في أماكف تراعي كرامة اإلنساف  15/12

 ماكف مستقمة عف تمؾ المخصصة لؤلشخاص البالغيف.كخصكصيات الطفؿ، ك أف تككف ىذه األ

كليذا نجد المشرع المصرم أجاز حبس المتيـ في غرفة مؤقتة مريحة مقابؿ مبمغ يدفعو  
ىذا األخير، كيمكنو االحتفاظ بمبلبسو، كلو أف يشترم غذاءه مف خارج السجف بالثمف المحدد 

ينبغي أف يعامؿ  تنظيـ السجكف، كما ( مف قانكف16 -14مسبقا، كالمنصكص عميو في المكاد )

                                                 
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 8المبدأ ) -1

 .االحتجاز أك السجف
 ./أ، ب( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية10/2المادة ) -2
 .(14/12/1990( مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ )13، 12ف )االقاعدت -3
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بشكؿ الئؽ باعتباره الزاؿ بريئا لـ تثبت إدانتو، كال ينبغي حبسو مع غيره مف المحبكسيف بأم شكؿ 
كلو الحؽ في غيرىا،  ة مف عمؿ كتنظيؼ كينال تشممو بأم حاؿ الكاجبات السجأمف األشكاؿ، ك 

 1الكصكؿ إلى المعمكمة.الحؽ في  الكتب ك الجرائد ك ك حؽ الحصكؿ عمى بمبلبسواالحتفاظ 

تسيير  المتعمؽ بتنظيـ ك 98/23أما في المممكة المغربية فقد تضمف القانكف رقـ  
في ، فمو الحؽ المؤقتة كؿ ما يتعمؽ بحقكؽ المتيـ أثناء تأديتو لفترة الحبس ينالمؤسسات السج

اإلفراج عنو كىك ما جاء في الفصؿ  زيارة عائمتو لو حرصا عمى محاكلة إعادة إدماجو العائمي بعد
( مف نفس القانكف، كىك مبدأ عاـ، بؿ يحؽ لو حتى أف يزكره أصدقاؤه مف 98( حتى الفصؿ )75)

صاؿ بعائمتو أك غير العائمة تحت إشراؼ إدارة السجف، كقد يحدث استثناء منع المتيـ مف االت
 يطاؿ بالضركرة إلى منعو مف سير إجراءات التحقيؽ لكف ىذا المنع ال فسأصدقائو ضمانا لح

 . واالتصاؿ بدفاع

مراسمة إال إذا منع قاضي التحقيؽ ذلؾ ضمانا لمسير  ةتمقي أي لو الحؽ في بعث ك ك 
لكؿ المراسبلت الصادرة  ك ،الحسف إلجراءات التحقيؽ المتيـ تككف تحت رقابة  ىكالكاردة مف كا 

( مف القانكف 98سسة العقابية بمكجب الفصؿ )إدارة السجف ضمانا لؤلمف العاـ كالسير العادم لممؤ 
رقابة ميما كانت، كلـ  ة، لكف المراسبلت التي تتـ بيف المتيـ كمحاميو ال تخضع ألي98/23

ي بمدانيـ مثميف األجانب كمتقمعلشأف لممراسبلت التي تتـ بيف الميتعرض المشرع المغربي في ىذا ا
رقابة أك اعتراض ليذه  ةالذم عالج ىذا األمر كمنع أيمف الدبمكماسييف، بخبلؼ المشرع البمجيكي 

 2المراسبلت.

( ؽ إ ج عمى أف مكاف تقضية فترة الحبس 118/1ك قد نص المشرع الجزائرم في المادة ) 
ىك في مؤسسة إعادة التربية، ك ال يككف ذلؾ إال بعد استجكاب المتيـ بمكجب مذكرة  المؤقت

( مف نفس المادة لككيؿ الجميكرية أف يطمب 2جب الفقرة )يصدرىا قاضي التحقيؽ، كما يجكز بمك 
مف قاضي التحقيؽ إصدار مذكرة إيداع، حيث يسمـ المتيـ إلى المشرؼ رئيس مؤسسة إعادة 

 ( مف نفس المادة.5التربية كفقا لما جاء في الفقرة )

 ؤقتا عف باقيقانكف تنظيـ السجكف فإنو يفصؿ المحبكس ممف ( 47ك بمقتضى المادة ) 
و في نظاـ االحتباس االنفرادم، ك ال يمـز المحبكس مؤقتا حسب ما جاء المساجيف ك يمكف كضع

                                                 
 .98أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -1

 .123، 122البشير بكحبة، المرجع السابؽ، ص  -2
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( ؽ ت س بارتداء البدلة الجزائية ك ال بالعمؿ باستثناء العمؿ الضركرم لمحفاظ 48في المادة )
 عمى نظافة أماكف االحتباس.

( ؽ ت س إما مؤسسة كقاية، أك 28بحسب المادة ) المؤقتيككف مكاف الحبس ك قد  
مؤسسة إعادة التربية، أك مراكز متخصصة لمنساء، أك مراكز متخصصة لؤلحداث الذيف تقؿ 

( ؽ ت س أجنحة 29سنة، حيث تخصص ىذه المؤسسات بمكجب المادة ) 18أعمارىـ عف 
 منفصمة الستقباؿ المحبكسيف مؤقتا.

( مف النظاـ الداخمي لممؤسسات 33كما يعطي الحؽ لممحبكس مؤقتا بمكجب المادة ) 
في ارتياد محؿ البيع األسبكعي  31/12/1989بتاريخ  25العقابية الصادر بمكجب القرار رقـ 

لو أكؿ ك غير ذلؾ مف مكاد مختمفة، ك الذم يكجد داخؿ المؤسسة العقابية ألجؿ اقتناء ما يمزمو مف 
( مف نفس النظاـ، ك ليـ الحؽ 86قي مكاد غذائية مف خارج السجف بمكجب المادة )الحؽ في تم

 1مف النظاـ الداخمي(. 121-119، 115، 42- 40في الرعاية الصحية ك النظافة بمكجب المكاد )

بمحاميو فقد نظميا قانكف تنظيـ  االتصاؿالمراسبلت ك الزيارات ك المحبكس في أما حؽ  
    (.75-66السجكف في المكاد )

ك يحؽ لممحتجز أك السجيف االتصاؿ بمحاميو مع إعطائو كؿ التسييبلت ك ال يجكز أف  
تقيد زيارة محاميو لو أك اتصالو بو إال في الظركؼ استثنائية يحددىا القانكف، ك أف يككف االتصاؿ 

المكمفيف بينيما في سرية تامة حتى ك إف كانت المقاببلت بينيما تحت رقابة ك أعيف المكظفيف 
 2بإنفاذ القانكف إال أنيا ال يجب أف تككف تحت مسمع منيـ.

في زيارة أقاربو ك التراسؿ معيـ ك أف تتاح لو فرصة كافية لبلتصاؿ الحؽ مسجيف ك ل 
بأف يكضع السجيف بناء عمى طمبو  يستحسفبالعالـ الخارجي، ك لمتقريب بيف المحبكس ك أسرتو 

إذا كاف ذلؾ ممكنا، ك مف حؽ السجيف في كؿ مرة ينقؿ  في مكاف حبس قريب مف محؿ إقامتو

                                                 
-2008ربيعي حسيف، الحبس المؤقت ك حرية الفرد، رسالة ماجيستير، جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة،  -1

  .121، ص 2009
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 18المبدأ ) -2

 . أك السجف االحتجاز
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فييا مف مكاف احتجاز أك مف سجف ألخر أف يطمب مف السمطة المختصة أف تخطر أسرتو أك أم 
 1شخص يختاره بالمكاف الجديد الذم نقؿ إليو.

فإف مف مياـ رئيس غرفة  15/02( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 204ك بمقتضى المادة ) 
، ك يجب عميو في ىذا اإلطار زيارة كؿ مؤسسة عقابية بدائرة المؤقتىك مراقبة الحبس  االتياـ

ك إف رأل  ،( أشير عمى األقؿ لتفقد أكضاع المحبكسيف3اختصاص المجمس القضائي مرة كؿ )
اإلجراء المناسب، ك يجكز ليذا بأف الحبس غير مبرر يكجو مبلحظاتو إلى قاضي التحقيؽ التخاذ 
 مف عدمو.   مؤقتااألخير إخطار غرفة االتياـ ألجؿ الفصؿ في استمرار حبس المتيـ 

 التعسفي المؤقتالحبس  التعويض القضائي عن فترة -ثانيا

سكاء صدر القرار  المؤقتمدة الحبس نقضاء أكؿ ما ينبغي التأكيد عميو ىك أنو بمجرد ا 
استنقاص المدة التي قضاىا في الحبس مف  راعىفي صالح المتيـ أك ضده، فإنو يجب أف ي

حكـ ببراءتو، فإذا ال في حاؿ صدرالعقكبة بعد الحكـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية أك بعقكبة مالية أك 
ي تبتدئ مف يكـ القبض كالت المؤقتحكـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية فإنو ينبغي انتقاص مدة الحبس 

االجراءات الجنائية المصرم، أما إذا  ( مف قانكف482عميو إلى غاية انتيائو بحسب المادة )
مف العقكبة األخؼ أكال بمكجب  المؤقتمحرية فإنو تستنزؿ مدة الحبس لتعددت العقكبات المقيدة 

عف  المؤقتمدة الحبس في حالة زادت  ( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم، ك484المادة )
( جنييات مف قيمة الغرامة المحكـك بيا عف كؿ يـك 5العقكبة المحككـ بيما فإنو يستنزؿ بقدر )

 ( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم.509بمكجب المادة ) بسح

( مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم، 483الحكـ بالبراءة فبمكجب المادة ) ةأما في حال 
و بسمف مدة أم جريمة حكـ عميو فييا أثناء ح (المؤقتاالحتياطي )فإنو تنقص مدة الحبس 

 2احتياطيا أك تـ التحقيؽ فييا أثناء حبسو احتياطيا ال غير.

ة فقد نصت عمييا بتفصيؿ كاضح مف زمف العقكبة األصمي المؤقتأما خصـ مدة الحبس  
( ؽ إ ج فقد نصت عمى إخبلء سبيؿ 365أما المادة ) 3،قانكف تنظيـ السجكفمف ( 13المادة )

                                                 
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف 20، 19، 16) ئداالمب -1

 أشكاؿ االحتجاز أك السجف. 
 .100، 99أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ، ص  -2

صكؿ , تاريخ كساعة ك جيؿ مستند اإليداع الذم يذكر فيو, بتسرياف مدة العقكبة السالبة لمحرية: يبدأ س13المادة  -3
 المحكـك عميو إلى المؤسسة العقابية.
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فكر صدكر حكـ البراءة أك اإلعفاء مف العقكبة أك الحكـ بالحبس مع كقؼ  مؤقتاالمتيـ المحبكس 
مدة  المؤقتةك الذم استنفذت مدة حبسو  مؤقتابالنسبة لممحبكس األمر التنفيذ أك بالغرامة، ك كذلؾ 
 العقكبة بالحبس المحككـ بيا.

فإنو ينص عمى ضركرة التعكيض مف الدكلة  1996كبالرجكع إلى أحكاـ الدستكر الجزائرم لعاـ 
( بمكجب التعديؿ 61(، كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ )49عف الخطأ القضائي بمكجب المادة )

 .16/01الدستكرم بالقانكف رقـ 

باستقراء قرارات المحكمة العميا فيما يخص الرقابة عمى مشركعية التعكيض مف عدمو  ك
 كمدل استحقاؽ التعكيض ك كيفية تقديره فإنو يظير لمعياف اإلجحاؼ البلحؽ بحقكؽ اإلنساف.

 137مكرر،  137أنو ال يدخؿ ضمف نصي المادتيف ) د جاء في قرار لممحكمة العمياقف
الذم أحدث ضررا متميزا ك ثابتا أما  المؤقت( مف ؽ إ ج، إال التعكيض عف الحبس 1مكرر 

القبض الجسدم ك الذم يحدث خبلؿ فترة المحاكمة فإنو ال يدخؿ ضمف حاالت التعكيض عف 
 1.المؤقتالحبس 

يدخؿ ضمف حاالت التعكيض التي نصت عمييا أف الشخص الذم تـ تكقيفو لمنظر ال ك 
 (5)لمنظر ك مدد إلى  التكقيؼ ت مدة طال في حاؿ، ك السؤاؿ ىك ؽ إ ج ( مكرر137المادة )

في حالة الجرائـ المكصكفة بأنيا إرىابية أك  ؽ إ ج  (65/3مرات كفقا لما تنص عميو المادة )
 بعد ذلؾ فعمى أم أساس يمكف تعكيضو؟ ة المتيـتثبت براءلكف تخريبية  ك 

                                                                                                                                               

( ساعة , 24( , كعقكبة عدة أياـ بعددىا مضركبا في أربع كعشريف )24تحسب عقكبة يـك بأربع كعشريف ساعة )
كتحسب مف يـك إلى  ،( شيرا ميبلديا12باثني عشر ) كاحدة كعقكبة سنة ,( يكما30قكبة شير كاحد بثبلثيف )كع

 الشير. مفعدة أشير مف اليـك إلى مثمو السنة, كعقكبة  مفمثمو 
مف يـك حبس المحكـك عميو بسبب  المدة, كتحسب ىذه مؤقت مف مدة العقكبة المحكـك بياتخصـ مدة الحبس ال

 الجريمة التي أدت إلى الحكـ عميو.
حساب مدة العقكبة السالبة لمحرية ,  ء, يككف بدعاقبة في الزمف دكف انقطاع لمحبسكفي حالة تعدد المتابعات المت

ك كقؼ التنفيذ، أك عقكبة غير سالبة أؿ المتابعات األكلى البراءة، آبتسجيؿ مستند اإليداع األكؿ حتى لك كاف م
 ال كجو لممتابعة.أب  قرارا ، أكك أكامرألمحرية، 

 محبكس في اليـك السابؽ لو.عندما يصادؼ نياية تنفيذ مدة العقكبة السالبة لمحرية يـك عطمة، يفرج عف ال
مجمة المحكمة ، 13/10/2009قرار بتاريخ  4074قضية )ب ـ( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -1

 . 271 ، ص2010العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
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حيث تـ كضع المتيـ رىف الحجز تحت النظر عالجتيا المحكمة العميا في قضية  ؿصحما كىك 
ك بعد مثكلو أماـ محكمة الشمؼ  09/12/2003إلى  30/11/2003مف طرؼ الدرؾ مف الفترة 

در حكـ ببراءتو بتاريخ تـ كضعو تحت الرقابة القضائية ك بعد اإلحالة إلى محكمة الجنايات ص
13/12/2003. 

حيث أكدع الطاعف )ب ـ( مخزينة، لكذلؾ ما جاء في قضية )ب ـ( ضد الككيؿ القضائي ك  
( بسبب ترؾ ك تبديد أمكاؿ 02/01/1999( إلى )22/11/1997مف الفترة ) المؤقتالحبس 

عمكمية ك تركيا عمدا لمضياع ك جنحة استعماؿ أمكاؿ عمكمية ألغراض شخصية ك لفائدة الغير 
صدر حكـ محكمة  12/03/2006لكف بتاريخ  ،ؽ ع مكرر( 422، 422طبقا ألحكاـ المادتيف )

( مف القانكف رقـ 12ة عمى إثر إلغاء المادتيف بمكجب المادة )الجنايات بانقضاء الدعكل العمكمي
حيث رفض طعنو عمى أساس أف انقضاء الدعكل العمكمية ، 26/06/2001المؤرخ في  01/09

ألنو غير مشمكؿ  المؤقتبسبب إلغاء نص جزائي ال يككف سببا لقبكؿ طمب التعكيض عف الحبس 
ك التي تنص عمى أنو يككف مف حؽ الشخص طمب   ،ؽ إ ج ( مكرر137بما كرد في المادة )

 1.ي بأال كجو لممتابعة أك بالبراءةالتعكيض إذا كاف محؿ متابعة جزائية انتيت بصدكر قرار نيائ

في ك أك السؤاؿ ىك أيف ىك دكر المحكمة العميا التي لـ تدخر أم جيد في االجتياد 
فترة زمنية ليست بالقميمة ك بسبب  محاكلة إعطاء مخرج ليذا الطاعف ك الذم ضاعت مف حياتو

انقضاء الدعكل العمكمية بطريقة غير التي جاءت في نص المادة لـ تكمؼ المحكمة العميا نفسيا 
عناء االجتياد بؿ طبقت النص الحرفي لممادة بخبلؼ القضاء األجنبي الذم يحاكؿ فيـ قصد 

 المشرع.

 29/07/1996اطيا مف حبكس احتيمرفض طعف )ـ ؾ( الحينما ك نفس الشيء حصؿ 
بخصكص التعكيض عف الحبس  01/08ك عمى أساس أف القانكف رقـ  22/04/1998إلى 

حكـ ببراءتو  قد لكف ك الطاعف ،المؤقت ال يسرم عمى الماضي ك ىذه قاعدة قانكنية ال مفر منيا
حقكؽ  ما أدل إلى ضياع ،مطمقا المؤقتقبؿ صدكر ىذا القانكف لـ يكف يعكض عف فترة الحبس ك 

                                                 
خاص مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد ، 12/02/2008قرار بتاريخ  1313ممؼ رقـ  -1

 .155-153 ، ص2010
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أف يعاد النظر في رجعية ىذا القانكف حتى بالرغـ مف صدكره الحقا  لذا فإنو مف الكاجبالكثيريف، 
 1بالبراءة.نطقت عمى أحكاـ نيائية 

لـ يحصؿ الطاعف ك الذم كاف يشغؿ رئيس مصمحة بكحدة مذبح أخرل ك في قضية 
يؽ العمؿ بسبب المتابعة ك ليس عف فترة تعم المؤقتفترة الحبس عف الدكاجف إال عف تعكيض 

بتاريخ  المؤقتف العمؿ بعد يكـ فقط مف إيداعو الحبس عالجزائية عمما أنو تـ إيقافو 
 2ك ليذا فتقدير التعكيض فيو إجحاؼ. 16/02/1998

الذم تأباه الفطرة  لكف مف لو حؽ التعقيب عمى ىذا االخبلؿ الكاضح بحقكؽ اإلنساف
 ؟السميمة

في سبيؿ المطمكب ك المتكقع منيا جيد ال تبذؿخصكصا إذا تيقنا بأف المحكمة العميا ال  
حتى  -مقارنة بمحاكـ النقض في كثير مف الدكؿ -البحث عف مخارج اجتيادية ليؤالء المظمكميف

 . يمكف عمى األقؿ مف رفع ك لك القميؿ مف الضيـ الذم لحؽ بيـ
 لقضائية واالستعانة بمحام: الحق في المساعدة االثانيالمبحث 
حيث يرل بعض الفقو أنو مف الحقكؽ الطبيعية التي ال  حؽ الدفاع ىك حؽ إنساني بامتياز 

الدكلية، بؿ ذىب جانب مف الفقو  تحتاج إلى النص عميو ال في المكاثيؽ كال في أم مف اإلعبلنات
بؿ ىك حؽ طبيعي لصيؽ إلى أبعد مف ذلؾ بالقكؿ بأف حؽ الدفاع ليس مجرد حؽ طبيعي كفقط، 

بالشخصية ال يمكف أف ينفصؿ عنيا ألنو امتداد طبيعي ليا، كأقركا بأف صعكبة حؽ الدفاع تكمف 
 3في تنظيمو ك تكفير حماية أكيدة لو كليس في إقراره.

ككذلؾ األمر بالنسبة ألغمب  ؽ الدفاعك لـ تعرؼ أغمب القكانيف الجنائية اإلجرائية ح 
 اؾ محاكلة مف جانب محكمة النقض المصرية في ىذا الجانب.ك إف كانت ىن ،القضاء
حيث ذىب جانب منو إلى القكؿ باستحالة إيجاد تعريؼ جامع  كنفس الشيء بالنسبة لمفقو 

مانع لحؽ الدفاع يتفؽ عميو الكؿ ك يككف أرضية مشتركة لمبحث مستقببل، كمع ذلؾ قاؿ بعضيـ 
تكاممة مف اإلجراءات التي يباشرىا المتيـ أصالة أك في محاكلة لتعريؼ حؽ الدفاع بأنو مجمكعة م

                                                 
مجمة المحكمة ، 09/09/2008قرار بتاريخ  2767قضية )ـ ؾ( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -1

 .159 -157، ص 2010العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
 مجمة المحكمة، 13/01/2009قرار بتاريخ  3273قضية )ب س( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -2

 .235-232 ، ص2010العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
 .168، 164، المرجع السابؽ، ص محمكد المبيدم د. إبراىيـ -3
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يباشرىا نيابة عنو شخص ككؿ بالدفاع عنو أماـ القضاء ألجؿ حماية حقكقو ك دفع أم تيمة قد 
 1تككف.

لذا فيك مف النظاـ العاـ بحسب ما  تاح لكؿ إنساف يكضع مكضع االتياـكحؽ الدفاع م 
أكثر مف حاجة أم  لوآخر بأف حاجة المتيـ  جاء بو جانب مف الفقو، كما يرل جانب فقيي

شخص آخر إليو، ألف المتيـ ميدد بالعقكبة التي ستطاؿ جسده إما بالتقييد أك باإلعداـ، لذا كاف 
لى محاـ كقد ال يرل في مف الضركرم االستعانة بمحاـ "مدافع"، بخبلؼ المجني عميو فقد يمجأ إ

 2ـ.فحاجتو لمدفاع تقؿ عف حاجة المتي ذلؾ أىمية
بأنو ال يمكف أف تبنى اإلدانة عمى  كقد ذىبت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا لمقكؿ 

ك ال يمكف إدانتو بحكـ نيائي إال مف  ،دليؿ باطؿ ألف كؿ متيـ في األصؿ يتمتع بقرينة البراءة
 خبلؿ إتباع مجمكعة مف المبادئ األساسية ك ضمانات ىامة كفيمة بحماية حقكؽ اإلنساف، كمنيا

ضماف فسو ك التي يراىا جديرة بتحقيؽ ك تكفير الحرية الكافية في اختيار المتيـ لكسائؿ الدفاع عف ن
 3حقكقو، ألف حؽ االختيار يعتبر حقا أساسيا ال يمكف بأم حاؿ االستغناء عنو.

كميما كاف الحاؿ ينبغي إحداث تكازف ما بيف حؽ الدكلة في استيفاء حقيا في العقاب عف  
ا في االدعاء العاـ ك بيف حؽ المتيـ في الدفاع، لكف بعض الفقو قاؿ بأف الدكلة تممؾ طريؽ ممثمي

قبؿ الجاني سمطة في العقاب ك ليس حقا، لكف انتقد ىذا الرأم عمى أساس أف السمطة غير قابمة 
ا لمتقادـ كال لمتنازؿ بعكس الحؽ، ك أماـ مقتضيات السياسة الجنائية تتنازؿ أحيانا الدكلة عف حقي

في العقاب بإصدار عفك شامؿ أك كقؼ تنفيذ العقكبة، لكف يبقى حؽ الدفاع مف متطمبات مبدأ 
 4الشرعية بحسب جانب مف الفقو كىك ما يحتـ عمى الدكلة احترامو ك حمايتو.

ك في ىذا اإلطار جاء حكـ لمحكمة النقض المصرية في شأف أىمية حؽ الدفاع في  
المكازنة بيف سمطة الدكلة في العقاب ك حؽ المتيـ في الدفاع كما يمي: "إف القانكف كما اىتـ 
بحقكؽ االتياـ فإنو قدس حقكؽ الدفاع ك رتب لممتيميف ضمانات ال يجكز اإلخبلؿ بيا ك ذلؾ 

ذا كاف  لتحقيؽ المكازنة بيف السمطة بما ليا مف قكة كبيف األفراد بما ليـ مف حقكؽ ك حريات كا 
المبدأ الذم يسيطر عمى اإلجراءات الجنائية ىك حؽ الدفاع الحر الذم يتعيف احترامو إال أنو مف 
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الكاجب أيضا تطبيؽ ىذا المبدأ بمراعاتو ألمريف أكليما: حقكؽ غير المتيميف، كثانييما: حقكؽ 
".الييئة   1االجتماعية عمى العمـك

ك يتجمى ذلؾ في رجاء سيدنا مكسى عميو السبلـ  دفاع حؽ أقرتو الشريعة اإلسبلميةكحؽ ال 
مف اهلل سبحانو كتعالى في أف يرسؿ معو أخاه ىاركف عميو السبلـ لمساعدتو عمى الدفاع عف نفسو 

َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْمُت ِمْنُيْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن  :"قولو تعالىك دحض االتياـ المكجو إليو، حيث جاء في 
َوَأِخي َىاُروُن ُىَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْمُو َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن  (33)َيْقُتُموِن 
ُسْمَطاًنا َفاَل َيِصُموَن ِإَلْيُكَما ِبآَياِتَنا َأْنُتَما َوَمِن  َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكَما (34)ُيَكذُِّبوِن 

 2.القصص سورة (35)اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن 
أما في ىذا الجزء مف الباب األكؿ ( 1قد تطرقنا بشكؿ مستفيض لحؽ الدفاع في الفصؿ )ك  

ىما بالغي األىمية ك مف الدراسة فسكؼ نقتصر عند البحث في حؽ الدفاع عمى أمريف اثنيف 
 المساعدة القضائية ك حؽ االستعانة بمحاـ مف خبلؿ المطمبيف التالييف:

 المطمب األكؿ: المساعدة القضائية حؽ إنساني 
 المطمب الثاني: حؽ االستعانة بمحاـ

 
 المطمب األول: المساعدة القضائية حق إنساني

العتناء بيذا الحؽ مف خبلؿ تكفير تعتبر المساعدة القضائية مف أككد حقكؽ اإلنساف ألف ا 
دفاع لكؿ شخص لـ يستطع أك لـ يجد بدا لذلؾ، ىك عبارة عف نكع مف التكافؿ اإلنساني 

 كبالخصكص أماـ القضاء الجنائي الذم لف تقؿ أية عقكبة فيو عف تقييد حرية الشخص. 
اؿ اإلجرائية أماـ كالمساعدة قد تككف بتعييف محاـ ك قد تككف كذلؾ مف خبلؿ مجانية بعض األعم

 القضاء الجنائي.
 ك سنتناكؿ ىذا المطمب في الفرعيف اآلتييف:

 الفرع األكؿ: أىمية المساعدة القضائية ك نطاقيا
 الفرع الثاني: المساعدة القضائية في القضاء الجنائي
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 الفرع األول: أىمية المساعدة القضائية و نطاقيا
 الجزئيتيف اآلتيتيف: نتناكؿ في ىذا الفرع

 أىمية المساعدة القضائية -أكال
 مجاؿ المساعدة القضائية ك إجراءاتيا -ثانيا

 المساعدة القضائية أىمية -أوال
يعرؼ الفقو المساعدة القضائية بأنيا عبارة عف إجراء يتخذ لمصمحة كؿ شخص تككف  

مف دفع أية مصاريؼ قضائية عند مكارده المالية غير كافية، كذلؾ بإعفائو بشكؿ مؤقت أك نيائي 
 لجكئو إلى العدالة لمدفاع عف حقكقو، كال ييـ أكاف مدعيا أك مدعى عميو.

كنظرا الرتفاع تكاليؼ القضاء ظيرت جدية المساعدة القضائية ككسيمة ىامة ك معينة عمى  
 1ممارسة حؽ التقاضي.

بط كذلؾ بمبدأ المساكاة ك ترتبط المساعدة القضائية بشكؿ كثيؽ بمبدأ حؽ التقاضي كترت 
كعدـ التمييز بيف المتقاضيف بسبب تفاكت مراكزىـ االقتصادية ك المالية، كىك ما يناقض كافة 
التشريعات التي حرمت التمييز ألم سبب كاف ك مف جممتيا التمييز بسبب الثركة حيث جاء في 

ركة الشخص أك مكارده عند ( مف الدستكر اإليطالي اإللزاـ بعدـ جكاز النظر إلى ث24نص المادة )
 رفع الدعكل أك الدفاع أماـ جميع المحاكـ.

( مف الدستكر البمغارم كالتي تنص عمى أف: "القكانيف تطبؽ عمى الجميع بغض 4كالمادة ) 
( مف الدستكر المكسيكي كالتي جاء 17النظر عف ثركة الشخص أك مركزه"، ك كذلؾ نص المادة )

األياـ كالساعات إلدارة العدالة طبقا لمشركط التي ينص عمييا القانكف فييا: "المحاكـ مفتكحة طكاؿ 
 2كالتقاضي يككف مجانا، كال يجكز مطالبة الخصكـ بأم مصاريؼ ميما كانت".

/ك( عمى ضركرة 14/3ك قد نص العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية في المادة ) 
دافع عنو كجب عمى المحكمة أف تجد لو مدافعا إخطار المتيـ بحقو في الدفاع ك إف لـ يكجد مف ي

 في الحاؿ.
( عمى ضركرة أف تتيح كؿ دكلة 2كما نصت المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف في المبدأ )

 نظاما فعاال بغية حصكؿ أم شخص عمى مساعدة قضائية.
كاة أماـ كمثمما سبقت اإلشارة إليو فإف في تحقؽ المساعدة القضائية إعماؿ لمبدأ المسا 

القضاء، فتحقيؽ العدالة الجنائية مرىكف بتيسير الحصكؿ عمى الحماية القضائية ك لذلؾ كاف مف 
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البلـز ألجؿ تفعيميا كتككيدىا عدـ كجكد أم عائؽ يقؼ حائبل أماـ تحقيؽ ىذه العدالة، كىذا يمر 
الخصكـ مف جية  كد بالفائدة عمىحتما مف خبلؿ التأكيد عمى مبدأ مجانية التقاضي باعتباره يع

 1عمى المجتمع بكامؿ مككناتو مف جية أخرل.ك 
حتى ال تككف ىناؾ دعاكل كيدية ك  تائج عكسية لمبدأ مجانية التقاضيلكف كخكفا مف ن 

غير جدية فرض المشرع عمى كؿ مف يطمب ىذه الحماية رسكما ألجؿ مباشرة أم دعكل، لكف ك 
ييف عمى تحمؿ ىذه األعباء المالية، كىك األمر برز مشكؿ آخر ك ىك عدـ قدرة الكثير مف المتقاض

 الذم يطرح مشكمة حقيقية في كفالة حؽ التقاضي الذم ىك في األساس حؽ لجميع الناس.
لذا فالحقيقة تبقى مجرد نظرية ألنو ك إف كانت العدالة مجانية فإف كسيمة تحقيقيا ليست  

 2كد نظاـ المساعدة القضائية.بالضركرة مجانية، كىك ما فرض احتراما لحقكؽ الدفاع بكج
ك قد برز في الفقو اتجاه فقيي يفرؽ بيف نظاـ المساعدة القضائية ك يراىا تنصب عمى  

اإلعفاء مف الرسكـ ك المصاريؼ القضائية، ك بيف نظاـ المعكنة القضائية ك يراىا تنصب عمى 
 االستفادة مف خدمات مجانية التقاضي.

كسع  1991جكيمية  10الصادر في  91/647نكف رقـ ك المشرع الفرنسي ك بمكجب القا 
مف نطاؽ المساعدة القضائية لتشمؿ باإلضافة إلى ما سبؽ ك ذكره الفقو نظاـ االستشارات 

ليصبح  "،L’aide judiciaire"القانكنية، ك قد أحجـ عف العمؿ بمصطمح المساعدة القضائية 
حيث يمتد نطاؽ المصطمح  "L’aide juridique"المصطمح القائـ مكانو ىك المساعدة القانكنية 

 3األخير ليشمؿ أعماؿ التكثيؽ كالتسجيؿ ك شير التصرفات ك االستشارات القانكنية.
أما المصطمح المستعمؿ في الجزائر فيك نظاـ المساعدة القضائية ك التي صدر في حقيا  

ك قد عدؿ  1971،4غشت  5المكافؽ لػ  1391جمادل الثانية  14المؤرخ في  71/57األمر رقـ 
 2001.5مام  22المكافؽ لػ  1422صفر  28المؤرخ في  01/06ك تمـ بمكجب القانكف رقـ 

 ما يمي: 71/57( مف األمر رقـ 2ك تشمؿ المساعدة القضائية بمكجب المادة )
 " تشمؿ المساعدة القضائية بحكـ القانكف جميع األعماؿ ك اإلجراءات التنفيذية الكاقعة التي تجرم

 بمكجب األحكاـ التي تمنحيا.
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كما يسكغ منحيا لكؿ اإلجراءات التنفيذية التي يمكف القياـ بيا، إما بمقتضى األحكاـ الصادرة بدكف 
االستفادة مف تمؾ المساعدة ك إما بمقتضى جميع العقكد ك لك كانت اتفاقية إذا كانت عمييا الصيغة 

 ابع التنفيذ غير كافية.التنفيذية ك ذلؾ إذا كانت مكارد الشخص الذم يت
ك بالنسبة لمنزاعات التي يمكف أف تثيرىا أعماؿ ك إجراءات التنفيذ بيف المستفيد مف المساعدة 
القضائية ك بيف الغير فإف االستفادة مف القرار السابؽ تبقى قائمة فيما يتعمؽ بإثبات حالة االحتياج، 

ل لممكضكع طبقا لمتفصيؿ الكارد في ك لكف المساعدة يفصؿ فييا المكتب المختص عندما يتصد
 بعده". 3المادة 

( مف ذات األمر عمى أف تمنح المساعدة القضائية لشخص طبيعي 1ك قد نصت المادة ) 
أك معنكم ذا مصمحة عامة إذا كاف مف غير الممكف عمييـ الكلكج إلى القضاء مف دكف ىذه 

قضائية في أية حاؿ لكؿ شخص ك كؿ المساعدة حيث جاء نصيا كما يمي:" يمكف منح المساعدة ال
مؤسسة ذات مصمحة عامة ك كؿ جمعية خاصة تتابع عمبل إسعافيا، إذا تبيف أف ىذه الشخصيات 

 ك المؤسسات ك الجمعيات يستحيؿ عمييا ممارسة حقكقيا أماـ القضاء إما طالبيف أك مطمكبيف.
 ك ىي تطبؽ:

 .عمى المنازعات المرفكعة أماـ كافة الجيات القضائية -1
 ".عمى كؿ األعماؿ ك اإلجراءات الكالئية ك األعماؿ التحفظية ك لك لـ تكف منازعة فييا -2

ك حؽ المساعدة القضائية معترؼ بو لمكاطني الدكلة ك كذلؾ لؤلجانب ك ىك ما تأكد في  
، كالتي جمعت في أكؿ 1896نكفمبر  14( مف االتفاقية الدكلية المنعقدة بتاريخ: 14نص المادة )

كبل مف فرنسا، بمجيكا، اسبانيا، إيطاليا كلكسمبكرغ، لتنظـ إلييا الحقا دكؿ كثيرة كمما جاء األمر 
( ما يمي: "إف لمكاطني الدكؿ المتعاقدة حؽ االنتفاع في كؿ دكلة مف تمؾ الدكؿ 14في المادة )

كلة بالمساعدة القضائية المجانية عمى مثؿ مكاطنييا ذاتيـ، كفقا لمتشريع المعمكؿ بو في الد
( مف ذات االتفاقية شكؿ التصريح بحالة العكز، 15ك حددت المادة ) ،المطالب فييا تمؾ المساعدة"

ف تعذر ذلؾ يككف التصريح بالمكطف الحالي  باألساس أماـ سمطة المكطف الدائـكالذم يحصؿ  كا 
حالة لؤلجنبي، ك تممؾ ىذه السمطة الحؽ في مطالبة بقية سمطات الدكؿ األعضاء بتقرير عف ال

لكف لـ  1905جكيمية  17المالية لمطالب، لتحؿ الحقا محؿ ىذه االتفاقية اتفاقية الىام بتاريخ 
 1909.1تطبؽ فعميا إال سنة 
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 مجال المساعدة القضائية و إجراءاتيا -ثانيا
جانفي  22أكؿ تشريع صدر في فرنسا سمي بقانكف المساعدة القضائية كصدر بتاريخ  
ؿ ما صدر بعده فيما يخص المساعدة القضائية، كبعد صدكر قكانيف عدة ، ك يعد أساسا لك1851

السابؽ ذكره، كالذم عالج  1991جكيمية  10بتاريخ  91/647جاء قانكف المساعدة القانكنية رقـ 
 أكجو القصكر الذم جاءت في التشريعات السابقة كمف خصائصو ما يمي:

ئية، المدنية كاإلدارية، لكف بشرط اتسعت المساعدة القضائية لتشمؿ المنازعات الجنا -1
قياـ الدعكل عمى سبب جدم ك أف تككف مف الدعاكل المقبكؿ الفصؿ فييا، ككذلؾ 

 يشترط أال يزيد دخؿ الطالب ليا عمى نصاب يحدده المشرع سنكيا.

زادت مساىمة الدكلة الفرنسية في نظاـ المساعدة القضائية لتصؿ إلى مميار كنصؼ   -2
فرنسي  فرنكمميكف  414بعد أف كانت تصؿ إلى  1994فرنسي عاـ  فرنكمميار 
 .1993عاـ 

تكسع المساعدة القضائية لتشمؿ االستشارات القانكنية، ككذلؾ االجراءات القضائية   -3
 كغير القضائية كالصمح كالتكثيؽ بيف األفراد.

أنشأ القانكف مجالس إقميمية لممساعدة القانكنية حيث تتككف مف بعض المصالح   -4
العامة كالجمعيات التابعة لمدكلة كاإلقميـ كممثميف عف الدكلة كالميف المتصمة 

 بالمساعدة.

كذلؾ تـ استحداث بمكجب ىذا القانكف المجمس الكطني لممساعدة القانكنية حيث ك 
عف الجيات عف المساعدة القانكنية ك  طيات مف األفراد كيقكـ بتجميع البيانات ك المع

 كؿ اقتراح يقدـ لمسمطات العمكمية.
تمنح المساعدة القضائية لممدعي أك المدعى عميو سكاء أكاف بصفة أصمية أك   -5

ال بالنقض، ك  ضدهطاعنا أك مطعكنا  عارضة، أك كاف مستأنفا أك مستأنفا عميو،
ساعدة إال إذا انحصر عممو في المجاؿ يستفيد الشخص المعنكم مف ىذه الم

اإلنساني كاالجتماعي مف غير قصد تحقيؽ الربح كإنشاء المستشفيات ك الجمعيات 
 .91/647( مف القانكف 2ره في فرنسا كفقا لنص المادة )الخيرية، كيككف مق
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ك يمكف لطالب المساعدة أف يقدـ طمبو في أم كقت مف الخصكمة، كال يشترط في 
دة أف يككف فقيرا معدما لكف فقط يكفي أف يتكفر فيو شرط عدـ القدرة طالب المساع

في سكاء  أخذ المشرع الفرنسي بمعيار مالي عمى دفع تكاليؼ التقاضي، كقد
 1في المساعدة الجزئية. كأالمساعدة الكمية 

 91/647كقد أضاؼ المشرع الفرنسي مثمما سبؽ القكؿ بمكجب القانكف الجديد رقـ  
القضائية كالصمح ك التكفيؽ بيف الخصكـ في شكؿ مساعدة قضائية، ككذلؾ أضاؼ  األعماؿ غير

( مف نفس القانكف المساعدة القانكنية لتشمؿ االستشارات في الحقكؽ كااللتزامات 59بمكجب المادة )
مختمؼ أنكاع الحكادث فكلة، الشيخكخة، المرض، العمؿ، ك الفردية، الطلعامة ك األساسية كالحريات ا

جكز طمب ىذه االستشارة أماـ الجيات غير القضائية كمجنة التكفيؽ في مسائؿ اإليجار أك كما ي
 2أماـ أم جية إدارية.

ك قد أشار إعبلف مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ ك التعسؼ في استعماؿ  
أجؿ الكصكؿ إلى السمطة إلى نكع آخر مف المساعدة بشكؿ يقترب مما قرره القانكف الفرنسي، فمف 

 الضحايا برأفة ك احتراـ لكرامتيـ( معاممة 4العدالة ك المعاممة المنصفة ينبغي كفقا لنص المادة )
( 14أ ىك تمييد ظاىر لممبدأيف )لف يتأتى ذلؾ إال بحصكليـ عمى إنصاؼ فكرم، ك ىذا المبدك 
( حيث يشترط مساعدة الضحايا في الشؽ المادم ك الطبي ك النفسي ك االجتماعي، كما 15)ك

ينبغي إعبلـ الضحايا بتكفر ىذه الخدمات الصحية ك االجتماعية ك غيرىا مف المساعدات كثيقة 
 الصمة ك أف يتاح ليـ الحصكؿ عمييا بسيكلة. 

كالذم عرؼ عدة  1949الصادر عاـ  أما في انجمترا فقد نظـ المساعدة القانكنية القانكف 
(، كتعتبر جمعية القانكف كىي بمثابة نقابة المحاميف في 1971، 1964، 1960تعديبلت سنكات )

الجزائر، الجية المخكلة بتقديـ المساعدة القانكنية تحت إشراؼ مستشار المحكمة، كتشمؿ المساعدة 
بكامؿ اجراءاتيا كمراحميا، كىي متاحة األعماؿ التي تسبؽ رفع الدعكل ك الدعاكل في حد ذاتيا 

( جنيو استرليني، ك يحصؿ عمى ىذه الخدمة مجانا أك 125لكؿ شخص ال يزيد رأسمالو عف )
( جنيو استرليني، ميما كاف دخمو كي يحصؿ عمى مشكرة مف 1مقابؿ مبمغ رمزم يساكم كاحد )

 3أحد المحاميف المتطكعيف.
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مف خبللو معرفة ىؿ يستحؽ الشخص الطبيعي أك ك في الجزائر يحدد معيار قيمي يمكف  
، لكنو أعطى إشارات عمى إمكانية تقدير 71/57المعنكم المساعدة القضائية أـ ال بمكجب األمر 

ذلؾ ك ربما يخضع لمسمطة التقديرية لجيات معينة أشار إلييا، ك يكجد مكتب مساعدة عمى مستكل 
، كما يكجد لدل كؿ مكتب مساعدة قضائية ممثبل المحاكـ، المجالس القضائية، ك المحكمة العميا

 .71/57( مف األمر 3عف إدارة الضرائب المختمفة كفقا لممادة )
( 6ك في الطمب الذم يكجيو الطالب إلى مكتب المساعدة القضائية ينبغي بحسب المادة ) 

افة مف ذات األمر أف تتضمف مستخرجا مف جدكؿ الضرائب أك شيادة عدـ فرض الضريبة باإلض
إلى تصريح يثبت فيو الطالب قمة مكارده مع بياف مفصؿ ألسباب معاشو، ك ىذا الطمب ينبغي أف 
يؤكد صحة تصريحو أماـ رئيس المجمس الشعبي البمدم لمحؿ إقامتو ك يشيد لو ىذا األخير كجكبا 

 في أسفؿ التصريح بذلؾ.
الب ك أف يفصؿ في كيباشر المكتب إجراءات التحقيؽ فيما يخص عدـ كفاية مكارد الط 

ذلؾ عمى كجو السرعة ك إف رأل أنو ال يستحؽ فإنو يمنح كجكبا فرصة لمطعف أماـ الطالب بحسب 
، ك في حاؿ قبكؿ المساعدة فإف المكتب غير ممـز بإبراز أسباب 71/57( مف األمر 7المادة )

 مر.( مف نفس األ10قبكلو لكف إف رفض الطمب كجب عميو تسبيب الرفض بحسب المادة )
( أياـ مف قبكؿ الطمب بشكؿ نيائي يجب عمى رئيس الجية القضائية 3ك في خبلؿ ) 

المختصة أف يطمب مف رئيس النقابة الكطنية لممحاميف، أك مف مساعده أك ممف يمثمو، تعييف 
 . 71/57( مف األمر 11محاـ مكجكد في أقرب إقامة بحسب المادة )

 قضاء الجنائيالفرع الثاني: المساعدة القضائية في ال
تتخذ المساعدة القضائية في القضاء الجنائي عدة صكر )أكال(، ك مف المساعدة أيضا  

 تعييف محاـ مع مجانية بعض األعماؿ اإلجرائية )ثانيا(.
 صور المساعدة القضائية -أوال

تختمؼ المساعدة القضائية مف نظاـ تشريعي آلخر ك مف دكلة ألخرل، لكنيا تنحصر في  
 ال يمكف أف تتعداىا كىي: أربعة صكر

: المساعدة القضائية تشرؼ عمييا تنظيمات غير حككمية كنقابة المحاميف الصورة األولى 
كمية، ك مختمؼ أنكاع الجمعيات، ك الجمعيات القانكنية، األحزاب السياسية، المنظمات غير الحك

 سكسكني.ؽ كما ىك حاصؿ في النظاـ األنجمك قد تتكلى الدكلة اإلنفاك 
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: المحكمة ىي المشرؼ األكؿ عمى تنظيـ المساعدة القضائية باختيار لصورة الثانيةا 
المحامي الذم سيتكلى الدفاع عف كؿ شخص غير قادر ك ىك المعمكؿ بو في: استراليا، البرازيؿ، 

 بمغاريا، شيمي، ككلكمبيا، ككت ديفكار، ككبا، السمفادكر، اليكناف، المجر، ك بكلندا.
: الدكلة ىي مف تشرؼ عمى المساعدة القضائية لكؿ شخص غير قادر عف الصورة الثالثة 

 طريؽ محاميف يعممكف لدييا ليذا الغرض.
: يتكلى المساعدة القضائية مكاتب المساعدة المكجكدة في كؿ محكمة ك الصورة الرابعة 

يار ىي مف تتكلى تككيؿ المحاميف لمدفاع عف غير القادريف، كما أنو مف المتاح لمشخص اخت
 1المحامي الذم سيدافع عنو كىك المعمكؿ بو في فرنسا ك بمجيكا.

المتعمؽ بالمساعدة القضائية،  71/57( مف األمر 3ك ىك نفس األمر في الجزائر بمكجب المادة )
حيث يكجد مكتب لممساعدة عمى مستكل كؿ محكمة، مجمس قضائي، ك عمى مستكل المحكمة 

 العميا.
 مجانية بعض األعمال اإلجرائيةتعيين محام مع  -ثانيا
 تعيين محام يتولى مسؤولية الدفاع  -5

بصفة جمية في المادة تظير المساعدة القضائية مضمكنة في المادة المدنية لكف قيمتيا  
الجزائية حيث تتخذ أكؿ صكرة ليا ك ىي ضركرة تعييف محاـ، كىذا ما نصت عميو المادة 

( مف 1ك كذلؾ نص عميو المبدأ ) ،المدنية ك السياسية/ك( مف العيد الدكلي لمحقكؽ 14/3)
حيث أعطى لكؿ شخص الحؽ في طمب مساعدة مف محاـ  بادئ األساسية بشأف دكر المحاميفالم

( الذم 5ائية، ك ىك ما يكافؽ المبدأ )ز عنو في جميع مراحؿ اإلجراءات الجيختاره بنفسو لمدفاع 
( فمف حؽ المتيميف الذيف 6ساعدة، كبمكجب المبدأ )يكجب عمى السمطة القضائية إفادتو بيذه الم

لـ يعيف ليـ محاـ في أف يعيف ليـ محاـ ذا خبرة ك كفاءة تتفؽ ك طبيعة الجريمة المتيـ بيا حتى 
 يستفيدكا مف مساعدة فعالة.

كيككف  71/57( مف األمر 25المادة ) كىك كذلؾ ما جاء النص عميو في الجزائر بمكجب 
ك التي جاء نصيا كما  01/06يا لكنيا لـ تمبث أف عدلت بمكجب القانكف رقـ بعينحاالت ذلؾ في 

 يمي:" يتـ تعييف محاـ مجانا في الحاالت اآلتية:
لجميع القصر الماثميف أماـ قاضي األحداث أك محكمة األحداث أك أية جية جزائية  -1

 أخرل،
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 مكاد الجنح،لممتيـ الذم يطمبيا أماـ قاضي التحقيؽ أك المحكمة التي تفصؿ في  -2
لمطاعف بالنقض إذا طمبيا أماـ الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا عندما تتجاكز العقكبة  -3

 ( سنكات سجنا نافذة،5المحككـ بيا عميو خمس )
 إذا كاف المتيـ مصابا بعاىة مف شأنيا أف تؤثر عمى دفاعو، -4
( مكرر 29)لممتيـ الذم يطمبيا أماـ محكمة الجنايات مع مراعاة أحكاـ المادة  -5

 أدناه".

ضركرة تعييف محاـ لمحدث بصفة الزامية  ؽ إ ج عمى( 454/2المادة ) ك كذلؾ نصت 
مف قبؿ قاضي األحداث، جاء فييا: "إذا لـ يختر الحدث أك نائبو القانكني مدافعا عنو عيف لو 

 .قاضي األحداث مف تمقاء نفسو مدافعا أك عيد إلى نقيب المحاميف باختيار مدافع لمحدث"

ؽ إ ج عمى ما  (292المادة )فقد نصت  المتيـ المصاب بعاىة تعكؽ دفاعو ك بخصكص
يس مف تمقاء : "إف حضكر محاـ في الجمسة لمعاكنة المتيـ كجكبي كعند االقتضاء يندب الرئيمي

: "كيككف ندب مدافع لتمثيؿ ؽ إ ج فقد نصت عمى أنو (351/2المادة )، أما نفسو محاميا لممتيـ"
 ".أك كاف يستحؽ اإلبعاد كبيا إذا كاف المتيـ مصابا بعاىة طبيعية تعكؽ دفاعوالمتيـ كج

ترتيبا كاضحا لكيفية االستفادة مف المساعدة في ىذه الحالة  71/57رقـ مر األك قد تضمف 
فقد يعيف المحامي تمقائيا في مرحمة التحقيؽ ك يستمر اإلجراء فيما سيأتي مف مراحؿ، أك قد يعيف 

حاكمة مف قبؿ رئيس الجية القضائية المختصة، ك يصدر ىذا التعييف عمى ضكء في جمسة الم
الحالة الصحية لممتيـ أك بناء عمى معمكمات مؤكدة بدالئؿ قاطعة، ك بذلؾ تككف المساعدة متاحة 

 1في الجنح كالجنايات عمى حد سكاء.
( 351/3مادة )إذا كاف المتيـ معرضا لعقكبة اإلبعاد، فقد نص المشرع عمى ذلؾ في ال ك

مف قانكف االجراءات الجزائية الجزائرم، حيث جاء فييا: "كيككف ندب مدافع لتمثيؿ المتيـ كجكبيا 
لينص عميو في المادة  71/57رقـ  مراألإذا كاف المتيـ.... يستحؽ عقكبة اإلبعاد"، ثـ جاء 
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 2001مام  22المؤرخ في  01/06(، لكف لـ يعد يجرم بو العمؿ منذ صدكر القانكف 25/2)
 1(.25الذم حذفو بعد التعديؿ الذم طرأ عمى المادة )

 ك قد يككف التعييف التمقائي لمحاـ بناء عمى طمب المتيـ في الحاالت اآلتية:
( ؽ.إ.ج يقتصر عمى تمبية طمب المتيـ في 351/2كاف القانكف بمكجب نص المادة )  -1

 يشمميا نظاـ المساعدة فإنو البناء في مرحمة المحاكمة فقط، أماـ قبميا لو تعييف محاـ 
أصبح يمكف لممتيـ االستفادة مف الدفاع  71/57رقـ مر األ، لكف بصدكر القضائية
 جمسة المحاكمة.في أماـ قاضي التحقيؽ أك  -تعييف محاـ -المجاني

المعدؿ ك المتمـ  01/06القانكف رقـ عند مثكؿ المتيـ أماـ المحكمة الجنائية: فبمكجب   -2
( منو عمى كجكب تقديـ طمب لمحصكؿ عمى 25/5نصت المادة ) 71/57لؤلمر رقـ 

( مكرر بشأف 29مع األخذ بعيف االعتبار ما جاءت بو المادة ) المساعدة القضائية،
 المكافأة المالية الكاجب دفعيا لممحامي.

عند مثكؿ الطاعف بالنقض أماـ الغرفة الجنائية لممحكمة العميا ك قد حكـ عميو بعقكبة  -3
 01/06( المعدلة بالقانكف رقـ 25/3بمكجب المادة ) ( خمسة سنكات سجنا نافذة5تجاكز )

، كحتى ك لك تقرر إعادة المتعمؽ بالمساعدة القضائية 71/57المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ 
تكييؼ الجريمة مف جناية إلى جنحة يبقى األصؿ ىك اإلدانة التي صدر عمى أساسيا 

  2محاـ. الحكـ كشرط لبلستفادة مف تعييف

 مجانية بعض األعمال اإلجرائية -2

تظير المساعدة القضائية في المادة الجزائية في صكرة أخرل كىي مجانية بعض األعماؿ  
اإلجرائية فقد يرغب المتيـ بعد إحالة الممؼ عمى جية الحكـ بعد استكماؿ مجريات التحقيؽ ك قبؿ 
تاريخ بدأ المحاكمة، أف يطمب سماع شيكد أك تقديـ كثائؽ أك إجراء تحقيؽ فييا سعيا منو إلظيار 
الحقيقة، لكف اإلقداـ عمى مثؿ ىذه اإلجراءات يتطمب مصاريؼ تقع عمى عاتؽ المتيـ أك مف 
حقاؽ العدالة يبرز اإلعفاء  يطمبيا، ك أماـ مقتضيات العدالة الجنائية التي تسعى إلظيار الحقيقة كا 
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 في فرنسا 1851جانفي  22مف ىذه المصاريؼ، كيرجع األصؿ التاريخي ليذه المجانية لقانكف 
 ( منو.22بمكجب المادة )

عمى مجانية /ك( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية 14/3المادة )ك قد نصت  
ال يحمؿ أك  ،حصكؿ الشخص المتيـ عمى مساعدة قضائية في حاؿ ندب محاـ لمدفاع عنو كجكبا

 المتيـ عمى سداد أجر ىذا الدفاع إذا لـ يكف في إمكانو.
( مف المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف عمى تكفؿ 3نص في ىذا الشأف المبدأ ) كما 

ينص العيد الدكلي لمحقكؽ ك الدكلة بالجانب المالي لكؿ مساعدة بشرط أف يككف ىناؾ عكز، 
ىي تكفير مترجـ مجانا بمكجب رل لممساعدة القضائية المجانية ك المدنية ك السياسية عمى صكرة أخ

 ( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ.6/ب/40/2المادة )نفس الشيء كرد في /د(، ك 14/3المادة )
، حيث يمكف 71/57رقـ مر األ( مف 27قد طبقو المشرع الجزائرم بمكجب المادة )ك  

لرؤساء المحاكـ الجنائية ك رؤساء المحاكـ قبؿ يكـ الجمسة أف يأمركا باستدعاء الشيكد الذيف 
ليـ ىؤالء ضركرية في إظيار الحقيقة ك ، إذا كانت شيادة معكزال يذكرىـ المتيـ أك المشتبو فيو

ال بشرط أف يككف مقدـ الطمب معكزا ك لكف  إظيار أية كثيقة أك التحقيؽ فيياالحؽ في أف يأمركا في 
 1يممؾ الماؿ الكافي لمباشرة ك تحمؿ تبعات األعباء المالية ليذه اإلجراءات.

المتعمؽ بالمساعدة القضائية تمنح  71/57مر ( مف األ28كىناؾ حاالت حددتيا المادة ) 
 فييا المساعدة بحكـ القانكف إلى:

 أرامؿ الشيداء غير المتزكجات، -1
 معطكبي حرب التحرير، -2
 القصر األطراؼ في الخصكمة، -3
 لكؿ طرؼ مدع في مادة النفقات، -4
 لؤلـ في مادة الحضانة، -5
 حقكقيـ.لمعماؿ في مادة حكادث العمؿ ك األمراض المينية ك إلى ذكم  -6

 المطمب الثاني: حق االستعانة بمحام
أىـ عنصر في حؽ الدفاع ىك حؽ الشخص سكاء كاف متيما أك ضحية في االستعانة  

بمحاـ، ففي بعض األحياف حتى ك لك كاف الشخص بارعا  في القانكف ك متمكنا منو فإنو أماـ 

                                                 
 .92، 91بطاىر تكاتي، المرجع السابؽ، ص  -1
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قكبة ك أماـ كثرة األسئمة، قد يصاب كطأة التيمة المكجية ك محاكلة النيابة العامة الدفع بو إلى الع
 ىذا المتيـ باالرتباؾ ك ربما بالخكؼ ما قد يؤدم بو إلى تضاؤؿ حظكظو في البراءة ىذا مف جية.

ك مف جية ثانية فقد يككف المتيـ بعيدا كؿ البعد عف الدراسات القانكنية، ك ربما يككف أميا  
ر المحامي بالغة األىمية، ك حتى الضحية يتطمع ال يعرؼ ال القراءة ك ال الكتابة فالحاجة ىنا لدك 

 إلى محاـ كؼء لمدفاع عف حقو بكؿ صرامة ك تفاف.
فدكر المحامي أقرب ما يككف منو في الدفاع ك حماية حقكؽ اإلنساف عف غيره مف  

مككنات السمطة القضائية، ك ىذا ما سيتـ تناكلو في ىذا الجزء مف الدراسة البحثية مف خبلؿ ىذيف 
 عيف بأكثر تفصيؿ:الفر 

 الفرع األكؿ: المحامي عكف لمقضاء
 الفرع الثاني: إلتزاـ المحامي بالدفاع عف حقكؽ اإلنساف

 
 الفرع األول: المحامي عون لمقضاء

 حتى يككف المحامي سندا ك ظييرا لمقضاء الجنائي في إظيار عدالتو فإنو يتكجب: 
لغة )أكال(، ك ىذا الحضكر لمدفاع عف أم حضكر المحامي كؿ أطكار الدعكل لما لو مف أىمية با

 شخص ميما كانت صفتو يبرز بكؿ كضكح أىمية دكر المحامي في عدالة القضاء الجنائي )ثانيا(
 ية حضور المحامي كل مراحل الدعوىأىم -أوال

( إلى ممارستيا 12نظرا لنبؿ مينة المحاماة كأىميتيا تطمعت ركح كىمة ممؾ فرنسا لكيس ) 
ىذا الصدد: "لك لـ أكف ممكا عمى فرنسا لكددت أف أككف محاميا"، كىذا النبؿ يرجع حيث قاؿ في 

إلى أىمية مقاصد المحاماة كمينة شريفة تسعى إلى إحقاؽ العدؿ ك إرجاع الحقكؽ ألصحابيا ك 
 1إبعاد المظالـ عف الناس.

 2.(Mercenaire)لكف البعض مف الفقو شبو المحامي في عبلقتو بمككمو بالمرتزؽ 
فكجكد المحامي بجانب المتيـ في كؿ أطكار الدعكل الجنائية ىك أحد كجكه مبدأ تساكم  

يبعث الطمأنينة في  فيذا الحضكراألسمحة كىك كسيمة أساسية ال غنى عنيا في الدعكل العادلة، 
جرائي، كىذا ما يتيح لممتيـ أف يتشاكر مع المحامي نفس المتيـ بما يحكزه  مف زاد عممي قانكني كا 

محاميو في كؿ ما يتعمؽ بحقكقو ك التزاماتو فحتى كلك كاف شخص المتيـ خبيرا بالقانكف فإنو ال 

                                                 
 .176د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Thibaut Slingeneyer,Ibid, p 659.  
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محالة سيعجز عف الدفاع عف نفسو بالشكؿ البلئؽ، ألنو ثبت عمميا عجز المتيـ عف السيطرة عمى 
 1التيـ التي تحاصره. أعصابو كضبط نفسو أماـ

فميما كانت فصاحة المتيـ ك رباطة جأشو، فإنو قد ينعقد لسانو ك تخكر قكاه خكفا مف  
إلصاؽ التيمة بو ك ىك برمء، ضؼ إلى ذلؾ فإف القاضي الجنائي ميما كاف محايدا فإنو يأخذ 

ريد أف يفمت مف المتيـ في أكؿ األمر بظاىر االتياـ، حيث يرل فيو ذلؾ المخطئ ك المذنب الذم ي
 2العقاب.
كىذا ما يجعؿ مف حؽ االستعانة بمحاـ في مراحؿ الدعكل المختمفة أمرا بالغ األىمية،  

 3باعتباره حقا مف حقكؽ الدفاع ال يمكف االستغناء عنو ك ال النككص عميو.
ك عندما يتدخؿ المحامي لمصمحة مككمو ىك باألساس يقكـ بدكر اجتماعي ال يخمك مف  
 4قي ك عممي تطبيقي في آف كاحد.جانب خم
كال يسيء إلى عمؿ المحامي بحسب بعض الفقو دفاعو عف متيـ أقر بالتيمة المنسكبة  

إليو، ألف ذلؾ ال يعدك ككنو دفاعا عنو كي ال يجاكز العقاب الحد المعقكؿ تجاىو بشكؿ ليس لو 
الناس إلى الجاني مف  مبرر أك أف تطبؽ عميو العقكبة بغير سند صحيح، كىك ما قد يغير نظرة

 5السخط عميو إلى التعاطؼ معو ك احتقار عدالة القضاء بعد ذلؾ.
 6،فعبلقة المحامي بمككمو ىي باألساس في الدفاع عنو ك ىي مف متطمبات الكفاءة المينية 

 29المكافؽ لػ  1434ذم الحجة  24المؤرخ في  13/07( مف القانكف رقـ 2فقد نصت المادة )
عمى أف:" المحاماة مينة حرة ك مستقمة تعمؿ عمى  7لمتضمف تنظيـ مينة المحاماة،ا 2013أكتكبر 

حماية ك حفظ حقكؽ الدفاع ك تساىـ في تحقيؽ العدالة ك احتراـ مبدأ سيادة القانكف"، ك ليذا فأىـ 
" يقكـ المحامي بتمثيؿ األطراؼ ( مف نفس القانكف:5ك أنبؿ ميمة لممحامي ما جاءت بو المادة )

 عدتيـ ك يتكلى الدفاع عنيـ كما يقدـ ليـ النصائح ك االستشارات القانكنية".مساك 

                                                 
 .756السابؽ، ص د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -1

 .178، المرجع السابؽ، ص الكسيط في شرح قانكف المرافعاتد. أحمد السيد صاكم،  -2

 .134(، المرجع السابؽ، ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -3
4
-ThibautSlingeneyer,Ibid, p 655. 

 .179، المرجع نفسو، ص الكسيط في شرح قانكف المرافعاتد. أحمد السيد صاكم،  -5
6
-ThibautSlingeneyer,Ibid, p 658. 

  .2013أكتكبر  30المكافؽ لػ  1434ذم الحجة  25(، مؤرخة في 55الجريدة الرسمية العدد ) -7
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لكف يبقى المتيـ في الدعكل الجنائية ىك األصؿ ك المحامي مجرد نائب عنو، فإذا أراد  
المتيـ أف يقدـ دفاعو بالشكؿ الذم يراه مناسبا ك ىك متمسؾ ببراءتو، فإنو يجب عمى المحكمة في 

 1حتى ك إف تعارضت طمباتو مع رأم محاميو. عض الفقوو بحسب بىذه الحالة سماع
فإننا نقؼ أماـ أىمية المحاماة في نصرة المظمـك  نا إلى الشريعة اإلسبلمية الغراءك إذا رجع 

 ك دفع الظمـ عنو، كفي ضركرة كجكد محاـ مع الشخص الذم يطمبو دفاعا عنو.
كىك أف يككؿ  شريعة اإلسبلميةفي ال فالتككيؿ في الدعكل ألم سبب كاف جائز لمف شاء 

صاحب الحؽ غيره في خصكمتو، ألف المحاماة في المغة يراد بيا النصرة ك النجدة ك المنفعة، 
أك  سبلمية ىك نظاـ التككيؿ بالخصكمةبالرغـ مف أف الذم كاف معركفا عند فقياء الشريعة اإل

اكؿ بيف الفقياء في بداية صدر الككالة بالخصكمة، أما مصطمح المحاماة فيك حديث لـ ي تد
 2اإلسبلـ.
ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب  ":قولو تعالىكتظير مشركعية المحاماة مف كتاب اهلل عز كجؿ في  

مدافعا ك  أم مجادال، (505)النساء "ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك الّمُو َواَل َتُكن لِّْمَخآِئِنيَن َخِصيماً 
 3عف الخكنة، لكف ك بمفيـك المخالفة فإنو مشركع ك جائز ك مأجكر بو الدفاع عف غير الخائنيف.

جاءت في حديث الرسكؿ  ـ أف مشركعية المحاماة مف السنةكيرل جانب مف فقياء اإلسبل 
سمع "صمى اهلل عميو كسمـ" عنيا، فعف أـ سممة رضي اهلل عنيا أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

نو يأتيني الخصـ، فمعؿ بعضكـ أف يككف  خصكمة بباب حجرتو فخرج إلييـ: فقاؿ:" إنما أنا بشر كا 
أبمغ مف بعض فأحسب أنو صادؽ فأقضي بذلؾ، فمف قضيت لو بحؽ مسمـ فإنما ىي قطعة مف 

 4النار فميأخذىا أك يتركيا".
مة السرخسي، كالذم يقكؿ شمس األئ كعية المحاماة في الديف اإلسبلميك فيما يخص مشر  

مصطمح المحاماة حينيا، حيث قاؿ: " قد لجاء قكلو في التككيؿ كفقا لما ذكر سابقا مف عدـ معرفة 

                                                 
 .136(، المرجع السابؽ، ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -1

الدعكل بيف نظرية التككيؿ في  -د. رجائي سيد أحمد العطافي الفقي، المحاماة في الشريعة اإلسبلمية  -2
 .539،  537، ص 2006، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، -المتخاصميف في الشريعة اإلسبلمية

د. عبد الناصر مكسى أبك البصؿ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك نظاـ القضاء الشرعي، دار الثقافة،  -
 .77، ص 2005بدكف ذكر البمد، 

 .557العطافي الفقي، المرجع السابؽ، ص  د. رجائي سيد أحمد -3

 .545د. رجائي سيد أحمد العطافي الفقي، المرجع نفسو، ص  -4
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جرل الرسـ عمى التككيؿ عمى أبكاب القضاة مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا ىذا 
 1مف غير نكير منكر ك ال زجر زاجر".

حضكر الخصكمات ككؿ عنو عنو أبي طالب رضي اهلل  ك بسبب كراىة سيدنا عمي بف 
عقيبل بف أبي طالب كجعفر ك غيرىـ لينكبكا عنو في حضكرىا، فقد ثبت عنو قكلو: "إف لمخصكمة 

ني ألكره أف أحضرىا". ف الشيطاف ليحضرىا كا   2قحما كا 
عند  لقولو تعالىفإنو ال يجكز الدفاع عف الباطؿ  لرغـ مف أف المحاماة مقبكلة شرعاكبا 

َواَل ُتَجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْختَاُنوَن َأنُفَسُيْم ِإنَّ الّمَو اَل ُيِحبُّ َمن  :"صمى اهلل عميو كسمـ لمرسولنييو 
 (.507) النساء" َكاَن َخوَّانًا َأِثيماً 

ُيَجاِدُل الّمَو َعْنُيْم َيْوَم َأنُتْم َىتُؤالء َجاَدْلُتْم َعْنُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفَمن  َىا"و قولو تعالى: 
 3.(509النساء ) "اْلِقَياَمِة َأم مَّن َيُكوُن َعَمْيِيْم َوِكيالً 

ك أغمب الدكؿ العربية باستثناء األردف تقريبا سكتت عف حؽ االستعانة بمحاـ في مرحمة  
االستدالؿ، لكف في المقابؿ ىناؾ مف الدكؿ الغربية التي حرصت عمى ىذا الحؽ كالكاليات المتحدة 

ئية ( مف قانكف اإلجراءات الجنا96/3األمريكية، بريطانيا، ألمانيا، ك الياباف، فقد نصت المادة )
اإليطالي عمى أنو: "يجكز تعييف محاـ لمدفاع عف المتيـ عند االستيقاؼ أك القبض أك الحبس 

 ( ما داـ المتيـ لـ يعينو بعد".2االحتياطي بكاسطة قريب لو ك بالشكؿ الكارد في الفقرة )
أعطى الحؽ لممشتبو فيو باالستعانة  فقد 1993أكت  24أما في فرنسا ك بصدكر قانكف  
( 114، كنفس األمر كرد في المادة )ي مرحمة االستدالؿ ما عدا جرائـ اإلرىاب ك المخدراتبمحاـ ف

ائية الفرنسي، كالتي تضع عمى عاتؽ كؿ قاض إلزاما يقضي بضركرة ز مف قانكف اإلجراءات الج
إخبار المتيـ ك إببلغو بحقو في اختيار محاـ مف بيف المحاميف المقيديف في الجدكؿ أك المصرح 

ذلؾ، ك في حالة لـ يختر المتيـ محاميا فالقاضي مجبر بأف يعيف لو محاميا منذ بدء ليـ ب
اإلجراءات، كىك نفس االلتزاـ الذم يقع عمى قاضي التحقيؽ فيك مجبر بأف يبمغ المتيـ بحقو في 

ف لـ يفعؿ ذلؾ يترتب البطبلف.  4االستعانة بمحاـ ك يتيح لو ذلؾ كا 
حقيؽ االبتدائي إذا تـ تكقيؼ أم شخص لمنظر كجب عمى ففي مرحمة االستدالؿ أثناء الت 

( مكرر ؽ إ ج، ك بمكجب نص 51ضابط الشرطة القضائية أف يخبره بكؿ حقكقو بحسب المادة )

                                                 
 543د. رجائي سيد أحمد العطافي الفقي، المرجع السابؽ، ص  -1

 .76د. عبد الناصر مكسى أبك البصؿ، المرجع السابؽ، ص  -2

 .8د. رجائي سيد أحمد العطافي الفقي، المرجع نفسو، ص  -3

 .758د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -4
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فإنو في حالة تمديد التكقيؼ لمنظر يمكف  15/02( مف نفس المادة المعدلة باألمر رقـ 3الفقرة )
ي الجرائـ العابرة لمحدكد ك اإلرىابية ك كؿ ما يتعمؽ لممتيـ أف يستفيد مف زيارة محاميو، لكف ف

( مف المادة ذاتيا ال يمكنو تمقي زيارة مف محاميو إال بعد 4بالصرؼ ك الفساد فإنو بمقتضى الفقرة )
 انقضاء نصؼ المدة القصكل لمتكقيؼ لمنظر في ىذه الجرائـ.

ثة بينيما عمى أال تتجاكز مدة ك يجب أف يككف لقاء المتيـ بمحاميو في قاعة تضمف سرية المحاد
 ( مكرر ؽ إ ج.51( مف المادة )6، 5( دقيقة، كفقا لما جاءت بو الفقرتيف )30الزيارة )

/ج( مف االتفاقية األكركبية، فقد أقرت حؽ االستعانة بمحاـ، كلك 6/3كنفس الشيء كرد في المادة )
غـ مف عدـ ذكرىا بشكؿ صريح كاف لمجرد الحصكؿ عمى نصيحة قانكنية في أقساـ الشرطة، كبالر 

أنو إذا  Imbrioccia .v. Switzerlandفي االتفاقية األكربية إال أف المحكمة األكركبية رأت في قضية 
 1طمب المتيـ الحؽ في االتصاؿ بمحاميو فيجب عمى الدكلة مكافاتو بذلؾ مف غير معارضة.

ك ال يستطيع المحامي  2،إسداء النصح ك دكر في الدفاع في فمممحامي دكراف ىاماف: دكر
المعيف تمقائيا بعكض أك بدكف عكض أف يمتنع عف تقديـ المساعدة لممتقاضي مف دكف تقديـ مبرر 
لذلؾ سكاء لمنقيب أك لمندكبو، ك إذا أصر المحامي بالرغـ مف عدـ كجكد مبرر عف تقديـ المساعدة 

ر، أك التكبيخ، أك اإليقاؼ المؤقت فإنو يصدر في حقو بعد إحالتو عمى المجمس التأديبي إما اإلنذا
عف ممارسة المينة عمى أال يتجاكز اإليقاؼ سنة كاممة كحد أقصى، ك يمكف حتى أف يشطب مف 
جدكؿ منظمة المحاميف ك ال يستطيع بعدىا أف يمتحؽ بأية منظمة أخرل سكاء كمحاـ أك كمحاـ 

 3متربص.
أكػػػثر الػػدكؿ مراعػػػاة لحػػؽ المشتبو فيػػو باالستعانة كتػػعتبر الػػػكاليات المتحػػدة األمريكيػػة مف  

 Miranda .v. Arizona."4في قضية " 1966بمحاـ بعد صدكر حكـ المحكمة العميا لعاـ 
حضكر المحامي في مرحمة المحاكمة مف اإلجراءات الجكىرية كال ينبغي بأم حاؿ أف ك  

ا بجناية، ك تؤكد المحكمة العميا يككف إجراء شكميا ك فقط خصكصا إذا كاف الشخص متيم
األمريكية أف حؽ االستعانة بمحاـ ىك مف أبرز أساسيات المحاكمة المنصفة ك ترفض تنازؿ المتيـ 

 5عف ىذا الحؽ خصكصا إذا لـ يكف ليذا التنازؿ ما يبرره.

                                                 
 .759، 758د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Michel Seurin, Le point de vue du magistrat du parquet, revue pénitentiaire et de droit pénal, 

éditions Cujas France, n˚2 Juin 2005, p 387.   
  المتضمف تنظيـ مينة المحاماة. 13/07( مف القانكف رقـ 119، 11المادتاف ) -3
 .760د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -4

 .770، 769د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص -5
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 و دوره في عدالة القضاء الجنائي المحامي -ثانيا
و الدفاع عف المتيـ أك غيره ك سعيو إلظيار يبرز دكر المحامي بشكؿ كبير في محاكلت 

الحقيقة ك إحقاؽ العدالة، لكف بالمقابؿ فإف دكر القاضي أيضا ال يستياف بو فيك الحكـ ك المرجح 
و القكؿ الفصؿ، كىك ما ذىب إليو شيخ القضاة لمحكمة النقض المصرية في أكلى يليرجع إك 

مؿ القاضي كعمؿ المحامي لك جدت أف عمؿ إلى القكؿ: "إذا كازنت بيف ع 1931جمساتيا عاـ 
ح، أما ميمة المحامي فيي الخمؽ المحامي أدؽ ك أخطر، ألف ميمة القاضي ىي الكزف كالترجي

 1اإلبداع ك التككيف".ك 
كيسمي بعض الفقو المحاميف برجاؿ القضاء الكاقؼ، كاعتبركىـ بمثابة األخ الشقيؽ لمقضاة  

القانكف، فالمحامي يشرح القضية ألنو تجمعيـ غاية كاحدة كىي تحقيؽ العدالة ك تحقيؽ سيادة 
يبدم المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا كؿ قضية، ك يبرز رأم كؿ طرؼ كحججو كأسانيده ما يسيؿ ك 

ميمة القاضي الذم يككف بمثابة الحكـ الفاصؿ بيف األطراؼ عمى ضكء ما حضره المحامي مف 
 2ألجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة.

كيرل بعض الفقو أف استقبلؿ المحاماة جزء ال يتجزأ مف استقبلؿ القضاء، كأنو باستقبلليا  
مح باحتراـ كىك ما يس تحقيؽ قضاء عادؿ كمنصؼعف أم تأثير خارجي ال محالة سيساىـ في 

( مف القانكف رقـ 2ك ىك ما نص عميو أيضا المشرع الجزائرم في المادة ) 3،حقكؽ اإلنساف
 المتضمف تنظيـ مينة المحاماة. 13/07

كقد تـ التأكيد عمى ذلؾ في مشركع مبادئ استقبلؿ المحاماة الصادر بصقمية ما بيف  
كد نظاـ عادؿ كمنصؼ إلقامة ك مما جاء بو المشركع ما يمي: "إف كج 1982( مام 10-14)

العدالة كالحماية الفعالة لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية يتكقفاف عمى استقبلؿ المحاميف بقدر ما 
 4يتكقفاف عمى استقبلؿ ك نزاىة السمطة القضائية".

كيرل جانب مف الفقو أف المحامي ىك أكثر رجؿ في القضاء الجنائي يسعى إلى تحقيؽ  
فتكجو إليو أصابع االتياـ  ،قضية ألم سبب كاف ةعندما يخسر أي ضحيتيا األكؿالعدالة، كىك 

 بالتقصير ك عدـ القدرة ك المعرفة.

                                                 
لفكر الجامعي د. محمكد صالح العادلي، الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي بالمحافظة عمى أسرار مككميو، دار ا -1

 .18، ص 2003اإلسكندرية، مصر 

 .175، المرجع السابؽ، ص الكسيط في شرح قانكف المرافعاتد. أحمد السيد صاكم،  -2

 .141د. محمد تاج الديف الحسيني، المرجع السابؽ، ص  -3

 .143د. الحسيف بكفيـ، المرجع السابؽ، ص  -4
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كالمحاماة باإلضافة إلى إسياميا في حفظ السبلـ المجتمعي ك إحقاؽ العدؿ االجتماعي،  
أماـ سمطة االتياـ  فإنيا تساىـ في احتراـ مبدأ المساكاة أماـ القضاء حيث ال يترؾ المتيـ كحيدا

 1دكف أف يجد مف يقؼ معو لدحض ىذه االتيامات ك مقارعة الحجة بالحجة.
ة عادلة لفرد مف حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ مرتبط أيضا بحؽ المجتمع في كفالة محاكمك 

 2.في التنازؿ عف االستعانة بمحاـ ىذا الحؽ كذلؾ حؽ المتيـ أفراده، ك يقابؿ
فالمحاماة  إحقاؽ العدالة ك صيانة حؽ الدفاعأىمية بالغة في  محاـ لوحؽ االستعانة بك  

شريؾ القضاء في تحقيؽ العدالة مف خبلؿ حماية سيادة القانكف ك حقكؽ اإلنساف، ككؿ ذلؾ ىك 
حامي دكرا كبيرا في إظيار الحؽ حماية في األصؿ لممصمحة العامة لممجتمع حيث يممؾ الم

قكع في الخطأ كالذم قد يتأذل منو شخص برمء، كىك ما ييدد مساعدة القاضي عمى تجنب الك ك 
 حقكؽ اإلنساف في الصميـ خصكصا كأف القانكف ينطمؽ مف فرضية مصطنعة كىي عمـ الناس

 3!كىك ما ال يككف متاحا لمعظـ الناس بالقاعدة القانكنية بمجرد النشر
مساعدة القاضي عمى كما أف الحؽ في االستعانة بمحاـ يبرز دكر المحامي الفعاؿ في  

 4الكصكؿ إلى حكـ عادؿ.
كيتقدـ عمى أم تعييف إلزامي أك تمقائي  لمتيـ في اختيار محاميو ىك األصؿكحؽ ا 

لممحامي مف جانب المحكمة ألنو يمثؿ حالة استثنائية في حاؿ امتنع المتيـ عف تعييف مدافع لو، 
ت اإلشارة إلييا، كاألكلكية لممحامي أك في حاؿ كاف ذلؾ يدخؿ ضمف المساعدة القضائية التي سبق

كؽ اإلنساف إعطاء قائمة المدني عمى غيره مف المحاميف العسكرييف، فقد رأت المجنة األكركبية لحق
ف في حيف أف المحامي المدني مكجكد يعد انتياكا لحؽ المتيـ في اختيار ك ف عسكريك بيا محام
 5محاميو.
الحيمكلة دكف اتصاؿ المتيـ بمحاميو ألم  يؿ المحاكمة الجنائية غير عادلة ىكما يجع 

سبب كاف، كالتيديد بسحب رخصة المحامي أك باإلكراه ك التيديد بالعنؼ، ك حتى استراؽ السمع 
لمحكار الدائر بيف المحامي ك المتيـ أك التجسس عميو أك عمى كسائؿ االتصاؿ بينيما، كقد شددت 

                                                 
 .179، 177، ص السابؽالمرجع ، المرافعاتالكسيط في شرح قانكف د. أحمد السيد صاكم،  -1

 .23عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص د.  -2

 .757، 755عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص د.  -3

 .178إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص د.  -4

 .776، 771عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص د.  -5
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بشكؿ سرم، كاعتبرتو أحد النتائج المنبثقة  محاميو االتصاؿ بفي المحكمة األكربية عمى حؽ المتيـ 
 S .V. Switzerland".1" في قضية  /ج(6/3)عف المادة 
كما قد قضت المحكمة العميا األمريكية في شأف حؽ المتيـ في االتصاؿ بمحاميو بشكؿ  

كمما جاء في قضائيا: "إف اتصاؿ المتيـ بمحاميو يقتضي  Campbell .v. UKسرم في قضية 
تمكيف المتيـ مف تناكؿ المشكرة مف محاميو في سرية كمف ثـ فإف بقاء ضابط الشرطة عمى بعد 

( قدما بمثابة إنكار 12×  20خمس أك ثماف خطكات بيف المتيـ كمحاميو في حجرة مساحتيا )
كال يكفر لممتيـ محاكمة عادلة... إذ ال ينبغي أف تككف لحؽ المتيـ في االتصاؿ بمحاـ عمى انفراد 

يحبط حجب عكف الدفاع ك يعرقؿ مساعيو ك فترة حبس المتيـ احتياطيا أثناء المحاكمة ستارا خافيا ي
 2معو العدالة".

المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة ما  13/07( مف القانكف رقـ 24ك قد جاء في نص المادة ) 
 ي بمناسبة ممارسة مينتو مف:يمي:" يستفيد المحام

 الحماية التامة لمعبلقات ذات الطابع السرم القائمة بينو ك بيف مككميو،  -
 ضماف سرية ممفاتو ك مراسبلتو،...". -

( ؽ إ ج المعدلة باألمر رقـ 5( مكرر فقرة )51ك ىك أيضا ما نصت عميو المادة )
15/02. 

كليس مجرد  دفاع عف المتيـكقت كاؼ كمناسب لمكما ينبغي أف يمكف المحامي مف 
انتداب محاـ لمدفاع عف المتيـ ىك فقط ما يعتبر حؽ دفاع، بؿ يعتبر الكقت الكافي لتحضير 

 3الدفاع بالغ األىمية في صدقية احتراـ حقكؽ المتيـ األساسية في الدفاع.
حيث  4،ك ينبغي ترؾ الحرية لممحامي في التعبير ألجؿ الدفاع عف مككمو بالشكؿ المناسب

تماشيا مع ذلؾ ما يمي:" ...ال يمكف متابعة  13/07( مف القانكف رقـ 24جاء في نص المادة )
 محاـ بسبب أفعالو ك تصريحاتو ك محرراتو في إطار المناقشة أك المرافعة في الجمسة".

                                                 
 .773عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص د.  -1

 .774عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص د.  -2

 773عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص د.  -3
4
-Cédric  orteron, La liberté d’expression de l’avocat, la défense des intérêts de ces clients et la 

défonce de l’intérêt général, revue d’actualité juridique pénal, éditions Dalloz France, n˚6 juin 

2012, p 338.  
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كيعتبر مف نكاقض حرية الدفاع عدـ قدرة المحامي عمى الدفاع عف المتيـ بسبب جيمو  
م يحاكـ بمقتضاه مككمو، أك طمب المحامي مف المتيـ االعتراؼ بالتيمة بعد المرافعة أك لمقانكف الذ

 1انضماـ المحامي إلى جية االتياـ نظرا لبشاعة الجريمة التي ارتكبيا المتيـ.
أف يتخذ المحامي كؿ التدابير القانكنية  13/07( مف القانكف 10حيث ألزمت المادة ) 

مصالح مككمو، ك اعتبرت ذلؾ بمثابة االحتراـ الكاجب مف المحامي  البلزمة لمدفاع عف حقكؽ ك
 تجاه مككمو.

( 10، 9ف )آشأف دكر المحاميف، حيث نص المبدك ىك ما ذىبت إليو المبادئ األساسية ب 
أال يقكـ بأم حاؿ كف مشبعا بثقافة حقكؽ اإلنساف، ك عمى ضركرة تكفير تككيف جيد لممحاميف يك

 م تمييز سكاء لمباشرة دخكؿ مينة المحاماة أك االستمرار فييا.تككيف المحاميف عمى أ
كجكب أف يحسف المحامي مف زاده عمى  13/07( مف القانكف 9ك قد نصت المادة ) 

 مـز بمتابعة أم برنامج أك دكرة تككينية بشكؿ جاد.م  المعرفي باستمرار كما أنو 
 نالفرع الثاني: التزام المحامي بالدفاع عن حقوق اإلنسا

ال يستطيع الدفاع ممثبل في المحامي أف يمارس مينتو بشكؿ الئؽ إال مف خبلؿ الحماية  
البلزمة لو أثناء ك بعد تأدية ميامو )أكال(، كما أف أم محاـ ممـز بالحفظ عمى السر الميني ألم 

 شخص سكاء بمناسبة أك أثناء تأدية ميامو )ثانيا(
 ضرورة توفير حماية لممحامي -أوال

يكتنؼ عمؿ المحامي الكثير مف الصعكبات العممية في أثناء تأدية ميامو، باإلضافة إلى  
ما قد يتيدده أثناء تأديتو لعممو مف إكراه أك تخكيؼ، فقد يكاجو المحامي جياز الضبط القضائي 

حيث يعتبر مف أصعب أعماؿ المحامي الكشؼ عف عدـ جدية التحريات  ،خصكصعمى كجو ال
يعمد ىؤالء إلى تزييؼ الحقيقة أحيانا فقد ال تعبر بأم  حيثجاؿ الضبط القضائي، التي يجرييا ر 

 2حاؿ عف الكاقع الذم تـ رصده كالتحرم عنو بأمانة.
مادة جديدة كىي  16/01كقد استحدث التعديؿ الدستكرم الجديد بمقتضى القانكف رقـ  
أشكاؿ الضغكط ألجؿ أف ( حيث تنص عمى الحماية القانكنية لممحامي مف كؿ 170المادة )

 يمارس مينتو بكؿ حرية.

                                                 
 .774عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص د.  -1

أ. رجائي عطية، دكر المحاميف في معاكنة السمطات القضائية الحتراـ حقكؽ االنساف، مقالة كردت في حقكؽ  -2
، 2003لقانكف كالممارسة، كزارة الخارجية المصرية كبرنامج األمـ المتحدة االنمائي، القاىرة، مصر، اإلنساف في ا

 .182، 181ص 
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كمف الصعكبة التي تكاجو الدفاع أيضا كشؼ ما يمكف أف يتعرض إليو المقبكض عميو مف  
تعذيب أك إكراه مادم أك معنكم مف قبؿ بعض رجاؿ الضبط الذيف ال يترككف أثرا ألعماليـ ىذه، 

ؿ عميو في إثبات كاقعة التعذيب كالصعكبة تكمف في الحصكؿ عمى دليؿ قكلي يمكف أف يعك 
ليبقى أماـ المحامي  النادر أف يشيد رجؿ ضبط ضد زميموكاإلكراه أماـ انعداـ الدليؿ المادم، كمف 

األخذ بالقرائف ك االستدالؿ لما ليا مف قيمة كبيرة ك ميمة بعد تعسر الحصكؿ عمى أدلة مادية أك 
 1قكلية.

في طريؽ المحامي فإنو لكي يؤدم ميامو مف  كأماـ ىذه المعكقات ك الحكاجز المرصكدة
غير خكؼ بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة ال غير، كجب حمايتو مف كؿ ما يتيدده، ك يتفرع عف حؽ 
المتيـ في االستعانة بمحاـ حقو في حصانة محاميو مف أم تدخؿ كاف، كحمايتو مف أم خطر 

 2يترصده حتى يؤدم ميمتو في الدفاع عف مككمو عمى أحسف كجو.
حيث أعطى المشرع الجزائرم حماية لممحامي بقدر تمؾ التي يكفرىا لمقاضي عند االعتداء 

المتضمف تنظيـ مينة  13/07( مف القانكف26عميو، ك ىك ما جاء النص عميو في المادة )
المحاماة:" تطبؽ عمى إىانة محاـ أك االعتداء عميو أثناء ممارسة مينتو أك بمناسبتيا، العقكبات 

 ص عمييا في قانكف العقكبات المتعمقة بإىانة القاضي".المنصك 
ك حماية المحامي مف أم خطر يتيدده ىك مف صميـ اىتمامات القانكف الدكلي لما في 

( مف المبادئ 17ذلؾ مف صيانة لحقكؽ اإلنساف ك حماية لحقكقو في الدفاع، فقد نص المبدأ )
الدكؿ بتكفير حماية فعالة لكؿ محاـ أثناء األساسية بشأف دكر المحاميف عمى ضركرة التزاـ كؿ 

( عمى مجمكعة التزامات تقع عمى 16تأدية ميامو مف أم خطر يتعرض لو، كما نص المبدأ )
 3عاتؽ كؿ دكلة تجاه المحاميف.

 كتتحقؽ حصانة المحامي مف خبلؿ:
إذا أخذنا القانكف المصرم عمى سبيؿ المثاؿ فإننا نجده قد ساكل بمكجب المادة   -1

( عقكبات بيف المحامي كبيف ىيئة المحكمة إذا كقعت عميو إىانة سكاء 133/2)
                                                 

 .187أ. رجائي عطية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .28عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص د.  -2

 (:" تكفؿ الحككمات ما يمي لممحاميف:16المبدأ ) - 3
 القدرة عمى أداء جميع كظائفيـ المينية بدكف تخكيؼ أك إعاقة أك مضايقة أك تدخؿ غير الئؽ، -)أ(

 القدرة عمى االنتقاؿ إلى مككمييـ ك التشاكر معيـ بحرية داخؿ البمد ك خارجو عمى السكاء، -)ب(
تعريضيـ لممبلحقة القانكنية أك العقكبات اإلدارية ك االقتصادية ك غيرىا نتيجة عدـ تعريضيـ ك ال التيديد ب -)ج(

 قياميـ بعمؿ يتفؽ مع كاجبات ك معايير ك آداب المينة المعترؼ بيا".
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داخؿ المحكمة أك في أثناء الجمسة أك خارج المحكمة ك ىك يقـك بأعماؿ المحاماة أك 
بسببيا، حيث مف يمارس ذلؾ عميو يعتبر مرتكبا لجريمة إىانة المحكمة حسب المادة 

( عقكبات أنيا 309ترل في المادة )السابقة بحسب محكمة النقض المصرية، فيي 
تطبيؽ لمبدأ عاـ كىك حرية الدفاع بالقدر الذم يستمزمو، كلك ارتكب المحامي جرائـ 
القذؼ ك السبب ك اإلىانة ك كانت غير متعمقة بالدفاع ال يجكز حبسو ك ال القبض 
عميو، ك ىذه الحصانة متاحة لو سكاء داخؿ الجمسة ك خارجيا أك  سكاء كانت في 

قر الشرطة، ك الشرط األساسي حتى يمكف المحامي مف ىذه الحصانة ىك أف تقع م
ىذه األعماؿ مف المحامي أثناء أك بسبب ممػػارسة المينػػػة ما دامػػت عبػػارات القذؼ 

 1تتصػػؿ بمكضكع الخصػػكمة ك تقتضييا ضركرات الدفاع أحيانا.

ح يصدر منيـ بحسف نية ك يتمتع المحامكف بحصانة مدنية ك جزائية عف كؿ تصري
بمناسبة آداء عمميـ أماـ المحكمة في أثناء المرافعة أك أماـ أية سمطة أخرل تنفيذية 

( مف المبادئ 20أك إدارية مف غير السمطات القضائية ك ىك ما جاء بو المبدأ )
 األساسية بشأف دكر المحاميف.

ئـ الجمسات إال بعد ال يجكز القبض عمى المحامي في الحاؿ عف أية جريمة مف جرا  -2
ف تمادل فمممحكمة أف تقرر إحالتو عمى النيابة العامة لمتحقيؽ معو  تنبييو، كا 
خراجو مف قاعة الجمسات، كلكف النائب العاـ المصرم كالمحامي العاـ ىما كحدىما  كا 
مف يممكاف الحؽ في اتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد المحامي، ك ليما الحؽ في 

التأديبية أك مجمس النقابة إذا ما كقع منو إخبلؿ بكاجب أك بالنظاـ إحالتو عمى الييئة 
 العاـ.

كفي حالة محاكمتو عف جرائـ الجمسات فإنو ال يتـ إشراؾ رئيس الجمسة التي 
ارتكبت فييا الجريمة أك أحد أعضائيا في الييئة المنعقدة لمحاكمة المحامي، بخبلؼ 

                                                 
 .44، 43د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -1
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ل، كمحاكمة المحامي تجرم كجكبا ما ىك سائد كمتبع في جرائـ الجمسات األخر 
 1بصفة سرية.

( مف القانكف 25ك قد نص المشرع الجزائرم في ىذا الشأف بمكجب المادة )
نظاـ الجمسة تكقؼ الجمسة كجكبا عمى ما يمي:" إذا كقع إخبلؿ جسيـ ب 13/07
يرفع األمر إلى رئيس الجية القضائية ك مندكب المحاميف لمتسكية ك يسعى الطرفاف ك 
 جاد حؿ كدم لئلشكاؿ.إلي

في حالة تسكية اإلشكاؿ، يرفع األمر إلى رئيس المجمس القضائي ك نقيب 
 المحاميف لتأكيد نفس المسعى كفقا لتقاليد ك أخبلقيات المينة.

ك في حالة عدـ تسكية اإلشكاؿ كديا، يرفع األمر إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ 
 الذم يخطر المجنة الكطنية لمطعف".

ال يجكز التحقيؽ مع المحامي أك تفتيش مكتبو في مصر إال بمعرفة أحد أعضاء   -3
النيابة العامة سكاء كاف التحقيؽ لو عبلقة بعممو أكال، لكف تفتيش مسكف المحامي 
يمكف أف يقكـ بو أحد رجاؿ الضبط القضائي كىك غير مشمكؿ باالستثناء األكؿ، 

ال اعتبر باطبل. كفي حالة تفتيش مكتبو يجب إخطار النقابة  2كا 

بأنو ال يمكف بأم حاؿ انتياؾ حرمة  13/07( مف القانكف 22ك قد نصت المادة )
مكتب المحامي، ك إف اقتضت الضركرة تفتيش أك حجز أم شيء في المكتب فإنو 

 ال يتـ إال بحضكر القاضي المختص ك النقيب أك مندكبو أك بعد إخطارىما.

( مف المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف فإنو ال 29( ك )28ك بمكجب المبدأيف )
يمكف اتخاذ أم إجراء تأديبي ضد أم محاـ إال بعد مثكلو أماـ لجنة تأديبية محايدة 

تشكؿ مف ممارسيف مف أىؿ االختصاص القانكني، أك أماـ ىيئة قضائية مستقمة مع ت
ك ينبغي أف تسير ىذه االجراءات التأديبية كفقا  خضكع ىذه الييئة لمراجعة قضائية،

 لمقكاعد المنظمة لمينة المحاماة ك آداب المينة المعترؼ بيا قانكنا.

                                                 
 .45، 44، المرجع السابؽ، ص د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع -1

 . 45د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع نفسو، ص  -2
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المحاماة كؿ ما يتعمؽ بالتأديب الخاص بتنظيـ مينة  13/07ك قد نظـ القانكف 
(، كما تـ إنشاء لجنة كطنية لمطعف 128-115انتخاب مجمس لمتأديب مف المادة )ك 
( مف 132-129فصؿ في جميع القرارات التي تصدر مف أية منظمة في المكاد )لم

 ذات القانكف.

 محافظة المحامي عمى أسرار موكميو -ثانيا
مف بيف أىـ الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ المحامي ىي االلتزاـ بالمحافظة عمى أسرار  

 يحكزه مف معمكمات تـ الكشؼ عنيا المينة بالخصكص أسرار مككميو، حيث يعتبر مف السرية ما
ك لك كانت مجرد استشارة حتى ك لك لـ يككؿ المحامي كدفاع في تمؾ القضية التي استشير فييا، 

مفاكضات الصمح بيف الخصكـ كلك كاف ما يفشيو في تضمنتيا  اأسرار ي كذلؾ كال يجكز لو أف يفش
 مصمحة مككمو إذا كاف صاحب السر ىك خصـ المككؿ.

ذا الحظر عمى مكظفي مكتب المحامي الذيف يحصؿ ليـ العمـ بيذه األسرار كيسرم ى 
ر ال حظلسر مباشرة مف صاحب الشأف فإف البسبب مباشرتيـ لكظيفتيـ ىذه، كلكف إذا عممكا با

 1يسرم بحقيـ.
اثنتيف  نظريتيف إلىكقد تكزعت آراء الفقياء حكؿ التزاـ المحامي بالحفاظ عمى أسرار مككمو  
كنظرية النظاـ العاـ، كالسبب في ذلؾ يرجع إلى كجكد مصمحتيف قد تككناف  نظرية التعاقديةكىما: ال

متضادتيف كىما: المصمحة الخاصة لمعميؿ ك المرتكزة باألساس عمى عدـ إفشاء أم سر مف 
األسرار التي باح بيا لمحاميو، أما المصمحة األخرل فيي المصمحة العامة التي قد تتصؿ بأم 

ر العميؿ ك يككف مف الضركرم إنشاؤىا أك تحديد تنظيـ العمؿ بيا كتحديد متى يككف شكؿ بأسرا
 2إفشاؤىا أمرا مباحا كمتاحا أك العكس.

السر في حد  "حيث اعتبركا أف:ك بعض الفقػػو فػػػرؽ بيف السػػػػر ك بيف كاجػػب عدـ اإلفشاء 
عدـ اإلفشاء فإنو يرد عمى السر  ذاتو معمكمة ينبغي أف تككف مكتكمة لدل أميف السر في حيف أف

 3بتككينو المتقدـ، كبمعنى آخر السر ىك محؿ كاجب عدـ اإلفشاء كشتاف بيف الكاجب كمحمو".

                                                 
 .54، 53د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -1

 .15د. محمكد صالح العادلي، المرجع السابؽ، ص  -2

 .73د. محمكد صالح العادلي، المرجع نفسو، ص  -3
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فيناؾ بعض التشريعات االستثنائية تعكؽ اتصاؿ المحامي بالمتيـ في مرحمة التحقيؽ  
ف حؽ المتيـ في االبتدائي بداعي سرية التحقيؽ، كىي حجة بحسب بعض الفقو تيدر جانبا م

 1االستعانة بمحاـ كىك جانب حرية االتصاؿ بالمحامي.
مرحمة مف مراحؿ االجراءات إذا كاف مف شأف  ةك ال يمكف التحجج بالسرية مطمقا في أي 

ذلؾ أف يضر بمصمحة المتيـ ك دفاعو، لذا كاف مف البلـز تكفير كؿ المستندات ك المعمكمات 
( 21ؿ تحضير دفاعو بشكؿ الئؽ بحسب ما جاء بو المبدأ )لممحامي ك في أقصر كقت ممكف ألج

مف المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف، ك تمكيف المحامي مف ىذا االطبلع ال يتيح ألية سمطة 
عدـ احتراـ سرية االتصاالت بيف المحامي ك مككمو بحجة معرفة ما يدكر في كؿ اتصاؿ أك تشاكر 

 ( مف نفس المبادئ السابقة.22المبدأ )مباشر أك غير مباشر بينيما بحسب 
كأماـ ىذا الغمكض في الحدكد الفاصمة بيف حرية إفشاء السر بغير قيد كعدـ القدرة عمى  
فشاء ك معاقبة ذىب جانب مف الفقو لكضع شركط الحماية الجنائية لمسر خكفا عميو مف اإل ،إفشائو

 2ىي:ك تتمثؿ ىذه الشركط في ثبلثة نقاط ك  فاعؿ عمى فعمتوال
 أف يككف السر قد عيد بو بسبب مينة المحاماة؛ -1

 أف يككف سرا منسكبا لشخص معيف؛ -2

 أف تككف الكقائع المراد إضفاء السرية عمييا ذات صمة بمينة المحاماة. -3

 لمحاماةأن يكون السر قد عيد إليو بسبب مينة ا -5

إفشاء أية  ( مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف226/13كفي ىذا الصدد تنص المادة ) 
زىا بحكـ حالتو أك مينتو أك بسبب كظيفتو أك ميمة كمات ذات طابع سرم بكاسطة شخص حامعم

كتقابميا المادة  3"،أكرك كغرامة 15000مؤقتة، يعاقب عميو بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنة ك 
 ( عقكبات مصرم، كيشرط لتحقؽ الشرط األكؿ أمريف اثنيف:310)

 معرفة المحامي لمسر ك بيف مينة المحاماة.عبلقة سببية بيف  كجكد -1

                                                 
 .27د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -1

 .96-89د. محمكد صالح العادلي، المرجع السابؽ، ص  -2
3
- Article 226/13:" La révélation d'une information á caractère par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou  

d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros  

d'amendes ".  
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، ك قد في عنيا السريةكؿ المعمكمات أك الكقائع التي تتصؿ بعمـ المحامي بغير مينتو تنت  -2
بخصكص عدـ إفشاء المحامي ألسرار مككميو بما  13/07( مف القانكف 13نصت المادة )

تتعػمؽ بقضيػة أسندت إلػيو  أك كثػائؽ بمعمكمات رػنع عػمى المحػامي إببلغ الػغػييم يمي:"
مع مراعػاة األحكاـ الػتشريػعية التي تقضي بخبلؼ  ،كالدخكؿ في جداؿ يخص تػمؾ القضػية

  .ذلؾ

، كما "ينيلميػجب عػمػيو في كؿ الحػاالت أف يػحػافظ عػمػى أسرار مككمو كأف يكتـ السر ا ك
 سرية التحقيؽ.( مف نفس القانكف المحامي بالمحافظة عمى 14ألزمت المادة )

 أن يكون السر منسوبا لشخص معين -2   
 فإذا لـ ينسب السر إلى أم شخص سكاء كاف طبيعيا أك معنكيا فإنو ال داعي إلثارتو. 

 السرية ليا عالقة بمينة المحاماةأن تكون الوقائع الموصوفة ب -3

معمكمات كقد تككف  لمحامي مف عميموفقد تككف مراسبلت شفكية أك مكتكبة حصؿ عمييا ا 
العبلقة بيف  تـ الحصكؿ عمييا بعد مفاكضات الصمح، لكف قد يطرح مشكؿ آخر  كىك حالة انتياء

ك في نفس الكقت قد تنشأ عبلقة بيف المحامي ك خصـ عميمو السابؽ، فإذا  المحامي ك عميمو
أما إذا كانت ىذه العبلقة الجديدة ليس ليا عبلقة بالنزاع السابؽ فإنو ال خكؼ مف إفشاء السر، 

كانت العبلقة الجديدة ليا صمة بالنزاع السابؽ فقد يصعب عمى المحامي المحافظة عمى أسرار 
ك في كؿ ىذا يريد المحامي أف  ،مككمو السابؽ ك نجاحو متكقؼ عمى نقاط ضعؼ العميؿ السابؽ

سيضع و ينتصر لصالح مككمو الحالي، كليذا يحبذ أف ينآل المحامي بنفسو عف ىذه الكضعية، ألن
 يككف صعبا. حينياك القرينة قد تككف جمية ك النفي  نفسو محؿ شبية إفشاء السر

ك يرل جانب مف الفقو أف ىناؾ شركطا يمكف فقط مف خبلليا إفشاء السر، فاألصؿ ىك  
 أف يحافظ المحامي عمى أسرار مككميو لكف ىذا األصؿ ليس مطمقا بؿ ترد عميو قيكد ك ىي:

 .مف ارتكاب جريمة خكفابإفشاء السر يبادر المحامي كجكبا   -1

 أف يطمب صاحب الشأف إذاعة سره. -2

ىنا فقط يمكف  ،إذا كاف ىناؾ نزاع بيف المحامي ك مككمو بخصكص الككالة ذاتيا  -3
لممحامي أف يفشي سر مككمو إذا كاف ذلؾ ضركريا في ىذا النزاع كىذا ىك الحاؿ 
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ثبات ككالتو بأسرار مككمو كىنا في أم نزاع عمى عقد ككالة، فالككيؿ ال يتقيد في إ
الحد الفاصؿ ك ىك عدـ تجاكز اإلفشاء مف المحامي إلى أسرار أخرل غير ضركرية 
في النزاع القائـ بينو كبيف مككمو في عبلقة الككالة التي كانت تربطيما، فإف تعدل 

 1أفشى سر مككمو. عمى أنوإلى أسرار أخرل ال عبلقة ليا بالنزاع اعتبر 

النطاؽ الزمني الذم يمتـز فيو المحامي باإلبقاء عمى السر ك عدـ إفشائو، ألف  ما ىك لكف 
 كؿ شيء في ىذه الحياة مرتبط ببداية ك لو نياية.

" مف قبؿ Confidence expresseفيذا النطاؽ قد يبدأ مف ما يسمى باإلفصاح الصريح " 
ا، كما قد يبدأ ىذا النطاؽ مف العميؿ مع إقرانو بضركرة التأكيد عمى المحامي بأف يحتفظ بو سر 

كقت حصكؿ المحامي عمى المعمكمة أك معرفة الكاقعة بسبب مباشرتو لمينتو، لكف التساؤؿ يطرح 
 في حاؿ تكفي المحامي ك ترؾ كرثة، فيؿ ىـ ممزمكف بدكىـ الحفاظ عمى السر أـ ال ؟

  ك لئلجابة عف ىذا التساؤؿ كضع جانب مف الفقو مجمكعة مف الفرضيات كىي:
قد يتغير نشاط مكتب المحاماة ك في ىذه الحالة يتحرر الكرثة مف أم التزاـ بالسر،  -1

 ألف مثؿ ىذا السر يتعمؽ بالمينة.

قد يستمر أحد الكرثة في مينة المحاماة ك يمارسيا في مكتب مكرثو، كفي ىذه   -2
 الحالة ينتقؿ اإللزاـ إلى ىذا الكريث ك يمتـز بعدـ إفشاء السر الميني.

كـ نزاع بيف كرثة المحامي ك العميؿ، فبعض الفقو قاؿ بأنو ال يجكز عمى قد يق  -3
ي إثبات كجكد عبلقة بيف مكرثيـ الكرثة استعماؿ المراسبلت أك أية كقائع سرية ف

العميؿ، حتى كلك أرادكا أخذ أتعاب مكرثيـ لدل العميؿ، كىذه الصرامة في اإللزاـ ك 
 لى حماية المصمحة العامة لممجتمعإ بعدـ إفشاء السر قد تعكد بحسب بعض الفقو

 2حتى يككف كؿ عميؿ في طمأنينة مف عدـ إفشاء أسراره.

لكف قد يحدث في مرات العكس ك يتكفى العميؿ فيما المحامي ال يزاؿ عمى قيد الحياة،  
 فيطرح التساؤؿ مجددا حكؿ النطاؽ الزمني لبقاء المحامي ممتزما بالسر الميني.

                                                 
 .58 - 54د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -1

 .106 -104د. محمكد صالح العادلي، المرجع السابؽ، ص  -2
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 يرل الفقو أف كفاة العميؿ ال تغير شيئا في بقاء التزاـ المحامي بالسر الميني  
 1ك يبقى المحامي عمى التزامو حتى ك لك غير مينتو إلى مينة أخرل ال عبلقة ليا بمينة المحاماة.

أما المشرع الجزائرم فقد حدد النطاؽ الزمني الذم يبقى خبللو المحامي ممتزما بالسر الميني، حيث 
يػػػػػػجػب عػػػػػػمػى المحػػػػػػامػي إرجػػػػػػاع الػػػػػػػكثػػػػػػائؽ  عمى ما يمي:" 13/07( مف القانكف 18نصت المادة )

 .إليو مف قبؿ مككمو بطمب مف ىذا األخير المعيكدة
( سػنػػكات إمػػا ابػػتػداء مف 5خػػمس ) لمدةيػبػقى المحػامي مػسػؤكال عػنػيا  ،كفي حػالة عػدـ طػمػبػيػا 

ما مف تاريخ تصفية الحسابات مع ا ما مف آخر إجراء كا   ."ككؿلمتػػسػػكيػػة الػقػػضػػيػة كا 
ك يبقى ىذا االلتزاـ مف المحامي بسر عيد إليو بمناسبة مباشرة عممو مع أم عميؿ كاف  

المبادئ األساسية بشأف دكر المحاميف عمى ( مف 15بمثابة حماية لمصالح ىؤالء، فقد نص المبدأ )
أف يمتـز المحامكف بمصالح عمبلئيـ بكؿ صدؽ ك تجرد، ك ىك ما يحتـ عمييـ القياـ بمجمكعة مف 

 2( مف ىذه المبادئ.13الكاجبات تجاه مككمييـ بحسب المبدأ )
أك أخذ فائدة ك مف ىذه االلتزامات منع المحامي مف تممؾ أم حؽ متنازع عميو عف طريؽ التنازؿ، 

 .13/07( مف القانكف 17في القضايا المعيكدة إليو بمكجب المادة )

 

                                                 
 .109 -107د. محمكد صالح العادلي، المرجع السابؽ، ص  -1

 (:" تتضمف كاجبات المحاميف نحك مككمييـ ما يمي:13المبدأ) - 2
المشكرة لممككميف فيما يتعمؽ بحقكقيـ ك التزاماتيـ القانكنية ك بشأف أسمكب عمؿ النظاـ القانكني ك إسداء  -)أ(

 عبلقتو بالحقكؽ ك االلتزامات القانكنية لممككميف،
 مساعدة مككمييـ بشتى الطرؽ المبلئمة ك اتخاذ االجراءات القانكنية لحماية مصالحيـ، -)ب(
 كـ بمختمؼ أنكاعيا ك السمطات اإلدارية، حسب االقتضاء".مساعدة مككمييـ أماـ المحا -)ج(
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 الباب الثاني:
 المحاكمة    أثناء و بعدحماية حقوق اإلنسان  

 
مف خصص ىذا الجزء مف الدراسة األكاديمية لمرحمة ىامة جدا ال تقؿ عف المرحمة األكلى 

ك المضي في تساند ما بعدىا ىي تأكيد لبراءة المتيـ أحمة المحاكمة ك في شيء، فمر حيث األىمية 
 تناسقيا ضده ليصدر في األخير الحكـ الذم يدينو.أدلة االتياـ ك 

ماـ أاإلنساف أماـ القضاء بصفة عامة ك ـ ضمانات حقكؽ ىأتعتبر المحاكمة العادلة مف ك 
كالمكاجية كحضكر المتيـ كالخصـ  مف متطمباتيا العبلنيةالقضاء الجنائي بصفة خاصة، ك 

ما لدقة مرحمة المحاكمة الجنائية ك ىذا نظرا مجتمع ممثبل في النيابة العامة ككذلؾ المحمفكف، ك الك 
 إف بالحبس أك حتى باإلعداـ. يترتب عنيا مف تقييد أك إنياء لمحرية

فالدعكل التي تقاـ أماـ المحكمة الجنائية تختمؼ كمية عف الدعكل التي تقاـ أماـ المحكمة 
طريقة إصدار الحكـ، فمف أىـ أكجو مف حيث المدنية سكاء مف حيث سير اإلجراءات أك 

طرؽ اإلثبات ة جمية في نجدىا ممثمة بصكر  -ك التي تنعكس عمى شخص المتقاضي - االختبلؼ
يا مجاؿ أكبر مف تمؾ التي التي يعطى لية لمقاضي الجنائي ك كذلؾ السمطة التقدير ك  ،ك التكييؼ

 تكجد لدل القاضي المدني.

ف المحاكمة أمف ضمانات القضاء الجنائي إعطاء سمطة تقديرية لمقاضي الجنائي حيث ك 
ال المداكالت، ك قاعة في حكمة ك إلنسانية كميا في قاعة المفي ظؿ ىذا القضاء تستجمع المشاعر ا

ف كاف الحاؿ في القضاء األنجمكسكسكني ك قضاء يساىـ فيو أيضا المحمفكف مثمما ىك  أنو شؾ ا 
ى ضركرة سع بالمقارنة مع قضائنا، لكف البارز ىك التأكيد عمأكبر كأك دكرىـ في ىذا األخير 
 القانكف.تحصيؿ دليؿ بما يتكافؽ ك 

المساعدة القضائية رة الحرص عمى احتراـ حؽ الدفاع ك ضرك مف أسس المحاكمة الجنائية ك 
أيضا في محاكلة لمحصكؿ عمى قصاص ك مساعدة المتيـ، ف أىمية في إظيار الحقيقة ك لما ليا م

يما بعد س ك تشديد العقكبة عادؿ مف الجانب اآلخر حماية لحؽ الضحية في تنفيذ األحكاـ الجنائية
ع مف ضركرة البحث عف تنفيذ العقكبة في جانبيا الردعي مع ىذا ال يمنصدكر حكـ يديف المتيـ، ك 

التركيز عمى ضركرة أف تحمؿ في ثناياىا غاية تأىيمية لممحككـ عميو تطبيقا لنظرية الدفاع 
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في سبيؿ تطبيؽ ما  المشركطنو قد يطمؽ صراح المحككـ عميو بمكجب اإلفراج أاالجتماعي، حتى 
 يصطمح عميو بالعقكبة البديمة.

 ما سبؽ ذكره فإنو تـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف اثنيف ىما:مع  اقااتسك 

  ضمانات الحقكؽ أماـ محكمة الجناياتالفصؿ األكؿ: 

 تنفيذ األحكاـ القضائيةمف خبلؿ الطعف الجنائي ك اإلنساف  كؽحماية حقالفصؿ الثاني: 
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 الفصل األول:
 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجنايات

 

تقتضي حماية حقكؽ اإلنساف أثناء مرحمة المحاكمة تكفير جممة مف الضمانات عند نظر 
مؿ متطمباتيا مف عبلنية كحضكر الدعكل الجنائية، بدءا بحؽ المتيـ في محاكمة عادلة بكا

 ف تككف المحاكمة ناجزة.أاألىـ كمكاجية كشفكية، ك 

التكييؼ القانكني بالكقائع ك اـ فباإلضافة إلى شركط صحة الحكـ الجنائي مف خبلؿ االلتز 
بيف السمطة التقديرية مشركعية الدليؿ ك المكازنة بيف اإلثبات ك  ، فإنو ينبغيلكقائعليذه االصحيح 

في كؿ ذلؾ، ىؿ ىك حرية  تضيؽ لكف ما ىك المحددضي الجنائي، فيذه األخيرة تتسع ك لمقا
ناء إعماؿ ىذه عمـ الشخصي في أثعمى ال االعتمادتنصمو مف كؿ قيد أـ أف لو الحؽ في القاضي ك 

 طة لمخركج بحكـ عادؿ كنزيو؟السم

 :ىما ـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف اثنيفيقست قد تـك 

 حقكؽ اإلنساف عند النظر في الدعكل الجنائيةالمبحث األكؿ: 

 الجنائيالحكـ  اني: اإلثبات السمطة التقديرية كشركط صحةالمبحث الث
 عند النظر في الدعوى الجنائيةحقوق اإلنسان المبحث األول: 

نسانية ببل استثناء إلا تينبغي تكفير ضمانات ليا كؿ الحقكؽ ك الحرياالحقكؽ التي تشتمؿ 
، حيث يتكجب تكفير ىذه الضمانات كجكبا عند النظر في الدعكل الجنائية بدءا بػالحؽ ك ببل تجزئة

 .غاية صدكر الحكـ الجنائيفي المحاكمة العادلة في كؿ مراحؿ سير الدعكل الجنائية إلى 

 ك ألجؿ التفصيؿ في دراسة ما تـ اإلشارة إليو خصص لممبحث مطمبيف اثنيف ىما:

 حؽ المتيـ في محاكمة عادلةالمطمب األكؿ: 

 مراحؿ سير المحاكمة الجنائيةالمطمب الثاني: 

 حق المتيم في محاكمة عادلةالمطمب األول: 

دراسػة ىػذا ك  ،الحػؽ فػي المحاكمػة العادلػة ببل منػازع أىـ حؽ عند نظر الدعكل الجنائية ىك 
 ضمانات ذلؾ مف عبلنيػة ك شػفكية ك مكاجيػة ك كػذلؾ سػرعة الفصػؿل الحؽ تتطمب دراسة تفصيمية
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صػػدار الحكػػـفػػي  أيػػة قضػػية ك  السػػير فػػي إجػػراءات المحاكمػػة بػػدءا يػػتـ كػػؿ ىػػذا فػػي أثنػػاء ، ك فييػػا ا 
 .فالمداكلة القضائية إلى أف يصدر الحكـ الجنائي باإلجراءات التمييدية مركرا بمرحمة المرافعة

 ك قد قسـ المطمب إلى الفرعييف اآلتييف:

 كعبلقتيا بحقكؽ اإلنساف المحاكمة العادلةالفرع األكؿ: 

 ضمانات المحاكمة العادلةالفرع الثاني: 

 وعالقتيا بحقوق اإلنسان المحاكمة العادلةالفرع األول: 

مػػػف بػػػيف أىػػػـ الحقػػػكؽ المعتػػػرؼ بيػػػا  –القانكنيػػػة أك المنصػػػفة  –تعتبػػػر المحاكمػػػة العادلػػػة  
المصػمحة  لشخص المتيـ أماـ القضاء الجنائي، كال تتحقؽ إال بمكازنة دقيقة بيف المصمحة العامة ك

قػػد عرفيػػا  إف لػػـ يكػػف باإلمكػػاف تحقيػػؽ ذلػػؾ قػػدمت المصػػمحة العامػػة عمػػى الخاصػػة ك الخاصػػة، ك
ستكجب مقاضػاتو بشػأف االتيػاـ الجنػائي المكجػو إليػو أمػاـ محكمػة بعض الفقو بأنيا: " المكنة التي ت

نيػة يتػاح لػو مػف خبلليػا الػدفاع مستقمة محايػدة منشػأة بحكػـ القػانكف قبػؿ اتيامػو طبقػا إلجػراءات عبل
عمػكا مػف المحكمػة التػي عف نفسو مع تمكينو مف مراجعة الحكـ الصادر ضده مػف قبػؿ قضػاء أكثػر 

 2ككف المحاكمة العادلة متكافقة ك حقكؽ اإلنساف ك متناسقة معيا.ك ينبغي أف ت 1،"حكمت عميو

ك يتحدد نطاؽ المحاكمة العادلة في أثناء سير الدعكل الجنائية بدءا مف محكمة أكؿ درجػة  
 3إلى غاية صدكر حكـ نيائي بات ال يقبؿ الطعف فيو بأم شكؿ مف األشكاؿ.

ميػزت بػيف مصػطمحي المحاكمػة القانكنيػة كالمبلحظ أف المحكمة الدستكرية العميا في مصر  
ا أم خمػط، كاسػتخدمت بػدال مػف ذلػؾ مصػطمح المحاكمػة مػكالمحاكمة الدستكرية حتى ال يحػدث بيني

                                                 

 .242د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

 .185د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -  

ائية، كزارة العدؿ نكنية ك القضمنية السافي، الحؽ في محاكمة عادلة، مجمة القضاء ك التشريع، مركز الدراسات القا -  
 ك ما بعدىا. 277، ص 2006(، أكتكبر 48(، السنة )8حقكؽ اإلنساف، تكنس، العدد )ك 

2
- Jean-Paul Cére, Le procès équitable et le droit de la prison, revue pénitentiaire et de droit 

pénal, éditions Cujas France, numéro spécial  2007, p 95.   

 .243، 242عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص د.  -3
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كالػػذم اسػػػتخدـ مصػػطمح المحاكمػػػة  1971( مػػف دسػػػتكر 67المنصػػفة خبلفػػا لمػػػا جػػاء فػػػي المػػادة )
 1المي لحقكؽ اإلنساف.القانكنية، ك تعبير المحاكمة المنصفة جاء كذلؾ في اإلعبلف الع

فقػػد اعتبػػر أف النصػػكص الػػكاردة فػػي  1970أمػػا المجمػػس الدسػػتكرم الفرنسػػي بػػدءا مػػف عػػاـ  
ك مػػػا تحتكيػػػو مػػػف مبػػػادئ عامػػػة،  ال سػػػيما إعػػػبلف  1958ديباجػػػة الدسػػػتكر الفرنسػػػي الصػػػادر سػػػنة 

 ، ك المبػػػػادئ األساسػػػػية المعتػػػػرؼ بيػػػػا فػػػػي قػػػػكانيف1946، دسػػػػتكر  1789حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف لعػػػػاـ 
س الدسػتكرم الفرنسػي كىػك مػا يفسػر اعتنػاؽ المجمػ ،الجميكرية، جزءا ال يتجزأ مف الدسػتكر الفرنسػي

 مف أبرزىا حؽ الدفاع.ك التي مكنو مف استخبلص ضمانات المحاكمة العادلة  معيارا مكسعا

تحديػد شػركط المحاكمػة أما في الكاليات المتحدة األمريكيػة فقػد نشػب خػبلؼ فقيػي بمناسػبة  
ة اقضػػ حسػػـ أغمػػب إلػػى أف ( لمدسػػتكر األمريكػػي، 14فػػي التعػػديؿ ) اي جػػاء الػػنص عمييػػتػػلػػة كالالعاد

معيػػػار الحقػػػكؽ األساسػػػية كالػػػذم يضػػػـ معظػػػـ المحكمػػػة المحكمػػػة العميػػػا األمريكيػػػة األمػػػر ك اتخػػػذت 
الحقػػػكؽ التػػػي كردت فػػػي اإلعػػػبلف األمريكػػػي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، كمػػػا اسػػػتخدمت المحكمػػػة العميػػػا عػػػدة 

شػر مػف الدسػتكر األمريكػي أـ ال، لمعرفػة مػا إذا كػاف الحػؽ مشػمكال بحمايػة التعػديؿ الرابػع عمعايير 
 2مف ىذه المعايير معيار " المبادئ األساسية لمحرية كالعدالة ".ك 

مصطمح لال بالتصريح أية إشارة ال بالتمميح ك  1996لعاـ  بينما لـ ترد في الدستكر الجزائرم
، لكػف التعػديؿ كالمحاكمة القانكنيػة أك المنصػفة يو مف مصطمحات قريبةالمحاكمة العادلة أك ما شاب

( 46( كالتػػي كانػػت تحمػػؿ الػػرقـ )56مػػف خػػبلؿ نػػص المػػادة ) 16/01الجديػػد بمقتضػػى القػػانكف رقػػـ 
في ظؿ الدستكر السابؽ كانػت فقػط تػنص عمػى قرينػة البػراءة كبعػد التعػديؿ األخيػر زادت عمييػا بػأف 

أم شػػخص إال مػػف خػػبلؿ محاكمػػة عادلػػة تػػؤمف لػػو احتػػراـ كػػؿ شػػركط  ألزمػػت القضػػاء أف ال يػػديف
 الدفاع.

كينبغػػي لتػػكفر المحاكمػػة العادلػػة، كالتػػي ىػػدفيا الػػرئيس ىػػك حمايػػة اإلطػػار القػػانكني لقرينػػة  
ال كػػاف تعػػديا عمػػى قرينػػة  البػػراءة، أال يتخػػذ أم إجػػراء دكف إحاطتػػو بضػػمانات المحاكمػػة العادلػػة، كا 

 البراءة كما تمثمو مف شرعية إجرائية. 

الىمػا: قػانكف العقكبػات كمػا يحتكيػو مػف يف أك يتك تقكـ المحاكمة العادلة عمى دعامتيف أساس 
ائيػػة كمػػا يسػػطره مػػف إجػػراءات ز نيتييمػػا فيػػك قػػانكف اإلجػػراءات الجشػػرعية الجػػرائـ كالعقكبػػات، أمػػا ثا

                                                 
 .191، 188د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1
 .190، 189د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -2
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كاضحة لمخصكمة الجنائية، كال يجػكز مباشػرة أم إجػراء جنػائي إذا لػـ يكػف مشػمكال بضػمانات كفيمػة 
 1بحماية حقكؽ اإلنساف.

 قػػكة عػػف اتعبيػػر ال غيػػر حيػػث يقػػاؿ فػػي انجمتػػرا فػػي إطػػار القػػانكف ينبغػػي أف تكػػكف العدالػػة 
 D’une règle souple mais d’une)قاعػػدة لينػػة لكػػف تحػت رقابػػة صػػارمة :القػانكف بأنػػو

observation rigoureuse).2 

يصػعب معيمػا تطبيػؽ  ائيػةز اقضيف يسيطراف عمػى اإلجػراءات الجكنظرا لكجكد اعتباريف متن
عادلة، حيث يتمثػؿ االعتبػار األكؿ فػي الحػرص عمػى الكصػكؿ إلػى الحقيقػة بشػكؿ فعػاؿ المحاكمة ال

حقػكؽ اإلنسػاف، أمػا االعتبػار الثػاني فيتمثػؿ فػي الحػرص عمػى احتػراـ  انتيػاؾكىك ما قػد يػؤدم إلػى 
حقػػكؽ اإلنسػػاف كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػى غػػؿ يػػد العدالػػة أحيانػػا فػػي الكصػػكؿ إلػػى معاقبػػة الجػػاني كتطبيػػؽ 

ذا أخذت فرنسا في محاكلة منيا لمكصػكؿ إلػى تحقيػؽ الفاعميػة كالعدالػة فػي آف كاحػد إلػى الحكـ، كلي
كىػػػي مرحمػػػة تتميػػػز بتػػػدكيف  يػػػا مرحمػػػة التحقيػػػؽ االبتػػػدائياالسػػػتعانة بالنظػػػاـ التنقيبػػػي كقػػػد ترتػػػب عن

مػا اإلجراءات كالسرية كعدـ الكجاىية، أما في مرحمة المحاكمة فقػد تػـ األخػذ بالنظػاـ االتيػامي كىػك 
كىػك مػا أخػذ بػو المشػرع  3،نية كالشفكية كالكجاىيػةيحمي بشكؿ ظاىر الحرية الفردية مف خبلؿ العبل

 4الجزائرم.

ائيػة فقػط عمػى التعػاطؼ مػع ز غي أف يرتكز قانكف اإلجراءات الجلكف بالرغـ مف ذلؾ ال ينب 
فقػط حمايػة الفػرد  االفرد، فالضمانات المكجكدة فيو ألجػؿ تحقيػؽ محاكمػة عادلػة، لػيس المعػكؿ عمييػ

نمػػا كػػذلؾ   ضػػمف اسػػتمرار النظػػاـ القػػانكني فػػي المجتمػػع كنظػػاـ نمػػكذجي لؤلخػػبلؽ العامػػةتالمػػتيـ، كا 
 كلػػزكـاحتػػراـ كػػرامتيـ  مػػعمعاممػػة الضػػحايا برأفػػة  فمػػف الضػػركرمحمايػػة الصػػحة فػػي المقػػاـ األكؿ، ك 

ي محاكلة لمكصكؿ ف لحقيـ مف ضرر كرم كفقا لمقانكف الكطني عف كؿ ماحصكليـ عمى انصاؼ ف
 5.المعاممة المنصفةإلى العدالة ك 

                                                 
 .187، 186د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Judge Christopher  itchers, L’équité dans la décision pénale, revue de justices, éditions 

Dalloz France, n˚9 janvier-mars 1998,p 131. 

 .255، المرجع السابؽ، ص ALBERT CHAVANEألبرت شافاف   -3

  .8-6محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص  -4
 . (29/11/1985العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ ك التعسؼ في استعماؿ السمطة )( مف إعبلف مبادئ 4المبدأ ) -5
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ك قد حدد مصطمح الضحايا الكاجب االقتصاص ليـ بدقة كبيرة، ال يمكػف بعػدىا الزيػغ عػف 
 1معرفة مف يككف ىؤالء مطمقا.

ك لػػػػػذلؾ فالعدالػػػػػة اإلصػػػػػبلحية المنشػػػػػكدة ينبغػػػػػي أف تأخػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػار حمايػػػػػة حقػػػػػكؽ 
 3لذا كجب البحث عف تعكيض قانكني ك فعاؿ لبني البشر. 2،الضحية

الرابػع عشػر مػف الدسػتكر  الخامس ك يفكليذا نجد في الكاليات المتحدة األمريكية في كؿ مف التعديم
 ال يمكف بأم حاؿ  االذم بمقتضاىكط سبلمة اإلجراءات الكاجبة "، ك األمريكي ما يسمى بػ " شر 

 4الحرية إال عف طريؽ إجراءات سميمة ك قانكنية.حرماف أم شخص مف حؽ الحياة أك 

 ضمانات المحاكمة العادلة الفرع الثاني:

 عالنية المحاكمة -أوال

المقصػػكد بعبلنيػػة المحاكمػػات الجنائيػػة ىػػك تمكػػيف المػػكاطنيف مػػف االطػػبلع ك العمػػـ بكػػؿ مػػا  
"تمكػػيف جميػػكر النػػاس يػػدكر فػػي الجمسػػات مػػف إجػػراءات المحاكمػػة، ك قػػد عرفيػػا بعػػض الفقػػو بأنيػػا: 

بغير تمييز مف شيكد جمسات المحاكمة ك متابعة ما يػدكر فييػا مػف مناقشػات كمرافعػات ك مػا يتخػذ 
 5فييا مف إجراءات كما يصدر فييا مف قرارات ك أحكاـ".

                                                 
يقصد  -1( مف إعبلف مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ ك التعسؼ في استعماؿ السمطة جاء فيو:"1المبدأ ) -1

بما في ذلؾ الضرر البدني أك العقمي أك المعاناة بمصطمح "الضحايا" األشخاص الذيف أصيبكا بضرر فرديا كاف أك جماعيا 
النفسية أك الخسارة االقتصادية أك الحرماف بدرجة كبيرة مف التمتع بحقكقيـ األساسية، عف طريؽ أفعاؿ أك حاالت إىماؿ 

 في السمطة. تشكؿ انتياكا لمقكانيف الجنائية النافذة في الدكؿ األعضاء، بما فييا القكانيف التي تحـر التعسؼ اإلجرامي
يمكف اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى ىذا اإلعبلف بصرؼ النظر عما إذا كاف مرتكب الفعؿ قد عرؼ أك قبض عميو  -2

أك قكضي أك أديف، ك بصرؼ النظر عف العبلقة األسرية بينو ك بيف الضحية ك يشمؿ مصطمح )الضحية( أيضا حسب 
الييا المباشريف ك األشخاص الذيف أصيبكا بضرر مف جراء التدخؿ لمساعدة االقتضاء العائمة المباشرة لمضحية األصمية أك مع

 الضحايا في محنتيـ أك لمنع اإليذاء". 
2
- Jeanne Clavel, La réparation pénale : Une nouvelle utopie ? , revue d’actualité juridique 

pénal, éditions Dalloz France, n˚6 juin 2012, p 326. 
3
- Marie-Pierre Peis-Hitier, Recherche d’une qualification juridique de l’espèce humaine, 

Recueil Dalloz, éditions Dalloz France, 181   année, 31 mars 2005, p 865-869. 

 .358، 336ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -4

 .243د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -5
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أساسػػػيا، يسػػػمح مػػػف  ة أف العبلنيػػػة كمبػػػدأ تعتبػػػر إجػػػراءكقػػػد قضػػػت محكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػي 
 1خبللو لمعامة كيفما كانكا بدخكؿ قاعة الجمسات لمتابعة أطكار المحاكمة الجنائية.

كىػك 2،كليذا تعتبر العبلنية مػف أىػـ ضػمانات حمايػة حقػكؽ اإلنسػاف فػي المحاكمػة الجنائيػة 
ألنيػػـ كػػانكا مػػا دعػػا أحػػد القضػػاة االنجميػػز لمقػػكؿ عػػف زمبلئػػو القضػػاة بػػأنيـ : " أفضػػؿ قضػػاة العػػالـ 

 3أفضؿ الخاضعيف لمعبلنية".

كمف  الراشديف نيا ككذلؾ في زمف الخمفاءك قد كاف القضاء في زمف النبي محمد )ص( عبل 
تمػر بمرحمػة كاحػدة ىػي جاء بعدىـ حيث كانت تعقد جمسات المحاكمة في المسجد، ككانت الدعكل 

 4ء.لما اتسعت الدكلة اإلسبلمية خصص مكاف خاص لمقضاالمحاكمة ك 

يف محاكمػػة عادلػػة كبمكجػػب التعػػديؿ السػػادس لمدسػػتكر األمريكػػي أصػػبح مػػف حػػؽ األمػػريكي 
( مػػػػف قكاعػػػػد 26نصػػػػت المػػػػادة )حيػػػػث بكاسػػػػطة ىيئػػػػة محمفػػػػيف غيػػػػر منحػػػػازيف، كسػػػػريعة كعبلنيػػػػة 

عمػى أنػو: " يتعػيف سػماع أقػكاؿ الشػيكد بطريقػة عبلنيػة"،  1946اإلجراءات الجنائية االتحادية لعػاـ 
نية في الكاليات المتحدة األمريكية ال يرد عمييا أم قيد، أما السرية فيي المحاكمات عبل كالقاعدة أف

صػغار السػف فػي حػاؿ مقاضػاة استثناء إذا دعت إلى ذلؾ ضركرة إخراج كػؿ مػف يحػدث فكضػى أك 
 5في قضية منافية لآلداب العامة.

تشػػػمؿ التحقيقػػػات جميػػػع الجمسػػػات ف كتمتػػػد العبلنيػػػة إلػػػى جميػػػع اإلجػػػراءات التػػػي تتخػػػذ فػػػي 
صدار األحكاـ الفاصؿ منيا في المكضكع أك الذم يسبؽ الفصؿ فيو.كالمرافعات ك   6ا 

نص عمييا ( منو، ك 10العبلنية في المادة ) قد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمىك  
 (.162في المادة ) 16/01المعدؿ بالقانكف رقـ  كذلؾ الدستكر الجزائرم

                                                 
1
-" le principe de la publicité des débats est essentiel et l'accès de l'audience doit être permis au 

public quels que soient la lieu", crim, 28 juin 1883, D.P. 1884, 147.  

 .75د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  - 

 .263ألبرت شافاف، المرجع السابؽ، ص  -2

 .355د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -3

 .26د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  -4

 .84د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، المرجع السابؽ، ص  - 

 .72، ص نفسود. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع  -5
 .246عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص د.  -6
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حتما تبلكة الحكـ عبلنيا ك أف عدـ استيفاء مثؿ ىذا اإلجراء يؤدم عبلنية الجمسة تقتضي ك 
 1إلى نقض القرار.

كلعبلنيػػػة المحاكمػػػات الجنائيػػػة أىميػػػة بالغػػػة فػػػي ضػػػماف حقػػػكؽ الػػػدفاع مػػػف خػػػبلؿ السػػػماح  
رقابيػػػة كسػػػيمة  فيػػػيلمجميػػػكر بارتيػػػاد قاعػػػة الجمسػػػات، كىػػػك مػػػا يػػػدعـ ثقػػػة النػػػاس فػػػي عدالػػػة بمػػػدىـ، 

كمػػا أنيػػا تػػؤدم إلػػى احتيػػاط القاضػػي فػػي اتخػػاذ أم قػػرار أك إجػػراء مخػػالؼ  الجنائيػػةلفاعميػػة العدالػػة 
ف حدث ذلؾ فيك يحدث تحت رقابػة النػاس مػا يػؤدم فػي النيايػة إلػى التػزاـ القاضػي  لمقانكف، ألنو كا 
بقكانيف العدالة، فالعبلنية بحسب بعض الفقو ىي ضماف عػدـ الشػؾ فػي حيػاد القاضػي نتيجػة رقابػة 

إال لحمايػػة قيمػػة دسػػتكرية أخػػرل تتمثػػؿ فػػي  –نيػػة العبل –حيػػث ال يسػػتبعد ىػػذا الضػػماف الجميػػكر، 
حماية الحؽ في الحياة الخاصة أك في حماية النظاـ كاآلداب العامة، فالعبلنية تعتبر رادعا لكؿ مف 

كأحكاـ المحاكـ الجنائية التي تنشػر الحقػا، لمػا يشػاىدكنو مػف خػكؼ كقمػؽ  يسمع بقرارات يحضر أك
 2عقكبات مقيدة لحرية األفراد.مف قرارات اإلدانة في مجمميا لما تحممو  لمتيميف كا

كمػػف مظػػاىر العبلنيػػة تسػػميـ نسػػخة أصػػمية مػػف الحكػػـ لكػػؿ مػػف يطمبيػػا مػػف غيػػر الخصػػـك  
 1972يكليػػػك  5( الصػػادر فػػي 72/26( مػػف القػػانكف الفرنسػػي رقػػػـ )11/3المػػػادة )فػػي مثممػػا جػػاء 

 1975.3( الصادر في يكليك 75/596كالمعدؿ بالقانكف رقـ )

اظا كال يعتبر إخبلال بمبدأ العبلنية قياـ رئيس الجمسة باألمر بغمؽ أبكاب قاعة الجمسات حف 
أك حتى تنظيـ دخكؿ النػاس، كلػو الحػؽ  القاعة أك لتجنب الفكضى عمى اليدكء كالسكينة إف امتؤلت

قضت المحكمة العميا األمريكيػة بأنػو أيضا في األمر بإخراج كؿ مف يحدث فكضى بعد تنبييو، كقد 
ألنيػػا فػػي نيايػػة المطػػاؼ حػػؽ مػػف  حقػػو فػػي عبلنيػػة المحاكمػػةال يجػػكز لممػػدعى عميػػو التنػػازؿ عػػف 

 4حقكؽ المجتمع بأسره.
                                                 

المجمة القضائية، قسـ ، 25/05/1999قرار بتاريخ  224557قضية )ؿ ـ( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1
 . 305 ، ص2/2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 .245، 244، ص السابؽد. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -2

 .356، 355د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  - 

 .285منية السافي، المرجع السابؽ، ص  - 

 .63د. أماؿ الفزايرم، المرجع السابؽ، ص  -3

 .246، 245، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -4
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لكػف قػػد يحػػدث أحيانػػا أف يشػكش المػػتيـ عمػػى سػػير الجمسػػة كبػالرغـ مػػف تنبييػػو فإنػػو يسػػتمر  
مػف حػدا في ذلؾ ما يؤدم إلى حرمانو مف حقو في حضكر الػدعكل، بشػرط أف يكػكف التشػكيش بمػغ 

ذا حػدث ذلػؾ فيػك حرمػاف لممػتيـ مػف حػؽ معو الجسامة لـ يعد ممكنا  إكماؿ الجمسة بشكؿ الئػؽ، كا 
قػػد يحصػػؿ  سػػو ك لػػف يصػػدر ذلػػؾ إال بحكػػـ مػػف المحكمػػة كلػػيس بػػأمر مػػف رئيسػػيا، كالػػدفاع عػػف نف

كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف لػػرئيس الجمسػػة إخػػراجيـ جميعػػا لكػػف ال يمكػػف  التشػػكيش مػػف جميػػع الحضػػكر
االسػػتمرار فػػي نظػػر الػػدعكل حينيػػا، بػػؿ يجػػب إيقػػاؼ الجمسػػة فػػي انتظػػار إدخػػاؿ جميػػكر آخػػر مػػف 

 1نية.المكاطنيف حماية لمبدأ العبل

نية تبقى قائمة في حؽ الخصـك كككبلئيػـ فإف العبل متى قررت المحكمة سرية المرافعاتك  
كأعكاف القضاء، فيػؤالء أطػراؼ فػي الػدعكل كليػـ كامػؿ الحػؽ فػي الحضػكر، ك حضػكرىـ ال يتصػؿ 

دا، كما أ أببمبدأ العبلنية بؿ بمبدأ آخر ىك مبدأ المكاجية بيف الخصـك ك ال يمكف أف يقيد ىذا المبد
 2الحضكر حتى ك إف كانت الجمسة سرية.يمكف ألقارب المتيـ 

ب غمػػإلػػى بعػػض المتيمػػيف، فػػإذا كػػاف المػػتيـ يء كمػػا يعػػاب عمػػى العبلنيػػة ىػػي أنيػػا قػػد تسػػي 
عميػػو الخجػػؿ فقػػد يحػػـر مػػف حقػػو فػػي الػػدفاع بشػػكؿ الئػػؽ، كمػػا أف صػػكرة االتيػػاـ قػػد تظػػؿ عالقػػة فػػي 

ؿ اإلعػػبلـ كأذاعػػت خبػػر التيمػػة إرضػػاء لحػػب النػػاس فػػي أذىػػاف النػػاس خصكصػػا إذا تػػدخمت كسػػائ
ف صػػدر الحكػػػـ بػػالبراءة فإنػػو قػػػد ال يغيػػر مػػف تمػػؾ الصػػػكرة النمطيػػة، لكػػف كمػػػف االطػػبلع ، فحتػػى كا 

جانػػب آخػػر قػػد تعتبػػر العبلنيػػة كمػػا تثيػػره مػػف ضػػرر ظػػاىرم بمثابػػة ترضػػية لضػػحايا الجريمػػة كىػػي 
 3الفقو.بمثابة ضريبة لمعدالة مثمما جاء بو بعض 

ىك ما يحتـ أف  ك اإلجراءات المتخذة بطبلنا مطمقا كمخالفة مبدأ العبلنية يكجب بطبلف كؿ 
تثبت العبلنية في محضر الجمسة أك في الحكـ، كبالرغـ مف ذلؾ رأل بعض الففو المصرم أف خمك 

بػػػأف محضػػػر الجمسػػػة ك الحكػػػـ مػػػف كػػػؿ إشػػػارة إلػػػى العبلنيػػػة ال يبطػػػؿ الحكػػػـ إال إذا أثبػػػت الطػػػاعف 
الجمسػة تمػت فػػي سػرية مػف غيػػر داع قػانكني، كلػو أف يقػػيـ الػدليؿ عمػى ذلػػؾ بجميػع كسػائؿ اإلثبػػات 

يػػة حتػى كلػػك بطريػػؽ الطعػػف بػػالتزكير، أمػػا محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية فقػػد قضػػت بكجػػكب إثبػػات العبلن
ال افترض عدـ مراعاتيا.في محضر الجمسة أك في الحكـ ك   4ا 
                                                 

 .237د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -1

 .242د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع نفسو، ص  -2
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د تقػرر السػرية اسػتثناء، لكػف مػع التمييػز بػيف مػا يسػمى قػ ك عبلنية المحاكمات ىي األصؿ 
 1سرية الجمسة كما يسمى عدـ العبلنية.

ظػركؼ النظػاـ العػاـ أك حفاظػا عمػى اآلداب العامػة كقػد  لما تقتضػيو كقد تقرر سرية الجمسة استثناء
تقػػرر المحكمػػة السػػرية عمػػى جميػػع إجػػراءات المحاكمػػة كقػػد تقتصػػر عمػػى بعضػػيا فقػػط مثػػؿ سػػماع 
شاىد سرا، كقد تقتصر عمى بعض الحاضريف كاألطفاؿ كالنساء، كال عبرة  العتراض المتيـ، كلكػف 

قتضػػائيا لسػػرية المحاكمػػة، كحسػػب بعػػض الفقػػو ا حػػكؿيبغػػي عمػػى المحكمػػة أف تصػػدر حكمػػا مسػػببا 
ذا زالػت دكاعػي السػرية  ةالمصرم فإف حكـ المحكمة ىذا ال يخضع ألي رقابة مف محكمػة الػنقض، كا 

ب حكميػا ألف العبلنيػة ىػي يسػبتلعبلنيػة فإنيػا غيػر ممزمػة بمبػدأ االمحكمػة ل ك رجعػت المحاكمػة في
 السياسية.العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك  ف( م14/1ىك ما نصت عميو أيضا المادة )ك  2،األصؿ

المحكمة العميا حكـ محكمة الجنايات بسبب إخبللو بقاعدة آمرة تضمنتيا المادة  قد نقضتك 
رئػػػيس مػػػف اختصػػػاص ( ؽ إ ج ك التػػػي تػػػنص عمػػػى ضػػػركرة أف يكػػػكف تقػػػدير سػػػرية الجمسػػػة 285)

 3ـ العاـ ك اآلداب العامة.المحكمة بمكجب حكـ مسبب ما داـ أف العبلنية فييا خطر عمى النظا

كفي جميع الحاالت فإف السرية ال تمس اإلجػراءات السػابقة عمػى سػماع الػدعكل مثػؿ تػبلكة  
أمػػر اإلحالػػة كتقريػػر االتيػػاـ كسػػؤاؿ المػػتيـ فػػي البيانػػات المعمقػػة بشخصػػو، كال تشػػمؿ السػػرية النطػػؽ 

المػداكالت، حيػث تبقػى سػرية كال  بالحكـ فيك عمني، كىنػاؾ أحػكاؿ ال تمتػد إلييػا العبلنيػة مطمقػا مثػؿ
 يمكف أبدا القبكؿ بإفشاء ما يدكر فييا. 

كقػد تكػػكف السػرية كفقػػا لػػنص قػانكني مثػػؿ محاكمػة األحػػداث، حمايػػة لحيػاة الحػػدث الخاصػػة  
ك نفػػس الشػػيء  4،تػؤدم إلػػى الػػبطبلف المطمػؽ لفتيػا فػػي النظػػاـ القػانكني المصػػرمكحيػاة أسػػرتو كمخا

 ( ؽ إ ج.463، 461، 285في الجزائر بمكجب المكاد )
                                                 

" قد يرل المشرع أف تنظر بعض الدعاكل في غير عبلنية مثاؿ ذلؾ طمبات رد االعتبار ك تصحيح األخطاء المادية في  -1
األحكاـ ك طمب رد األشياء المضبكطة ففي ىذه األحكاؿ تتـ اإلجراءات في غير عبلنية، ك لكنيا ليست سرية، فيجكز 

لجميكر بحضكرىا دكف أف يؤثر ذلؾ في صحة اإلجراءات ىذا بخبلؼ سرية الجمسة فإنو متى لممحكمة أف تسمح ألحد مف ا
تقررت السرية أصبحت شكبل جكىريا في إجراءات المحاكمة يترتب عمى مخالفتيا البطبلف".  د. عمي فضؿ البكعينيف، 

 .249، ص السابؽالمرجع 
 .251 -249، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -2

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 30/05/2000قرار بتاريخ  242108قضية النيابة العامة ضد )ش ـ( ممؼ رقـ  -3
 .322-320 ، ص1/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 .252، 251، 246د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -4
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مالية بمكجب المادة عات بحؽ األحداث بعقكبات سجنية ك يعاقب كؿ مف يفشي سرية المرافك  
يػعػػاقب بػالحػػبس مػف سػتػػة المتعمػؽ بحمايػة الطفػؿ، ك ىػذا نصػيا:"  15/12( مف القانكف رقـ 137)
يف دج أك بإحػػػدل ىػػات 200.000دج إلػػى  10.000بػػػػغػػػػرامػػػػػة مػػف  ك (2يف)( أشػيػػػر إلػػى سػػنػػتػػػ6)

كؿ مػف ينشػر ك/أك يبث مػػا يػػػػدكر فػػػي جػػمػسػػػات الجػيػػػػػات الػقػػضػػائػيػػػة لؤلحػػػداث أك ، فقػػط العقكبتيف
ػصػػػػػػػػػادرة عػػػػنػػػػيػػػػػػػػػا فػػػػػػػي الػػػكػػػػػػػػػػتب ػػػرافػػعػػػػػػػػػات كاألكامػػػػػػػػر كاألحػػػكػػػػػػػػاـ كالػػػقػػػػػػػػرارات الػػػلممػػمػػػخػػصػػػػػػػػػا عػػػػػػف ا

  ".كالػػػػصػػػػحػػػافػػػػة أك اإلذاعػػػة أك الػسػيػنػػمػا أك عف طػريػؽ شػبػكػة األنػػتػرنت أك بػأيػػة كسػيػمػة أخرل

( 126كفي فرنسا فػإف محاكمػة األحػداث تػتـ فػي سػرية كال يجػكز حضػكرىا بمكجػب المػادة ) 
إال أقاربػػػػػو كالشػػػػػيكد كالمحػػػػػامكف كالمراقبػػػػػكف  1996( لسػػػػػنة 12سػػػػػي رقػػػػػـ )مػػػػػف قػػػػػانكف الطفػػػػػؿ الفرن

االجتمػػاعيكف كمػػف تجيػػز لػػو المحكمػػة الحضػػكر بػػإذف خػػاص، بػػؿ أف المشػػرع الفرنسػػي أجػػاز إخػػراج 
الحدث مف قاعة المحكمة إذ رأل أنو قد يتأثر نفسيا مف المناقشات الجارية، كما يمكػف لممحكمػة أف 

ا رأت أف حضكره قد يسبب لو مشكبلت كاضػطرابا فػي مسػار حياتػو، تستغني عف حضكر الحدث إذ
كيجكز لممحكمة حتى أف تمنع أقاربو مف الحضكر إف ىي رأت فػي ذلػؾ سػببا فػي إذاعػة الفضػيحة، 

الفرنسػػػي فػػػإف الحكػػػـ يصػػػدر  الجزائيػػػة( مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات 33، 32، 31لكػػػف بمكجػػػب المػػػكاد )
فػإف لمحكمػة  الفرنسي الجزائيةقانكف اإلجراءات نيا حتى كلك تمت الجمسات في سرية، كبمكجب عبل

كيمتػد الحظػر فػي فرنسػا عمػى   1النقض الفرنسية أف تراقب تعميؿ السرية إف كانت نسػبية أك مطمقػة،
( 14العبلنية كتقرير السرية إلى درجة منع نشر كلك ممخص عما يدكر فػي الجمسػة بمكجػب المػادة )

 02/02/1945.2مف األمر الصادر في 

المتعمػؽ بحمايػة  15/12( مػف القػانكف رقػـ 82كىػك مػا جػاء كػذلؾ الػنص عميػو فػي المػادة ) 
( أنو يمكف إعفاء الطفؿ مف حضكر الجمسة إف كاف في ذلؾ مصمحة 3الطفؿ حيث كرد في الفقرة )

حضػػكر محاميػػو، مػػع رعي ك ينكبػػو ممثمػػو الشػػ -لكػػف لػػـ يحػػدد المشػػرع مػػا نػػكع ىػػذه المصػػمحة -لػػو
( مػػػف نفػػػس المػػػادة فإنػػػو يمكػػػف لػػػرئيس 4ك حسػػػب الفقػػػرة )لحكػػػـ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يعتبػػػر حضػػػكريا، اك 

 الجمسة أف يأمر في أم كقت بانسحاب الطفؿ مف المرافعة كميا أك جزء منيا.

( مػػػػف ذات القػػػػانكف إال لممثػػػػؿ 83ك ال يسػػػػمح بحضػػػػكر محاكمػػػػة الحػػػػدث بحسػػػػب المػػػػادة )
الشرعي لمحدث، أقاربػو حتػى الدرجػة الثػاني، الشػيكد، الضػحايا، القضػاة، ك أعضػاء النقابػة الكطنيػة 
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لممحاميف، ك في حالة الضركرة يمكف حضكر ممثمػيف عػف جمعيػات ك ىيئػات مينيػة ميتمػة بشػؤكف 
 يف بالقضية. كذا مندكبي حماية الطفؿ المعني ك ،حماية الطفكلة

( مػػػف قػػػانكف المحػػػاكـ 198/4كىػػػك مػػػا جػػػاء فػػػي القػػػانكف االنجميػػػزم حيػػػث نصػػػت المػػػادة ) 
الجزائيػػػة عمػػػى أنػػػو: " فيمػػػا عػػػدا مػػػا يشػػػترطو القػػػانكف يتعػػػيف عمػػػى القضػػػاة أف يجمسػػػكا فػػػي محكمػػػة 

 1عبلنية".

النظػػاـ العػػاـ أك اآلداب العامػػة  أف المقصػػكد بمصػػطمحي كقػػد اعتبػػر بعػػض الفقػػو المصػػرم 
غير كاضح، فيما قاؿ البعض اآلخر بأنيما مصطمحاف يتداخبلف فػي كثيػر مػف الحػاالت التسػاميما 
بالمركنة كالسعة، كقد عرفت محكمة النقض المصرية اآلداب العامة بقكليػا: " بػأف كممػة اآلداب فػي 

ع جػامع لقكاعػد حسػف السػمكؾ المقػررة مقاـ السرية الخاصػة بالجمسػات عامػة مطمقػة ذات مػدلكؿ كاسػ
 2".ة بالنظاـ العاـ تدخؿ في مدلكليابمكجب القانكف أك العرؼ فكؿ االعتبارات الخاص

ك قػػػػد يحػػػػدث أحيانػػػػا أف يطمػػػػب المجنػػػػي عميػػػػو أف تكػػػػكف الجمسػػػػة عبلنيػػػػة، كمػػػػا فػػػػي حالػػػػة  
إحاطػػة فػػي فرنسػػا، كمبػػرر العبلنيػػة ىػػك  23/12/1980االغتصػػاب كىتػػؾ العػػرض بمقتضػػى قػػانكف 

 3الرأم العاـ بالمشكمة كىك ما تدعك إليو الحركات النسائية مثبل في فرنسا.

شػػػكؿ آخػػػر فيمػػػا يخػػػص العبلنيػػػة فػػػي بعػػػض الػػػدكؿ كىػػػك مػػػدل إمكانيػػػة دخػػػكؿ مك يطػػػرح  
الصحافة المرئية أك المكتكبة باعتبارىا مف الجميكر، كمدل إمكانية تصكير كقائع الجمسات أك نقػؿ 

كالمعدلػػػػة بالقػػػػانكف  1881يكليػػػػك  29( مػػػػف قػػػػانكف 38كبمقتضػػػػى المػػػػادة ) مشػػػػاىداتيا، ففػػػػي فرنسػػػػا
، لكػف يمكػف فييػا كؿ ما يدكرح الجمسة نقؿ أك تسجيؿ أك تصكير يحظر عند افتتا 02/02/1981

أف يسمح رئيس المحكمة بأخذ صكر شريطة مكافقة الخصػـك أك ممثمػييـ ك النيابػة العامػة، لكػف فػي 
يقرر السماح بنشػر مػكجز عمػا  1881يكليك  29( مف قانكف 41) بعض الحاالت ك بمكجب المادة

يدكر في الجمسات إذا كاف ذلؾ بصدؽ ك بحسف بنية، غير أنو ال يمكف لمصحافة أف ننشر ممخصا 
مف القانكف  (39الخاصة بالقذؼ كالتي ال يجكز فييا إثبات صحة الكاقعة طبقا لممادة ) لفي الدعاك 

 4.األخير
                                                 

 .72، 71د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .242-240د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  -2

 .250د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -

 .264، 263شافاف، المرجع السابؽ، ص  ألبرت -3

 .265، 264ألبرت شافاف، المرجع نفسو، ص  -4
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كذلػػؾ بمكجػػب القػػانكف الصػػادر فػػي  29/07/1881( مػػف القػػانكف 39)لكػػف بتعػػديؿ المػػادة 
بحظر إدخاؿ أجيزة التسجيؿ الخاصة جنائية ( إجراءات 308تـ النص في المادة ) 06/12/1954

، لكػف أكرك 15000 ػباإلذاعة ك التمفزيكف إلى قاعة الجنايات، كأم إدخاؿ ليا يترتب عميػو غرامػة بػ
ف تمػت المخالفػة يمكف أمػاـ ىػذا الحظػر أف تعطػي  المحكمػة تصػريحا اسػتثنائيا بجػكاز ذلػؾ، حتػى كا 

ف تػؤدم إلػى بطػبلف أيػا يس لفإنو بحسػب محكمػة الػنقض الفرنسػية لػ عمى الرغـ مف الحظر السابقة
 1المرافعة.

نظػػػرا لكجػػػكد ارتبػػػاط خطيػػػر بػػػيف الحػػػؽ فػػػي الصػػػكرة ك الحػػػؽ فػػػي المعمكمػػػة المكجػػػو إلػػػى ك  
يعتقػػد بعػػض القضػػاة أف ىنػػاؾ مخػػاطر حقيقيػػة تػػنجـ عػػف احتػػراـ حقػػكؽ الػػدفاع ك التػػي  2الجميػػكر،

قد ينجـ عنيا  سكؼ تذىب بفكائد المحاكمة ك منيا رقابة الصحافة المصيقة بالدعاكل القضائية ك ما
 3عائبلت المتخاصميف.مف إساءة ألطراؼ ك 

الخاصة في التعديؿ الدسػتكرم كىك ما دعا المشرع الدستكرم الجزائرم كحماية لحياة الطفؿ  
( عمى 50(، حيث تنص المادة )51، 50إلى استحداث مادتيف جديدتيف كىما ) 2016الجديد لعاـ 

حرية الصحافة بكؿ أنكاعيا كأال تقيد بأم شكؿ مف أشكاؿ الرقابة القبمية، لكػف بػالرغـ مػف ذلػؾ فإنػو 
الحػػاؿ كأف تحػػتكـ فػػي عمميػػا لمقػػانكف ال يمكػػف المسػػاس بالحيػػاة الخاصػػة ككرامػػة اإلنسػػاف ميمػػا كػػاف 

 كثكابت األمة الدينية كاألخبلقية كالثقافية.

( كلكػػف بغيػػر الكلػػكج إلػػى الحيػػاة الخاصػػة 51كمػػا أف الحػػؽ فػػي المعمكمػػة مضػػمكف بمكجػػب المػػادة )
 لممكاطنيف.

كفػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة يطػػرح األمػػػر مػػػف بػػػاب تػػأثير كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ عمػػػى ىيئػػػة  
عمى قرارىـ في أف تؤثر  العبلنيةف قبؿ بدء المحاكمة كربما قبؿ تعيينيـ، كقد يككف مف شأف المحمفي

المحاكمػػة، كبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ ال يمكػػف إبطػػاؿ المحاكمػػة إال إذا كػػاف المقػػاؿ أك المػػادة اإلخباريػػة لػػيس 
كبالرغـ مػف فقط مف شأنو أف يجعميـ متحيزيف كلكف ينبغي أف يككف تحيزىـ غير قابؿ لمرجكع فيو، 

اعتراؼ الدستكر األمريكي بحرية الصحافة كبالحؽ في المحاكمة بكاسطة ىيئة محمفيف غيػر منحػازة 
 فإنو ينبغي أف تكازف المحاكمة بيف ىذه المصالح ك تحمييا.

                                                 
 .76، 75د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1

2
-  ierrette  oncela, Les liaisons dangereuses du droit à l’image et du droit à l’information 

public, revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚3 

Juillet-septembre 2012, p 649-659. 
3
- Dominique Casanova, David Missistrano, Ibid, p 392. 
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كما داـ أف الصحافة ىي جزء مف الجميػكر فإنػو ال يمكػف منعيػا مػف ارتيػاد قاعػة الجمسػات  
 1ا المصمحة العامة القاىرة، كأنو لـ يكف ذلؾ إال خدمة لتمػؾ المصػمحة،إال بمقتضى ضركرة اقتضتي

فشػػاء األسػػرار،  ك يحظػػر فػػي القػػانكف المصػػرم النشػػر فػػي قضػػايا جػػنح الصػػحؼ كالقػػذؼ كالسػػب، كا 
كحظػػر مػػا يجػػرم فػػي قضػػايا الطػػبلؽ كالتطميػػؽ كالزنػػا ككػػذلؾ فػػي الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف الدكلػػة مػػف 

 2جيات خارجية.

( ؽ إ ج بخصػكص محاكمػة األحػداث عمػى حظػر نشػر مػا يػػدكر 477مػادة )ك قػد نصػت ال 
فييا سكاء في الكتب أك في الصحافة أك بطريؽ اإلذاعة أك السينما أك أية كسيمة أخرل، حتى ك لػك 

حػػػداث المجػػػرميف، حيػػػث رصػػػدت المػػػادة عقكبػػػة تعمػػػؽ النشػػػر باإلفصػػػاح عػػػف ىكيػػػة أك شخصػػػية األ
ج ك يمكػػف أف ي حكػػـ بػػالحبس مػػف شػػيريف إلػػى سػػنتيف فػػي ( د2000( دج إلػػى )200الغرامػػة مػػف )
حتى ك لك كانت األحرؼ األكلى مف  اسـ الحدث  ذكر لكف بدكفك نشر الحكـ يجكز حالة العكد، ك 

 نفس عقكبة الغرامة السابقة.ب سيغـر مف يفعؿ ذلؾفإنو  اسمو ك إال

النشػػػاط اإلعبلمػػػي فػػػإف ممارسػػػة  12/05،3( مػػػف قػػػانكف اإلعػػػبلـ رقػػػـ 2ك بمكجػػػب المػػػادة ) 
ينبغػػػي أف يكػػػكف فػػػي إطػػػار احتػػػراـ سػػػرية التحقيػػػؽ القضػػػائي، ك احتػػػراـ كرامػػػة اإلنسػػػاف ك الحريػػػات 

 الفردية ك الجماعية.

( مف نفس القانكف عمى أنو مف حؽ الصػحفي الكصػكؿ إلػى مصػدر 84فيما نصت المادة ) 
ؽ القضػائي، ك يعاقػب بغرامػة ر البحػث ك التحقيػعدـ إمكاف ذلؾ إذا تعمػؽ الخبػر بسػالخبر باستثناء 

 يةر تمحػػػػؽ ضػػػػررا بسػػػػ( دج كػػػػؿ مػػػػف نشػػػػر أم خبػػػػر أك ثيقػػػػة 100.000( دج إلػػػػى )50.000مػػػػف )
 ( مف قانكف اإلعبلـ.119التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ بحسب نص المادة )

( دج إلػػػػى 100.000( مػػػػف ذات القػػػػانكف بغرامػػػػة مػػػػف )120المػػػػادة ) ىك يعاقػػػػب بمقتضػػػػ 
في حاؿ كانت  نشر فحكل مناقشات الجيات القضائية التي تصدر الحكـ ( دج كؿ مف200.000)

( دج كػؿ مػف نشػر تقػارير 200.000( دج إلػى )50.000، كمػا يعاقػب بغرامػة مػف )جمساتيا سرية
( منػػو، كمػػا يعاقػػب 121ك اإلجيػػاض بمكجػػب المػػادة )عػف المرافعػػات التػػي تتعمػػؽ بحالػػة األشػػخاص 

( دج كػػػػػؿ مػػػػػف نشػػػػػر صػػػػػكرا أك رسػػػػػكما أك بيانػػػػػات 100.000( دج إلػػػػػى )25.000بغرامػػػػػة مػػػػػف )
                                                 

 .430-428، 425ليكنارد. ؿ كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1

 .252د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

(، مؤرخة 2، الجريدة الرسمية، عدد )2012يناير  12المكافؽ لػ  1433صفر  18مؤرخ في  12/05العضكم رقـ القانكف  -3
  .2012يناير  15المكافؽ لػ  1433صفر  21في 
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ء مػػف ظػػركؼ الجنايػػات أك الجػػنح المػػذككرة فػػي أك جػػز تعيػػد تمثيػػؿ كػػؿ بأيػػة كسػػيمة كانػػت تكضػػيحية 
( مػػػػػف قػػػػػػانكف 342، 341( ك المادتػػػػػاف )339 -333مكػػػػػرر( ك مػػػػػف ) 263-255المػػػػػكاد مػػػػػف )

 العقكبات.

باعتبارىمػػػػا مكػػػػكنيف أساسػػػػييف فػػػػي لػػػػذا ينبغػػػػي المكازنػػػػة بػػػػيف الحػػػػؽ فػػػػي اإلعػػػػبلـ ك العدالػػػػة  
المجتمع ك ىك امتحاف حقيقي لمديمكقراطيػة، فمػف حػؽ المػكاطنيف الكصػكؿ إلػى المعمكمػة لكػف يبقػى 
المشػػكؿ فػػي ىػػذه المكازنػػة الصػػعبة بػػيف اإلعػػبلـ ك العدالػػة الجنائيػػة المجػػكء لممطالبػػة بحػػؽ تصػػكير 

 1جمسات المحاكمة أك معرفة ما يجرم في مرحمة التحقيؽ.

 حضور المتيم لممحاكمة -ثانيا

يعتبػر حضػكر المػتيـ أطػكار المحاكمػة مػف بػػيف الضػمانات الممنكحػة لػو حمايػة لحقكقػو فػػي  
الػػدفاع، كقػػد اعتبػػر القػػانكف الفرنسػػي الحػػؽ فػػي الحضػػكر مػػف المبػػادئ األساسػػية التػػي تحكػػـ التحقيػػؽ 

حضػػكر جميػػع أطػػكار النيػػائي كمػػف متطمبػػات الػػدفاع عػػف الػػنفس، حيػػث ينبغػػي تمكػػيف المػػتيـ مػػف 
عطاء رأي المحاكمة ك قاعػدة الحػؽ  تماشػيا ك و في كؿ دليؿ مقاـ ضده ك مناقشتوالدفاع عف نفسو كا 
 ال يمكف إدانة المتيـ قبؿ سماعو.إنو ف ، لذافي السماع

كقاعدة الحضكر تستكجب مشاركة الخصـك في إجػراءات الػدعكل، حتػى يكػكف المػتيـ عمػى  
حاطة بكؿ الطمبات كأدلة االتياـ المقامة ضده، كما يسيـ ىػذا الحضػكر بنية مف أمره كيمكف مف اإل

 2في تمكيف المحكمة مف إعماؿ سمطتيا التقديرية بشكؿ صحيح.

( ؽ إ ج عمػػػى حضػػػكر المػػػتيـ لمجمسػػػة بػػػدكف أم قيػػػد مصػػػحكبا 293ك قػػػد نصػػػت المػػػادة ) 
 بحارس كاحد فقط.

أف المتيـ عارض القرار لكنو تغيػب عػف حضػكر الجمسػة قرار لممحكمة العميا ك قد جاء في  
( ؽ إ ج، ك ىػك مػا حػتـ نقػض ك إبطػاؿ 413/3المػادة )ذلػؾ نظرا لعدـ تبميغو بتاريخيا كما تشترط 

 3القرار المطعكف فيو.

                                                 
1
- Loïc Cadiet, Serge Guinchard, La justice a l’épreuve des pouvoirs, les pouvoirs à l’épreuve de 

la justice, revue de justices, éditions Dalloz France, n˚3 janvier-Juin 1996, p 8, 9. 

 .158، 155، 154د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 23/01/1990قرار بتاريخ  59484قضية تحمؿ رقـ الممؼ  -3
 .202-200 ، ص1/1992لتربكية الحراش الجزائر، عدد الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ا
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المتعمؽ بعصػرنة العدالػة أنػو ال يمكػف لمحكمػة  15/03( مف القانكف رقـ 15/3ك قد نصت المادة )
كس إال إذا كافػػؽ المعنػػي محادثػػات المرئيػػة عػػف بعػػد لتمقػػي تصػػريحات مػػتيـ محبػػالجػػنح اسػػتعماؿ ال

( مػػػف نفػػػس المػػػادة لػػػـ تشػػػترط عنػػػد اسػػػتعماؿ ىػػػذه 2النيابػػػة العامػػػة عمػػػى ذلػػػؾ، لكػػػف الفقػػػرة )بػػػاألمر ك 
الكسػػيمة التقنيػػة الحصػػكؿ عمػػى قبػػكؿ الطػػرؼ المػػدني أك الشػػاىد أك الخبػػراء، فبمجػػرد طمػػبيـ تسػػتعمؿ 

 ية عف بعد.المحادثات المرئ

حضكر المتيـ لممحاكمة ك دفاعو عف نفسو سكاء بشخصو أك بكاسطة محاـ يختاره نصت ف
 / ك( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية.14/3عميو المادة )

القػػانكف الركمػػاني يعتبػػر الخصػػكمة بمثابػػة مبػػارزة ال تكتمػػؿ إال بحضػػػكر قػػديما كػػاف  حيػػث 
الخصػػميف حتػػػى يتػػدخؿ القاضػػػي كحكػػـ لحػػػؿ النػػزاع، لػػػذا فػػإف حضػػػكر المػػتيـ مػػػف مقتضػػيات مبػػػدأ 

 1إقرار ضمانات لمخصـ الغائب.ما حتـ  كىالمكاجية 

بلث خيػارات كقد أرسػت المحكمػة العميػا األمريكيػة فػي حػاؿ حضػكر مػتيـ كقيامػو بالشػغب ثػ 
 لقضاة المحاكمة كىي: 

 األمر بقيد المتيـ ك تكميمو. -1

 تقديمو لممحاكمة بتيمة ازدراء المحكمة. -2

األمػػر بػػإخراج المػػتيـ إلػػى خػػارج قاعػػة المحكمػػة كعنػػدما يبػػدم اسػػتعداده لمػػدخكؿ مػػع  -3
 مراعاة النظاـ يمكف حينيا إدخالو.

لمػػػتيـ كىػػك مقيػػػد كمكمػػـ الفػػػـ، عبػػػرت حمفػػيف، أثنػػػاء إحضػػار امىيئػػػة ال لكػػف خكفػػػا مػػف التػػػأثير عمػػى
 المحكمة العميا ضمنيا تفضيميا إخراج المتيـ خارج قاعة المحكمة.

( ؽ إ ج إذا شكش في الجمسة فإف الػرئيس 296بمكجب المادة )فإنو أما المتيـ في الجزائر  
الجمسات، ك يذكره بإمكانية طرده ك محاكمتو غيابيا ك في حاؿ العكد يأمر الرئيس بإبعاده مف قاعة 

بإيداعو السجف، ك يحاكـ ك يعاقب بالسجف  اإف لـ يمتثؿ لؤلمر ك أحدث شغبا يصدر في الحاؿ أمر 
( دكف اإلخػػبلؿ بالعقكبػػات الػػكاردة فػػي قػػانكف العقكبػػات ضػػد كػػؿ مػػف 2( إلػػى سػػنتيف )2مػػف شػػيريف )

                                                 

 .191-189د. محمكد مصطفى يكنس، المرجع السابؽ، ص  -1

 .266، 265ألبرت شافاف، المرجع السابؽ، ص  -
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سسػة إعػادة يزدرم ك يييف ك يتعدل عمى رجاؿ القضاء، ك يساؽ في حينو بأمر مف الرئيس إلى مؤ 
 التربية، ك عند إبعاده تعتبر جميع األحكاـ الصادرة في غيبتو حضكرية.

كمحػاكـ الكاليػات بمظيػر األمريكيػة كحضكر المتيـ ينبغي أف يػتـ بحسػب المحػاكـ الفدراليػة  
يميؽ بكرامتو كاحتراـ شخصو باعتباره بريئا لـ تثبت إدانتو بعد، لذا اعتبرت المحكمة العميا األمريكية 

رغػػػاـ المػػػتيـ عمػػػى ارتػػػداء لبػػػاس السػػػجف فػػػي أثنػػػاء المحاكمػػػة قػػػد خػػػالؼ قاعػػػدة سػػػبلمة اإلجػػػراءات إ
 القيكد طالما لـ يكف ىناؾ خكؼ مف فرار المتيـ أك القانكنية، كما لـ تؤيد أيضا استخداـ األغبلؿ ك

 1أذية الحاضريف. مف

 المواجية بين الخصوم -ثالثا

حصػػػكؿ جميػػػع إجػػػراءات الخصػػػكمة ميمػػػا كانػػػت فػػػي يقصػػػد بمبػػػدأ المكاجيػػػة بػػػيف الخصػػػـك  
حضكر الخصـ اآلخر أك ككيمو، حتى يتمكف ىػذا األخيػر مػف حػؽ الػرد أك إنكػار جميػع االدعػاءات 

أيضػا ىػذا المبػدأ إلػى البعػد عػف الشػؾ  ييػدؼ المكجية ضده، أم بما يفيد تمكينو مف حؽ الدفاع، ك
 2في حياد القاضي.

لػدفاع ضػي حريػة اتحيػث تق ة لصيؽ الصمة بحؽ الػدفاعالمكاجي ك يرل بعض الفقو أف حؽ 
ك مكاجيػػػة المحكمػػة مػػػف جيػػة ثانيػػة، ك أف الرابطػػػة بػػيف ىػػػذيف  مكاجيػػة الخصػػـ لخصػػػمو مػػف جيػػة

الحقػػيف ىػػي رابطػػة الكسػػيمة بالغايػػة، فالمكاجيػػة بػػيف الخصػػـك تعتبػػر الكسػػيمة المباشػػرة كاألكثػػر فعاليػػة 
فػػي احتػػراـ حػػؽ الػػدفاع، فبمفيػػكـ المخالفػػة ال يمكػػف تحقيػػؽ مبػػدأ حريػػة الػػدفاع بغيػػر المكاجيػػة بػػيف 

ذا مف الضركرة بمكاف تمكيف الخصـ مػف اسػتعماؿ حقػو فػي الػدفاع بغػض الخصكـ أك العبلنية، كلي
ك ىػذا التػرابط ىػك الػذم دعػا بعػض الفقػو  3النظر عف مػدل فاعميػة اسػتعمالو ليػذا الحػؽ مػف عدمػو،

إلى تقسيـ حقكؽ الدفاع إلى أساسية كىي: الحؽ فػي الػدفع، الحػؽ فػي اإلثبػات، الحػؽ فػي المرافعػة، 
، حػػؽ الخصػػـ فػػي الخصػػـ فػػي العمػػـ بػػإجراءات الخصػػكمةكىػػي: حػػؽ  ك إلػػى حقػػكؽ دفػػاع مسػػاعدة

 الكقت الكافي إلعداد دفاعو، الحؽ في الحضكر، الحؽ في الدفاع الشخصي أك االستعانة بمحاـ.

                                                 
 .404، 403ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1

بكدم، ضمانات الخصـك أماـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  د. حسف محمد محمد -2
 .99، ص 2006مصر، 

 .286منية السافي، المرجع السابؽ، ص  - 
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كقػػد عػػرؼ اإلسػػبلـ مبػػدأ المكاجيػػة مػػف خػػبلؿ مػػا ركل عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػي اهلل عنػػو  
فقمػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل ترسػػمني كأنػػا حػػديث السػػف، كال قػػاؿ:" بعثنػػي رسػػكؿ اهلل )ص( إلػػى الػػيمف قاضػػيا 

عمػػـ لػػي بالقضػػاء؟ فقػػاؿ: إف اهلل سػػييدم قمبػػؾ، كيثبػػت لسػػانؾ، إذا تقاضػػى إليػػؾ رجػػبلف فػػبل تقضػػي 
لؤلكؿ حتى تسمع كبلـ اآلخر، فإنو أحرل أف يتبيف لؾ القضػاء، قػاؿ: فمػا شػككت فػي قضػاء بعػد"، 

الفرنسػػي مبػػدأ المكاجيػػة بػػيف  اإلجػػراءات المدنيػػة( مػػف قػػانكف 17إلػػى  14كقػػد ضػػمنت المػػكاد مػػف )
 1الخصـك كما لو مف أثر عمى حقكؽ الدفاع.

الػػػػنص عمػػػػى مبػػػػدأ المكاجيػػػػة أمػػػػاـ قاضػػػػي التحقيػػػػؽ ك ككيػػػػؿ الجميكريػػػػة أثنػػػػاء فتػػػػرة  كجػػػػاء 
( ؽ إ ج، أمػا ذكػر 108، 106، 105، 101االستجكاب فػي مرحمػة التحقيػؽ االبتػدائي فػي المػكاد )

كاجيػػة( فػػي أثنػػاء مرحمػػة المرافعػػات فمػػـ يػػرد مطمقػػا فػػي قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة مصػػطمح )مبػػدأ الم
 الجزائرم.

( ؽ إ ج فإنػػو يجػػكز لػػرئيس محكمػػة الجنايػػات إذا رأل بػػأف التحقيػػؽ 276ك بحسػػب المػػادة )
أف يػأمر بػأم إجػراء مػف إجػراءات  ،غير مكتمؿ أك ظيرت عناصػر جديػدة بعػد صػدكر قػرار اإلحالػة

حيػػػث يمكػػػف إجػػػراء  حكػػػاـ الخاصػػػة بػػػالتحقيؽ االبتػػػدائيؽ عميػػػو فػػػي ىػػػذه الحالػػػة األالتحقيػػػؽ ك يطبػػػ
 عمما أف ىذه المادة تتكمـ عف مرحمة لـ تصؿ فييا القضية إلى المرافعة بعد. ،المكاجية

لكػػػف قػػػد تصػػػدر المحكمػػػة حكميػػػا فػػػي غيػػػاب الشػػػخص كدكف اعتبػػػار لحضػػػكره إذا لػػػـ يكػػػف  
قػانكف اإلجػراءات الجنائيػة مػف ( 141مكقكفا، كيبقى لو حؽ االعتراض كاالسػتئناؼ بمكجػب المػادة )

( مػػف نفػػس القػػانكف، 137التكنسػػي، أمػػا إذا كػػاف فػػي السػػجف فيجػػب اإلذف بإحضػػاره بمكجػػب المػػادة)
ف ( مػف قػانك 142فرار تأذف المحكمة بإصدار بطاقة جمب بشػأنو بمكجػب المػادة )ف كاف في حالة ا  ك 

لزامية بمكجب القانكف التكنسي سكاء كانت إ ىذه اإلجراءات كجكبية كاإلجراءات الجنائية التكنسي، ك 
 2نية أك سرية.الجمسة عبل

غائػب، كالخصػـ  أما في الفقو اإلسبلمي فقد كقع خبلؼ حكؿ إمكانية صدكر حكػـ القاضػي 
كػؿ مػف  يزكف ذلؾ مطمقا بؿ ينبغي الحكـ في حضكر الخصـ ك إال فبل، كاعتبرفكاف الحنفية ال يج

 3الحنابمة ك الظاىرية  ذلؾ ممكنا فقد قالكا بجكاز ذلؾ لكف بشركط ك ضكابط.،  الشافعية المالكية،

                                                 
 .74،81السابؽ، ص د. آماؿ الفزايرم، ضمانات التقاضي، المرجع  -1

 .286منية السافي، المرجع السابؽ، ص  -2
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بطاؿ حكـ محكمة الجنايات لمجردفقد تـ نقض ك  ج ؽ إ  (317أنيا خالفت أحكػاـ المػادة ) ا 
ك احترامػا لمبػدأ  1،بعدـ قياميا باإلجراءات البلزمة ضد المػتيـ المتخمػؼ عػف الحضػكر أمػاـ القضػاء
 2.المكاجية جرل الحكـ بجكاز المعارضة في الحكـ الصادر عف محكمة الجنايات

ك المعارضة الصادرة مف المتيـ تمغي الحكـ الصادر غيابيا متى كانت مقبكلة شكبل تطبيقا 
 3.( ؽ إ ج414، 413ادتيف )لحكـ الم

 شفوية المرافعات -رابعا

تعني أف تجرم جميع أطكار المحاكمة بصكت مسمكع مف كؿ الحاضريف في قاعة الجمسػة  
و مػػف المرافعػػات فػػي شػػكؿ شػػفيي كأف يكػػكف التحقيػػؽ كمػػا يتبعػػو مػػف مناقشػػة األدلػػة كالػػدفكع ك مػػا يميػػ

يعػػػكؿ فقػػػط عمػػػى األدلػػػة المتحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف أف تػػػتـ بمعرفػػػة القاضػػػي كتحػػػت نظػػػره، كأال  ك عمنػػػي
 4محاضر جمع االستدالالت كتحقيقات النيابة.

حيػػػث كرد فػػػي المبػػػدأ االجتيػػػادم لممحكمػػػة العميػػػا مػػػا يمػػػي:" اسػػػتقر اجتيػػػاد الغرفػػػة الجنائيػػػة  
بالمحكمػػة العميػػا، عمػػػى عػػدـ جػػكاز تػػػدكيف تصػػريحات األطػػراؼ فػػػي محضػػر المرافعػػات، المتضػػػمف 

لمقػػررة قانكنػػا، إال بػػأمر مػػف رئػػيس محكمػػة الجنايػػات، حفاظػػا عمػػى مبػػدأ شػػػفكية إثبػػات اإلجػػراءات ا
 5المرافعات".

فمػف خبلليػا يسػتجمي القاضػي مػدل صػحة األدلػة  كتسي شفكية المرافعات أىمية قصكلت ك 
 ع، فالشػػفكية تتصػػؿ بمبػػدأ العبلنيػػةحتػػى يصػػدر حكمػػو كىػػك مقتنػػع بصػػحتو أشػػد اقتنػػا يقػػدر قيمتيػػا ك

منو الحتراـ مبدأ المكاجية بػيف الخصػـك كنتيجػة لػذلؾ اعتبرىػا بعػض الفقػو ضػمانة  كىي طريؽ البد

                                                 
المجمة ، 27/03/1990قرار بتاريخ  69473قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سعيدة ضد )ـ ع( ممؼ رقـ  -1

 ، ص4/1991الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، 
259-261. 

المجمة القضائية، ، 23/09/2003قرار بتاريخ  207267)قضية بمدية الحمادنة ضد )ص ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 . 301-295 ، ص1/2004دد قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ع

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا ، 20/03/1990قرار بتاريخ  61410قضية )ؼ ح( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
 . 199-197 ، ص1/1993عدد  النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،ك 
 .253السابؽ، ص د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -4

 .78د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  - 

قرار بتاريخ  385138، ممؼ رقـ 7/12/2004قضية النيابة العامة، )ب ع( ك مف معو ضد الحكـ الصادر في  -5
  .549، ص 1/2007،  مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 22/11/2006
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كىػػػي التػػػي مػػػف خبلليػػػا يمكػػػف لمقاضػػػي أف  ، كيػػػؼ الىامػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف أمػػػاـ القضػػػاء الجنػػػائي
يحصؿ عمى فرصة مراقبة أعماؿ التحقيؽ االبتدائي بشكؿ يتيح لو التأكد مف قيمة األدلػة المتحصػؿ 
عمييػػا فػػي أثنػػاء مباشػػرتو سػػكاء مػػف الضػػبطية القضػػائية أك النيابػػة العامػػة عمػػى حػػد سػػكاء، كمػػف بػػيف 

 قكليػػا بػػأف إلتفػػات مػػة الػػنقض المصػػرية، الضػػمانات التػػي تتيحيػػا الشػػفكية حسػػب مػػا قضػػت بػػو محك
ت الكاقعة لدييا كاكتمؿ بداعي عدـ جدكاه ألنيا قد كضح طمب الطاعف بسماع الشيكدالمحكمة عف 

 1يعتبر خطأ في تطبيؽ القانكف. اقتناعيا

حيػػث قالػػت بػػأف تقػػديـ الػػدليؿ فػػي غفمػػة مػػف  ذىبػػت إليػػو محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية كىػػك مػػا 
بػػاطبل، حيػػث اعتبػػرت  أف يصػػيرالحكـ الصػػادر بعػػد ذلػػؾ بػػ يػػؤدمشػػتيـ لػػو، الخصػػـك بعيػػدا عػػف مناق

المبػػػػادئ اإلجرائيػػػػة الجكىريػػػػة أمػػػػاـ محكمػػػػة الجنايػػػػات كمػػػػف مػػػػف المحكمػػػػة مبػػػػدأ شػػػػفكية المرافعػػػػات 
مقتضياتيا أف يسمع الشيكد أماـ ىذه األخيرة شفاىة كال يمكف تػدارؾ ىػذا المبػدأ بسػككت أك برضػاء 

 2عدة مف النظاـ العاـ ال يمكف مخالفتيا.صريح مف المتيـ ألنو قا

يجػكز ألعضػاء  ( ؽ إ ج، حيث289-287قد نصت عمى الشفكية أثناء المرافعات المكاد)ك  
األمػػػر  نفػػػسمة بكاسػػػطة الػػػرئيس إلػػػى المتيمػػػيف كالشػػػيكد، ك لمحاميػػػو تكجيػػػو أسػػػئالمحكمػػػة ك المػػػتيـ ك 

( 353كذلؾ األمر بالنسبة لمجنح بمكجب المادة )بالنسبة لمنيابة العامة كىذا فيما يخص الجنايات، ك 
ؽ إ ج حيث أنو في نياية التحقيؽ بالجمسة ت سمع أقػكاؿ المػدعي المػدني عنػد االقتضػاء، كمػا يمكػف 

 أف ي عطى حؽ الرد عمى دفاع بقية الخصكـ لكؿ مف المدعي المدني ك النيابة العامة. 

مػػػػى األدلػػػػة المقدمػػػػة ليػػػػـ أثنػػػػاء يؤسػػػػس قضػػػػاة المكضػػػػكع قػػػػرارىـ إال ع ال يمكػػػػف أفحيػػػػث  
 3( ؽ إ ج.212المرافعات ك التي يتـ مناقشتيا حضكريا عمبل بأحكاـ المادة )

إغفاؿ رئيس المحكمػة تػبلكة األسػئمة االحتياطيػة قبػؿ  أفجاء فيو ممحكمة العميا في قرار لك  
ليتفاجػػأ األطػػراؼ بعػػد ذلػػؾ بإجابػػة المحكمػػة عمػػى  ،فقػػط األسػػئمة األصػػمية كةتػػبل كقفػػؿ بػػاب المرافعػػة 

مبػػػدأ شػػػفكية  مػػػا يخػػػصمساسػػػا بحقػػػكؽ الػػػدفاع فياعتبرتػػػو المحكمػػػة العميػػػا ىػػػذه األسػػػئمة االحتياطيػػػة، 
 4المرافعات ك ىك ما أدل إلى نقض ك إبطاؿ حكـ محكمة الجنايات.

                                                 

 .255، 254، المرجع السابؽ، ص د. عمي فضؿ البكعينيف -1

 .79د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -2

 .67، 66 ، ص21/01/1987قرار بتاريخ  23008قضية )فركحي لخضر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 30/05/2000قرار بتاريخ  234786قضية )ف ع( ضد )حكـ صادر( ممؼ رقـ  -4

 .573-569 ، ص2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
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ية ك السياسية /ق( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدن14/3ك ىك ما نصت عميو كذلؾ المادة ) 
حيػث جػاء فيػو:" أف ينػاقش شػػيكد االتيػاـ بنفسػو أك مػف قبػؿ غيػػره ك أف يحصػؿ عمػى المكافقػة عمػػى 

 .استدعاء شيكد النفي بذات الشركط المطبقة في حالة شيكد االتياـ"

في أنو إذا غاب قاضي في جمسة  -ك ساندىا الفقو  -كقد قضت محكمة النقض المصرية  
أف تعػاد اإلجػػراءات التػي حصػمت فػػي تمػؾ الجمسػة التػػي غػاب عنيػا، مثػػؿ  أك اسػتبدؿ بػو آخػػر يجػب

ال اعتبػر  إعادة سماع الشيكد الذيف أدلػكا بشػيادتيـ أك إعػادة اسػتجكاب المػتيـ الػذم تػـ اسػتجكابو، كا 
 1الحكـ الصادر بناء عمى اإلجراءات التي تمت في غيبتو باطبل.

تشػكيمة القضػاة بشػكؿ فجػائي إتماـ  تـ تعكيض قاض مكاف قاض ألجؿ ففي إحدل القضايا 
األصػػؿ أف ألف ( ؽ إ ج 258حيػػث لػػـ يعػػيف فػػي بدايػػة الجمسػػة ك ىػػك مػػا تػػـ بخػػبلؼ نػػص المػػادة )

يعيف القاضي قبؿ بداية الجمسة ك قبؿ بداية استخراج أسماء المحمفيف ك ىك ما أدل إلى نقض حكـ 
 2محكمة الجنايات.

المشػػػكميف لمحكمػػػة الجنايػػػات ك باعتبػػػاره ك نفػػػس الشػػػيء فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ ذكػػػر رتػػػب القضػػػاة  
 3اؿ حكـ محكمة الجنايات.إجراء جكىريا فإف إغفالو يؤدم إلى نقض ك إبط

 لكف ليذا المبدأ استثناءات كىي:

يمكف االسػتغناء عػف سػماع شػيادة الشػاىد إذا تػكفي أك مػرض، لكػف ال يمكػف بػأم حػاؿ اسػتبعاد -1
 ئي ك ىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية.الشيادة التي أدلى بيا في التحقيؽ االبتدا

إذا حضػر الشػاىد الجمسػػة لكنػو صػػرح بأنػو ال يتػػذكر شػيئا عػف الكاقعػػة فإنػو ينبغػػي تػبلكة شػػيادتو -2
 التي كاف قد أدلى بيا في التحقيؽ االبتدائي.

كيكتفػػي فقػػط بػػتبلكة أقكالػػو، فػػإف ىػػذا ال يمكػػف أف  ى عػػف سػػماع الشػػاىدإذ ارتػأل المػػتيـ أف يتخمػػ -3
يككف حائبل أماـ المحكمة لمناقشة الشاىد شفاىة في شػيادتو، كمػا يمكػف لممػتيـ أف يعػدؿ عػف قػراره 
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المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة  ،28/07/1998قرار بتاريخ  198797قضية )د س( ضد )ف س( ممؼ رقـ  -2
 .344-341 ، ص2003عدد خاص  ي لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،العميا، الديكاف الكطن

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 27/03/2001قرار بتاريخ  267845قضية النيابة العامة ضد )ق ط( ممؼ رقـ  -3
 .340-336 ، ص2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 26/06/2001قرار بتاريخ  270381)ب ع( ضد )ؾ ـ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ ك قضية 
 . 319-316 ، ص2/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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بعػػػدـ سػػػماع الشػػػاىد ك يطالػػػب بسػػػماعو كخصكصػػػا إذا اتجيػػػت المحكمػػػة لمحكػػػـ بإدانتػػػو مػػػا دامػػػت 
ف لـ تجبو المحكمة  لطمبو اعتبر إخػبلال بحقػو فػي الػدفاع، كالشػفكية لػـ تقػرر المرافعة لـ تنتو بعد، كا 

 1فقط لمصمحة الخصـك بؿ ىي حؽ المجتمع ألجؿ السير الحسف لمقضاء.

يمكػػف لمحكمػػة الجنايػػات أف تصػػدر حكمػػا بحػػؽ الشػػاىد المتخمػػؼ عػػف الحضػػكر كمػػا أف  ك
ك يتعػػيف  ،دكلحضػكر شػػاىد عػػديـ الجػػلػرئيس محكمػػة الجنايػػات كامػػؿ السػمطة التقديريػػة فػػي اعتبػػار 

 2ذلؾ في محضر المرافعات ك ال يمكف أف يككف مكضكع حكـ مستقؿ.إلى اإلشارة 

رة شػػيادتيـ مخػػالؼ لمنظػػاـ العػػاـ ك إعفػػاء الشػػيكد بغيػػر مبػػرر مقنػػع مػػف آداء اليمػػيف لمباشػػ
 3.ىك ما يؤدم إلى بطبلف كؿ اإلجراءات ك مف كرائيا الحكـك 

فحكل د مجددا لكف يتعيف ذكر أسمائيـ ك الشيك ك يجكز لقضاة المكضكع عدـ سماع شيادة 
شػػيادتيـ التػػي تػػـ اإلدالء بيػػا أمػػاـ جيػػات التحقيػػؽ االبتػػدائي أك أمػػاـ جيػػات الحكػػـ خصكصػػا ك أف 

 4.اإلدانة قد بنيت عمى االقتناع بشيادة الشيكد

كمػػا يمكػػف عػػدـ سػػماع المػػتيـ فػػي الحػػاالت التاليػػة كاالكتفػػاء بمػػا كرد مػػف أقػػكاؿ المػػتيـ فػػي  
 تحقيؽ االبتدائي:ال

و كلػػو غيبتػػإذا لػػـ يحضػػر ليػػـك المحاكمػػة فػػي اليػػـك المحػػدد كلػػـ يرسػػؿ ككػػيبل عنػػو فإنػػو يحكػػـ فػػي -1
 حؽ المعارضة التي تتحقؽ فييا الشفكية.

 إذا امتنع المتيـ عف اإلجابة عف أسئمة المحكمة.-2

أثنػاء مرحمػة التحقيػؽ إذا تعارضت أقكاؿ المتيـ فػي جمسػة المحاكمػة مػع تمػؾ التػي أدلػى بيػا فػي -3
 االبتدائي.
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إذا اعتػػرؼ المػػتيـ بأنػػو مػػذنب كأف كػػؿ مػػا قيػػؿ ىػػك صػػحيح فإنيػػا يمكػػف أف تسػػتغني عػػف سػػماع  -4
بػػؿ  ،سػػبب أف الحكػػـ ال ينبنػػي فقػػط عمػػى االعتػػراؼ مػػف جانػػب المػػتيـبالشػػيكد لكػػف انتقػػد ىػػذا األمػػر 

 قناعة كاممة بذلؾ.ينبغي أف تمضي المحكمة في شفكية المرافعة حتى يستخمص القاضي 

كقػػػد زاد بعػػػض الفقػػػو بالتأكيػػػد عمػػػى أف األصػػػؿ ىػػػك أف يراعػػػى مبػػػدأ الشػػػفكية أمػػػاـ محكمػػػة 
أمػا المحكمػة العميػا فيػي محكمػة قػانكف، كبػالرغـ مػف ذلػؾ  جة األكلى باعتبارىػا محكمػة مكضػكعالدر 

الخطػػأ بسػػماع  فعمػػى المحكمػػة العميػػا أف تتػػدارؾ ىػػذا جػػة األكلػػى ىػػذا المبػػدأإذا لػػـ تػػراع محػػاكـ الدر 
التحقيػؽ  ئػي فػيإجراح كؿ نقص عيـ في محكمة الدرجة األكلى كتصحجب سماالشيكد الذيف كاف ي

ال كاف حكـ المحكمة العميا باطبل.  1كا 

فالتدكيف أمػر بػالغ األىميػة،  تعارض مع تدكيف إجراءات المحاكمةكمبدأ شفكية المرافعة ال ي 
يػؤدم إلػى بطػبلف انعقػاد المحكمػة، فإنػو عدـ حضكره أما حيث يشرط في كؿ جمسة حضكر كاتب، 

 كػػػػؿعػػػػدـ حضػػػػكر الكاتػػػػب يػػػػؤدم إلػػػػى بطػػػػبلف فألف ىػػػػذا التػػػػدكيف لػػػػيس مػػػػف اختصػػػػاص القاضػػػػي، 
 بطبلف الحكـ الصادر ألنو يتعمؽ بالنظاـ العاـ.مف كرائيا  ك اتجراءاإل

فإف تدكيف إجراءات المحاكمة في محضػر الجمسػة يبقػى  مف أىمية شفكية المرافعةغـ بالر ك  
ذا قيمة إثباتية كبيرة، فيك بمثابػة إثبػات مػادم مممػكس لكػؿ مػا جػرل فػي أطػكار المحاكمػة الجنائيػة، 
كيمكف الرجكع إليو مف المتيـ كدفاعو، حيث ال يمكف إنكار الكقائع الثابتة في المحضر إال بػالطعف 

 2ييا بالتزكير باعتباره كرقة رسمية.ف

يكقػع عميػو الػرئيس كفقػا لمػا جػاءت ك جػب أف يحػرر كاتػب الجمسػة محضػر المرافعػات ك  لذا 
ك عدـ تحريره يجعؿ المحكمة العميا غير قادرة عمى مباشرة رقابتيػا  ،( ؽ إ ج314بو أحكاـ المادة )

 3ك تأكدىا مف مدل احتراـ القانكف أـ ال.

 

                                                 

 .259 - 257د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

 .262 - 259د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -2

المجمة القضائية، قسـ ، 27/07/1999قرار بتاريخ  216325قضية )ـ ع، كمف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
 .182-178 ، ص1/1999يا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد الكثائؽ لممحكمة العم



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 266 

اجتياد الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا عمى عدـ جكاز تدكيف تصريحات أطراؼ كما استقر 
إال بمكجػػب أمػػر مػػف رئػػيس محكمػػة الجنايػػات ك ذلػػؾ حفاظػػا عمػػى  ،الػػدعكل فػػي محضػػر المرافعػػات

 1.مبدأ شفكية المرافعات

كحسب محكمة النقض المصرية فإنو بالرغـ مف إلزاـ القانكف تكقيع المحضر بعد الفراغ مف  
 2كتابتو، فإف عدـ تكقيع القاضي عميو ال يرتب بطبلنا طالما أنو قد كقع عمى الحكـ.

دراج نسػخة طبػؽ األصػؿ عػف المحضر ينبغي أف يكقع عميو رئيس محكمػة الجنايػات أمػا إك  
 3.عدـ تكقيع الرئيس ك كاتب الجمسة عميو يؤدم بالحكـ إلى النقض ك اإلبطاؿالمحضر ك 

الػذم يصػبغ عميػو الصػفة الرسػمية  مػف قبػؿ رئػيس المحكمػة ىػكك تكقيع محضر المرافعػات 
غفاؿ ىذا اإلجراء يترتب عميػو الػنقض ك اإلبطػاؿكالقانكنية ك  كػذلؾ األمػر بالنسػبة لكرقػة األسػئمة ك  4،ا 

 5.حيث ال يجكز شطب أم كممة إال بمصادقة مف الرئيس

 الحق في محاكمة ناجزة -خامسا

بمناسػبة صػدكر العيػد األعظػـ فػي انجمتػرا أك  1215يعكد أكؿ ظيكر ليذا الحؽ إلى العػاـ  
ما يعػرؼ بػػ " الماجناكارتػا" حيػث جػاء فيػو: " أننػا لػف ننكػر عمػى إنسػاف حقػو فػي العدالػة كلػف نؤجػؿ 

 .النظر في القضايا"

 

                                                 
قرار بتاريخ  385138( ممؼ رقـ 07/12/2004قضية النيابة العامة ك )ب ع( ك مف معو ضد )الحكـ الصادر في  -1

 . 553-549 ، ص1/2007مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد ، 22/11/2006
 .262د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة  ،28/09/1999قرار بتاريخ  216273قضية )ج ح( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -3
 .576-574 ، ص2003عدد خاص  العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 26/06/2001ـ، النيابة العامة( قرار بتاريخ  ك كذلؾ كرد في قضية )ب ع( ضد )ؾ
 . 319-316 ، ص2/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

ثائؽ المجمة القضائية، قسـ الك ، 24/06/2003قرار بتاريخ  307214قضية )ب ؼ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -4
 .409-406 ، ص1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 27/03/2001قرار بتاريخ  267845ك كذلؾ كرد في قضية )ف ع( ضد )ق ط( ممؼ رقـ 
 . 340-336 ، ص2003، عدد خاص لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر

المجمة القضائية، قسـ  ، 25/05/1999قرار بتاريخ  224557قضية )ك أ، كمف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -5
 . 510 ، ص2003عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 267 

أمػػػاـ  (Beavers.V.Haubert)بمناسػػػبة قضػػػية  1905لكػػػف التطبيػػػؽ الفعمػػػي لػػػو جػػػاء فػػػي عػػػاـ  
 1المحكمة العميا األمريكية.

بمكجػػب قػػرار لمجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف المكمفػػة بتطبيػػؽ االتفاقيػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف  ك 
محاكمة يجب أف تحتسػب قبػؿ دخػكؿ الػدعكل  ة، اعتبر أف المدة المعقكلة ألي1983مام  9بتاريخ 

 2تحتسب المدة مف تاريخ تكجيو االتياـ. بؿإلى المحاكمة، 

كالحؽ في محاكمة ناجزة يعني سرعة الفصؿ في الدعكل القضائية حماية لحقكؽ الخصكـ،  
كمػػف الدسػػاتير التػػي اعترفػػت بيػػذا الحػػؽ الدسػػتكر األمريكػػي فػػي التعػػديؿ السػػادس كالػػذم يػػنص عمػػى 

 3نية".أنو:" يجب أف يتمتع المتيـ في كؿ االتيامات الجنائية بالحؽ في محاكمة سريعة كعبل

 16/01كال حتػػػى المعػػػدؿ بمكجػػػب القػػػانكف رقػػػـ  1996لعػػػاـ لدسػػػتكر الجزائػػػرم لػػػـ يػػػنص اك  
عمى الحؽ في محاكمة ناجزة مطمقا بينما نص عميو العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية ك ىك 

( مػػف الدسػػتكر الجزائػػرم، حيػػث جػػاء 132بمثابػػة إلػػزاـ لمسػػمطة القضػػائية الجزائريػػة بمكجػػب المػػادة )
 /ج( مف العيد :" أف يحاكـ دكف تأخير ال مبرر لو".14/3حؽ في المادة )النص عمى ىذا ال

/د(، 37نصت عميو أيضا اتفاقية حقكؽ الطفؿ في حاؿ كاف المتيـ طفبل بمكجػب المػادة )ك   
النمكذجيػػة إلدارة شػػؤكف قضػػاء األحػػداث فقػػد جػػاء فػػي الػػدنيا كمػػا نصػػت عميػػو قكاعػػد األمػػـ المتحػػدة 

لف يتأتى الحؽ في محاكمة عادلة بغير نظر فػي قضػية الحػدث منػذ البدايػة ( منيا بأنو 20القاعدة )
 بشكؿ عاجؿ ك بدكف تأخير غير ضركرم.

الحؽ في محاكمة ناجزة يجمع بيف مصمحتيف عامة تيـ الجميع كخاصػة تيػـ المػتيـ، فمػف ف 
محاكمػة ك لػذلؾ كجػب أف يحػدد يػـك ال عقاب بالجاني كتحقيػؽ الػردع العػاـمصمحة المجتمع إلحاؽ ال

، ضػػؼ إلػى ذلػػؾ مػػا قػػد  بػبل تماطػػؿ فػػأم تػػأخير يضػعؼ مػػف جػػدكل إلحػػاؽ العقػاب أك تأىيػػؿ المجػػـر
تتحممػػػو خزينػػػة الدكلػػػة مػػػف نفقػػػات باىظػػػة نتيجػػػة طػػػكؿ إجػػػراءات المحاكمػػػة كىػػػك مػػػا جػػػاء فػػػي حكػػػـ 

 .(Barker.V.Wing)ممحكمة العميا األمريكية بمناسبة قضية ل
                                                 

حاكمة السريعة ليعترض عمى أمر نقمو مف نيكيكرؾ حيث كجو إليو اتياـ عف جريمة " حيث تمسؾ الطاعف بحقو في الم -1
إلى كالية ككلكمبيا حيث كاف مطمكبا لمتحقيؽ معو عف جريمة أخرل، كقد رفضت المحكمة بكقكع مخالفة لمحؽ في محاكمة 

تحقيؽ معو عف جريمة أخرل في مكاف سريعة بسبب تأجيؿ سير التحقيؽ كالمحاكمة عف الجريمة األكلى حتى يتـ استجكابو كال
 .689أخرل".، د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص 

 .361د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -2

 .692، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -3
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 لممتيـ نتيجة كضػعو مكضػع االتيػاـ ك تتمثؿ المصمحة الخاصة في كضع حد لآلالـ التي قد تنجـ 
نيػة، كقػد تفقػد أف إجػراءات المحاكمػة تكػكف عبلعتباره كشرفو أماـ الناس، خاصة ك مما قد يحط مف ا

قػػد يصػيب الشػػيكد النسػػياف، كىػك مػػا أشػػار إليػو حكػػـ المحكمػػة  ك ألدلػة نتيجػػة لطػػكؿ المػدة فاعميتيػػاا
تػدعك بالضػركرة  لكػف سػرعة الفصػؿ فػي الػدعكل ال 1،(Us .V. Ewell)العميا األمريكية في قضية 

فقػػد ال يسػػاعد ذلػػؾ المػػتيـ عمػػى إعػػداد دفاعػػو بشػػكؿ جيػػد، لكػػف مػػف جيػػة أخػػرل  إلػػى تسػػرع المحكمػػة
مػع كجػكد تعقيػدات ل، كال معنى لتقرير حؽ التقاضػي يقتضي حؽ التقاضي سرعة الفصؿ في الدعك 

 2لذا كجب المكازنة بيف األمريف. جمة في إجراءاتو

رأل بعػػػض الفقػػػو أف العػػػدؿ البطػػػيء ىػػػك ظمػػػـ يمحػػػؽ باألبريػػػاء المعتػػػدل عمػػػى حقػػػكقيـ  فقػػػد 
ث حي 3كحرياتيـ األساسية، باعتبارىـ يتمتعكف بالبراءة قبؿ أف يصدر أم حكـ بات يقضي بإدانتيـ،

بطء التقاضي كارتفاع تكاليفو أصبحا يشكبلف تيديدا خطيرا عمى عدالة القضاء، كيضيؼ بعض أف 
 4الفقو التأكيد عمى أف ذلؾ يجرد الشخص مف حقو في التقاضي الذم يكفمو الدستكر.

ك الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف متكسػػط زمػػف الفصػػؿ فػػي القضػػايا اإلداريػػة فػػي مصػػر ال يقػػؿ عػػف  
سػػا يتػػراكح بػػيف سػػنتيف كنصػػؼ كثػػبلث سػػنكات، لكػػف الػػبطء فػػي إجػػراءات خمسػػة سػػنكات، ك فػػي فرن

أشد مػف الػبطء فػي القضػاء اإلدارم، ففػي  العادم كمف جممتو القضاء الجنائيالمحاكمة في القضاء 
مصر مثبل ال يتـ الفصؿ في الطعف بػالنقض لكحػده قبػؿ مضػي خمسػة سػنكات، كنتيجػة ليػذا الػبطء 
الشػػديد أحجػػـ المػػكاطف عػػف ارتيػػاد القضػػاء فػػي أحيػػاف كثيػػرة ميمػػا كػػاف حقػػو جميػػا ك كاضػػحا كميمػػا 

 5كانت حججو قكية.

مرتفػػع بشػػكؿ يتنػػافى  الجزائػػر يفػػ ايا الجزائيػػةك يتبػػيف بكضػػكح أف معػػدؿ الفصػػؿ فػػي القضػػ 
 مبدأ القضاء الناجز ك الشاىد ىك ما سنعرضو مف قضايا: ك 

سنكات ك لـ يفصؿ فييا بعد ألف  8ففي قضية )ؼ ح( ضد النيابة العامة استمرت القضية 
 أحػاؿ األطػراؼ ك القضػية إلػى المجمػس مشػكبل 20/03/1990قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 

                                                 
 .357د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .359، 357د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، المرجع نفسو، ص  -2

 .205د. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع السابؽ، ص  - 

 .199د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -3

 .86د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية ك التجارية، المرجع السابؽ، ص  -4

 .207، 205، ص نفسود. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع  -5



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 269 

تشػػكيبل آخػػر ك ال نػػدرم كػػـ اسػػتغرقت القضػػية ك ىػػؿ انتيػػت أـ ال، عممػػا أف حكػػـ محكمػػة الشػػمؼ 
 21/09/1982.1صدر بتاريخ 

إلػى  06/08/2002ك في قضية أخرل استمر الطعف بالنقض مف يـك رفع الدعكل بتاريخ  
بتػػػػاريخ غايػػػة صػػػػدكر قػػػرار المحكمػػػػة العميػػػا ك بالضػػػػبط مػػػف لجنػػػػة التعػػػكيض عػػػػف الحػػػبس المؤقػػػػت 

ك ىػػػذا كثيػػػر بحػػػؽ شػػػخص تعػػػرض لحػػػبس مؤقػػػت  2،سػػػنكات 5أم مػػػا يقػػػرب مػػػف  12/06/2007
 تعسفي ك السؤاؿ المطركح: ىؿ المجنة أماميا مبلييف الممفات حتى تأخرت كؿ ىذه المدة ؟

لػػػـ يفصػػػؿ فػػػي الطعػػػف حيػػػث ك نفػػػس الشػػػيء فػػػي قضػػػية )ح ؿ( ضػػػد )ـ ؼ ك مػػػف معيػػػا(  
إلػػػػػى غايػػػػػة  07/12/1985م مػػػػػف تػػػػػاريخ إيداعػػػػػو يػػػػػـك بػػػػػالنقض إال بعػػػػػد مػػػػػركر ثػػػػػبلث سػػػػػنكات أ

إلػػى  16/02/1985سػػنكات مػػف  3ك فػػي قضػػية )ب س( ضػػد النيابػػة اسػػتغرؽ  08/11/1988،3
05/01/1988.4 

فصػؿ فيػو ضػد سػنكات لم 8ك في قضية )ش ع( ضد النيابة العامة اسػتمر الطعػف بػالنقض  
ك القاضػػػي بػػػرفض طمػػػب دمػػػج العقكبػػػة  10/07/1995االتيػػػاـ بتػػػاريخ  القػػػرار الصػػػادر مػػػف غرفػػػة

 25/02/2003.5ليصدر قرار المحكمة العميا بتاريخ 

سػنكات مػف  8ك في قضية أخرل لحػدث بػيف )ـ ر( ضػد )ب ر( ك النيابػة العامػة اسػتمرت 
 6بصدكر قرار المحكمة العميا. 22/02/2000إلى  24/06/1993تاريخ 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 20/03/1990قرار بتاريخ  61410ممؼ رقـ  -1

 .199-197 ، ص1/1993الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 12/06/2007قرار بتاريخ  139لمخزينة ممؼ رقـ قضية )ؿ ر( ضد الككيؿ القضائي  -2

 .259-257 ، ص2010الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 08/11/1988قرار بتاريخ  50799ممؼ رقـ  -3

 .283-281 ، ص2/1990العدد الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 05/01/1988قرار بتاريخ  44591العامة ممؼ رقـ  -4

 .285، 284 ، ص2/1990الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
ممؼ رقـ  30/11/2005إلى  17/07/2002مف ر حيث استمك نفس الشيء في قضية النيابة العامة ضد )ع ـ(  -

 .615-611 ، ص1/2007مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد ، 30/11/2005قرار بتاريخ  319376
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ، 25/02/2003قرار بتاريخ  294096ممؼ رقـ  -5

 .317، 316 ، ص2003الحراش الجزائر، عدد خاص  التربكية
 .365 -362، ص 22/02/2000قرار بتاريخ  238287ممؼ رقـ  -6
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أشػير أم  7لـ يستغرؽ الفصؿ في الطعػف بػالنقض سػكل أخرل قضية لكف في المقابؿ في  
إلػى غايػة صػدكر قػرار المحكمػة العميػا بتػاريخ  27/11/2000مف تاريخ صدكر قػرار غرفػة االتيػاـ 

12/06/2001.1 

ك الحقيقة أف المعيار المعتمد عميو في بطء أك سػرعة سػير الممفػات القضػائية عمػى مسػتكل  
 الجزائر يبقى لغزا محيرا ك ال معيار كاضح أك شفاؼ بخصكص ىذا األمر.درجات التقاضي في 

كىػػك مػػا دفػػع بالمحكمػػة العميػػا األمريكيػػة إلػػى اإلشػػارة إلػػى المضػػار األكيػػدة الماديػػة كالنفسػػية  
 2بسبب طكؿ ك بطء إجراءات التقاضي.

إال أنيػا لػـ  جزةية عمى الحؽ فػي المحاكمػة النػاكبالرغـ مف تأكيد الكثير مف االتفاقيات الدكل 
ليػا األجػؿ حػدد ي  إلى أنيا ينبغي أف تجرم في مدة معقكلة ، لكف لػـ  أشارت بؿتعرفيا بشكؿ كاضح 

محاكمة ميما كاف السبب، كبػالنظر إلػى الكاقػع العممػي  ةبأم حاؿ تجاكزه في أي يمنع الذمقصى األ
 Brincat. V. Italyأخػرل، فمػثبل فػي قضػية ) اكمة تختمؼ في سرعتيا بيف قضية ك فإف مدة المح

(1992) 16 EHRR 591  )لكنيػا ـ سػكل أربعػة أيػاـ بتيمػة االبتػزازف فتػرة االحتجػاز لػـ تػدفػإ 
 3اعتبرت طكيمة نسبيا.

القانكف اإلنجميزم ك بالرغـ مف عدـ تحديده لممدة البلزمة بيف االتياـ كالمحاكمة إال أنػو  أما 
 ( كقد جاءت كما يمي:Prosecution and offencesAct 1985حدد بعضيا بمكجب ) 

جراءات اإلحالة. 70 -1  يكما بيف الظيكر األكؿ في محكمة الصمح كا 

 يكما مف الظيكر األكؿ في محكمة الصمح إلى اليـك االفتتاحي لممحاكمة. 56 -2

 4يكما بيف اإلحالة لممحاكمة ك االستدعاء. 112 -3

لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػإف نطػػػاؽ المحاكمػػػة النػػػاجزة ال يتعمػػػؽ فقػػػط  ك بحسػػػب المجنػػػة األكركبيػػػة 
نما أيضا بالكقت الذم سكؼ تنتيي فيػو كيصػدر  شػأنيا حكػـ، كقػد ببالكقت الذم يجب أف تبدأ فيو كا 
 تنازع كيفية احتساب مدة المحاكمة الناجزة " النطاؽ الزمني" ثبلثة اتجاىات دكلية:

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 12/06/2001قرار بتاريخ  270061قضية )ـ ر( ضد )ـ س ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -1

 .218-215 ، ص2003راش الجزائر، عدد خاص الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الح
 .694، 693د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2
 .691، 690، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -3

 .691د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -4
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األمريكػػي كالكنػػدم كيبتػػدأ احتسػػاب الكقػػت مػػف يػػـك تكجيػػو فاالتجػػاه األكؿ: أخػػذ بػػو القضػػاء 
أما االتجاه الثاني: فقػد أخػذت بػو بعػض الكاليػات األمريكيػة، حيػث يبػدأ احتسػاب الكقػت مػف ، التيمة

فػػي حػػيف أف االتجػػاه الثالػػث يقػػـك باحتسػػاب ، ـ أك دفاعػػو بتمسػػكو بمحاكمػػة نػػاجزةيػػـك إعػػبلف المػػتي
 المدة التي تسبؽ االتياـ.

لكػػػف المبلحػػػظ أف القضػػػاء األمريكػػػي أعطػػػى الحػػػؽ لممػػػتيـ فػػػي محاكمػػػة نػػػاجزة، بػػػدءا مػػػف  
التحقيػػؽ االبتػػدائي كالمحاكمػػة، ك بعػػد صػػدكر الحكػػـ فػػي المكضػػكع فػػإف ىػػذا الحػػؽ ال يشػػمؿ مرحمػػة 

 1الطعف عمى الحكـ سكاء بالمعارضة أك باالستئناؼ.

 دة أسباب أبرزىا:ك تعكد أسباب بطء التقاضي كالتأخير في المحاكمة إلى ع

 كثرة المنازعات المطركحة عمى القضاء أماـ قمة عدد القضاة. -1

ك لئلشػارة فقػد اسػتمر ، رة عػدد المتيمػيف كتعقػد إجراءاتيػاصعكبة الفصؿ في بعػض القضػايا لكثػ -2
نظر قضية أماـ محكمة ابتدائية ثمانية سنكات كنصؼ، ك اعتبرتيػا المحكمػة األكركبيػة مػدة معقكلػة 

 فعبل جنائيا معاقبا عميو. 607متيما ك  723نيا اشتممت عمى نظرا أل

 لجكء المتيـ كدفاعو إلى المماطمة باستعماؿ كؿ الكسائؿ القانكنية المتاحة. -3

 ك غيرىـ. مف كتاب ضبط ك خبراء في مجمموعدـ كفاءة جياز القضاء  -4

 لجكء جيات التحقيؽ إلى تأجيؿ اإلجراءات ألجؿ الضغط عمى المتيـ ك دفعو لبلعتراؼ. -5

 2عدـ تخصص القضاة جنائيا. -6

كىك ما دفع بعض الفقياء إلى القكؿ بضركرة الصمح كتفعيؿ إجراءات الكساطة كبػديؿ لحػؿ 
ضػركرة اإلكثػػار  ىػذه المنازعػات كىػي بمثابػة دكاء لػداء بػطء التقاضػػي، كمػا أشػار الػبعض مػنيـ إلػى

 3ف ك القضايا.القضاة أماـ تزايد عدد المتقاضي مف عدد

                                                 
 .710 - 708، ص السابؽد. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -1

 .700 - 697، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -2

 .208د. ثركت عبد العاؿ أحمد، المرجع السابؽ، ص  - 

 .91-89د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية ك التجارية، المرجع السابؽ، ص  -3

 .199د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  - 

 .208ت عبد العاؿ أحمد، المرجع نفسو، ص د. ثرك  - 
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 1كاختمفت التشريعات في تقريرىا لمجزاء المترتب عمى مخالفة مقتضيات المحاكمة الناجزة: 

، حيث نص 18/3162سرعة المحاكمة في الباب  1974أجاز التقنيف الفدرالي األمريكي لعاـ  -1
ف اات سػرعة المحاكمػة، بينمػا القانكنػقرار االتياـ جراء مخالفػة مقتضػيعمى حؽ المحكمة في إسقاط 

اإلنجميػػزم ك الكنػػدم رتبػػا فػػي حػػاؿ تعسػػؼ جيػػة التحقيػػؽ فػػي اإلجػػراءات كالػػذم يػػؤدم إلػػى إلحػػاؽ 
الضػػػرر بػػػالمتيـ إلػػػى إسػػػقاط الػػػدعكل، كىػػػك نفػػػس مػػػا ذىبػػػت إليػػػو المحكمػػػة العميػػػا فػػػي اليابػػػاف فػػػي 

" إذا طالت مدة اإلجراءات الجنائيػة ممػا ألحػؽ الضػرر بحػؽ  حيث جاء في الحكـ: 16/12/1974
صػدر حكمػا بعػدـ قبػكؿ االتيػاـ المتيـ في الدفاع عف نفسو ضد التيمة فإف المحكمة يجػكز ليػا أف ت

 ( " .73/1عمى ما نص عميو الدستكر الياباني مف سرعة المحاكمة في المادة ) بناء

بػػػالبطبلف، أك إعطػػاء صػػػبلحية لػػػرئيس المحكمػػػة قػػررت بعػػػض الػػػدكؿ إجػػراءات كقائيػػػة كػػػالحكـ  -2
( مػػف قػػانكف 148/2تخكلػػو اتخػػاذ كػػؿ مػػا يمػػـز ألجػػؿ محاكمػػة نػػاجزة مثػػؿ مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )

 اإلجراءات الجنائي البحريني.

بعػػػض القػػػكانيف قػػػررت جػػػزاءات تمثمػػػت فػػػي أف تقضػػػي المحػػػاكـ بعػػػدـ اختصاصػػػيا لمنظػػػر فػػػي  -3
 3162سبب في إطالة أمد المحاكمة ك ىك ما نصػت عميػو الفقػرة الدعكل أك الحكـ بغرامة عمى المت

( مف التقنيف الفدرالي األمريكي، فقد تكقع عقكبات عمى محامي المتيـ سكاء تـ 18)ب( مف الباب )
اختياره مف المتيـ أك كاف معينا مػف قبػؿ المحكمػة، ككػذلؾ عمػى عضػك النيابػة العامػة إذا كػاف سػببا 

 في تأخير المحاكمة.

 إنكار لمعدالة. بمثابةاعتبرت البطء  حيثعض القكانيف أقرت تعكيضا مثؿ القانكف الفرنسي ب -4

كقد قضت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف أنو ال يمكف لممتيـ طمب تعكيض عادؿ عػف  
التػػأخر فػػي المحاكمػػة طالمػػا صػػدر قػػرار مػػف القاضػػي الػػكطني مخففػػا لمعقكبػػة بسػػبب طػػكؿ إجػػراءات 
المحاكمة، كىك بمثابة تعكيض مبلئـ يغني عف التعكيض النقدم، كىك عكػس مػا قضػت بػو محكمػة 

التي لـ تجز تخفيػؼ العقكبػة باعتبػاره تعكيضػا مبلئمػا، ك فػي حكػـ لممحكمػة العميػا النقض الفرنسية ك 
قضػػت بإمكانيػػة أف يتنػػازؿ المػػتيـ عػػف حقػػو فػػي محاكمػػة  Cookفػػي قضػػية  1872األمريكيػػة عػػاـ 

، كقػػد يرمػػي المػػتيـ مػػف كراء ذلػػؾ إلػػى كسػػب الكقػػت ألجػػؿ Wildعادلػػة ك ىػػك مػػا أكدتػػو فػػي قضػػية 

                                                 
 .715-712، ص السابؽد. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -1



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 273 

و، كيشػػػترط فػػػي التنػػػازؿ أف يكػػػكف صػػػريحا كمكتكبػػػا مػػػع استشػػػارة دفػػػاع تعػػػاطؼ ىيئػػػة المحمفػػػيف معػػػ
 1المتيـ، لكف بعض القضاء األمريكي رأل في التنازؿ الضمني أمرا مقبكال.

فػػالتعكيض القضػػائي يكػػػكف فعػػاال لػػػدرء أم خطػػأ قضػػائي يترتػػػب عػػف مسػػػؤكلية العدالػػة فػػػي  
 2تحمؿ أخطاء مف جانبيا ك أف يككف فعاال ك كاضحا.

مػػركرا بقػػانكف اإلجػػراءات  1996دسػػتكر م نػػص فػػي أم قػػانكف جزائػػرم بػػدءا بكجػػد أك ال ي 
الجزائية فقانكف العقكبات ك غيرىا، يتكمـ عف التعكيض لمجرد بطء إجراءات التقاضي حتى لػك أخػذ 

ف نػػص الدسػػتكر المعػػدؿ بمكجػػب القػػانكف رقػػـ مػػف الػػزمف الشػػيء الكثيػػر فػػي المػػادة  16/01، حتػػى كا 
 .بصفة عامة عف الخطأ القضائي كليس عف البطء في إجراءات المحاكمة ( عمى التعكيض61)

 ائيةكمة الجنامراحل سير المح الثاني: المطمب

المحاكمػػػة الجنائيػػػة ال بػػػد مػػػف خػػػبلؿ مػػػف مرحمػػػة إلػػػى مرحمػػػة أخػػػرل فػػػي  االنتقػػػاؿفػػػي أثنػػػاء  
المحاكمػػػة مػػػف ىػػػذه إلػػػى إفػػػراغ  ؤدميػػػأم تعػػػد عمييػػػا ى العديػػػد مػػػف اإلجػػػراءات اليامػػػة، ك المػػػركر عمػػػ

سػكاء فػي مرحمػة اإلجػراءات التمييديػة، المرافعػة، المداكلػة  يعػرض الحكػـ الجنػائي لمػنقضك  ،محتكاىا
(، ك قػػد يػػػبلـز الػػدعكل الجنائيػػػة أمػػاـ محكمػػػة الفػػرع األكؿالقضػػائية، أك فػػي مرحمػػػة صػػدكر الحكػػػـ )

 (.الفرع الثانيالجنايات الدعكل المدنية )
 إجراءات المحاكمة :األولالفرع 

 اإلجراءات التمييدية  -أوال

القػػانكف  اإلجػػراءات التمييديػػة لممحاكمػػة ىػػي بمثابػػة ترتيػػب أكراؽ المحاكمػػة كفقػػا لمػػا يتطمبػػو 
مػػع مراعػػاة حقػػكؽ جميػػع أطػػراؼ الػػدعكل، لػػذا ينبغػػي عمػػى محكمػػة الجنايػػات تنفيػػذ مػػا جػػاء فػػي قػػرار 
اإلحالػػة مػػف حيػػث األشػػخاص كالكقػػائع، بػػأف ال تمتػػد المحاكمػػة إلػػى غيػػر األشػػخاص المحػػاليف عمػػى 

اليف لكنيػا المحاكمة كال إلى كقائع أخرل لـ تدكف في قرار اإلحالة، حتى كلػك كانػت ثابتػة عمػى المحػ
لـ تذكر فػي قػرار اإلحالػة، حتػى يكػكف ىنػاؾ فصػؿ بػيف سػمطتي االتيػاـ ك المحاكمػة ك تأكيػدا لمبػدأ 

 3حياد المحكمة.

                                                 
 .716، 715د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Georges Wiederkehr, Ibid, p 24. 

 .287منية السافي، المرجع السابؽ، ص  -3
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لػـ تطػرح سػؤاال حػكؿ الكاقعػة الجنائيػة عنػدما المحكمػة أف  محكمة العميالم كرد في قرارك قد  
فقػط بطػرح سػؤاؿ عػف ارتكػاب الطػػاعف  ائيػػااكتف كالمتػابع ألجميػا الطػاعف ك ىػي حيػازة المصػكغات 

 1.أمرا غير قانكني يعتبر مخالفة التنظيـ النقدم

عػػػدـ عمػػػى طمبػػػات الػػػدفاع ك الجنائيػػػة المحكمػػػة  رد جػػػاء فييػػػا أف عػػػدـ أخػػػرلك فػػػي قضػػػية 
المػػأخكذ مػػف قػػرار اإلحالػػة فإنيػػا تكػػكف قػػد عرضػػت قرارىػػا  مسػػؤاؿ الخػػاص بعػػذر االسػػتفزازل طرحيػػا

 2لمنقض ك اإلبطاؿ.

تـ نقض ك إبطاؿ حكـ محكمة الجنايػات بسػبب إسػنادىا لممتيمػيف جػرائـ ثانية ك في قضية 
 3لـ يطرح أم سؤاؿ بشأنيا.التي غير التي كردت في قرار اإلحالة ك 

نقض حكـ لمحكمة عسكرية لمجرد أنيا طرحت سػؤاال احتياطيػا حػكؿ حينما ك نفس الشيء 
ال يمكػف بػأم حػاؿ اعتبارىػا كنتيجػة عػف إعػادة تكييػؼ كاقعة غير مكجكدة فػي قػرار اإلحالػة ك التػي 

 4.لمكاقعة األصمية

ال يمكف بأم حاؿ تعريض شخص ما لمحاكمة جديدة أك لعقاب عف جريمة سبؽ ك أديف  ك 
فييػا بحكػـ نيػائي بػات، كىػك مػا يعػرؼ بعػدـ جػكاز محاكمػة الشػخص عػف الفعػؿ الكاحػد  ئبيا أك بػر 

فقػكانيف ىكلنػدا كالسػكيد كالككيػت  مطبقػة البتػة فػي دكؿ بعينيػا ة غيػرألكثر مف مرة، لكف ىػذه القاعػد
ف حػػككـ  تجيػػز محاكمػػة الشػػخص عػػف الفعػػؿ الكاحػػد ألكثػػر مػػف مػػرة ، لكػػف الفقػػو يػػرل بأنػػو حتػػى كا 

 الشخص عف فعمو في مرة أخرل فإنو ينبغي أف تحتـر االستثناءات التالية:

لمحكمػة األكلػى غيػر مختصػة بػالنظر فػي يجكز إعػادة محاكمتػو عػف فعمػو مػرة ثانيػة إذا كانػت ا -1
 الدعكل.

الػػذم سػػبقت المحاكمػػة فيػػو جريمػػة أخػػرل،  الحكػػـ أفعػػاؿ تكػػكف مػػع الفعػػؿ األكؿإذا ظيػػرت بعػػد  -2
 تحط عمما بذلؾ. لـ كمة األكلىامادامت المح

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 10/04/1990قرار بتاريخ  66502قضية برقـ  -1

 .182-180 ، ص1/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 06/12/1988قرار بتاريخ  52367قضية )غ ب( ضد )ت ؼ( ممؼ رقـ  -2

 .226-225 ، ص4/1990كطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد لممحكمة العميا، الديكاف ال
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 16/12/1986قرار بتاريخ  49361)ب ـ كمف معو( ضد )ف ع( ممؼ رقـ قضية  -3
 .250-243 ، ص3/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
النشر لمجمة القضائية، قسـ المستندات ك ا، 03/01/1989قرار بتاريخ  63529قضية )ب ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -4

 . 159-157 ، ص1/1991لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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كنظرا لككف القاعدة العامة ىي عدـ جكاز المحاكمة ألكثر مف مرة بعد صػدكر الحكػـ الػذم  
قػػكة الشػػيء المقضػػي بػػو أك حجيػػة الشػػيء المقضػػي فيػػو، فػػإف محكمػػة الػػنقض المصػػرية يحػػكز عمػػى 

قضت بأنو مف حؽ المحكمة إعماؿ قكة األمر المقضي بػو لمحكػـ الجنػائي مػف تمقػاء نفسػيا باعتبػاره 
 1عنكانا لمحقيقة كحجة عمى الكافة بما ال يقبؿ الجدؿ ك المناقشة.

:" إف األمػػػر بانقضػػػاء لممحكمػػػة العميػػػا الجزائريػػػة مػػػا مفػػػاده  ك قػػػد كرد فػػػي المبػػػدأ االجتيػػػادم 
الدعكل العمكمية لككف الكقائع صدر فييا حكـ حائز لقػكة الشػيء المقضػي فيػو دكف مناقشػة الكقػائع 

 2".ضاء معيب بالقصكر ينجر عنو النقضالجديدة ك شركط حجية الشيء المقضي فيو ىك ق

جػػكاز تعػػريض  ـعمػػى عػػد تػػومػػف جيك السياسػػية نػػص العيػػد الػػدكلي لمحقػػكؽ المدنيػػة  ك قػػد 
 (.14/7شخص لمحاكمة عف فعؿ تـ محاكمتو فيو سكاء تـ تبرئتو أك تـ معاقبتو بمكجب المادة )

كمف بػيف الضػمانات كػذلؾ فػي بدايػة المحاكمػة ىػي حػؽ المػتيـ كالػدفاع باإلحاطػة بالتيمػة،  
ف لـ يتـ ذلؾ فإف المحاكمة تعتبر فاقدة لممصداقية  لػذا ال، األنيا لػـ تمكػف الػدفاع مػف أف يكػكف فعػكا 

تبلكة التيمػة المكجيػة إلػى المػتيـ بػأمر اإلحالػة أك بكرقػة التكميػؼ بالحضػكر بحسػب األحػكاؿ، يجب 
التيمػة لتحضػير دفاعػو كصػؼ كؿ تغيير أك تعديؿ في  عفكما يجب عمى المحكمة أف تنبو المتيـ 

 3المصرم. التشريعبشكؿ الئؽ بحسب 

ي اجتيػاد المحكمػة العميػا أنػو فػي حػاؿ إعػادة تكييػؼ التيمػة مػف جديػد فإنػو يجػب فقد جاء ف 
 4عمى القضاة أف يبمغكا أطراؼ القضية بذلؾ مف أجؿ إبداء رأييـ قبؿ الفصؿ في القضية.

( ؽ إ ج 338ك تماشػػيا مػػع أحكػػاـ المػػادة )قضػػاء المجمػػس األعمػػى سػػابقا ك أيضػػا جػػاء فػػي 
ميمػة إلعػداد  رئيس محكمػة الجػنح تنبيػو الشػخص المقبػكض عميػو إلػى حقػو فػي طمػب أنو كاف عمى

                                                 

 .275 - 271د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 23/09/2003قرار بتاريخ  314398قضية )ف ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -2
 . 435-432 ، ص1/2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 .194، 193المرجع السابؽ، ص  د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، -3

 .248، 247د. عبد الحميد الشكاربي، اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، المرجع السابؽ، ص  - 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 17/04/1990قرار بتاريخ  60949قضية )ب ذ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -4
 .202-200 ، ص4/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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إتيػاف ىػذا  ـك أف يشير إلػى ذلػؾ ك إلػى إجابػة المػتيـ بشػأف ذلػؾ فػي معػرض الحكػـ أمػا عػد ،دفاعو
 1اإلجراء فيك إخبلؿ بحؽ الدفاع يستكجب النقض ك اإلبطاؿ.

أثنػػػاء تشػػػكيؿ محكمػػػة الجنايػػػات ىػػػك كمػػػف بػػػيف الضػػػمانات الممنكحػػػة فػػػي القػػػانكف األمريكػػػي  
اختيػػار ىيئػػة المحمفػػيف بشػػكؿ عشػػكائي مػػف القائمػػة االنتخابيػػة، كقػػد قضػػت المحكمػػة العميػػا األمريكيػػة 

اجتماعيػػا بػػؿ يجػػب أف تضػػـ الييئػػة جميػػع مككنػػات اختيػػار فقػػط المميػػزيف اقتصػػاديا ك  بأنػػو ال ينبغػػي
ء الممارسػػيف، كالحػػارس الكحيػػد ألطفػػاؿ المجتمػػع، مػػع اسػػتثناءات لػػبعض الفئػػات كالمحػػاميف كاألطبػػا

 صغار.

ف يسػاعد القضػاء مسػاعدكف شػعبيكف بإمكانيػة أ 2016لعػاـ قد اعتػرؼ الدسػتكر الجزائػرم ك 
، فيما اعترؼ قانكف اإلجراءات الجزائية بنظاـ (164/2ىك ما يشبو نظاـ المحمفيف بمكجب المادة )ك 

( منو عمى أنو يتـ سنكيا إعداد قائمة بأسماء المحمفػيف فػي دائػرة 264المحمفيف حيث نصت المادة )
( ؽ إ ج مػػف 265سػػاندتيا فػػي ذلػػؾ المػػادة )( محمفػػا ك 36محكمػػة جنايػػات تتضػػمف )اختصػػاص كػػؿ 

ف مػػػػكاطني دائػػػػرة اختصػػػػاص محكمػػػػة ( محمفػػػػا إضػػػػافيا مػػػػف بػػػػي12خػػػػبلؿ إعػػػػداد كشػػػػؼ خػػػػاص بػػػػػ )
 الجنايات.

( أياـ عمى 10( ؽ إ ج عمى أنو قبؿ افتتاح دكرة محكمة الجنايات بػ)266ك تنص المادة ) 
األقؿ يسحب رئيس المجمس القضائي في جمسة عبلنية ك بطريؽ القرعة مف الكشؼ السنكم أسػماء 

 اسميف اثنيف مف المحمفيف اإلضافييف.يسحب ( مف المساعديف المحمفيف لمدكرة الجنائية كما 12)

يرشػػح لمنصػػب محمػػؼ كػػؿ جزائػػرم بمػػغ أف ( ؽ إ ج عمػػى أنػػو يمكػػف 261ك نصػػت المػػادة )
( سػنة رجػبل كػػاف أك امػرأة ممػف يتقنػكف القػػراءة ك الكتابػة ك ال يعػكزىـ أم نقػص فػػي 30مػف العمػر )

( فيمػا يخػص 263، 262دتيف )ك ال تنطبؽ عمييـ أحكػاـ المػا حقكقيـ الكطنية ك المدنية ك العائمية
 فقد األىمية أك التعارض.

كػاف  فػي قػرار لممحكمػة العميػا عمػى أنػوك بشأف اختيار ىيئة المحمفيف فػي الجزائػر فقػد جػاء  
عمى رئيس محكمة الجنايات عندما استخمؼ المحمؼ الناقص بمحمؼ آخر مف القائمة اإلضافية أف 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر  ، 18/03/1986قرار بتاريخ  37804قضية )ز م( ضد )ف ع( ممؼ رقـ   -1

 .259-257 ، ص3/1989عدد  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
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بمكجػب حكػـ مسػبب كفقػا لمػا المحمػؼ يراعي ترتيػب المحمفػيف فػي القائمػة اإلضػافية ك أف يسػتخمؼ 
 1( ؽ إ ج.281في المادة )جاء بو القانكف 

( ؽ إ ج تػػػـ نقػػػض ك إبطػػػاؿ حكػػػـ محكمػػػة الجنايػػػات لعػػػدـ 258ك تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة )
عػػػف آخػػر فجػػػأة مػػػع بدايػػػة  احتػػراـ اإلجػػػراءات التنظيميػػػة فػػي تشػػػكيميا حيػػػث تػػػـ تعػػكيض قػػػاض بػػػدال

 2الجمسة ك األصؿ أف يتـ تعكيضو بقاض آخر قبؿ استخراج أسماء المحمفيف ك قبؿ بداية الجمسة.

بػػػالرغـ مػػػف ىػػػذه الضػػػمانة فإنػػػو فيمػػػا يخػػػص البيانػػػات أمػػػا فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  
الدراسات أف ىذه البيانات غالبا ما تكجو معظـ المحمفيف إلػى  بينتاالفتتاحية لجمسة المحاكمة، فقد 

 3معاممتيا كدليؿ فيما بعد.

بػؿ أف نشػاط المػتيـ  ضػايا الجنائيػة عمػى أسػاس أنػو بػرمءينبغي معاممة كؿ مػتيـ فػي الق ك 
ناصػػر العدالػػة فػػي قرينػػة البػػراءة مػػف عفغيػػر مػػذنب بالجريمػػة التػػي اتيػػـ بيػػا،  ك ىػػككػػاف مشػػركعا 

يعتبر إخبلال بشركط  ظر المحمفيف إلى ىذه القرينة فإف ذلؾإذا لـ يكجو القاضي نألمريكي فالنظاـ ا
 4لممتيـ الحؽ في طمب إلغاء قرار المحمفيف باإلدانة. ىعطي سبلمة اإلجراءات القانكنية ك

ال ينقضػيا غيػر الحكػـ  ك محاكمة ركنا مف أركاف الشػرعية ةحيث تعتبر قرينة البراءة في أي 
ف حػػدث  ،باإلدانػػةالبػػات  كبالتػػالي فػػالمتيـ غيػػر مجبػػر عمػػى إثبػػات براءتػػو ألنػػو فػػي األصػػؿ بػػرمء كا 

 5العكس فيك اعتداء عمى حقو، بؿ ينبغي أف يفسر الشؾ لمصمحة المتيـ حماية لو.

يػرل بعػػض الفقػػو ضػػركرة المسػاكاة فػػي الحقػػكؽ مػػع االتيػػاـ، كىػك أف يمكػػف المػػتيـ مػػف كػػؿ ك  
كىػك دحض األدلة المقدمة ضده، كأف يقدـ ما يثبت بو دفاعػو  عده عمىتساالكسائؿ الضركرية التي 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 25/04/2000قرار بتاريخ  241433قضية )ف ع( ضد )ع ج( ممؼ رقـ  -1

 . 319-317 ، ص1/2001العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
قرار بتاريخ  55298ك ىك ما جاء التأكيد عميو كذلؾ في قضية )ع ر( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش  ، 03/01/1989
 .209-207 ، ص2/1991عدد  الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 28/07/1998قرار بتاريخ  198797قضية )د س( ضد )ف س( ممؼ رقـ  -2
 . 344-341 ، ص2003التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص  العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ

 .349، 348ليكنارد ؿ . كافيس، المرجع السابؽ، ص  -3

 .362، 361ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع نفسو، ص  -4

 .208، 205المرجع السابؽ، ص  د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، -5
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ىػذا لػف ك ، 1979( لقانكف العقكبات بيامبكرج سنة 12في المؤتمر الدكلي الثاني عشر) ما تـ تأكيده
 1اـ.حاالعتراؼ بحؽ المتيـ في االستعانة بم يتأتى إال مف خبلؿ

بغػػي أف يمكػػف مػػف حقػػو فػػي حاكمػػة ينحتػػى يػػتمكف المػػتيـ مػػف حقػػو فػػي الػػدفاع أثنػػاء الم ك 
حرمانػػو مػػف ىػػذا األخيػػر ىػػك حرمػػاف لػػو مػػف حػػؽ الػػدفاع عػػف نفسػػو ك تثبيػػت التيمػػة  ك االسػػتجكاب

 عميو، كما أف لو حؽ الصمت ك عدـ الرد عمى أم سؤاؿ مف المحكمة ك ال يمكف ليا أف تستخمص
لقػانكف العقكبػات السػابؽ قػد أكصػى المػؤتمر الػدكلي فذلؾ الصمت عمػى أنػو قرينػة إثبػات ضػده،  مف

 الذكر بأنو ينبغي أف ينبو المتيـ إلى حقو في الصمت.

ك لممتيـ كذلؾ الحؽ في إبداء أقكالو بكؿ حرية سكاء بشكؿ شفكم أك كتػابي، لكػف ال يمكػف  
حقػػو فػػي إبػػداء أقكالػػو لمػػدة  بػػأم حػػاؿ سػػماع المػػتيـ كشػػاىد عنػػد إبدائػػو ألقكالػػو، كمػػا ال يجػػكز تقييػػد

 2ؾ لو المجاؿ حتى يفرغ مف كؿ ذلؾ.بؿ يتر  معينة

فػي ك  لكف في النظاـ القانكني األمريكي يستطيع المتيـ أف يختػار بػأف يػدلي بأقكالػو كشػاىد 
يسػمح  ك ،ىذه الحالة يخضع لمناقشة خصمو كالذم يستطيع إدانتو عمى أساس عدـ الثقة في أقكالػو

المػػتيـ فػػي الماضػي كلػػك لػػـ يكػػف ليػػا عبلقػػة بػػالرجكع إلػػى أدلػػة إثبػات الجػػرائـ التػػي ارتكبيػػا  حينيػػالػو 
 بالتيمة في أثناء المحاكمة الحالية كىي مف أكثر الطرؽ شيكعا. 

ك تمكينا لحؽ الدفاع أثناء اسػتجكاب المػتيـ يجػكز لمحػامي المػتيـ التػدخؿ لبلعتػراض عمػى  
 3بعض األسئمة المكجية إليو ك ىك الحاصؿ في النظاـ القانكني األمريكي.

أما في الجزائر ففي مرحمة التحقيؽ ال يستطيع محامي المتيـ ك ال محامي المػدعي المػدني  
أف يتنػػاكال أيػػة كممػػة إال بعػػد إذف مػػف قاضػػي التحقيػػؽ، ك ليمػػا الحػػؽ فقػػط فػػي تكجيػػو أسػػئمة ك لػػيس 

 ( ؽ إ ج.107االعتراض عمييا بحسب المادة )

كجػو أسػئمة لممتيمػيف ك الشػيكد بحسػب ك في أثناء المرافعػة يجػكز لممػتيـ كمػا لمحاميػو أف ي 
( ؽ إ ج عمى أف المحامي ك المتيـ يعرضاف 304( ؽ إ ج، ك نصت المادة )288/1نص المادة )

أكجو دفاعيما ك يعطى ليما آخػر كممػة دائمػا، ك لػـ ي ػنص عمػى حػؽ المحػامي فػي االعتػراض عمػى 

                                                 
 .200، 196، ص السابؽالمرجع د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية،  -1
 .197، 195، 194، ص نفسوالمرجع  د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، -2
 .352 - 350ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -3
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اقػع القضػائي يسػتطيع المحػامي أسئمة تكجو لممتيـ أثناء استجكابو بنص قانكني صػريح، لكػف فػي الك 
 تكجيو نظر رئيس الجمسة إلى ىذا األمر ك ليذا األخير أف يقبؿ أك يرفض. 

 مرحمة المرافعة -ثانيا

ف لػػـ حػؽ مػف حقػكؽ الخصػـك ك المرافعػة ىػي بمثابػة جػزء مػف مبػدأ شػفكية المرافعػات، كىػك   ا 
فػإف ذلػؾ يعتبػػر إخػبلال بحػؽ الػدفاع، كيمكػف تػدعيـ المرافعػة بمػػذكرات  تسػتجب المحكمػة الجنائيػة لػو

كتابية، كيجب أف تسػتمر المرافعػة كأال تتكقػؼ إلػى غايػة صػدكر حكػـ فييػا، لكػف يمكػف كقفيػا ألجػؿ 
، لكػف محكمػة الػنقض الفرنسػية ؼ( قػانكف إ.ج 307استراحة القضاة أك المتيـ بحسب نص المادة )

مبػػرر كغيػػره مػػف التعطػػيبلت المحظػػكرة، كيحظػػر عمػػى المحكمػػة فػػي أثنػػاء ميػػزت بػػيف ىػػذا التكقيػػؼ ال
 1تكقفيا المؤقت عف المرافعة البحث في قضية أخرل.

( ؽ إ ج عمػػى أف المرافعػػات ال يمكػػف مقاطعتيػػا ميمػػا كػػاف 285/2ك أيضػػا نصػػت المػػادة ) 
 متيـ أك القضاة.السبب حتى تنتيي القضية بحكـ المحكمة، باستثناء تكقيفيا لمدة تكفي لراحة ال

أما المرافعػة فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فإنيػا ال تكػكف إال فػي مرحمػة الحجػج الختاميػة،  
 –كىػك أيضػا محػاـ  -األدلة يقدـ كؿ مف محػامي الػدفاع ك ممثػؿ االتيػاـ مرحمة تقديـ أم في ختاـ 

حية كيحاكؿ كؿ طرؼ اقنػاع مرافعتو،  ك المرافعة الختامية تككف أطكؿ ك أعمؽ مف البيانات االفتتا
 2ىيئة المحمفيف ك لك باستعماؿ بعض المشاىد التمثيمية.

كيقدـ كؿ طرؼ سكاء كانت النيابة العامة أك المتيـ أك المدعي بػالحقكؽ أك المسػؤكؿ عنيػا  
 3بحسػػب قػػانكف اإلجػػراءات الجنائيػػة المصػػرم مرافعػػاتيـ بشػػرط أف يكػػكف المػػتيـ ىػػك آخػػر مػػف يػػتكمـ،

فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة حيػث تعطػى آخػر كممػة لممثػؿ االتيػاـ كىػك أيضػا أكؿ بينما العكػس 
محككمػػػة عػػػف تحمميػػػا لعػػػبء لمػػػف يأخػػػذ الكممػػػة ك سػػػبب ذلػػػؾ بحسػػػب الفقػػػو األمريكػػػي ىػػػك تعػػػكيض 

 4اإلثبات طكاؿ أطكار المحاكمة.

                                                 
 .80د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1

 .354، 353ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -2

 .80فكدة، المرجع نفسو، ص د. عبد الحكيـ  -3

 .354ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع نفسو، ص  -4
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ك تمػػنح الكممػػة األخيػػرة فػػي القضػػاء الجزائػػرم دائمػػا لممػػتيـ حيػػث تػػـ إبطػػاؿ ك نقػػض القػػرار  
ـ إعطػػاء الكممػػة األخيػػرة لممػػتيـ ( ؽ إ ج لعػػد431لمجػػرد عػػدـ تطبيػػؽ أحكػػاـ المػػادة )فيػػو المطعػػكف 

 1ىك ما اعتبره المجمس األعمى حينيا إخبلال بحؽ الدفاع.ك 

ة لممرافعػػة، فػػإف بعػػض الفقػػو ال يػػرل فييػػا طرفػػا فػػي كبػػالرغـ مػػف إعطػػاء الحػػؽ لمنيابػػة العامػػ 
فػػي  اال يعتبرىػػا خصػػما حقيقيػػا فػػي الػػدعكل الجنائيػػة، بػػؿ خصػػما إجرائيػػا أم طرفػػحتػػى أنػػو الػػدعكل، 

لػيس ليػا أم ىػدؼ خػاص لكػف  ادعاء ك ممثؿ االتيػاـ فػي آف كاحػدالخصكمة الجنائية، فيي سمطة 
بؿ النيابة العامة ال تريد سكل تحقيؽ المصػمحة العامػة باعتبارىػا تنػكب المجتمػع فػي  كبقية الخصكـ

بػػػؿ ىػػػدفيا  ـ فػػػي العقػػػابإيقػػػاع المػػػتيكيفيػػػة دعػػػكل جنائيػػػة، ك ال يتمثػػػؿ دكرىػػػا فػػػي البحػػػث عػػػف  ةأيػػػ
األسمى ىك الكصكؿ إلى تطبيؽ مبدأ سيادة القانكف ألجؿ تحقيؽ العدالة الجنائية، كالدليؿ عمى ذلؾ 

نظر الفقو ىك حمايتيا لمصػمحة المػتيـ أيضػا، فقػد تسػتأنؼ الحكػـ أك تطعػف فيػو بػالنقض لخطػأ في 
 2في تطبيؽ القانكف كليا كذلؾ طمب إعادة النظر في الدعكل الجنائية لمصمحة المتيـ.

ىاـ جػدا ألنػو مػف بػيف أىػـ إجػراءات في بمجيكا لكف يبقى األكيد أف حضكر المحامي العاـ  
 3المحاكمة.

عمػػى  1935كقػػد نصػػت المحكمػػة العميػػا فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي حكػػـ ليػػا عػػاـ  
 4بلتياـ.الياـ  ل دكرال

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 03/04/1984قرار بتاريخ  27580قضية )أ ـ أ( ضد فريؽ )خ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 .299-294 ، ص2/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة ، 03/04/1990قرار بتاريخ  63270ك ىك التأكيد الذم جاء في قضية )ع ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 ، ص1/1993القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
200 ،201. 

 .242، 241الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص د. عبد  -2

3
-Didier Boccon-Gibord, L’avocat général a la chambre criminelle de la cour de cassation, revue 

de droit pénal et de criminologie, éditions La charte Bruxelles, juillet-aout  2009, p 772. 

:" إف المدعي العاـ لمكاليات المتحدة األمريكية ليس ممثبل لطػرؼ عػادم فػي خصػكمة، مريكية نص حكـ المحكمة العميا األ -4
كلكنػػو ممثػػؿ لسػػػمطة مػػف كاجبيػػا أف تعمػػػؿ بػػدكف تحيػػز كىػػػك كاجػػب ممػػـز ليػػػا كالتزاماتيػػا فػػي الحكػػػـ عمػػى اإلطػػبلؽ، كبالتػػػالي 

نما كجكب إقامة  العدؿ، كىك بيذا كبصفة خاصة كقاطعة خادـ فمصمحتو في اإلجراءات الجنائية ليست كجكب كسب قضية، كا 
لمقػانكف بيدفيػػو فػػي أال يفمػت مػػداف كأال يعػػاني بػػرمء، فيجػكز لػػو أف يػػتيـ بحػؽ كبجديػػة كقػػكة كعنايػػة كيجػب عميػػو أف يفعػػؿ ذلػػؾ 

مكؾ كلكنو بينما يجكز لو أف يكجو لكممات قكية إال أنو ليس حرا في أف يكجػو إصػابات خاطئػة، إف مػف كاجبػو أف يمتنػع عػف سػ
، "ةطريػػؽ غيػػر سػػميمة تػػؤدم إلػػى إدانػػات خاطئػػة كمػػا أف مػػف كاجبػػو أف يسػػتعمؿ كػػؿ كسػػيمة مشػػركعة لمكصػػكؿ إلػػى إدانػػة عادلػػ

 .411ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص 
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كفي النظاـ األمريكي ليست كؿ الحجج التي يتقػدـ بيػا محػامي الػدفاع أك ممثػؿ االتيػاـ فػي  
ـ يقدـ في المحاكمة، المرافعة مقبكلة فبل يجكز أف يذكر الدليؿ عمى غير حقيقتو، أك أف يقدـ دليبل ل

استنتاج بطريقة مخالفة ليػذه األدلػة، كفػي أم كال يجكز التعميؽ عمى دليؿ يؤدم بييئة المحمفيف إلى 
و عمػػػى فيػػػـ التيمػػػة ممػػػيقػػػع عيجػػػب أف حػػػاؿ أراد المػػػتيـ االعتػػػراؼ بإذنابػػػو كارتكابػػػو الجريمػػػة، فإنػػػو 

بػذلؾ عبلنيػة فػي قاعػة المحكمػة،  يجب أف يقرك  د االعتراؼ بياك كطبيعتيا كعناصر الجريمة التي ي
كما يجب عمى المحكمة إببلغ المتيـ الذم يكد االعتراؼ بإذنابو بالعقكبة الدنيا كالقصػكل، فػإف رأل 

ف لػػـ تخبػػره يبػػأف اعترافػػو قػػد يػػؤدم بػػو إلػػى سػػجف  طػػكؿ فػػإف لػػو الحػػؽ فػػي عػػدـ اإلقػػرار بإذنابػػو، كا 
إلػػى معاممػػة اعترافػػو بإذنابػػو عمػػى أنػػو غيػػر  المحكمػػة بمػػدة العقكبػػة الػػدنيا كالقصػػكل فإنػػو خطػػأ يػػؤدم

 1إرادم.

ؼ العقكبػة، يػتخف سػيؤدم بػو إلػى أنػو بإذنابػو واعترافػ في حػاؿيجكز لممثؿ االتياـ أف يغرم المتيـ ك 
جػاز ليػذا األخيػر  سببا في إغػراء المػتيـ بػاالعتراؼ لكف إذا لـ يكؼ ممثؿ االتياـ بكعده كالذم كاف

 2حسب حكـ المحكمة العميا األمريكية. سحب رده باإلذناب

كعند اختتاـ مرحمة تقديـ األدلة يككف ىنػاؾ مػا يسػمى بتكجيػو المحمفػيف فػي جمسػة التكجيػو،  
فقبػػػؿ انسػػػحاب ىيئػػػة المحمفػػػيف إلػػػى المػػػداكالت يتكجػػػو إلػػػييـ قاضػػػي المحاكمػػػة فينػػػبييـ إلػػػى القػػػانكف 

سػػائؿ اإلثبػػات المتصػػمة بيػػذه الػػدعكل، الكاجػػب التطبيػػؽ عمػػى القضػػية، ككػػذلؾ يمفػػت عنػػايتيـ إلػػى م
حيث يقدـ التكجييات فػي حضػكر محػامي الػدفاع كاالتيػاـ لكػف بػدكف حضػكر المػتيـ، كمػا يقػدـ كػؿ 
مػػػف محػػػامي الػػػدفاع ك ممثػػػؿ االتيػػػاـ إلػػػى المحكمػػػة التعميمػػػات التػػػي يرغػػػب فػػػي تكجيييػػػا لممحمفػػػيف، 

إلى المحاميف كبراىينيما، كبعد إقفػاؿ  كالمحكمة تختار ما تقدمو مف بيف ىذه الطمبات بعد االستماع
باب السماع تقرأ التعميمات عمى ىيئػة المحمفػيف كعػادة مػا تتضػمف ىػذه التعميمػات كظػائؼ المحكمػة 
كىيئة المحمفيف، قرينة البراءة ك عبء اإلثبات، تعريؼ الجريمة محؿ النزاع ك عناصرىا، ك مختمؼ 

 3أشكاؿ اإلثبات.

الجزائػػر ك كفقػػػا لمػػػا جػػاءت بػػػو قػػػرارات ك اجتيػػادات المحكمػػػة العميػػػا أمػػا دكر المحمفػػػيف فػػػي  
 الجزائرم فيك كما يمي:

                                                 
 .408، 354ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1

 .408ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع نفسو، ص  -2

 .372 – 370، المرجع نفسو، ص ليكنارد ؿ. كافيس -3
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ال ييػـ مكضػكعيا دعػكل ك  ةاالختصاص الشمكلي لمحكمػة الجنايػات يخكليػا الفصػؿ فػي أيػف
 1محمفكف.ككف ضمف تشكيمتيا قضاة محترفكف ك بالتالي يجب أف يك  ،أك مخالفة ،أكاف جناية، جنحة

( ؽ إ ج ضػركرة تكقيػع المحمػؼ األكؿ 309لمػادة )نص مياـ المحمؼ تطبيقا لػك أيضا مف 
عمى أف كرقة األسػئمة تعتبػر  يدأكالت ك قد تـ 2،عمى قرار المحكمة ك إال اعتبر الحكـ الجنائي باطبل

مف الكثائؽ األساسية في المحاكمة الجنائيػة ك يجػب أف يكقػع عمييػا الػرئيس ك المحمػؼ األكؿ ك إال 
 3سينقض.فإف حكـ محكمة الجنايات 

( ؽ إ ج فإنػػػو عنػػػدما يقػػػدر رئػػػيس محكمػػػة الجنايػػػات سػػػرية 285ك تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة ) 
كمػا مسػتقبل يسػبب فيػو دكافػع السػرية ك بغيػر إشػراؾ المحمفػيف الجمسة فإنو يتعػيف عميػو أف يصػدر ح

 4فيو ألنو مف المسائؿ العارضة.

( مف ؽ إ ج فإف األحكاـ الجنائية التي صػدرت ك جمػس لمحكػـ 309ألحكاـ المادة ) كفقاك 
 5فييا محمفكف مساعدكف فإنو ليس ببلـز تعميميا ألف األسئمة ك األجكبة تقـك مقاـ التعميؿ.

احتراما لئلجراءات الشكمية البلزمػة لصػدكر الحكػـ ذكػر أسػماء المحمفػيف فػي الحكػـ ك يجب 
 6.( ؽ إ ج314/3الصادر تطبيقا لنص المادة )

 7.مناقشتو مع األطراؼ بغير حضكر المحمفيفينبغي بأم حاؿ طرح سؤاؿ إضافي ك  الك 

                                                 
مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 20/07/2005قرار بتاريخ  351390قضية ) ش ر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 . 378-375 ، ص1/2005الجزائر، العدد 
الكثائؽ لممحكمة المجمة القضائية، قسـ ، 23/10/1997قرار بتاريخ  188113قضية )ف ع( ضد )ش ح( ممؼ رقـ  -2

 .528-526 ، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،30/06/1998قرار بتاريخ  184526قضية )ز ج( ك مف معو ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -3

 . 139-137 ، ص2/1999عدد  ائر،لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجز 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 30/05/2000قرار بتاريخ  242108قضية النيابة العامة ضد )ش ـ( ممؼ رقـ  -4

 .322-320 ، ص1/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية،  ، 05/01/1987قرار بتاريخ  49169ابة العامة ممؼ رقـ قضية )أ ع( ك مف معو ضد )ب س( ك الني -5

 . 212-206 ، ص4/1990عدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
قسـ الكثائؽ لممحكمة المجمة القضائية، ، 20/01/1998قرار بتاريخ  183243قضية )ف ب( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -6

 . 367-365 ، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 12/04/1988قرار بتاريخ  51467الممؼ رقـ  -7

 . 170-168 ، ص1/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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صػػدارعكل العمكميػػة ك لكػػف ينبغػػي عمػػى المحكمػػة الجنائيػػة عنػػد الفػػراغ مػػف الػػد  ،حكػػـ فييػػا ا 
ال ( ؽ إ ج ك 316ييػػػا تطبيقػػػا لممػػػػادة )التكجػػػو لمفصػػػؿ فػػػي الػػػدعكل المدنيػػػة أال تشػػػرؾ المحمفػػػيف فك  ا 

 1.ألنيا مف اختصاص القضاة المحترفيفعرضت حكميا لئلبطاؿ 

ضػػػكا فػػػي تشػػػكيمة المحكمػػػة  المحمػػػؼ السػػػف القػػػانكني عمػػػى األقػػػؿ كػػػي يصػػػبح ع يشػػػترط أف يبمػػػغ ك
 2.سنة فما فكؽ 30ىك ( ؽ إ ج 261بحسب المادة )السف ، ك الجنائية

أعضػاء  حسػب بعػض الفقػو أف بة العامة في مصر أثناء المرافعػةعمى النيا المؤاخذات مفك  
بتخيػر فقػط يقكمػكف  كيغفمكف الدفاع الجكىرم كالحاسػـ فػي أقػكاؿ المػتيـ  النيابة الجدد حديثي الخبرة

أف ينفػذ منيػا لتبرئػة مككمػو المػتيـ، حيػث شػبو  يمكػفحيث ال يترؾ لمدفاع أم ثغػرة  ما يضر بالمتيـ
الفقو ىذا الفعؿ بأنو أقرب إلى التزكير بالترؾ، ضؼ إلى ذلؾ أف النيابة العامة في مصر قػد تخمػت 

قػػد انتقػػػدت عمػػػى  ك ،مبػػػات "" النيابػػة مصػػػممة عمػػى الط :عػػف المرافعػػػة حيػػث طالمػػػا تمسػػكت بعبػػػارة
بتعميمػات النائػب العػاـ أثنػاء التحقيػؽ  كفالنيابة العامة يتقيد أعضاءا ليست مرافعة، كربما أساس أني

لكػنيـ فػػي األصػػؿ أحػرار أثنػػاء المرافعػػة بالجمسػػة، فمرافعػة النيابػػة العامػػة قػػد تسػيـ فػػي تبيػػاف الحقيقػػة 
كىػذا بخػبلؼ مػا ككتيا قد يسػيـ أحيانػا فػي إدانػة المػتيـ، سلكف  التي يصارع دفاع المتيـ في كشفيا

شػػكؿ ا بعػػد فػػي مػػىػػك حاصػػؿ فػػي فرنسػػا، كىػػك مػػا قضػػت بػػو محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية كالػػذم جػػاء في
، حيث 22/12/1958( مف قانكف السمطة القضائية الصادر في 5نص المادة )نص قانكني ك ىك 

 3ه مناسبا.يمكف لممثؿ النيابة العامة في الجمسة تعديؿ الطمبات الكاردة بتعزيز االتياـ كفؽ ما يرا

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 28/07/1998قرار بتاريخ  162850قضية )ف ع( ضد )ؼ ص( ممؼ رقـ  -1

، ك كذلؾ كرد ذلؾ في قضية 364-360، ص2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة ، 10/07/1984قرار بتاريخ  38661)ع ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ 

 . 303-301 ص ،العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، بدكف تاريخ
المجمة القضائية، قسـ ، 09/04/1985قرار بتاريخ  36935قضية النيابة العامة ك مف معو ضد )ؽ ـ( ممؼ رقـ  -2

 ،239-238 ، ص2/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 05/01/1988قرار بتاريخ  51794قضية النيابة العامة ضد )ؽ ب( ك مف معو ممؼ رقـ ك 

 .  256-254 ، ص3/1990شغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤل
 .243، 242د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -3
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ك بصػػكرة مشػػابية لمػػا سػػبؽ قكلػػو نجػػد ذلػػؾ فػػي قضػػية )ب ـ( )ف س( ضػػد )ف ع( فالنيابػػة  
ف قضػاة المجمػس أدانػكا المتيمػاف تأنفت ضػد مػتيـ كاحػد ك فقػط لكػالعامة بادرت ك لـ تسػكت بػؿ اسػ

 1ىك خرؽ لقكاعد جكىرية في اإلجراءات.ك 

كفػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ىنػػػاؾ رقابػػػة شػػػديدة عمػػػى ممثػػػؿ االتيػػػاـ، فقػػػد يمغػػػى قػػػرار  
اإلدانػػة إذا ترتػػب عػػف إخفػػاء ىػػذا األخيػػر لكاقعػػة كانػػت ستسػػيـ فػػي بػػراءة المػػتيـ، كمػػا أنػػو كفػػي بػػاب 
 التعميقات المخصصة لمتأثير عمى ىيئة المحمفيف أثناء المرافعػة، ال يمكػف بػأم حػاؿ دفعيػـ مػف قبػؿ
ممثػػػؿ االتيػػػػاـ إلػػػػى اسػػػػتنتاجات باطمػػػػة، فقػػػػد رأت المحكمػػػػة األمريكيػػػػة أف قػػػػكؿ أحػػػػد ممثمػػػػي االتيػػػػاـ 

بمثابػػة إشػػارة طة كػػانكا سػػيركف الحقيقػػة، عمػػى تقريػػر الشػػر  االطػػبلعلممحمفػػيف أنيػػـ لػػك مكنػػكا حقػػا مػػف 
ف ضارة ضارة كمؤثرة تضمؿ المحمفيف، كنفس الشيء إذا كانت تعميقات ممثؿ االتياـ معدة لكمي تكك 

حقػػاؽ العدالػػة، رأت فييػػا المحكمػػة العميػػا األمريكيػػة سػػببا فػػي إبطػػاؿ  فقػػط ك كال تبحػػث عػػف الحقيقػػة كا 
اإلدانة الناجمة عف ىذا التعميؽ الضار، كما رفضت المحكمة العميػا تعميػؽ ممثػؿ االتيػاـ عمػى عػدـ 

حكمػػة فػػي السػػماح بيػػذا ألنػػو قػػد يػػكحي بأنػػو مػػذنب، فقػػد رأت الم تقػػديـ دليػػؿ قيػػاـ المػػتيـ بالشػػيادة أك
التعميؽ بأنو سيككف بمثابة عقكبة عمى حؽ دستكرم مقرر بمكجب التعديؿ الخامس في أال يشيد أك 

 2.يدلي بأقكاؿ

كشػػاىد فػػي  أف يسػػأؿكقػػد قضػػت محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية بإمكانيػػة أف يطمػػب عضػػك النيابػػة العامػػة 
حيث  1975ما حصؿ في قضائيا عاـ كىك  ،حينيا يؤدم اليميف القانكنية كشاىد عادم ك كلالدع
 3اإلذف في ذلؾ لنائب الجميكرية الذم حرؾ الدعكل العمكمية. منح

الدفاع لكف قبؿ ذلػؾ فإنػو يجػب بمكجػب المػادة المتيـ مف مرافعة ينبغي أف يمكف  ةك في أي 
 أف يندب المحامي العاـ محاـ لكؿ متيـ في جناية صدر في حقو أمر بإحالتو ـإ.ج.  ؽ( 214/2)

كفػػي فرنسػػا بمكجػػب  4إلػػى محكمػػة الجنايػػات، ىػػذا إذا لػػـ يكػػف قػػد ككػػؿ المػػتيـ محاميػػا لمػػدفاع عنػػو،
ذا لـ يخت مف حؽ والفرنسي فإن الجزائية( مف قانكف اإلجراءات 274المادة ) ر المتيـ اختيار محاـ كا 
فإف رئػيس المحكمػة أك المستشػار المنتػدب مػف قبمػو يعػيف لػو محاميػا، لكػف إذا اختػار المػتيـ محاميا 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 17/12/1980قرار بتاريخ  36852ممؼ رقـ  -1

 .185-183 ، ص2/1993الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .417 – 411ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -2

 .244د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -3

 .245د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع نفسو، ص  -4
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محاميػػا بنفسػػو الحقػػا فػػإف ىػػذا النػػدب يعتبػػر الغيػػا، كقػػد ثػػار خػػبلؼ قضػػائي فػػي فرنسػػا حػػكؿ تخمػػؼ 
حضكر المحامي عف كؿ الجمسة أك بعضيا، فالبعض قاؿ ال يترتب البطبلف ألنو ال يمكف التسػكية 

كر المحػػػامي كحضػػكر رئػػيس الػػػدائرة أك عضػػك النيابػػػة العامػػة فػػي المرافعػػػات، فيمػػا ىنػػػاؾ بػػيف حضػػ
قػػانكف مػػف ( 317أحكػػاـ أخػػرل قالػػت بػػأف عػػدـ الحضػػكر يػػؤدم إلػػى الػػبطبلف، كقػػد نصػػت المػػادة )

ف لـ  الجزائيةاإلجراءات  الفرنسي عمى ضركرة حضكر المحامي مع المتيـ في جناية إلى الجمسة، كا 
سكاء كاف مككبل مف المتيـ أك معينا مف المحكمة فإنو يجب عمى رئػيس المحكمػة يحضر المحامي 

 1أف ينتدب محاميا في لحظتو.

أحكػػػاـ المػػػادتيف خػػػالفكا قضػػػاة المكضػػػكع  قػػػرار لممحكمػػػة العميػػػا الجزائريػػػة أفك قػػػد جػػػاء فػػػي  
ـ مػػف ( ؽ إ ج لمػػا اعتبػػركا المعارضػػة الغيػػة نتيجػػة لغيػػاب الطػػرؼ المػػدني عمػػى الػػرغ413، 348)

 2حضكر محاميو ك تقديـ مقاؿ بدال عف المتيـ.

نػص المػادة أغفمػكا قضاة المكضكع في المحكمة العسكرية  قضائيا أيضا أفك مما جاء في 
( مف قانكف القضاء العسكرم ك التي تستكجب تعييف محاـ بصفة تمقائية لكؿ متيـ لـ يكف لو 140)

 3بحؽ الدفاع.محاـ أك تعييف يـك الجمسة ك إال اعتبر إخبلال 
 المداولة القضائية -ثالثا

ضمانة مف ضػمانات حقػكؽ اإلنسػاف، ىػي أنػو  باعتبارىامف بيف أكبر الضمانات الممنكحة  
قضػية جنائيػة إال مػف قضػاة شػػارككا  ةال يمكػف صػدكر أم حكػـ جنػائي مػف محكمػة الجنايػات فػي أيػ

كاشػترككا بعػد إقفػاؿ بػاب المرافعػة  ،في كؿ أطكار الدعكل الجنائية بما فييا سماع مرافعات األطػراؼ
زمػػف كػػؿ  مػػع األخػػذ بعيػػيف االعتبػػار اخػػتبلؼبػػآرائيـ بكػػؿ اسػػتقبللية ك حريػػة ك فػػي سػػرية مطمقػػة، 

 4مداكلة باختبلؼ القضايا الجنائية كمدل تعقيدىا.

                                                 
 .247 - 245د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 14/07/1998 قرار بتاريخ 193507قضية )ب ـ( ضد )ق س( ممؼ رقـ  -2
 .159 ، ص1999، 2/1998العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 29/11/1983قرار بتاريخ  34094قضية )ص س( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -3
 .279-278 ، ص4/1989الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد  لممحكمة العميا، الديكاف

د. محمكد السيد عمر التحيكم، النظرية العامة ألحكاـ القضاء كفقا آلراء الفقو كأحكاـ المحاكـ، ممتقى الفكر، اإلسكندرية،  -4
 .14مصر، بدكف تاريخ ، ص 
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استقرار عقيػدة المحكمػة  بغية الكصكؿ إلىلتحقيؽ اليدؼ المنشكد مف المداكالت القضائية ك  
بعػػد قفػػؿ بػػاب  المػػداكالت لكمػػا يتضػػمنو مػػف منطػػكؽ كأسػػباب، فإنػػو كػػاف لزامػػا أف تجػػر  عمػػى الحكػػـ

 1المرافعة كقبؿ النطؽ بالحكـ.

 2ىي:النظاـ المصرم جممة مف الشركط ك  ك يشترط لصحة المداكلة في

 احتراـ حقكؽ الدفاع أثناء المداكلة القضائية. -1

 المداكلة القضائية.اشتراؾ كؿ القضاة الذيف سمعكا المرافعة في  -2

 سرية المداكلة القضائية. -3

 صدكر الحكـ بأغمبية الحضكر.  -4

ك لضػػماف تحقػػؽ ىػػذه الشػػركط ينبغػػي ضػػماف اسػػتقبلؿ القضػػاة فػػي تكػػكيف عقيػػدتيـ ك رأييػػـ  
في أثناء المداكلة القضائية بعيدا عف أم تأثير خارجي أك أم اعتبار نفسي آخر سكاء كاف مصػدره 

 3الخصـك أك الغير.

محكمػة الجنايػات ل ا( ؽ إ ج فقد نقػض المجمػس األعمػى حكمػ309تطبيقا ألحكاـ المادة )ك  
ففػػة تػػـ اإلجابػػة عمييػػا بػػنعـ فقػػط ألنػػو ثبػػت أف األسػػئمة المتعمقػػة بػػالظركؼ المشػػددة ك الظػػركؼ المخ

 4.ىك ما يخالؼ القانكفك 

                                                 
تأصيمية مقارنة بيف النظاـ القضائي المصرم السعكدم الفرنسي، اإليطالي، د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، دراسة  -1

 .33منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ ، ص 

 .15المرجع السابؽ، ص  د. محمكد السيد عمر التحيكم، -2

 .29د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع السابؽ، ص  -3

ف ما يتطمبو القانكف ىك تداكؿ أعضاء محكمة الجنايات ك األخذ بعد ذلؾ إحيث جاء في المبدأ االجتيادم ما يمي:"  -4
األصكات في أكراؽ تصكيت سرية بكاسطة اقتراع عمى حدة عف كؿ سؤاؿ مف األسئمة المكضكعة ك عف الظركؼ المخففة 

ك تعد في صالح المتيـ أكراؽ التصكيت البيضاء أك التي تقرر  ،لمتيـالتي يمتـز الرئيس بطرحيا عندما تككف قد ثبتت إدانة ا
 34875قضية )م ح( ك )خ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  ،ك تصدر جميع األحكاـ باألغمبية" ،أغمبية األعضاء بطبلنيا

الكطني لؤلشغاؿ التربكية  المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف، 15/05/1984قرار بتاريخ 
 .292-291 ، ص3/1989الحراش الجزائر، العدد 

قرار بتاريخ  202652ك ىك ما تـ التأكيد عميو أيضا في قضية )ف ع( ضد )س ع ؽ( ك مف معو ممؼ رقـ  -
 العدد لجزائر،المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش ا ، 27/10/1998

 . 144-143 ، ص2000، 2/1999 (،10الخاص )
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عػػف غيػػرىـ كفػي ىػػذا اإلطػػار تػػنص قػػكانيف الكاليػػات األمريكيػػة عمػػى ضػػركرة عػػزؿ المحمفػػيف  
ألجؿ المداكلة القضائية، حيث لمقاضػي كامػؿ الصػبلحيات لػيس فقػط بعػزليـ فػي أثنػاء تػداكؿ القػرار 

 بؿ عزليـ حتى في الفترة التي تؤجؿ فييا الدعكل مرة أخرل.

ففػػػي إحػػػدل القضػػػايا صػػػرح أحػػػد المػػػكظفيف القضػػػائييف ك الػػػذم كمػػػؼ بميمػػػة حراسػػػة ىيئػػػة  
 قائبل:  ألحد المحمفيف -أم تأثير خارجيعف المعزكلة في األصؿ  –المحمفيف 

 إنو مذنب"، كفي مرة أخرل قاؿ لمحمؼ آخر:  -المتيـ-" آه ذلؾ الشخص الشرير 

عميػػػػو مػػػػذنب فػػػػإف المحكمػػػػة العميػػػػا  ى" إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ أم شػػػػيء خطػػػػأ أم فػػػػي الحكػػػػـ بػػػػأف المػػػػدع
ضػرر ستصححو"، ك قد جػاء فػي حكػـ المحكمػة بػأف تصػرؼ المكظػؼ: " يتضػمف رجحػاف حصػكؿ 

بنػػاء عميػػو بحيػػث تعتبػػر المحاكمػػة بػػذاتيا غيػػر متػػكافرة ليػػا السػػبلمة فػػي اإلجػػراءات الكاجبػػة قانكنػػا"، 
لدل ىيئػة كبير خصكصا إذا عممنا أف المكظؼ بحسب المحكمة دائما لو كزف بالغ األىمية ك شأف 

 1المحمفيف كالتي حرسيا لمدة ثمانية أياـ كلياؿ.

مشػاركة المحمفػيف فػي المداكلػة فػي الحكػـ فػي حالػة غيػاب المػتيـ بل يجػكز فأما في الجزائر  
حيػث تصػدر المحكمػة الجنائيػة حكميػا فػي التيمػة  ،( ؽ إ ج319عف الجمسة تطبيقػا لػنص المػادة )

 2المنصكص عمييا قانكنا بغير حضكر المحمفيف. عف الحضكر بعد القياـ بإجراءات التخمؼ

الثابػت قانكنػا أنػو ال يجػكز إقحػاـ المحمفػيف لمنظػر  :" مػفأنػو في المبػدأ االجتيػادم قد كردك 
 3".ضاة المحترفيففي مسألة حجية الشيء المقضي فيو التي تدخؿ ضمف اختصاص الق

كثيقػػة أك سػػند مػػف أم  ةكيػػرل بعػػض الفقػػو أنػػو ال يجػػكز بعػػد قفػػؿ بػػاب المرافعػػة إمسػػاؾ أيػػ
تحػػت طػػرؼ ألنػػو بقفػػؿ بػػاب المرافعػػة تنتقػػؿ القضػػية إلػػى سػػيادة المحكمػػة بعػػد أف كانػػت بػػيف يػػدم ك 

، ك  قد دأب بعض الفقو عمى استخداـ مصػطمح "حجػز القضػية لمحكػـ " كمػرادؼ لقفػؿ سيادة الخصـك
 4باب لممرافعة.

                                                 

 .377 - 375ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، ، 29/04/1998بتاريخ  190943قضية )ف ع( ضد )ح ص( ممؼ رقـ  -2
 . 359-351 ، ص2003خاص الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 29/02/2000قرار بتاريخ  226101قضية )ج خ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -3
 . 377، 376 ، ص2003عدد خاص  العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

 .36، 34ؽ، ص د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع الساب -4
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ل جػكاز سػماع أحػد مػدفػي  يكمػفالخػبلؼ  بػؿ الخػبلؼ لػيس فػي المصػطمح بحػد ذاتػو لكػف 
الخصػػـك أك ككيمػػو أك قبػػكؿ المحكمػػة ألكراؽ أك مػػذكرات مػػف أحػػد الخصػػـك بعػػد قفػػؿ بػػاب المرافعػػة، 
ألف األصؿ كمما أشػرنا إليػو ىػك أف تػتـ المداكلػة بػيف القضػاة حػكؿ األكراؽ كالمسػتندات المقدمػة مػف 

المصػػرم عمػػى أنػػو ال  ( مػػف قػػانكف المرافعػػات168الخصػػـك فػػي أثنػػاء المرافعػػة، كقػػد نصػػت المػػادة )
يجكز قبكؿ أكراؽ أك مستندات مف أحد الخصـك بعد غمؽ باب المرافعة إال كقد أطمع الطرؼ اآلخػر 

الطػرؼ يجب أف تسػمع  كإال تسمع أحد الخصـك أك ككيمو  ك أالعمييا حتى يتمكف مف الرد عمييا، 
 1يتعمؽ بالنظاـ العاـ.إف لـ يحدث ذلؾ ترتب البطبلف، كىك مقرر لمصمحة الخصـك كال  ك اآلخر

الفقػػو حيػػث اعتبػػر قبػػكؿ المحكمػػة ليػػذه األكراؽ كلػػك لػػـ تكػػف ذات قيمػػة  إلػػىكانتقػػؿ الخػػبلؼ  
و فػي عمى الحكـ الذم سيصدر فإنيا تعتبر إخبلال بمبدأ المكاجية، فيما اعتبػر جانػب فقيػي آخػر أنػ

خػػػؿ بػػػأم حػػػاؿ بمبػػػدأ يال فػػػإف ىػػػذا القاضػػػي لػػػـ يعتػػػد بيػػػا المسػػػتندات ك  تقػػػديـ ىػػػذه األكراؽ ك حػػػاؿ
 2المكاجية، ألف حؽ الخصـ لـ يمسو أم تأثير ما داـ أف عقيدة المحكمة لـ تتأثر بيذه األكراؽ.

يمكػػف لممحكمػػة أف تفػػتح بػػاب المرافعػػة مػػرة أخػػرل، كليػػا  لكػػف بحسػػب بعػػض الفقػػو المصػػرم 
جػب أف تصػرح كامؿ السمطة التقديرية سكاء ىي مف رأت ذلؾ، أك بنػاء عمػى طمػب الخصػكـ، لكػف ي

نػػص  سػػببيػػذا القػػرار فػػي الجمسػػة كأف تػػذكر األسػػباب الجديػػة فػػي كرقػػة الجمسػػة كفػػي المحضػػر بح
 اإلجػػراءات المدنيػػة( مػػف قػػانكف 444( مػػف قػػانكف المرافعػػات المصػػرم، كتشػػير المػػادة )173المػػادة )

الفرنسػػي عمػػى إمكانيػػػة فػػتح بػػػاب المرافعػػة إمػػػا بنػػاء عمػػى طمػػػب الخصػػـك أك كفقػػػا لمسػػمطة التقديريػػػة 
( السالفة الذكر عمى ضركرة فتحيا كجكبا إذا كاف ىناؾ غمػكض 444لممحكمة، كما نصت المادة )

 فػي دفػاع الخصػـك سػكاء تعمػؽ بػالكاقع أك بالقػانكف الكاجػب التطبيػؽ، ككػذلؾ فػي حالػة حػدكث تغييػػر
 3طارئ في تشكيؿ ىيئة المحكمة.

( ؽ إ ج فػػػػإف الػػػػرئيس عنػػػػدما يقػػػػرر إقفػػػػاؿ بػػػػاب 305أمػػػػا فػػػػي الجزائػػػػر فبمكجػػػػب المػػػػادة ) 
يتمػػك األسػػئمة المكضػػػكعة، ك يجػػب كضػػع سػػػؤاؿ عػػف كػػؿ كاقعػػة جػػػاء فييػػا منطػػكؽ قػػػرار  اتالمرافعػػ
ؼ مشػدد لػـ ( ؽ إ ج لمحكمة الجنايات استخبلص أم ظػر 306ك ال يجكز بحسب المادة ) ،اإلحالة

 يرد في حكـ اإلحالة إال بعد سماع طمبات النيابة العامة ك رد الدفاع.
                                                 

 .37د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .16، 15د. محمكد السيد عمر التحيكم، المرجع السابؽ، ص  - 

 .37د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع نفسو، ص  -2

 .41 - 39د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع نفسو، ص  -3
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يجػػب أف تحػػرس المنافػػذ المؤديػػة إلػػى غرفػػة االتيػػاـ ك ال يمكػػف ألم شػػخص الكلػػكج إلييػػا ك  
( ؽ إ ج، ك خبلؿ المداكالت تصبح 308ألم سبب كاف بدكف إذف الرئيس كفقا لما جاء في المادة )

 تصرؼ المحكمة ك تخرج مف بيف أيدم األطراؼ. أكراؽ الدعكل تحت

أف ( ؽ إ ج 307بمقتضػػى المػػادة )يجػػب عمػػى الػػرئيس قبػػؿ الػػدخكؿ إلػػى غرفػػة المػػداكالت ك  
ك يعمػؽ ىػذا الػنص اآلتػي بػأحرؼ بػارزة فػي  ،يتمك ما يمي بصكت كاضح قبؿ مفارقة قاعػة الجمسػات

القضػػػاة أف يقػػػدمكا حسػػػابا عػػػف  القػػػانكف ال يطمػػػب مػػػفمكػػػاف مكشػػػكؼ داخػػػؿ غرفػػػة المػػػداكالت:" إف 
الكسائؿ التي بيا قد كصمكا إلى تككيف اقتناعيـ، ك ال يرسـ ليـ قكاعد بيا يتعيف عمييـ أف يخضعكا 
ليا عمى األخص تقدير تماـ أك كفاية دليؿ ما، ك لكنو يأمرىـ أف يسألكا أنفسيـ في صمت ك تدبر، 

كيػػػـ األدلػػة المسػػػندة إلػػى المػػػتيـ فػػي إدرا ك أف يبحثػػكا بػػإخبلص ضػػػمائرىـ فػػي أم تػػػأثير قػػد أحدثتػػػو
 أكجو الدفاع عنيا ك لـ يضع ليـ القانكف سكل ىذا السؤاؿ الذم يتضمف كؿ نطاؽ كاجباتيـ:ك 

 ىؿ لديكـ اقتناع شخصي ؟".

يػػػػػدة ضػػػػػد المػػػػػتيـ أثنػػػػػاء المرافعػػػػػات ( ؽ إ ج إذا ظيػػػػػرت أدلػػػػػة جد312بمقتضػػػػػى المػػػػػادة )ك  
فػػػػإف الػػػػرئيس يػػػػأمر باقتيػػػػاده إلػػػػى ككيػػػػؿ  ،بػػػػرئ المػػػػتيـ تمسػػػػكت النيابػػػػة بحػػػػؽ المتابعػػػػة حتػػػػى ك لػػػػكك 

( ؽ إ ج عمػػى أف 354الجميكريػػة بمقػػر محكمػػة الجنايػػات ألجػػؿ فػػتح تحقيػػؽ، فيمػػا نصػػت المػػادة )
لممحكمػػة الحػػؽ فػػي تحديػػد تػػاريخ آخػػر السػػتمرار المرافعػػات إذا لػػـ يكػػف ممكنػػا إنياؤىػػا أثنػػاء الجمسػػة 

ابػة العامػة فػي الجزائػر بعػد قفػؿ بػاب المرافعػات طمػب نفسيا، ك ال يستطيع أم طرؼ ك ال حتى الني
 فتحيا مف جديد مثمما ىك حاصؿ في مصر ك فرنسا.

يشترط في القانكف المصرم أف تصدر المداكلة بأغمبية اآلراء، لكػف قػد يحػدث خػبلؼ كال  ك 
 1.قانكف المرافعات المصرم ( مف169يككف ىناؾ إجماع كىك ما أشارت إليو المادة )

( ؽ إ ج فػػإف األغمبيػػة المطمكبػػة التخػػاذ القػػرار فػػي المداكلػػة 309ا ألحكػػاـ المػػادة )ك تطبيقػػ 
 2ىي األغمبية البسيطة ك ليست المطمقة.

                                                 
(: " تصػدر األحكػاـ بأغمبيػة اآلراء، فػإذا لػـ تتػكافر األغمبيػة ك تشػعبت اآلراء ألكثػر مػف رأيػيف كجػب أف ينضػػـ 169المػادة ) -1

الفريؽ األقؿ عددا أك الفريؽ الذم يضـ أحدث القضػاة ألحػد الػرأييف الصػادريف مػف الفريػؽ األكثػر عػددا ك ذلػؾ بعػد أخػذ اآلراء 
 .19التحيكم، المرجع السابؽ، ص  ، د. محمكد السيد عمرمرة ثانية "

مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 24/01/2007قرار بتاريخ  417528قضية )ب ع( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 .515-513 ، ص2/2007الجزائر، العدد 
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كفي الكاليات المتحدة األمريكية ال يجكز لممحمفيف أف يتناقشكا فيما بينيـ فػي كقػائع القضػية  
حتػػػى يصػػػمكا إلػػػى مرحمػػػة المػػػداكالت، كال يمكػػػنيـ الخػػػركج إال بعػػػد الكصػػػكؿ إلػػػى قػػػرار فػػػي القضػػػية 

( 12المعركضػػة أمػػاميـ، لكػػف يجػػب أف يكػػكف قػػرارىـ باإلجمػػاع كعػػادة تتكػػكف ىيئػػة المحمفػػيف مػػف )
ا، لكػف يمكػف لممثمػي االتيػاـ كالػدفاع أف يتفقػا عمػى تقمػيص العػدد، كقػد قضػت المحكمػة العميػػا عضػك 

بأف المحاكمة بكاسطة ىيئة المحمفيف ال تككف إال في القضػايا التػي تزيػد مػدة السػجف فيمػا األمريكية 
اسػطة ىػذه ( أشير، أما التي تقؿ عػف ىػذه المػدة فإنػو ال يحػاكـ المػتيـ كفقػا لمقػانكف بك 06عف ستة )

الييئػػة إال إذا أراد المػػتيـ أف يحػػاكـ شخصػػيا بكاسػػطة ىيئػػة المحمفػػيف حتػػى كلػػك كػػاف ىنػػاؾ اعتػػراض 
 مف جانب الكالية.  

قنػػاعيـ يتػػدخؿ القاضػػي فػػي محاكلػػة إل جمػػاعمفػػكف إلػػى قػػرار باإلحلكػػف عنػػدما ال يصػػؿ الم 
ة لمػػدة أربعػػة أيػػاـ إلػػى بإعػػادة الكػػرة مػػف جديػػد عمػػى أمػػؿ أف يحػػدث إجمػػاع، كقػػد تظػػؿ الييئػػة مجتمعػػ

ذا لػـ يحػدث إجمػػاع يعمػف عػف بطػػبلف المحاكمػة كمعناىػا قيػػد أيػاـ خمسػة  قبػػؿ الكصػكؿ إلػى قػػرار، كا 
لكػف قػد يصػعب عمػى ىيئػة المحمفػيف   1المحكمة لتمؾ القضية ألجؿ إعادة المحاكمة فييا مف جديد،

يحػػؽ ليػػا أف تطمػػب مػػف الكصػػكؿ إلػػى قػػرار بشػػأف كقػػائع قػػد تػػؤدم إلػػى الشػػؾ أك تكػػكف مبيمػػة فإنػػو 
المحكمة بعض التعميمات التكجييية كاستجابة المحكمة لطمب الييئػة ال يعتبػر إخػبلال بحيادىػا، لكػف 

أف تكجػػػػػو الييئػػػػػة بطريقػػػػػة سػػػػػميمة الػػػػػدخكؿ فػػػػػي جػػػػػدؿ ك بغيػػػػػر أف تمػػػػػارس المحكمػػػػػة أم ضػػػػػغط أك 
 2كصحيحة.

يصػدر بأغمبيػة اآلراء، ( مػف قػانكف المرافعػات الفرنسػية عمػى أف الحكػـ 449كتنص المػادة ) 
( مف قانكف المرافعات اإليطػالي، كلكػف المؤكػد أنػو ال 276ككذلؾ الشأف في إيطاليا بمكجب المادة )

مداكلػػة بعػػد النطػػؽ بػػالحكـ، كيعػػرؼ اصػػطبلحا بخػػركج المنازعػػة مػػف كاليػػة المحكمػػة التػػي أصػػدرت 
كىػذا الحكػـ المنطػكؽ بػو يجػب  ،نيف القانكف الركمػامية تالحكـ، كىك مف أقدـ القكاعد القانكنية المتأ

 3إال عمى العناصر التي ناقشيا الخصـك أثناء المرافعات كمكنكا منيا. ىأال يبن
 

 

                                                 

 .365، 364ك  357حتى  355ليكنارد ؿ. كافيس، المرجع السابؽ، ص  -1

 .373، 372المرجع نفسو، ص ليكنارد ؿ. كافيس،  -2
 .55، 43، 42، 31د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، المرجع السابؽ، ص  -3
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 مرحمة صدور الحكم -رابعا

: " ال عقكبػة القانكنيػةبالغػة تطبيقػا لمقاعػدة الفقييػة ك  يكتسي إصدار الحكـ كالنطؽ بػو أىميػة
ظيػار القاضي يممؾ دكرا ىاما بغير حكـ قضائي"، ك  فيك يممؾ بيػذه الصػفة سػمطة تطبيػؽ القػانكف كا 

 1فاعميتو.

ات الجزائيػة إلػػى (:" تخضػع العقكبػ142ك ىػك مػا نػص عميػػو الدسػتكر الجزائػرم فػي المػػادة ) 
( بمكجب التعديؿ الدسػتكرم بالقػانكف  160كالتي أصبحت تحمؿ الرقـ )الشخصية"، مبدأم الشرعية ك 

تػػنص عمػػى أف التقاضػػي فػػي المسػػائؿ الجزائيػػة يػػتـ عمػػى  حيػػث أضػػيفت ليػػا فقػػرة ثانيػػة 16/01رقػػـ 
أف القضاء ال يصدر أحكامو إال باسـ الشػعب ألنػو مصػدر السػمطة التأسيسػية التػي تشػرع ك درجتيف، 

 .المعدؿ الدستكرنفس مف  (159لمقانكف بحسب المادة )

صدار الحكػـ يختمػؼ فػي حالػة كػاف المػتيـ حاضػرا فػي أطػكار المحاكمػة   التػي عػف الحالػة كا 
و حقػا مػغائبا، حيث ال يجكز بدء إجراءات المحاكمة لمتيـ غائب إال بعد التأكد مف إعبل يككف فييا

بأمر اإلحالة كحيازتو عمى كرقة التكميؼ بالحضكر، فإف لـ يحصؿ ذلؾ أك حصؿ بػاطبل، يجػب أف 
 يؤجؿ النظر في الدعكل إلى جمسة أخرل.

النيابػة العامػة ك عػدـ القيػاـ بمػا ىػك الـز مػف إغفاؿ محكمة الجنايػات اإلجابػة عػف طمبػات ف 
( ؽ إ ج فإنيا تككف قػد 317إجراء ضد المتيـ المتخمؼ عف الحضكر ك عدـ تطبيؽ أحكاـ المادة )

 فإنػػػػو مػػػػف الضػػػػركرم( ؽ إ ج 407، 346تطبيقػػػػا ألحكػػػػاـ المػػػػادتيف )ك  2،عرضػػػػت حكميػػػػا لمػػػػنقض
تيـ لػـ الجيػة القضػائية االسػتئنافية أف المػ الفصؿ غيابيا تجاه المػتيـ المسػتأنؼ طالمػا لػـ يثبػت أمػاـ

 3.يصؿ إليو التكميؼ بالحضكر

ج عنػدما إ ( ؽ355كمة خالؼ مقتضيات المادة )محالأف رئيس  قد كرد في قضاء المحكمة العمياك 
 4نطؽ بالحكـ ك لـ يتحقؽ مف حضكر أك غياب األطراؼ.

                                                 
 .362المرجع السابؽ، ص  د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية، -1

ئية، قسـ المجمة القضا، 27/03/1990قرار بتاريخ  69473قضية النائب العاـ لدل مجمس سعيدة ضد )ـ ع( ممؼ رقـ  -2
 . 261-259 ، ص4/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 05/09/2007قرار بتاريخ  393357قضية )ج ز( ضد )ط أ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
 . 599-593 ، ص2/2007الكثائؽ، الجزائر، العدد 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 02/06/1987قرار بتاريخ  46437قضية )ؼ أ( ك مف معو ضد )ـ ف( ممؼ رقـ  -4
 .203-201 ، ص3/1992النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
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مكف لمحكمة الجنايػات أف تحكػـ فػي الػدعكل بغيػر تحقيػؽ، كليػا أف يكفي القانكف المصرم  
اعتبػر ككأنػو صػدر حضػكريا  صػدر الحكػـ بػالبراءةتقضي في غياب المتيـ بالبراءة أك اإلدانػة، فػإذا 

كتخػرج الػدعكل حينيػػا مػف يػػدم كسػيادة المحكمػػة، حيػث يصػبح لمحكػػـ حجيػة يخاطػػب بيػا األطػػراؼ 
ذا حكمت باإلدانة اعت بر ككأنو حكـ تيديدم غير قابؿ لمتنفيذ حيػث يبطػؿ بمجػرد حضػكر كالغير، كا 
 المتيـ شخصيا أك بالقبض عميو.

لكػػف الجانػػب المتعمػػؽ بػػالتعكيض فػػي الحكػػـ الغيػػابي سػػكاء صػػدر بػػالبراءة أك باإلدانػػة، فػػإف  
 المحكمة ممزمة بالفصؿ فيػو فػي كػؿ األحػكاؿ ، كمػا يجػكز لممحكمػة الجنائيػة كفقػا لسػمطتيا التقديريػة

و بػػػأمر اإلحالػػػة كحصػػػكلو عمػػػى كرقػػػة مػػػأال تحكػػػـ عمػػػى المػػػتيـ الغائػػػب بػػػالرغـ مػػػف التأكػػػد مػػػف إعبل
لحضػػكر بحسػػب نػػص التكميػػؼ بالحضػػكر، كتقػػرر المحكمػػة تأجيػػؿ الػػدعكل كتػػأمر بإعػػادة التكميػػؼ با

 1.ـإ.ج.  ( ؽ384المادة )

االبتدائي  أما في الجزائر فإف األمر عمى خبلؼ ما ىك حاصؿ في مصر حيث أف التحقيؽ 
( ؽ إ ج، فػػبل تسػػتطيع محكمػػة الجنايػػات أف تصػػدر حكمػػا 66كبي فػػي الجنايػػات بحسػػب المػػادة )جػػك 

يمكػف إجػراؤه ك  ،بغير تحقيؽ أما فػي مػكاد الجػنح فإنػو يكػكف اختياريػا مػا لػـ تكجبػو نصػكص قانكنيػة
 ة.ريإذا طمبو ككيؿ الجميك في المخالفات 

( ؽ إ ج عمى أنػو بعػد إعبلنػو 294لمادة )بخصكص حضكر المتيـ إلى المحاكمة تنص اك  
القانكني فإنو ممـز بالحضكر ك إذا لـ يحضر بغير سػبب جػدم يكجػو إليػو الػرئيس إنػذارا بالحضػكر، 
ك إذا رفػػػض الحضػػػكر يحػػػؽ لمػػػرئيس األمػػػر بإحضػػػاره جبػػػرا بكاسػػػطة القػػػكة العمكميػػػة أك يمكػػػف البػػػدء 

حضػػكريا فػػي مكاجيتػػو رغػػـ غيابػػو،  عتبػػربػإجراءات المرافعػػات بغيػػر حضػػكره، ك أم حكػػـ ينطػػؽ بػو ي
محاكمتػو غيابيػا مة فإنو ينبو إلى إمكانية طػرده ك نفس األمر إذا لـ يمتـز باليدكء أثناء جمسة المحاكك 

 ( ؽ إ ج.296لكف األحكاـ تصدر حضكرية في حقو كفقا لما جاءت بو المادة )

ضػػر بإرادتػػو ك سػػمـ نفسػػو الحكػػـ باإلدانػػة الصػػادر بحػػؽ المػػتيـ المتغيػػب إذا ح فػػي حالػػة أمػػا 
فػػإف الحكػػـ ك اإلجػػراءات المتخػػذة ضػػده  ،لمسػػجف أك لمقػػبض عميػػو قبػػؿ انقضػػاء العقكبػػة المقضػػي بيػػا

 ( ؽ إ ج.326الغية بمكجب المادة )

، فػػػإف غيػػػاب المػػػتيـ ال يػػػؤثر فػػػي الفصػػػؿ فػػػي ـ( قػػػانكف إ.ج 396كبحسػػػب نػػػص المػػػادة ) 
، كىػك مػا جػاء أيضػا ( ؽ إ ج324ك نفس الشيء جاءت بػو المػادة ) الدعكل بالنسبة لبقية المتيميف

                                                 

 .462، 460، 459د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1
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في قضاء محكمة النقض المصرية، حيث تنظر المحكمة في الدعكل الجنائية لبقية المتيميف طالمػا 
ذا  لـ يعترضكا عمى ذلؾ كلـ يركا بأف مف مصمحتيـ أف يحاكمكا ك المتيـ الغائب فػي كقػت كاحػد، كا 

بل يمكػف لبقيػة المتيمػيف التػذرع بػاإلخبلؿ بحػؽ الػدفاع، ألنػو قػد ركعػي صدر الحكـ الجنائي بعدىا فػ
فػػي محػػاكمتيـ بػػالرغـ مػػف غيػػاب أحػػد المتيمػػيف حمايػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي تجنيػػبيـ االنتظػػار فػػي 

 1مف غير محاكمة كىك ما يمحؽ بيـ ضررا أكيدا.)المؤقت( الحبس االحتياطي 

ار الحكػػػـ بتقريػػػر يعػػػده مكظػػػؼ أك جيػػػاز ك ينبغػػػي كممػػػا أمكػػػف االسػػػتعانة فػػػي مرحمػػػة إصػػػد 
ات المتصػػمة بشخصػػيتو ك أف يتضػػمف التقريػػر تكصػػي تضػػمف الخمفيػػة االجتماعيػػة لمجػػاني مخػػتص ي

 2ذات صمة بإجراءات إصدار الحكـ.

/أ( مف اتفاقية حقكؽ 40/3ك عمى القاضي الجزائرم ك مف كرائو المشرع أف يراعي المادة ) 
تسػعى الػػدكؿ األطػراؼ لتعزيػػز  -3الجزائػر، حيػػث نصػت عمػػى مػا يمػػي:"الطفػؿ التػػي صػادقت عمييػػا 

إقامػة قػػكانيف ك اجػػراءات ك سػمطات ك مؤسسػػات منطبقػػة خصيصػا عمػػى األطفػػاؿ الػذيف يػػدعى أنيػػـ 
 ك خاصة القياـ بما يمي: ك يتيمكف بذلؾ أك ثبت عمييـ ذلؾانتيككا قانكف العقكبات أ

 .قكبات"س لدييـ األىمية النتياؾ قانكف العتحديد سف دنيا يفترض دكنيا أف األطفاؿ لي - أ

( عمػى 17ك نصت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضػاء األحػداث فػي القاعػدة )
ك بحسػب اتفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ فػي  مجمكعة مبادئ تكجيييػة فػي إصػدار األحكػاـ ك التصػرؼ فييػا،

سػنة مػف  18حكػـ باإلعػداـ عمػى طفػؿ لػـ يجػاكز ال يمكػف بػأم حػاؿ أف يصػدر فإنو /أ( 37المادة )
( مػػػف العيػػػد الػػػدكلي 6/5عمػػػره أك السػػػجف مػػػدل الحيػػػاة، ك ىػػػك نفػػػس التأكيػػػد الػػػذم كرد فػػػي المػػػادة )

لمحقكؽ المدنية ك السياسية كما أضػاؼ إلػى الطفػؿ األـ الحامػؿ التػي ال يمكػف تطبيػؽ حكػـ اإلعػداـ 
كعقكبػػة عمػػى أشػػد الجػػرائـ خطػػكرة  البػػالغيف إال عمييػػا كمػػا ال يجػػكز الحكػػـ باإلعػػداـ عمػػى األشػػخاص

 ( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية.6/2التي ارتكبكىا بمكجب المادة )ك 

( سػػنة كاممػػة، كىػػذه 18( ؽ إ ج سػػف الرشػػد الجزائػػي ببمػػكغ الشػػخص )442قػػد حػػددت المػػادة )ك 
ف لػـ يبمػغ ىػذه السػف فيػك حػدث ( ؽ إ ج تحدد يـك ارتكاب الجريمة أما م443السف بحسب المادة )

 ( ؽ إ ج.444ك تتخذ بخصكصو تدابير الحماية ك التيذيب التي جاءت بيا المادة )

                                                 
 .461د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1

 (. 14/12/1990( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير االحتجازية )7القاعدة ) -2
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( سنة بعقكبػة الغرامػة 13ك قد تستبدؿ ىذه التدابير لؤلحداث الذيف يبمغكف مف العمر أكثر مف )
الحدث بحسب ( ؽ ع تبعا لمظركؼ ك شخصية المجـر 50أك الحبس المنصكص عمييا في المادة )

( سنة مف العمر فبل يجكز اتخاذ أية عقكبة ضده ميما 13( ؽ إ ج، أما الحدث دكف )445المادة )
 ( ؽ إ ج.446/3كانت سكل التكبيخ كفقا لنص المادة )

( 6/4ك يحؽ لكؿ شخص حكػـ عميػو باإلعػداـ طمػب العفػك أك اسػتبداؿ العقكبػة بمكجػب المػادة )
( مػف العيػد عمػى أال يػداف أحػد عػف فعػؿ أك امتنػاع عػف 15/1، كمػا نصػت المػادة )مف العيػد نفسػو

فعػؿ لػـ يكػف حينيػا يشػكؿ جريمػة بمكجػب القػانكف الػكطني أك الػدكلي، ك أال تفػرض عقكبػة أشػد مػف 
تمؾ التي كانت مكجكد كقت ارتكاب الجريمة ك حؽ المتيـ في االستفادة مف القانكف األصمح لممػتيـ 

 ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.11/2اء في المادة )ك أف ينفذ عميو، ك نفس التأكيد ج

( مػف 6تنقضػي الػدعكل العمكميػة  تطبيقػا لػنص المػادة )قضاء المحكمة العميػا أنػو قد جاء في ك 
التجميػر و بجريمة تحطيـ ممػؾ الغيػر ك ؽ إ ج بالعفك الشامؿ خصكصا ك أف المتيـ الطاعف تـ إدانت

 90/19لكف بصػدكر القػانكف رقػـ  1988 أكتكبر 9ك  8يكمي ك السرقة تبعا لؤلحداث التي كقعت 
بػػذلؾ فقضػػاة المكضػػكع الػػذيف أدانػػكا ؿ مػػف تػػكرط فػػي أحػػداث شػػير أكتػػكبر ك تػػـ العفػػك الشػػامؿ عػػف كػػ

 1الطاعف خالفكا قاعدة آمرة.

ذا صػػػػدر الحكػػػػـ فإنػػػػو ينبغػػػػي ك  الضػػػػرر البلحػػػػؽ أف ينصػػػػؼ الضػػػػحية كأف يتناسػػػػب التعػػػػكيض ك ا 
كامػؿ مػف المجػـر أك مػف مصػادر ف ممكنػا الحصػكؿ عمػى تعػكيض عػادؿ ك كبالضحية، لكف إذا لـ ي

أسػرىـ ك إنشػاء صػناديؽ كطنيػة إلى تقديـ تعكيض منصؼ لمضػحايا ك  أخرل ينبغي لمدكؿ أف تسعى
بمكجػػب  2016كىػػك مػػا نػػص عميػػو الدسػػتكر المعػػدؿ فػػي  2،إف أمكػػف ذلػػؾ بيػػدؼ مسػػاعدة الضػػحايا

 (.61المادة )

مػػػع اعتبػػػر المجمػػػس األعمػػػى أف التعػػػكيض عػػػف الضػػػرر يشػػػمؿ الجانػػػب المػػػادم ك المعنػػػكم  ك
 3أف يككف عادال في كبل الشقيف. ضركرة

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 23/04/1991قرار بتاريخ  71913قضية )ـ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1

 .204-202 ، ص2/1993العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد لممحكمة 
 ( مف إعبلف مبادئ العدؿ األساسية المتعمقة بضحايا اإلجراـ ك التعسؼ في استعماؿ السمطة. 12المبدأ ) -2
، المجمة 08/07/1986بتاريخ قرار  42308قضية ) ج أ ش ؽ في حقيا ك حؽ أبنائيا( ضد )ج ـ ف ع( ممؼ رقـ  -3

، ص 1/1990القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد
254-256. 



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 295 

عمػى أف أم تعػكيض ال ينبغػي أف ينػزؿ  مػف خػبلؿ التأكيػدفقد جاء قرار المحكمة العميػا كاضػحا 
ك عمػػى  10/05/1997المػػؤرخ فػػي  152/97الػػكطني تطبيقػػا لممرسػػـك األدنػػى الػػكطني عػف الػػدخؿ 

 19/07/1988.1المؤرخ في  31/88( مف الممحؽ لمقانكف 8، 5، 3أساس الفقرات )

تحديػػػد التعػػػكيض ال يعتمػػػد فيػػػو عمػػػى األجػػػر الػػػكطني األدنػػػى المضػػػمكف مػػػا داـ أف الضػػػحية ك 
 2حاصؿ عمى شيادة جامعية بؿ يحدد عمى أساس ىذه الشيادة الجامعية.

ا عدـ االىتماـ نتيجة لتسارع الحياة الغالب عميي بر الحدث ضحية مف ضحايا المجتمع قد يعتك 
ػر ـ قد ينشأ عف فعمو ف ،في نفس الكقت يككف متيما بارتكابو جريمةبالشرائح اليشة ك  آثػار تمحػؽ الم ج 
 الضػركرم مػف، ك بػالرغـ مػف ذلػؾ ك حمايػة لمحػدث المػتيـ يعتبػركف ضػحية لفعمػوبأشخاص آخػريف 

 3أف يعزز قضاء األحداث حقكقيـ ك سبلمتيـ ك أال يككف المجكء إلى السجف إال كمبلذ أخير.

 فنظاـ المسؤكلية الجنائية يتمحكر حكؿ محكريف اثنيف ك ىما:

 4حقكؽ الضحية ك حؽ المجتمع في إلحاؽ العقاب بالجاني ألجؿ إحبلؿ السبلـ المجتمعي.

ة المنطكؽ بصكت عاؿ في الجمسػة كبصػفة عمنيػة ك يعرؼ النطؽ بالحكـ الجنائي بأنو قراء 
 كقد يشمؿ المنطكؽ ذكر األسباب، كقد يقتصر فقط عمى المنطكؽ.

تصػػػػػدر المحكمػػػػػة  فػػػػػإف ـإ.ج.  ؽ( 172( ك )171/1كبحسػػػػػب مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي المػػػػػادتيف ) 
ذا رأت  المنطػػػكؽ فػػػي نفػػػس الجمسػػػة كقػػػد تؤجمػػػو إلػػػى جمسػػػة أخػػػرل قريبػػػة كفقػػػا لسػػػمطتيا التقديريػػػة، كا 
المحكمة تأجيؿ صدكره لممرة الثانية فعمييا أف تصرح بذلؾ في الجمسة مع ضركرة تعييف اليـك الػذم 
يككف فيو النطػؽ بػالحكـ كأسػباب التأجيػؿ، كتػذكر ذلػؾ فػي كرقػة الجمسػة كمحضػرىا، كليػا أف تؤجػؿ 

ى المحكمػػة النطػػؽ بػػو لممػػرة الثالثػػة كلكنيػػا األخيػػرة، لكػػف أغمبيػػة الفقػػو المصػػرم رأت بأنػػو ال حػػرج عمػػ
 5كلك أجمت النطؽ بالحكـ ألكثر مف ثبلث مرات.

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 27/03/2001قرار بتاريخ  231384قضية )أ ط( )أ ؼ( ضد )ب ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 .384-381 ، ص2/2001ائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد الكث
المجمة القضائية، قسـ ، 02/12/2003قرار بتاريخ  266689قضية )ـ ـ ـ( ضد )ز ع( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

 . 363-360 ، ص1/2004ش الجزائر، العدد الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحرا
 .( في مرفؽ قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ1القاعدة ) -3

4
-Geneviève Giudicelli-Delage, Ibid, p 25. 

 .22، 21د. محمكد السيد عمر التحيكم، المرجع السابؽ، ص  -5
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( ؽ إ ج عمػػى نفػػس األمػػر حيػػث جػػاء فػػي حيثياتػػو أنػػو:" يجػػب أف 355قػػد نصػػت المػػادة )ك  
مػػا فػػي تػػاريخ فسػػيا التػػي سػػمعت فييػػا المرافعػػات ك يصػػدر الحكػػـ فػػي جمسػػة عمنيػػة إمػػا فػػي الجمسػػة ن ا 

 الحؽ.

 لدعكل الحاضريف باليـك الذم سينطؽ فيو بالحكـ.ك في الحالة األخيرة يخبر الرئيس أطراؼ ا

 ك عند النطؽ بالحكـ يتحقؽ الرئيس مف جديد مف حضكر األطراؼ أك غيابيـ".

كمػػػا يمكػػػف لممحكمػػػة إصػػػدار الحكػػػـ قبػػػؿ الميعػػػاد المحػػػدد لمنطػػػؽ بػػػو، إذ رأت أف الظػػػركؼ  
بػػو، لكػػف بشػػرط أال  تقتضػػي ذلػػؾ، مثػػؿ إمكانيػػة زكاؿ صػػفة أحػػد القضػػاة قبػػؿ التػػاريخ المحػػدد لمنطػػؽ

 1يترتب عف ىذا التقديـ ضرر يمحؽ بحقكؽ الدفاع.

لمػػػا صػػػرحكا  أخطػػػأكاأف قضػػػاة االسػػػتئناؼ  قضػػػاء المجمػػػس األعمػػػى األسػػػبؽ فقػػػد كرد فػػػي  
بالعقكبة ضد المتيـ قبؿ سماع طمبات النيابة العامة ك الدفاع ألنو ال يصرح بالعقكبة قانكنػا إال بعػد 

 2االنتياء مف اجراءات المرافعة ك سماع أقكاؿ األطراؼ.

رط لصػػػحة النطػػػؽ بػػػالحكـ أف يكػػػكف عبلنيػػػة كلػػػك كانػػػت الجمسػػػة قػػػد تمػػػت سػػػرا، كأف تشػػػي ك 
شػترككا فػي المداكلػة القضػائية فػي جمسػة النطػؽ بػالحكـ الجنػائي، ألنػو يحضر جميػع القضػاة الػذيف ا

يستشؼ مف جماعية الحضكر أنيـ عمػى كممػة كاحػدة كىػـ مقتنعػكف بمػا أصػدركه كال يمكػنيـ العػدكؿ 
عنػو، أمػػا غيػػاب أحػد القضػػاة بػػداعي المػرض أك السػػفر، فإنػػو ال يػؤدم إلػػى بطػػبلف الحكػـ مػػاداـ أنػػو 

 السػتيفاء الشػكؿ المطمػكببػدال عنػو قػاض آخػر حضػكر يجػب  ضػائي، ككقع عمى مسكدة الحكـ الق
كيجب أف يثبت ذلؾ في الحكػـ القضػائي كىػك مػا جػاء فػي قضػاء محكمػة الػنقض المصػرية، أمػا إذا 
تغيػػب القاضػػي عػػف الجمسػػة ألنػػو فقػػد صػػفتو بسػػبب الكفػػاة أك االسػػتقالة أك النقػػؿ، فبحسػػب محكمػػة 

عادة اإلجراءات القضائية أماـ ىيئة جديدة.  3النقض المصرية يجب فتح باب المرافعة مرة أخرل كا 

                                                 
 .23، 22، ص السابؽد. محمكد السيد عمر التحيكم، المرجع  -1

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 08/11/1988قرار بتاريخ  50986قضية )ز ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 . 288-287 ، ص3/1990العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 .26 - 23، ص نفسوالمرجع  د. محمكد السيد عمر التحيكم، -3
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قػػد أكجػػب المشػػرع المصػػرم ضػػركرة إيػػداع مسػػكدة الحكػػـ القضػػائي فػػي ممػػؼ القضػػية فػػي ك  
مػف تمكػنيـ كجػب عميػو، كحتػى الغيػر  االطػبلعمرحمة النطؽ بالحكـ، كضركرة تمكػيف الخصػـك مػف 

 1مقررة.الرسـك الذلؾ بعد سداد 
 الدعوى المدنية أمام محكمة الجنايات الفرع الثاني:

لو الحؽ في طمب التعكيض، كقد يككف المدعي  جريمة ماكؿ شخص لو ضرر مباشر مف  
كلػيس بالضػركرة أف يكػكف مجنيػا عميػو، فقػد يكػكف المػدعي  حؽ المدني شخصػا طبيعيػا أك معنكيػابال

 2بالحؽ المدني كرثة المجني عميو في حادث القتؿ العمد أك زكجتو.

حيث يمكف أف يطالػب المػدعي بػالحؽ المػدني  يككف المتيـ مدعيا بالحؽ المدني كيمكف أف 
أمػػاـ نفػػس المحكمػػة التػػي تنظػػر فػػي الػػدعكييف الجنائيػػة كالمدنيػػة، عػػف كػػؿ ضػػرر لحقػػو بسػػبب رفػػع 
الدعكل المدنية، كىك أشبو بالدعكل الفرعية التي قامت كؿ مبرراتيا أمػاـ المحكمػة الجنائيػة كىػذا مػا 

عي بالحؽ المدني الػذم رفػع دعػكاه أمػاـ المحكمػة يجكز لممد ك ـ،إ.ج.  ؽ( 267جاءت بو المادة )
أف يتػػرؾ  ـإ.ج.  ؽ( 264الػػدعكل أمػػاـ محكمػػة الجنايػػات بمكجػػب المػػادة ) ليرفػػع بعػػد ذلػػؾالمدنيػػة، 

الػػدعكل أمػػاـ المحكمػػة المدنيػػة ليرفعيػػا أمػػاـ محكمػػة الجنايػػات، كمػػا لػػو الحػػؽ أف يتػػرؾ دعػػكاه التػػي 
لؾ أماـ المحكمة المدنية ما لـ يصرح بترؾ الحؽ المرفكع رفعت أماـ محكمة الجنايات ليرفعيا بعد ذ

 .ـإ.ج.  ؽ( 262بو الدعكل عمى أساس المادة )

ك يجػػػكز لكػػػؿ شػػػخص يػػػدعي إصػػػابتو بضػػػرر مػػػف جنايػػػة أك جنحػػػة أك مخالفػػػة أف يطالػػػب  
 .( ؽ إ ج239بالحؽ المدني في نفس الجمسة ك بتعكيض الضرر بحسب المادة )

بمباشرة الدعكل العمكمية مع الدعكل المدنية في كقت كاحد أمػاـ ك قد أعطى القانكف الحؽ   
الجية القضائية نفسيا ك يجكز مباشرة الدعكل المدنية منفصمة عف الدعكل العمكمية، لكف المحكمة 

 المدنية ممزمة بإرجاء الفصؿ في الدعكل المدنية إلى غاية الفصؿ النيائي في الدعكل العمكمية.

، لكػػف تنقضػػي عػػف الػػدعكل المدنيػػة إيقػػاؼ أك إرجػػاء الػػدعكل العمكميػػةك ال يترتػػب التنػػازؿ  
الدعكل العمكمية لسبب كاحد في حالة سحب الشككل إذا كانت ىذه األخيرة شرطا الزما لممتابعة أك 

 3في حالة تنفيذ اتفاؽ الكساطة ك بالمصالحة في حاؿ كاف القانكف يجيزىا صراحة.

                                                 
 .13، ص السابؽد. محمكد السيد عمر التحيكم، المرجع  -1

 .316د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -2

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. (12/05المعدلة باألمر رقـ  6) المادة  6 -2المكاد  -3
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ع الػػدعكل المدنيػػة التبعيػػة عمػػى المػػتيـ فقػػط، كيرفػػع كيجػػكز لممػػدعى بػػالحؽ المػػدني أف يرفػػ 
دعكل مدنية أخرل أماـ المحكمة المدنية في مكاجية المسػؤكليف عػف الحقػكؽ المدنيػة، لكػف فػي ىػذه 
الحالػػػػة تكقػػػػؼ المحكمػػػػة المدنيػػػػة نظػػػػر ىػػػػذه الػػػػدعكل حتػػػػى تقضػػػػي محكمػػػػة الجنايػػػػات فػػػػي الػػػػدعكل 

لما لمحكـ الجنائي مف قػكة الشػيء المحكػـك فيػو فػي العمكمية، تطبيقا لقاعدة الجنائي يكقؼ المدني ك 
 1مكاجية القاضي المدني.

أف يككف التعكيض المطمكب قد نشػأ  عكل المدنية أماـ محكمة الجناياتلذا يتطمب قبكؿ الد 
أف تكػػػػكف  ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة سػػػػببية بػػػػيف االثنػػػػيف، ك ك ،عػػػػف ارتكػػػػاب جريمػػػػة ألحقػػػػت ضػػػػررا بالشػػػػخص

 2الدعكل العمكمية.المحكمة قد باشرت النظر في 

حيػػث أكػػد المجمػػس األعمػػى أف القاضػػي الجنػػائي غيػػر مخػػتص فػػي البػػت فػػي أم تعػػكيض 
 3مدني ما لـ يكف قد نشأ عف كجكد خطأ جزائي.

لكف قد تقضي محكمة الجنايات بالبراءة لعدـ كفاية األدلة كالذم قد يػدخؿ الشػؾ إلػى قناعػة  
القضػػاة حػػكؿ مػػدل إدانػػة أك عػػدـ إدانػػة المػػتيـ، كقػػد قضػػت محكمػػة الػػنقض المصػػرية أف الشػػؾ فػػي 
ثبكت االتياـ يؤدم إلى البراءة بشرط أف تككف كؿ عناصر القضية قد تـ تمحيصيا، كىك ما جاءت 

التي تكجب ببراءة المتيـ في حالة الشؾ، ألف ىذا األخير يفسر لصالح  ـإ.ج.  ؽ( 304ادة )بو الم
 4المتيـ.

ك نقضػػت حكػػـ محكمػػة الجنايػػات لمجػػرد أنػػو نطػػؽ بعبػػارة " البػػراءة  فالمحكمػػة العميػػا أبطمػػت
( ؽ إ ج ك الػػذم ينطبػػؽ عمػػى النطػػؽ 310لفائػػدة الشػػؾ" ك ىػػك مػػا اعتبرتػػو مخالفػػا ألحكػػاـ المػػادة )

بػػػالحكـ بػػػالبراءة أك باإلدانػػػة ك فقػػػط  ضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ فػػػإف الشػػػؾ الػػػذم كصػػػؿ إليػػػو اقتنػػػاع المحكمػػػة 
طػرح أسػئمة عػف كاقعتػي السػرقة المكصػكفة ك تكػكيف جمعيػة أشػرار الجنائية نتج عف سكء ك شمكلية 

                                                 

 .325، 324، 318د. عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص  -1

 .330، 329عبد الحكيـ فكدة، المرجع نفسو، ص د.  -2

قرار بتاريخ  21603قضية )س محند الطاىر( ضد )س يكسؼ، الشركة الكطنية لنقؿ المسافريف، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -3
، 1987االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، عدد ، 14/05/1981
 .100، 99 ص

د. عصاـ أحمد عطية البيجي، الحكـ الجنائي ك أثره في الحد مف حرية القاضي المدني، دار الجامعة الجديدة،  -4
 .74، 70، ص 2005اإلسكندرية، مصر، 
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بالرغـ مف أف ىذه األفعاؿ المجرمة كقعت عمى عػدة ضػحايا ك فػي أمػاكف متعػددة ك أزمنػة مختمفػة، 
 1ك ىك ما يؤدم إلى اختزاؿ حقكؽ الضحايا.

  ،كرقمػةقػرار الغرفػة الجزائيػة بمجمػس قضػاء فػي فقضاء المحكمة العميػا  هكردأك نفس الشيء  
لـ يناقش الكقائع المنسكبة لو بػؿ اكتفػى بسػرد نتػائج الخبػرة ك التػي لػـ  لكف كـ بالشؾ لفائدة المتيـح  

 2مخالفا لمقانكف. ك ىك ما يعديناقشيا 

ليػػػػذا اختمػػػػؼ الفقػػػػو حػػػػكؿ مػػػػدل تقيػػػػد القاضػػػػي المػػػػدني بػػػػالحكـ الجنػػػػائي الصػػػػادر بػػػػالبراءة  
 3.ثبلثة اتجاىاتكالمؤسس عمى الشؾ كعدـ كفاية األدلة إلى 

مػػا يمػػي:" إف القضػػاء بالفصػػؿ فػػي الػػدعكل لممحكمػػة لمعميػػا فقػػد جػػاء فػػي المبػػدأ االجتيػػادم  
المدنيػة فقػػط عمػى إثػػر الرجػكع بعػػد الخبػػرة دكف التطػرؽ إلػػى مسػألة الػػدعكل العمكميػة ك تبيػػاف مكقفػػو 
مػػػف تكييػػػؼ الكقػػػائع بالنسػػػبة لمحكػػػـ المعػػػاد يعػػػد مخالفػػػة لقكاعػػػد جكىريػػػة فػػػي اإلجػػػراءات ينجػػػر عنػػػو 

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ، 28/07/1998قرار بتاريخ  193956ممؼ رقـ  -1

 .135-133 ، ص1999، 2/1998التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 31/05/2000قرار بتاريخ  209573قضية النيابة العامة ضد )ص أ( ممؼ رقـ  -2

 .168-167 ، ص1/2002لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
، المجمة 28/07/1998قرار بتاريخ  193956( ممؼ رقـ 09/07/1997نائب العاـ ضد )حكـ صادر في قضية ال -

 .138 -133، ص 2/1998القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
الجنائي، كليس لو الحؽ أف يعاكد نظر الدعكل ك القضاء يرل ضركرة تقيد القاضي المدني بحجية الحكـ االتجاه األول:  -3

بالتعكيض لممدعي بالحؽ المدني، ألنو يفترض أف القاضي الجنائي قد درس جميع أدلة االتياـ كبحثيا جيدا، كما صدكر 
 الحكـ بالبراءة إال الطمئنانو إلى عدـ كفاية األدلة إلدانة المتيـ.

مصر إلى القكؿ بأف لكؿ دعكل مبلبساتيا ك لممحكمة المدنية إعماؿ سمطتيا التقديرية  ذىبت محكمة استئناؼ االتجاه الثاني:
في مدل حجية أحكاـ البراءة لعدـ كفاية األدلة ألنيا تصبح بمثابة مسألة مكضكع، ألف إعماؿ السمطة التقديرية ال يمكف بأم 

 مكنو إثبات كاقعة نفاىا كال ينفي كاقعة أثبتيا.حاؿ أف يؤدم إلى تعارض حكـ القاضي المدني مع الحكـ الجنائي، فبل ي

ال يتقيد القاضي المدني بما خمص إليو القاضي الجنائي بؿ يحاكؿ البحث في إثباتات أخرل لعميا تمكنو مف  االتجاه الثالث:
ك ال يتعارض الحكـ بالتعكيض لممدعي بالحؽ المدني، فعدـ إمكاف المحكمة الجنائية إثبات الخطأ ليس مظنة بعدـ كقكعو، 

مع حؽ المحكمة المدنية في محاكلة إثبات كجكد خطأ كما أف المسؤكلية المدنية أكسع نطاقا مف المسؤكلية الجنائية، فأساس 
المسؤكلية المدنية ليس ىك الخطأ  فقط، بؿ قد تككف ىنا حاالت جاء بيا المشرع ال يكجد فييا خطأ مثؿ الخطأ المفترض 

شياء، في حيف أف المسؤكلية الجنائية تقـك عمى الخطأ الكاقع ك الجرائـ في قانكف العقكبات جاءت كالمسؤكلية الناشئة عف األ
 .73 - 71، د. عصاـ أحمد عطية البيجي، المرجع السابؽ، ص عمى سبيؿ الحصر
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الفصػؿ فػي الػدعكل المدنيػة إال بعػد الفصػؿ فػي  البطبلف ألنو ال يسكغ في مػكاد الجػنح ك المخالفػات
 1الدعكل الجزائية".

كقػػػد حكمػػػت محكمػػػة الػػػنقض المصػػػرية بػػػأف الحكػػػـ بػػػالبراءة ال يعنػػػي نفػػػي الكاقعػػػة أك عػػػدـ  
حدكثيا، كال يكجد تبلـز بيف الحكـ بالبراءة أك اإلدانة مف جية ك الحكـ بالتعكيض مػف جيػة أخػرل، 

براءة فػػي الػػدعكل الجنائيػػة كلكنيػػا تحكػػـ بػػالتعكيض عمػػى المػػتيـ أك فقػػد تقضػػي المحكمػػة الجنائيػػة بػػال
 2في الدعكل المدنية كالعكس صحيح. المدنيكؿ ؤ المس

في تطبيؽ القانكف حيث ربطػكا  أخطأكاقضاة المكضكع قرار لممحكمة العميا أف فقد جاء في  
بػػيف الحكػػـ فػػي الػػدعكل العمكميػػة بشػػكؿ نيػػائي ك الػػذم قضػػى ببػػراءة المػػتيـ ك بػػيف عػػدـ مناقشػػتيـ 

بػػالرغـ مػػف أف المسػػتأنؼ ىػػك الطػػرؼ المػػدني كحػػده ك ىػػـ بػػذلؾ خػػالفكا مػػا نصػػت  ،الػػدعكل المدنيػػة
 3( ؽ إ ج.417عميو المادة )

:" تفصػؿ المحكمػة الجنائيػة فػي ضػركرة أفمػة العميػا لممحكا جاء في المبدأ االجتيادم مك م
طمبػات التعػػكيض المػدني المقدمػػة مػف المػػدعي المػػدني ضػد المػػتيـ، بػالقبكؿ أك بػػالرفض ك ال يجػػكز 

 5عمى محكمة الجنايات أف تفصؿ في الدعكل المدنية حتى في حالة البراءة.ك  4،ليا حفظ الحقكؽ"

النظػر فػي األحكػاـ النيائيػة أمػاـ المحػاكـ الجنائيػة مف الجائز في القانكف المصرم إعػادة ك  
كالمدنية في حاؿ ظيكر أدلة جديدة، كقد ذىبت محكمة النقض المصػرية لمقػكؿ: " بػأف تقػدير الػدليؿ 

فتشػػكؾ المحكمػػة الجنائيػػة فػػي صػػحة الشػػيادة ال يمنػػع المحكمػػة  ،ال يحػػكز قػػكة الشػػيء لممحكػػـك فيػػو
مة النقض المصرية بأف حجية الحكـ الجنائي أماـ المحاكـ المدنية مف األخذ بيا "، كما قضت محك

                                                 
سـ المجمة القضائية، ق ،31/05/2000قرار بتاريخ  205188قضية )غ ب( ضد )غ ج( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 .127-125 ، ص1/2002عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
 .75، 74د. عصاـ أحمد عطية البيجي، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 28/07/1999قرار بتاريخ  215971قضية )ب ع( ضد )ؽ ـ، ف ع( ممؼ رقـ  -3
 .87-85 ، ص2000، 2/1999 (10خاص ) عدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

قرار بتاريخ  57960ك ىك نفس ما جاء في قضية ) قبايمي الربيع( ضد )فريؽ قبايمي ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
محكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ، المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لم23/01/1990

 .306 -304، ص 4/1991العدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 25/05/2005قرار بتاريخ  342286قضية النائب العاـ ضد )ح ـ ؿ( ك مف معو ممؼ رقـ  -4

 .436-431 ، ص2/2005العدد مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،  الكثائؽ، الجزائر،
مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 21/09/2005قرار بتاريخ  360694قضية النائب العاـ ضد )ؽ ع( ممؼ رقـ  -5

 .445 ، ص2/2005الجزائر، العدد 
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تمحػؽ تمػؾ الحجيػة األسػباب التػي لػـ تكػف ضػركرية أف المدنية قاصر فقط عمػى منطػكؽ الحكػـ دكف 
 لمحكـ بالبراءة أك اإلدانة.

لمحكمة أف الحجية ال تمحؽ إال بأسػباب الحكػـ إال مػا كػاف منيػا لنفس اكجاء في حكـ آخر  
بمنطكقػػو ارتباطػػا كثيقػػا، كمػػا لػػـ تنظػػر فيػػو المحكمػػة الجنائيػػة ال يمكػػف أف يشػػممو قػػكة األمػػر مرتبطػػا 

 1المقضي فيو.

كيرل بعض الفقو أف المنطكؽ المقصكد بو حجية األمر المقضي بو ىػك المنطػكؽ الصػريح  
كىػػك فقػػط الػػذم تشػػممو الحجيػػة أمػػاـ المنطػػكؽ الػػذم يشػػكبو الغمػػكض ىػػك المنطػػكؽ الضػػمني كيطمػػؽ 

" ، فإنػػو غيػػر مشػػمكؿ بحجيػػة الحكػػـ l'autorité du dispositif a citeعميػػو الفقػػو الفرنسػػي " 
مكػػػف لمقاضػػػي المػػػدني يالحكػػػـ الجنػػػائي يكقػػػؼ المػػػدني، ألنػػػو فػػػي ىػػػذه الحالػػػة  المقضػػػي بػػػو كقاعػػػدة

 2أدلة. كامؿ المكضكع مف كقائع كاستعادة اختصاصو بالبحث في 

 الجنائيالحكم  شروط صحةو المبحث الثاني: اإلثبات السمطة التقديرية 

 إزاءتثبت اللمقكؿ بأف العدالة الجنائية أصدرت حكما أك قرارا كاجب التطبيؽ ال بد أكال مف 
البحث في مدل المعتمدة ككذلؾ طرؽ تمحيصيا، ك  صحة ذلؾ مف خبلؿ مراجعة كسائؿ اإلثبات

 فقا لما يتطمبو القانكف أـ ال.ستعماؿ القاضي لحقو في التقدير ك ا

لشركط صحة تتعمؽ بكقائع محؿ الدعكل المرفكعة كما يجب أف يخضع أم حكـ جنائي 
كضركرة أف يككف التكييؼ مكافقا لمقانكف، كىذا األمر يتبيف مف خبلؿ تسبيب الحكـ كما يستمـز 

 ذلؾ مف ضركرة كتابتو

 ألجؿ التعمؽ في بحث ما سبؽ ذكره قسـ المبحث إلى مطمبيف اثنيف:ك 

 ي الجنائيالسمطة التقديرية لمقاضالمطمب األكؿ: اإلثبات ك 

 شركط صحة الحكـ الجنائي المطمب الثاني:
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 : اإلثبات و السمطة التقديرية لمقاضي الجنائياألولالمطمب 

أك يكتسي اإلثبات الجنائي أىمية كبرل في القضاء الجنائي فيك الفيصؿ في تحديد اإلدانة  
عميو الضحية مطالبتيا بحقكقيا  ؤسستمف جية ثانية يعتبر عمادا البراءة لممتيـ ىذا مف جية، ك 

ألف المتيـ  ،بإنصافيا إف ىي نجحت في تكفير ما يمكف أف يقنع القاضي الجنائي مف أدلة إثباتك 
ذىب بعض الفقو العتبار عممو  حيثلكجكد قرينة البراءة كحاجز كاؽ، بعد برمء لـ تثبت إدانتو 

 مشركعا ما لـ تثبت إدانتو.

تعداىا بؿ يجب أف يككف غي أف يتجاكز حقكؽ اإلنساف ك أال يلكف اإلثبات الجنائي ال ينب 
نفس الشيء بالنسبة لمقاضي عند إعماؿ حقو في استعماؿ سمطتو التقديرية حيث ال مشركعا، ك 

األمر يبقى صعبا ألف محكمة ك  ،أف يتقيد بحدكد القانكفك  بغي إدخاؿ أم اعتبار في سبيؿ ذلؾين
لؾ ألنو مف قضاء الكاقع )المكضكع( باإلضافة إلى أف ىذه ال تستطيع بسط رقابتيا عمى ذقض لنا

يا مف: عمـ، عاطفة، ذكاء، قدرة العممية ىي عبارة عف مجمكعة مف العناصر المتشابكة فيما بين
عماؿ الضمير الميني،... فيي إذا ليست عمكما دقيقةككفاءة، خكؼ مف اهلل ك   !ا 

ؾ مجمكعة ضكابط يمـز مراعاتيا، ؿ ىناعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذا التقدير ليس مطمقا بك  
 كفقا لذلؾ سيقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف اثنيف:ك 

 في اإلثبات الجنائي اإلنسافحقكؽ الفرع األكؿ: ضمانات 

 الفرع الثاني: حقكؽ اإلنساف عند إعماؿ السمطة التقديرية لمقاضي حاضرا ك مستقببل

 في اإلثبات الجنائي اإلنسان حقوقالفرع األول: ضمانات 

احتراـ حقكؽ اإلنساف )المتيـ( في تحصيؿ دليؿ أثناء مباشرة عممية اإلثبات الجنائي  
 يتجاذبيا أمراف ىاماف:

 ضركرة اإلثبات الجنائي )أكال(، ك مشركعية الدليؿ ك عبء اإلثبات )ثانيا( 

 اإلثبات الجنائي ضرورة -أوال

  اإلثبات الجنائي الباعث من -5

حيث يقيد ىذا األخير  كما ىك الحاؿ في المسائؿ المدنيةاإلثبات الجنائي حر غير مقيد  
بما يحدده القانكف ألنو ينصب غالبا عمى أعماؿ قانكنية بينما ينصب اإلثبات الجنائي عمى كقائع 
مادية ك نفسية، كيمكف لمنيابة العامة في اإلثبات الجنائي أف تمجأ إلى عديد الكسائؿ إلثبات 

إليو مف أطراؼ الدعكل، فمو أف الجريمة كما أف القاضي الجنائي ال يكتفي فقط باألدلة المقدمة 
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حيث يمكنو االنتقاؿ إلى  باتخاذ ما يمـز لمفصؿ في الدعكل كيجب عميو أف يتحرل بنفسو يأمر
مكاف كقكع الجريمة بشخصو، كلو استجكاب المتيـ كاستدعاء الشيكد كندب الخبراء، كما يممؾ 

 1أك غير مقنعة. الحؽ في طمب استكماؿ التحقيؽ إذا كانت عناصر اإلثبات غير كافية

ك ينبغي أف تككف قناعة القاضي مكافقة لممنطؽ ك أال تبنى عمى التصكرات الشخصية بؿ  
لذا فإف قاضي المكضكع  2،يشترط أف يككف مصدر أم دليؿ إثبات مستمدا مف أكراؽ الدعكل

 3يتحقؽ مف كيفية تحصيؿ الدليؿ.

أدلة يقتنع بيا القاضي عف  كجكب بناء األحكاـ عمىبك قد قضت محكمة النقض المصرية  
 عقيدة يحصميا بنفسو كلك أدل الحكـ إلى تناقض مع حكـ سابؽ.

كما نصت في حكـ آخر ليا بأنو ال يشترط في الدليؿ الجنائي أف يككف صريحا أك مباشرا  
في الكاقعة المراد إثباتيا بؿ يكفي استخبلص ثبكت الكاقعة عف طريؽ االستنتاج مف الظركؼ 

ك ينبغي أف تككف اإلجراءات مكحدة في جميع مراحؿ  4،رتيب النتائج عمى المقدماتكالقرائف كت
 5التحقيؽ بخصكص األدلة.

ك مف الضركرة بمكاف أف يككف الدليؿ الذم استند عميو القاضي مشركعا ك إف لـ يكف  
أف تككف أدلة اإلثبات الجنائي  ك 6،مشركعا فبل يجكز االستناد إليو كلك كجدت معو أدلة صحيحة

عينو بعيدا ة القاضي، فبل يمكف مناقشة دليؿ بمتساندة يكمؿ بعضيا بعضا كباجتماعيا تتككف عقيد
أف المحكمة غير  ضت بيا محكمة النقض المصرية أيضابقية األدلة، كمف بيف األحكاـ التي ق عف

 7يف عقيدتيا.ممزمة بالتحدث في حكميا إال عف األدلة ذات األثر في تكك 

                                                 
د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي في ضكء القضاء كالفقػو النظريػة كالتطبيػؽ، منشػأة المعػارؼ اإلسػكندرية، مصػر،  -1

 .14، ص 1996

 .15د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -2

3
- Jean De Codt, Preuve pénale et nullités, revue de droit pénal et de criminologie, éditions La 

charte Bruxelles, n˚6 juin 2009, p 635. 

إبػػراىيـ سػػيد أحمػػد، مبػػادئ محكمػػة الػػنقض فػػي اإلثبػػات الجنػػائي، دار الجامعػػة الجديػػدة لمنشػػر، اإلسػػكندرية مصػػر، الطبعػػة  -4
 .9، ص 1999(، 1)

5
- Jean De Codt, Ibid, p 634.  

 .16، ص نفسوالشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع  د. عبد الحميد -6

 .23، 19، ص السابؽإبراىيـ سيد أحمد، المرجع  -7
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ات لكف حرية اإلثبات قد ترد عمييا بعض القيكد كىك أف يككف الدليؿ مستمدا مف إجراء 
أال يتحصؿ عميو باستعماؿ مكاد مخدرة في أثناء استجكاب ك  ،العمـمشركعة تكافؽ مبادئ األخبلؽ ك 

باستعماؿ جياز كشؼ الكذب أك الدليؿ ؿ حص  المتيـ تدفعو بغير إرادتو لبلعتراؼ، كال أف ي  
 1اإلغراء المفضي إلى االعتراؼ. كأبالتخكيؼ كالترىيب 

 طرق اإلثبات الجنائي  -2

إلظيار عبلقة تحصيؿ  ت الجنائي ك التي سكؼ نركز عمييايكجد الكثير مف طرؽ اإلثبا 
 الدليؿ بكاسطتيا كمكافقة ذلؾ مف عدمو لحقكؽ اإلنساف، كىي كالتالي:

 االعتراف - أ

االعتراؼ ىك إقرار المتيـ بإرادتو السميمة الخالية مف االكراه كبكؿ صراحة بارتكابو كؿ  
بيف  الجريمة أك جزءا منيا كال ييـ شكؿ االعتراؼ سكاء كاف شفكيا أك مكتكبا، كينبغي التفريؽ

 فميما كانت داللتيا فإنيا ال تعتبر اعترافا. االعتراؼ كبيف أقكاؿ المتيـ

تيـ المنسكبة إلى مككمو ؼ المحامي بصحة الفحتى لك اعتر  شخصية ةاالعتراؼ مسألك  
فمك شمؿ اعترافو متيميف  العتراؼ قاصر عمى شخص المتيـ فقطفإنو ال يعد اعترافا، كما أف ا

 2آخريف فإنو يككف مف باب شيادة متيـ عمى متيـ آخر.

المستقر عميو قضاء أنو :" مف أنو لقضاء النقض الجزائرم  فقد جاء في المبدأ االجتيادم
إذا كاف بإمكاف قضاة المكضكع استعماؿ سمطتيـ التقديرية لمكقائع، فميس بإمكانيـ تأسيس إدانتيـ 
ضد متيـ بناء عمى تصريحات منفردة لمتيـ شريؾ معو في نفس القضية، ك مف ثـ فإف القضاء 

 3بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد تطبيقا سيئا لمقانكف".

عميو في مصر أف الصمت ال يمكف اعتباره اعترافا، بؿ ىك مجرد استعماؿ  الرأم المستقرك  
 4.ـإ.ج.  ؽ( 274/1المتيـ لحقو كفقا لما قرره القانكف بمكجب المادة )

 
                                                 

 .19، 18، ص السابؽد. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع  - 1
 .71، 69، ص نفسود. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع  - 2
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ، ا28/03/1989قرار بتاريخ  55648العامة ممؼ رقـ قضية )خ س( ضد النيابة  -3
 . 294-291، ص 3/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
 .74، ص نفسود. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع  - 4



 ضمانات الحقوق أمام محكمة الجناياتالفصل األول:                            الباب الثاني       

 305 

 1.ك عدـ مناقشة إنكارهلمتيمة في مقابؿ ذلؾ فبل يمكف إدانة المتيـ رغـ إنكاره ك 

الدعكل كالتي تممؾ فيو محكمة كاالعتراؼ في المكاد الجنائية عنصر مف عناصر  
المكضكع كؿ الحرية في تقدير حجيتو، كليا أف تجتزئ الدليؿ لتأخذ ما تطمئف إليو كتطرح ما 

 2سكاه.

( ؽ إ ج فاالعتراؼ شأنو شأف عناصر اإلثبات يخضع 213ك تطبيقا ألحكاـ المادة )
 3ال. لمسمطة التقديرية لقضاة المكضكع ك ليـ أف يأخذكا بو أك

تراجع عنو في أم كقت مف الإمكانية فمممتيـ  تقدير المحكمةأف االعتراؼ يخضع ل ك بما 
 غير أف يككف ممزما بإثبات عدـ صحة االعتراؼ الذم عدؿ عنو.

فاعتراؼ المتيـ في حالة االستجكاب يمـز أف  جراء صحيحإك يجب أف ينتج االعتراؼ عف 
ـ اليميف قبؿ استجكابو أك في حالة عدـ كنفس الشيء إذا تـ تحميؼ المتي ،يككف برضاه الصريح

فإف  استثناء حالتي التمبس كاالستعجاؿدعكة محامي المتيـ في جمسة االستجكاب إذا كانت جناية ب
تفتيش  كىذا يعد باطبل بحسب القانكف المصرم، كنفس الشيء إذا تـ االعتراؼ نتيجة قبض 

 4عيبا.باطميف حتى كلك حصمت معو أدلة أخرل صحيحة فإنو يبقى م

نفسو ك قد أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا يقضي بأف مساىمة المتيـ في تجريـ 
قيمة  عدة محاـ ال يمكف أف يككف ليا أيةأقكاؿ منو أثناء التكقيؼ لمنظر بغير مسا نظير صدكر

 5إثباتية ك ال تعامؿ حتى كدليؿ إثبات.

عف طريؽ اإلكراه، أما طكؿ  االعتراؼ ال يعكؿ عميو كدليؿ كلك كاف صادقا متى أخذك 
أنو لـ  كراىا مبطبل لبلعتراؼ ما داـإال يعتبر فإنو  ب كاستغراقو لساعات قد تمتد ليبلمدة االستجكا

                                                 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ، ا14/11/1989قرار بتاريخ  58555نيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ب ب( ضد ال -1
 .174-173، ص 1/1991النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 

، المجمة القضائية، قسـ 31/05/2000قرار بتاريخ  203523ك كذلؾ جاء في قضية )ش ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ 
 . 400-398ص ، 2/2001الحراش الجزائر، العدد  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية

 .48إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2
قسـ المجمة القضائية، ، 22/11/1983قرار بتاريخ  29342قضية )شركة س( ضد )ؽ ـ ف ح ف ع( ممؼ رقـ  -3

 .372-370 ، صبدكف تاريخ 1المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
 .75، 70د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -4

5
- André Giudicelli, Jean Danet, Procédure pénale, revue de sciences criminelles et de droit 

pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚2 avril-juin 2011, p 414. 
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أثر إرادة المتيـ ما لـ تستخمص المحكمة مف ظركؼ الدعكل كمبلبساتيا تك  ،المتيـ كالشيكد يطؿ
 كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية.  كالشيكد مف ذلؾ

 ا لفعؿقرينفعبل ك مما قضت بو محكمة النقض المصرية أيضا أف الكعد كاإلغراء يعد 
ك يجب  ء مف جية ك االعتراؼ مف جية أخرلاإلكراه، خصكصا إذا كجدت صمة بيف الكعد كاإلغرا

 1عمى المحكمة أف تبحث الصمة بيف األمريف.

تقدير ل ك كفقاف اعترافا، يجكز تجزئة الدليؿ كلك كافإنو بحسب محكمة النقض المصرية ك 
 2يأخذ ما يطمئف إليو كيطرح ماال يطمئف إليو.حيث القاضي 

باالعتراؼ حتى كعمى المحكمة تسبيب حكميا في حاؿ لـ تأخذ باالعتراؼ بعد تجزئتو كال 
الكامؿ، كال يككف ذلؾ إال إذا صدر حكميا مخالفا لما جاء في االعتراؼ الجزئي أك الكامؿ، فإف 

 3فإنيا ممزمة بتسبيب حكـ البراءة. بالبراءة رغـ أف االعتراؼ كامؿت ىي قض

حسب محكمة النقض المصرية فإف الدفع ببطبلف االعتراؼ ىك دفع جكىرم كيجب أف  ك
 4ترد عميو المحكمة ردا مفصبل كىذا حماية لحؽ الدفاع.

إدانتو دكف  ألجؿأف البناء عمى اعتراؼ المتيـ كحده األسبؽ اعتبر المجمس األعمى  ك قد
 5ذكر طبيعة األشياء المسركقة باطؿ.

:" لما كاف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاة أنو قرار آخر لممجمس األعمىك جاء في 
االستئناؼ قضكا ببراءة المتيـ مف الجريمة الجمركية المتابع مف أجميا بعد أف قدـ ليـ فكاتير شراء 

لبلعترافات ك التصريحات التي تضمنيا محضر الجمارؾ فإنيـ البضائع ك اعتبركىا الدليؿ العكسي 
 6بيذا القضاء التزمكا بتطبيؽ القانكف".

                                                 

 .50، 43، 41إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -1

 .39إبراىيـ سيد أحمد، المرجع نفسو، ص  -2

 .70د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -

 .73ميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع نفسو، ص د. عبد الح - 3
 .49إبراىيـ سيد أحمد، المرجع نفسو، ص  -4
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 16/10/1984قرار بتاريخ  29878قضية )س ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -5

 .340-338 ، ص4/1989العدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
قسـ المستندات ك النشر  المجمة القضائية،،03/07/1984قرار بتاريخ  31740قضية )أ ح( ضد )ط ـ()ف ع( ممؼ رقـ  -6

 .346 ، ص4/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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 الشيادة -ب

ا قكة مطمقة في اإلثبات ألف المشرع الجنائي لـ يضع يل يةتعتبر الشيادة أداة إثبات أصم 
ينكب الشاىد أحد  أية قيكد عمى اإلثبات بالبينة، كاألصؿ في الشيادة أنيا شخصية كال يمكف أف

تو كذلؾ تمتـز ىذه األخيرة باالنتقاؿ إلى محؿ إقام ذا تعذر عميو الحضكر إلى المحكمةغيره، كا  
 .ـ.إ.ج ؽ( 281بمكجب المادة )

ك في الجزائر في مرحمة التحقيؽ االبتدائي يستدعي قاضي التحقيؽ بكاسطة أحد أعكاف  
( ؽ إ ج، ك ال يمكف 98القكة العمكمية كؿ شخص يرل فائدة مف سماع شيادتو بمكجب المادة )

إخبلال يعتبر سماع شيادة أشخاص تقـك ضدىـ دالئؿ قكية عمى قياـ اتياـ في حقيـ ألف ذلؾ 
 ( ؽ إ ج.89/2سب المادة )بحقكؽ الدفاع بح

كما يجكز لقاضي التحقيؽ مناقشة الشاىد ك مكاجيتو بغيره مف الشيكد ك بالمتيـ أيضا  
ؽ إ ج(، ك إذا لـ يحضر الشاىد أك صرح عبلنية بأنو يعرؼ مرتكبي الجناية أك  96)المادة 

ؽ إ ج، لكف إذا ( 98، 97الجنحة لكنو يرفض اإلجابة عف األسئمة فإنو يعاقب بمكجب المادتيف )
تعذر حضكر الشاىد ينتقؿ قاضي التحقيؽ إليو لزكما لتسجيؿ شيادتو، ك لو كذلؾ حؽ اتخاذ إنابة 

 15/03( مف القانكف رقـ 15/2ك تشير المادة )ؽ إ ج(،  99قضائية في ىذا الشأف )المادة 
لسماع الشيكد، أما المتعمؽ بعصرنة العدالة إمكانية استعماؿ جية الحكـ المحادثة المرئية عف بعد 

 ج.( ؽ إ224ع الشيكد بمكجب المادة )في أثناء المرافعة فإف الرئيس يستجكب المتيـ أكال قبؿ سما

ؽ إ ج(، ك قبؿ آداء الشيادة يحمؼ كؿ  225ك يؤدم الشيكد شيادتيـ متفرقيف) المادة  
ج، ( ؽ إ227ى نص المادة )( ؽ إ ج ك ىذا بمقتض93شاىد اليميف المنصكص عمييا في المادة )

( سنة فإنو تسمع شيادتيـ بغير حمؼ لميميف ك نفس األمر 16أما القصر الذيف لـ يكممكا سف )
بالنسبة لؤلشخاص المحكـك عمييـ بالحرماف مف الحقكؽ الكطنية مثؿ الشخص المفمس، فالقاضي 

أصكؿ المتيـ ك فركعو يعفى أيضا في الحالة األخيرة يستمع لشيادتيـ عمى سبيؿ االستئناس، ك 
( ؽ 228زكجو ك إخكانو ك أصياره عمى درجتو مف عمكد النسب مف حمؼ اليميف بحسب المادة )ك 

ك لـ يعترؼ أم طرؼ فإنو جائز ك ال يؤدم إلى البطبلف كفقا لما جاء إ ج ، لكف إذا حمفكا اليميف 
 ( ؽ إ ج.229في المادة )

إذف مف الرئيس أف يستعاف بشيادة مكتكبة ك اإلدالء بالشيادة يككف شفاىة لكف يمكف ب 
( ؽ إ ج، أما الشيكد الذيف يستدعكف بمكجب السمطة التقديرية لرئيس الجمسة 233بمكجب المادة )

( ؽ إ ج، ك قد 286فإنيـ ال يحمفكف اليميف ك يستمع إلييـ عمى سبيؿ االستدالؿ بمكجب المادة )
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عمى أنو يجكز  15/02فة بمكجب األمر رقـ ( ؽ إ ج المضا2فقرة ) 1( مكرر 339نصت المادة )
الجنحة المتمبس بيا شفاىة ك يمتـز الشيكد الحضكر ك إال  لضابط الشرطة القضائية استدعاء شيكد

  سمطت عمييـ العقكبات المنصكص عميو قانكنا.

اس تتصؿ باإلدراؾ الشيادة تنصب عمى ما يدركو الشاىد بحكاسو مف بصر كسمع كشـ ألف الحك ك 
ألف مناط اإلدراؾ ىك العقؿ ك يجب أف تؤدل الشيادة في مكاجية الخصكـ فمكؿ خصـ  مباشرة

 1الحؽ في سؤاؿ الشاىد كمناقشتو.

كلك كاف بينو كبيف  خذ بأقكاؿ الشاىديؤ كقد حكمت محكمة النقض المصرية أنو يمكف أف  
 2متى اطمأنت إلى ذلؾ ألف تقدير قكة الدليؿ مف سمطة محكمة المكضكع. المتيـ خصكمة

 3الشيادة ترفض في المحاكـ اإلنجميزية إذا كاف مف شأف قبكليا أف يؤثر عمى عدالة المحاكمة.ك 
 القضائية الخبرة -ج

لممحكمة بمقتضى سمطتيا التقديرية أك بناء عمى طمب الخصكـ تعييف خبير أك أكثر لكنيا  
 4ممزمة بتقرير الخبير، فميا أف تأخذه كمو أك تأخذ جزءا منو كفقا لما اطمأنت إليو.غير 

لمد العقكبة أك سكاء فالحاجة كبيرة لمخبرة العقمية كما ىي الحاجة لرأم الخبراء في مياديف أخرل 
 5.تقميصيا ك مدل تطبيقيا مف عدميا، كما أف مكانة الخبير ىامة لمغاية بالنسبة لمقاضي الجنائي

بل آخر ك ىك الكفاءة ك التككيف يرل جانب مف الفقو الفرنسي أف الخبرة تطرح مشكك  
أماـ ىذا لى معضمة قصكر العدالة ك الطب، ك المعرفة بمحيط المؤسسات السجنية ك ىك ما يحيؿ إك 

 6ال يمكف الرجكع إال لمقكاعد العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسية.

 كقد قضت محكمة النقض المصرية أف لممحكمة كامؿ السمطة التقديرية في تقرير ما تراه  

 

                                                 

 .97ػ 93، 92، 91، 88، المرجع السابؽ، ص د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي -1
 .81إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2

3
- Judge Christopher Pitchers, Ibid, p 132. 

 .110عمرك عيسى الفقي، ضكابط اإلثبات الجنائي، منشأة المعارؼ االسكندرية، مصر، بدكف تاريخ، ص  -4

5
- Aurélie Roques, Christophe Bourrier, Le rôle de l’expert psychiatre dans la décision du juge 

pénal, Revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚3 septembre  2004, p 609.   
6
- Laurence Morisset, Ibid, p 147. 
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مناسبا فإذا كانت المسألة المطركحة أماميا غير فنية كتستطيع أف تشؽ فييا طريقيا بغير لبس فميا 
 1يا إال بعد االستعانة بخبراء.يذلؾ، أما إذا كانت فنية فميس ليا إبداء رأ

يؽ كما لجيات الحكـ الحؽ في ندب خبير أك أكثر عند البت في قضية ك لجيات التحق 
( 219، 143ذات طابع فني ك يمكف أيضا لمنيابة طمب الندب ك كذلؾ الخصـك بمكجب المادتيف )

ؽ إ ج، لكف إذا رأل الخبير أك قاضي التحقيؽ عدـ لزكـ المجكء لمخبرة فإنو يتعيف عمييما إصدار 
ك لكف ميمة الخبير تنحصر فقط في ج، ( ؽ إ 3ك  143/2المادة ) أمر أك قرار مسببا بمكجب

  2.( ؽ إ ج146البت في مسألة ذات طابع فني بحسب المادة )

:" تسبيب القاضي لممحكمة العميا الجزائرية ما نصو أف لمبدأ االجتيادماك قد جاء في  
نتيجة غير مقبكؿ  المتمثؿ في استبعاد مسؤكلية الطبيب عمى أساس بذؿ عناية ك ليس تحقيؽ

 3قانكنا، االستعانة بخبرة فنية كجكبية".

 :االستعانة برأم الخبرة الطبيةضركرة قرار المحكمة العميا التأكيد عمى حيث جاء في  

" متى ثبت أف خطأ الطبيب أدل إلى كفاة الضحية، ك تكفرت العبلقة السببية بينيما استنادا لتقرير 
 بتجريع دكاء غير الئؽ بصحة المريض.أمر الخبرة ك اعترافات المتيـ، إذ 

 4فإف قضاة المكضكع قد أعطكا لمكقائع التكييؼ الصحيح ك سببكا قرارىـ بما فيو الكفاية".

لكف إذا كاف ندب خبير لتحقيؽ دفاع جكىرم يتعمؽ بإظيار كجو الحؽ في الدعكل كجب  
ال عيب الحكـ إلخبللو بحؽ  عمى المحكمة إجابتو، ك إف لـ تجبو كجب تسبيب ذلؾ بأحكاـ مبررة كا 

األمر يتكقؼ جـز ك القطع في مسألة فنية بحتة الدفاع خصكصا إذا كاف الطمب يتمحكر حكؿ ال

                                                 

 .96إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -1

، المجمة القضائية، قسـ 30/12/1986قرار بتاريخ  38154)شركة "ؾ"( ضد )أ ب ؼ(، ف ع، ممؼ رقـ قضية )أ ح(  -2
 . 265-262، ص 3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  297062قضية )ز ؼ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3
 .339-337 ،  ص2/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 30/05/1995قرار بتاريخ  118720قضية )ؾ خ( ضد )ب أ( ممؼ رقـ  -4
 .179 ، ص1998، 2/1996ؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد العميا، الديكاف الكطني لؤلشغا
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لكف الخبير ال يستطيع أف يقكـ الخطكرة اإلجرامية بأم  1،عمى استطبلع رأم أىؿ الخبرةفييا 
 2حاؿ.

التحقيؽ أك القاضي المعيف  مف يستطيع الخبراء إجراء استجكاب لممتيـ بحضكر قاضي ك  
المحكمة، لكف يمكف لممتيـ أف يطمب بنفسو إعطاء معمكمات لمخبير بحضكر دفاعو بحسب المادة 

 ( ؽ إ ج.4، 151/3)

ال يعيب حكـ المحكمة استعانة الطبيب الشرعي المندكب في التحقيؽ بتقرير طبيب ك  
ضمكا بعد إذف يمكف لمخبراء أف يك ، أخصائي آخر كاألخذ بو كتبنيو ألنو رأم فيو صدؽ العمـ

حسب محكمة ب ك( ؽ إ ج، 149فنيا لتدعيـ الخبراء بحسب المادة ) القاضي أم شخص مؤىؿ
 .ك مناقشتو الخبيرباستدعاء غير ممزمة تصبح المحكمة  لدلكضكح الكاقعة ب والنقض المصرية فإن

لـ يجـز بو الخبير  كما قضت محكمة النقض المصرية بأف لمحكمة المكضكع أف تجـز بما 
 3في تقريره متى كانت كقائع الدعكل متسقة مع ما جاء في الخبرة ك مؤيدة لو.

ال يجكز إعفاء المتيـ مف التيمة لمجرد الشؾ في الخبرة ك دكف مناقشتيا لمعرفة مدل  ك 
 4صحتيا ك جديتيا.

في القضايا ك لتسييؿ عمؿ المحكمة ك الخبير في آف كاحد خدمة لمعدالة ك سرعة الفصؿ  
( المتعمؽ بعصرنة العدالة، عمى أنو يمكف لجية 15/03( مف القانكف رقـ )15/2نصت المادة )

 الحكـ أف تستعمؿ المحادثة المرئية عف بعد لسماع الخبراء.
 المعاينة -د

( ؽ إ ج عمى أف المعاينة يمكف أف تتـ بطمب مف المتيـ، أك المدعي 235نصت المادة )
العامة، أك أية جية قضائية، ك يمـز حضكر أطراؼ الدعكل ك محامكىـ ليذه  المدني، أك النيابة

 المعاينة ك يحرر محضر بشأف ذلؾ.

                                                 

 .115، 111عمرك عيسى الفقي، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Laurence Morisset, Ibid, p 147. 

 .107، 95، 82إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  - 3

الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني المجمة القضائية، قسـ ، 23/02/1988قرار بتاريخ  47487قضية ممؼ رقـ  -4
 . 196-193 ، ص1/1992لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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نفي الفعؿ إلى قضت محكمة النقض المصرية أنو متى كاف طمب المعاينة ال ييدؼ ك قد  
اليدؼ مف ىذا الطمب ىك مجرد  ك كافالمككف لمجريمة أك في حاؿ استحالة حصكؿ الكاقعة، 

ثارة الشبية حكؿ أقكاؿ الشيكد فإف المحكمة غير ممزمة بإجابتو، أما إذا كاف طمب  التشكيؾ كا 
المعاينة يتجو إلى نفي الفعؿ المككف لمجريمة أك إثبات استحالة حصكؿ الكاقعة ككاف اليدؼ منو 

ممزمة  ىك إثارة الشبية في أدلة اإلثبات التي اطمأنت ليا المحكمة، فإف المحكمة في ىذه الحالة
 1بالرد عميو ك إجابتو كقد يككف الرد عميو فقط مف خبلؿ الحكـ باإلدانة.

بحسب  و ال يعيب الحكـ إغفالو لممعاينةفإن ،ك إذا لـ تكف لممعاينة أية قيمة أماـ بقية األدلة 
 2ما قضت بو محكمة النقض المصرية.

أف محاضر المعاينة الجمركية ليس ليا أية قيمة أماـ  قضاء المحكمة العميا ك جاء في 
 3بني عمييا في قرار قضاة المجمس.الخبرة الفنية البلزمة ك التي 

 القرائن القضائية-ىت

ة مترككة كليذا فالقرائف القضائي ثبات األصمية في المكاد الجنائيةاإل ؽتعتبر القرائف مف طر  
كجميعيا قابؿ إلثبات العكس، كلمقاضي مطمؽ الحرية في استنباط  الستنتاج القاضي ك ذكائو

 4القرائف كاستنتاجيا بما يخدـ قناعتو بطريؽ المنطؽ كالعقؿ.

كالقانكف ال يشترط في الدليؿ ميما كاف نكعو أف يككف مباشرا بؿ يكفي أف تستخمص  
يؿ تطمئف إليو بما في ذلؾ ، كلممحكمة أف تأخذ أم دلك المنطؽ المحكمة الحقيقة بما يكافؽ العقؿ

 5القرائف.

                                                 

 .205، 204عمرك عيسى الفقي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .113إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2
، المجمة القضائية، قسـ 12/05/1997قرار بتاريخ  143802قضية )ف ع( ك إدارة الجمارؾ ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -3

 .231-227، ص 1/1998الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
د. عبد الحميد الشكاربي، القرائف القانكنية كالقضائية في المكاد المدنية كالجنائية كاألحكاؿ الشخصية، منشأة المعارؼ،  - 4

 .150، 120مصر، بدكف تاريخ ، ص اإلسكندرية 

 .123د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -  
 .121، 116، ص نفسوإبراىيـ سيد أحمد، المرجع  -5
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كقد قضت محكمة النقض المصرية أف سكابؽ المتيـ يمكف االعتداد بيا كقرينة معززة لبقية  
ال زة لما جاءت بو مف أدلة أساسية ك كما قضت كذلؾ أف تحريات الشرطة ىي قرينة معز  1األدلة،

 2أك عف كسيمة التحرم.يعيب التحريات عدـ إفصاح مأمكر الضبط القضائي عف مصدرىا 

:" إف القضاء بعقكبة لممحكمة العميا في ىذا الصدد ما نصو ك قد جاء في لممبدأ االجتيادم 
 3ض الحكـ لمنقض".ر مكقكفة التنفيذ عمى متيـ مسبكؽ قضائيا يع

 المحررات الرسمية و العرفية -و

فالكتابة تحدد مركز الشخص  بة تحتؿ الصدارة في أدلة اإلثباتال زالت المحررات المكتك  
بشكؿ دقيؽ، كتنقسـ المحررات إلى رسمية كعرفية، فالمحررات الرسمية ال تسقط إال عف طريؽ 

 ( ؽ إ ج.218ك ىك ما أكدتو المادة ) الطعف بالتزكير

ميما كيمكف إثبات عكس ما جاء فييا، ك  أما العرفية فيكفي فييا إنكار الخط أك التكقيع 
دعكل فإنو ال محاؿ سكؼ يخضع لرقابة كتقدير القاضي الجنائي حتى كلك  ةكاف الدليؿ في أي

 4كانت أكراقا رسمية ما دامت غير قاطعة في داللتيا.

فاألكراؽ الرسمية مجرد أدلة عادية تخضع لتقدير قاضي المكضكع بناء عمى ما يجريو مف  
ضت محكمة النقض تحقيؽ في الدعكل كبالنظر إلى كافة عناصرىا المطركحة لمبحث، كقد ق

المصرية أنو مف حؽ القاضي الجنائي عدـ األخذ بالدليؿ المستمد مف أية كرقة رسمية، ما داـ ىذا 
 5الدليؿ غير قاطع في داللتو ك يتعارض مع الحقيقة التي استنتجيا القاضي مف بقية األدلة.

دحضيا دليؿ فالمحاضر التي يحررىا الضبط القضائي في مادة الجنح ليا حجيتيا ما لـ ي 
( ؽ إ ج، ك ليذا فإف القاضي حر فبل 216كتابي أك شيادة شيكد ك فقا لما جاءت بو المادة )

تعتبر المحاضر ك ال التقارير المثبتة لمجنايات أك الجنح إال مجرد استدالالت ما لـ ينص القانكف 
 ( ؽ إ ج.215عمى خبلؼ ذلؾ بمكجب المادة )

                                                 
 .189د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .23إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  307264ضية النائب العاـ ضد )الحكـ الصادر( ممؼ رقـ ق -3
 .413-410 ، ص1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 .113د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع نفسو، ص  -4

 .165، 162عيسى الفقي، المرجع السابؽ، ص  عمرك - 5
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حكـ آخر ليا بأنو مف حؽ المحكمة أف تستمد  محكمة النقض المصرية في ك اعتبرت 
اقتناعيا بثبكت الجريمة مف أم دليؿ تطمئف إليو ما داـ ىذا الدليؿ مستمدا مف أكراؽ الدعكل، لكف 

مف حؽ المحكمة كذلؾ أال تأخذ بدليؿ النفي كلك جاء فكمثمما جاء في حكـ آخر لمحكمة النقض 
 1يا.يلإلتي اطمأنت في أكراؽ رسمية ما داـ ال يكافؽ الحقيقة ا

لكف ال ينبغي أف يستنبط الدليؿ الكتابي مف المراسبلت المتبادلة بيف المتيـ ك محاميو  
( ؽ إ ج، حيث جاء في قضية )ع ؿ( ضد )ح ع( أف اقتناع القاضي ينشأ 217بمكجب المادة )

 2.في أثناء المرافعات بعد مناقشة األدلة المشركعة ك التي طرحت

محكمة النقض المصرية أف لمقاضي الجنائي كامؿ الحرية في تقدير  جاء في قضاءكما  
بأنو يمكف  رأتك  3بعد التكقيع عميو،إال كالذم ال يكتسب حجية في اإلثبات  لمحرر العرفيا

االستشياد بالصكر الفكتكغرافية لؤلكراؽ متى اطمأف القاضي مف كقائع ك أدلة الدعكل إلى أف ىذه 
 4الصكر مطابقة لؤلصؿ.

طمب ضـ أكراؽ لتحقيؽ دفاع المتيـ ىك طمب جكىرم يكجب مف المحكمة الرد عميو  ك 
 5بشكؿ مفصؿ، احتراما لحؽ الدفاع.

بمجرد تقديـ  قبؿ إلتماس إعادة النظريك ألىمية األكراؽ الرسمية كدليؿ إثبات فإنو  
 :سبؽ أنوانة القائؿ بالتزكير، حيث جاء في قرار لممجمس األعمى األمستندات تدحض حكـ اإلد

                                                 
 .123، 11إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -1

لكف حيث أنو مف المستقر قانكنا ك قضاء أف القناعة في إثبات الجرائـ تنبني أساسا عمى األدلة المقدمة في معرض  " -2
بالتالي فإف النعي بتجاكز السمطة بحجة أنو تـ األخذ ببعض  المرافعات ك التي حصمت المناقشة فييا حضكريا بالجمسة، ك

األدلة في صالح المتيـ ك إبطاؿ أخرل ضده ىك غير سديد ما داـ أف قضاة المكضكع يككنكف قد راجعكا في خضـ قرارىـ كؿ 
شيكد ك معاينة الكسائؿ المعركضة أماميـ ك جميع البيانات التي تضمنيا ممؼ القضية مف تصريحات األطراؼ ك شيادة ال

 الخبراء ك الكثائؽ إلخ....
ك أنيـ بعد تمحيص كؿ ذلؾ انتيكا إلى عدـ كجكد خمؿ ك تدليس في محاسبة الشركة مف شأنو تدعيـ الشككل المرفكعة 

مف قانكف العقكبات التي كرد ذكرىا جميا في خضـ قرارىـ  363باالستيبلء عمى أمكاليا المشتركة بكاسطة الغش طبقا لممادة 
، المجمة 25/07/1995، قرار بتاريخ 131376لمطعكف فيو ك كذا البيانات المتعمقة بالمستشار المقرر"، ممؼ رقـ ا

 . 176، 175، ص 2/1995القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، العدد 
 .163، 162عيسى الفقي، المرجع السابؽ، ص  عمرك -3

 .29إبراىيـ سيد أحمد، المرجع نفسو، ص  -4

 .157عيسى الفقي، المرجع نفسو، ص  عمرك -5
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" متى كاف مف المقرر قانكنا أنو ال يسمح بطمب إلتماس إعادة النظر إال بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة 
مف المجالس القضائية أك المحاكـ إذا حازت قكة الشيء المقضي بو ك كانت ىذه األحكاـ تقضي 

ك مف ثـ فإف تقديـ مستندات كانت مجيكلة لدل القضاة الذيف حكمكا  ،باإلدانة في جناية أك جنحة
باإلدانة مف شأنيا التدليؿ عمى براءة المحككـ عميو، تككف مبررا لقبكؿ طمب إلتماس إعادة النظر 
أماـ المجمس األعمى إذا ما رفع األمر إليو مف النيابة العامة لدل نفس المجمس بناء عمى طمب مف 

    1كزير العدؿ".
 و عبء اإلثبات الجنائي مشروعية الدليل -اثاني

 الجنائي مشروعية الدليل -5

حيث ال يمكف أف يؤسس القاضي الجنائي اقتناعو  كعية الدليؿ تقتضي مناقشة الدليؿمشر  
إال عمى عناصر اإلثبات التي طرحت لمنقاش في جمسات المحاكمة، ككؿ دليؿ ينبغي عرضو عمى 

 إال عرض الحكـ لئلبطاؿ. ك ا دفكعيـالخصـك حتى يقدمك 

القاضي عف  ابتعادفعرض الدليؿ لممناقشة يضمف  دليؿ مف ضمانات المحاكمة العادلةكمناقشة ال
الحكـ بمعمكماتو كتصكراتو الشخصية، بؿ يبني قناعتو مف مصادر كقؼ عمييا بنفسو في أثناء 

 ير مطركحة في الجمسة.التحقيؽ في الدعكل ال مف أدلة استقاىا مف غيره أك مف قضية أخرل غ

كالدليؿ كما يقتضي مناقشتو فإنو يقتضي كذلؾ أف يككف مشركعا كمتحصبل عميو بشكؿ  
( ؽ إ ج حيث أجازت إثبات الجرائـ 212/1كىك ما نصت عميو المادة ) 2،غير مخالؼ لمقانكف

 القانكف عمى غير ذلؾ. ابأية طريقة مف طرؽ اإلثبات ما عدا الحاالت التي ينص فيي

فإنو يمثؿ تعديا عمى  ذا كاف مستمدا مف طريؽ غير مشركعفإ ميما كاف كزف الدليؿ ك 
عميو حكـ اإلدانة، كما أف استعماؿ دليؿ غير مشركع يقكض  ىحقكؽ اإلنساف ك ال يجكز أف يبن

 فمبدأ حرية اإلثبات مقيد بصحة الدليؿ الجنائي المستعمؿ.الحؽ في محاكمة عادلة، 

ألكركبية لحقكؽ اإلنساف أف استخداـ األدلة المتحصؿ عمييا بطرؽ كقد اعتبرت المحكمة ا 
 3يعد انتياكا لمقانكف. ةغير مشركع

                                                 
، المجمة القضائية، قسـ 05/01/1982، قرار بتاريخ 24111قضية )ع ـ ص( ك )س ؼ( ضد )ف ع(، ممؼ رقـ  -1

  .267 -265، ص4/1989العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
 .34، 30، 29د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -2

 .637، 636د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -3
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بمكجب قرار  14/10/2003ىك ما ذىبت إليو كذلؾ محكمة النقض البمجيكية بتاريخ ك  
( ك ىك يحمؿ اسـ عممية قامت بيا الشرطة ك عمى الرغـ مف اختبلؼ Antigomeاتخذ تسمية)

إال أف  ،استعماؿ الدليؿ المتحصؿ عميو بطريؽ غير مشركعإمكانية االتجاىات بخصكص مدل 
 1المحكمة استبعدت أم دليؿ يتـ تحصيمو بطريقة غير قانكنية.

بة العامة ك التي نصت ك ىك نفس ما ذىبت إليو المبادئ التكجييية بشأف دكر أعضاء النيا
غير مشركع مع تقديـ المسؤكليف  ( عمى رفض استخداـ أم دليؿ تـ تحصيمو بطريؽ16في المبدأ )

 عف استخداـ ىذه األساليب إلى العدالة. 

إلى  المحكمة إف استندت المصرية أف الحكـ مشكب بفساد االستدالؿ كما اعتبرت محكمة النقض
ـ أدلة صحيحة كأخرل باطمة معا في نفس الكقت، ألنيا بذلؾ تخالؼ قاعدة تساند األدلة كذلؾ لعد

 2ثر الذم يتركو الدليؿ الباطؿ في عقيدة المحكمة.عمؽ األالكقكؼ عمى حجـ ك  يةإمكان

إلى مبدأيف أساسييف يحكماف البحث عف األدلة الجنائية  الفرنسي االنتباه ك يمفت الفقو 
: مبدأ احتراـ الكرامة البشرية كمبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع، كيفيد المبدأ األكؿ في تجنب استعماؿ كىما

 3لتزاـ النزاىة في تحصيؿ الدليؿ.إالعنؼ في تحصيؿ الدليؿ، أما المبدأ الثاني فإنو يفيد ضركرة 

كترجع بداية أخذ النظاـ األمريكي لقاعدة استبعاد األدلة المتحصؿ عمييا بطريؽ غير مشركع إلى 
العميا  ، كالتي قررت فييا المحكمة االتحادية1914عاـ  « Weeks .v. United states »قضية 

بإجماع أعضائيا عدـ قبكؿ الدليؿ المتحصؿ عميو كالمخالؼ لمتعديؿ الرابع أماـ المحاكـ االتحادية، 
، حيث ال الدليؿ غير المشركع عرفت بعض االستثناءات لكف ىذه القاعدة كىي قاعدة استبعاد

لؤلمكر سكؼ تطبؽ في حاالت الخطأ غير المؤثر كال في الحالة التي يككف فييا السير الطبيعي 
يؤدم حتما لمكشؼ عف الدليؿ، أك في حالة تحصيؿ دليؿ مف مصدر مستقؿ عف السمكؾ المخالؼ 

 الذم باشره رجاؿ الضبط كىك ما عرؼ باسـ "استثناء المصدر المستقؿ".

كالحاصؿ اآلف في الكاليات المتحدة األمريكية أف ىناؾ تكسع في تحصيؿ الدليؿ باستعماؿ  
مؤثرة كالتنصت كأجيزة كشؼ الكذب كالتنكيـ المغناطيسي، كاستعماؿ مخدرات كسائؿ عممية حديثة 

 4بالحيمة كالدىاء إليقاع المتيـ. االستعانةااللكتركني، ك 
                                                 

1
-Jean De Codt, Ibid, p 639. 
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أما في مصر فقد نصت محكمة النقض المصرية بخصكص مشركعية الدليؿ، عمى أف  
ليا:" أف عدـ العثكر  انعداـ جسـ الجريمة ال يؤدم إلى بطبلف االتياـ، كما نصت في حكـ آخر

 1عمى جثة المجني عمييا غير قادح في ثبكت جريمة القتؿ".

ك يبقى أف ىناؾ صعكبة الجمع بيف ضركرة الحصكؿ عمى دليؿ ك احتراـ حقكؽ اإلنساف  
 2بحسب جانب مف الفقو.

 عبء اإلثبات -2

يبقى فإنو القاضي أما  في المسائؿ المدنية أطراؼ الخصكمة يتقاسمكف عبء اإلثبات 
 محايدا كال يتدخؿ إال في الحاالت المتعمقة بالنظاـ العاـ.

 ،ىي المحكـ اإلنساف البراءة )قرينة البراءة(أما في المسائؿ الجنائية فإف قاعدة األصؿ في  
أم بإثبات أف الشخص غير برمء سكاء  القاعدة تمـز صاحبيا بإثبات ذلؾ ككؿ دعكل بخبلؼ ىذه

عي المدني، فيجب عمييما إثبات تكافر عناصر الجريمة كتحقؽ الضرر كانت سمطة االتياـ أك المد
سكاء تـ كتممة األركاف أك مجرد الشركع، ك كعبلقة السببية فيما بينيما، سكاء كانت الجريمة م
 3ارتكاب الفعؿ المجـر بصفة أصمية أك بصفة شريؾ.

أف يككف ممزما كف يحؽ لممتيـ أف يتمسؾ بالدفع د فإنو كبحسب محكمة النقض المصرية 
كعمى النيابة كالمحكمة التحقؽ مف ذلؾ، فقد يتمسؾ بسبب مف أسباب اإلباحة  بإثبات صحة ذلؾ

 4كالدفاع الشرعي أك مانع مف مكانع المسؤكلية كاإلكراه.

ك قد اعتبر المجمس األعمى أف المتيـ الطاعف تمسؾ بحالة الدفاع الشرعي عف النفس  
أماـ قضاة المجمس القضائي، لكنيـ لـ يتصدكا لدفعو ال بالرفض أماـ قاضي محكمة أكؿ درجة ك 

ك ىك ما يعتبر إخبلال بحقكؽ الدفاع ك حسف سير العدالة  ،ك ال بالقبكؿ ك قضكا عميو باإلدانة
 5بحسب المجمس األعمى ك الذم اعتبر القرار مشكبا بالقصكر في التسبيب.

                                                 
 .31، 11إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -1

2
-Jean De Codt, Ibid, p 634. 

 .42 - 40د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -3

 .43، ص نفسو، اإلثبات الجنائي، المرجع د. عبد الحميد الشكاربي -4

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 29/05/1984قرار بتاريخ  27369قضية )ع ق ـ( ضد )ب ـ( )ف ع( ممؼ رقـ  -5
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 المحاضرعمى عاتؽ المتيـ، كمثاؿ ذلؾ فييا لكف ىناؾ حاالت استثنائية يقع عبء نفي االتياـ 
فيي ذات حجية مطمقة بحيث ال يجكز إثبات عكس ما كرد فييا إال مف خبلؿ طعف المتيـ بتزكير 

 1المحضر.

أف محضر الجمارؾ المثبت فيو معاينات مادية لجريمة قرار لممجمس األعمى حيث جاء في  
 2إثبات عكس ما جاء فييا يقع عمى عاتؽ المتيـ.التيريب صحيحة ما لـ يطعف فييا بالتزكير ك 

 

 مستقبال الفرع الثاني: حقوق اإلنسان عند إعمال السمطة التقديرية لمقاضي حاضرا و

 تتناكؿ الدراسة في ىذا الفرع العنصريف اآلتييف:

 الجنائيالسمطة التقديرية لمقاضي نطاؽ  -أكال

 قياـ القاضي بالتقدير المستقبمي -ثانيا

 الجنائيالتقديرية لمقاضي  السمطةنطاق  -أوال

 السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي -5

عماؿ السمطة التقديرية طالما لـ يجاكز الحدكد القانكنية إلقاضي المكضكع كامؿ الحرية في  
لمعقكبة كذلؾ أثناء قيامو بالمكاءمة بيف الظركؼ الكاقعية لما يعرض عميو كبيف الجزاء الذم سكؼ 

لمقاضي سمطات في جميع المجاالت االجتماعية باإلضافة إلى أنو حكـ في قضايا تتعمؽ ك  3،يقرره
 4بالحياة الخاصة ك العائمية.

ك القاضي الجنائي بخبلؼ القاضي المدني لو حرية كاممة في اإلثبات ك في تككيف  
 5و القضائية.عقيدتو، ك ىك ما ينجـ عنو الحرية الكاممة في إعماؿ سمطتو التقديرية كتككيف عقيدت

                                                 

 .44، ص السابؽالشكاربي، اإلثبات الجنائي، المرجع د. عبد الحميد  -1

المجمة القضائية، قسـ ، 05/04/1988قرار بتاريخ  45094قضية )إ ج تممساف( ضد )ش ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -2
 .286-283 ، ص3/1993المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

 .408عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  د. -3

4
- Francis Kernaleguen, L’excès de pouvoir du juge, revue de justices, éditions Dalloz France, 

n˚3 Janvier-Juin 1996, p 151. 

 ، 2008د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، سمطة القاضي التقديرية في المكاد المدنية كالتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -5

 .45ص 
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حرية القاضي في استعماؿ السمطة التقديرية مف خصائص نظرية  اعتباركبالرغـ مف  
الية ألف ذلؾ اإلثبات الجنائي، إال أف المحكمة العميا األلمانية تؤكد بأنو ال تكجد قناعة كاممة كمث

الفقو األلماني  كقد ساندىا فاء بالحقيقة مف خبلؿ الشعكر بيالذا كجب االكت يستحيؿ الحصكؿ عميو
 1في مكقفيا ذلؾ.

لعؿ ذلؾ يرجع بحسب ما ذىب إليو بعض الفقو إلى مدل الخبلؼ حكؿ اتساع أك ضيؽ  ك 
كالذم يرجع باألساس إلى عدـ التطابؽ بيف الكاقعيف النظرم ك التطبيقي العممي  ،ة القاضيسمط

 2لقكاعد التجريـ.

إمكاف المشرع اإلحاطة بكؿ عدـ االعتراؼ بالسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي بعد  كقد جاء 
اإلحاطة  أكاألشكاؿ التي يمكف أف يظير عمييا السمكؾ الضار بالمصالح محؿ الحماية الجنائية، 

ل سعة كذلؾ بكؿ تبعات الخطكرة اإلجرامية لمجاني، لكف يبقى الجدؿ بيف المدارس الفقيية حكؿ مد
 3كخصكصا بيف أنصار مبدأ الشرعية ك أنصار مبدأ المبلءمة.ىذه السمطة كضيؽ 

نما ف  السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي ليس مكضكعيا القاعدة القانكنية في حد ذاتيا، كا 
 تنصب عمى األثر القانكني عند تطبيؽ القاعدة القانكنية كالمتمثؿ في االلتزاـ الناجـ عنيا.

تختمؼ ىذه السمطة في أثناء تحديد العقكبة باختبلؼ العقاب المقرر لكؿ جريمة، ففي ك  
بشكؿ ال يمكف تجاكزه مطمقا كاإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة، أما في البعض العقاب حدد يبعض الجرائـ 

 4اآلخر مف الجرائـ فيممؾ القاضي كامؿ الحرية إذا كانت العقكبة ليا حديف أقصى كأدنى.

ييميا حصكليا عمى تعكيض  ال عبلقة ليا بتشديد العقكبة مف عدميا بقدر ماالضحية ك  
بيف ما ىك مدني يتعمؽ بالتعكيض كما ىك عمكمي يتعمؽ بالعقكبة، ضركرة الفصؿ عادؿ، ك 

 5القاضي في كؿ ىذا ال يتأثر بأم عامؿ في تحديده لمعقكبة ك ال حتى لطمب الضحية.ك 

جسامة الفعؿ المككف لمجريمة ليأتي بعده تحديد  كتنصب سمطة القاضي في التقدير عمى 
العقكبة كأثر مباشر كبالقدر الذم يتناسب مع تقدير القاضي لمعقكبة، كىذه السمطة إنما تتحدد بيف 

                                                 
 .232، 16، ص 2006د. فاضؿ زيداف محمد، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، دار الثقافة، بدكف بمد،  -1

 .84،ص 1975في تطبيؽ القانكف، دار الفكر العربي، مصر،  د. مأمكف سبلمة، حدكد سمطة القاضي الجنائي -2
 .85د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص  -3

 .91د. مأمكف سبلمة، المرجع نفسو، ص  -4

5
-Jean-Yves Chevallier, La victime et la peine : Le point de vue du juriste, revue pénitentiaire et 

et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚4 décembre 2004, p 814, 819.   
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الحد األدنى كاألقصى لمعقكبة بمكجب النص القانكني المجـر لمفعؿ باإلضافة إلى أنو يدخؿ في 
رل غير منصكص عمييا، يككف لمقاضي كؿ الحرية في الكاقعة المستكجبة لمعقكبة عناصر أخ

 1استخبلصيا مف ظركؼ ارتكابيا ك مف ظركؼ الشخص الذم ارتكبيا.

ك يرل البعض مف الفقو أنو لك كاف تحديد العقكبة مقتصرا فقط عمى الكاقعة كما كردت في  
العقكبة المطبقة  النص التجريمي فإنو لف يككف ىناؾ أم مراعاة إلعماؿ السمطة التقديرية كتككف

في  الجنائي مف القاضي مكافقة إلرادة المشرع، كليذا نجد المشرع فسح المجاؿ كاسعا أماـ القاضي
إعماؿ سمطتو التقديرية كما ىك الحاؿ عند األخذ بنظاـ الظركؼ المخففة لمعقكبة بالنظر إلى 

لكف بغير أف يتجاكز الحد الذم رسمو المشرع،  بالعقكبة إلى الحد األدنىشخص المتيـ، فينزؿ 
العناصر المادية ك المعنكية  بالظركؼ المشددة كاألخذ بعيف االعتبار كنفس الشيء عند األخذ

 لمجريمة، ك كذلؾ يؤخذ في الحسباف شخص الجاني باالعتبار.

متعمقة كالظركؼ ال خاصة بالظركؼ المشددة أك المخففةلذا رأل بعض الفقو أف القكاعد ال 
 2تعتبر مكممة لمنص التجريمي في الشؽ المتعمؽ بتحديد الكاقعة المككنة لمجريمة. ،بشخص الجاني

ك يرل جانب آخر مف الفقو أف القاضي كىك بصدد تقدير العقكبة يمتـز بأمريف اثنيف،  
 يأكليما ىك تحديد العكامؿ كالظركؼ التي تساىـ في تككيف شخصية الجاني كثانييما أف يراع

 جانب الردع في بعض العقكبات التي تمس بالحس العاـ.

كقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية عمى أف تقدير العقكبة مف اختصاص محكمة  
مجرد مسألة مكضكع تترؾ لقاضي  ب مف الفقو أف تقدير العقكبة ليسالمكضكع، لكف يرل جان

ضبط السمطة تـ كالتي مف أجميا  ،نةالمكضكع طالما أف القانكف أراد تحديدىا تحقيقا لغاية معي
 3التقديرية كلذلؾ كجب أف تككف ىناؾ رقابة جدية مف محكمة النقض.

تقدير البراءة ىك مف اختصاص قضاة المكضكع ك ال رقابة عمييـ مف محكمة النقض )المجمس ك 
 4األعمى حينيا(.

                                                 

 .102، 101، 91، ص السابؽد. مأمكف سبلمة، المرجع  -1

 .105-103، ص نفسود. مأمكف سبلمة، المرجع  -2

 .64، 61د. نبيؿ اسماعيؿ عمر، سمطة القاضي التقديرية، المرجع السابؽ، ص  -3

المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 18/12/1984قرار بتاريخ  17628قضية )ك ج ع( ضد )الجندم ـ ج د( ممؼ رقـ  -4
 . 240-239 ، ص2/1989العدد ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
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داؼ المتكخاة مف كيرل بعض مف الفقو أف السمطة التقديرية لمقاضي ال عبلقة ليا باألى 
ف كاف ىدفيا إصبلح الجاني أـ ال ،تطبيؽ العقكبة لنزاع الفقيي المطركح بيف ا بالرجكع إلى ،كا 

 ةالسمطة غير مرتبطة بشكؿ دائـ بفكر ىذه أنصار الفقو الكضعي ك أنصار الفقو الرادع، كما أف 
رية تنفصؿ عف األىداؼ الدفاع االجتماعي كفمسفة الكقاية االجتماعية، كبالتالي فالسمطة التقدي

المرجكة مف تطبيؽ العقكبة ألف كظيفة العقكبة تأخذ أبعادا فمسفية يتكخاىا المشرع مف خبلؿ ما 
تيدؼ إليو السياسة الجنائية، عمى العكس مف إعماؿ السمطة التقديرية باعتبارىا مفيكما قانكنيا 

 ينصب عمى عناصر يحددىا القانكف كمتطمبات لتكقيع العقكبة.

مف الفقو ربط بيف سمطة تقدير القاضي كالخطكرة االجرامية لمجاني، كىي التي  جزء آخرلكف 
 1الخطكرة االجرامية تعبر عف شخصية مرتكبيا.أف تتككف بصدد دراسة جسامة الجريمة باعتبار 

الت ال تتفؽ ايطرح مشكؿ آخر بالنسبة لمقضاة ك لمدكلة في آف كاحد ك ىك كجكد حك  
عماؿ المبادئك   2القانكنية عمييا ك التي يراد تأىيميا. ا 

 رل شخصية في الدعكل محؿ النزاعالسمطة التقديرية تنص عمى عناصر مكضكعية كأخف 
تحتاج إلى سمطة  ، فكثير مف النصكص التجريميةالسمطةىذه لكف ذلؾ ال يؤثر البتة في كجكد 

القاضي التقديرية لتتناسب كالفكر الزجرم كما ىك الحاؿ في جرائـ الفعؿ الفاضح كالجرائـ ضد 
 3اآلداب العامة.

( ؽ إ ج عمى أف لمقاضي كامؿ السمطة التقديرية في استدعاء 286/2قد نصت المادة )ك  
االستدالؿ ال غير، كما  شيكد حتى أنيـ ال يمزمكف بحمؼ اليميف ألنو يستمع إلييـ عمى سبيؿ

قبؿ مغادرة قاعة الجمسات مى أف الرئيس في مادة الجنايات ك ( ؽ إ ج ع307نصت المادة )
يادة عمى كتابتيا بأحرؼ بارزة، بالمحكمة باتجاه قاعة المداكالت يتمك مجمكعة مف التعميمات ز 

كيد عمى أف القضاة تعمؽ داخؿ قاعة المداكالت في مكاف يسيؿ مشاىدتيا فيو، حيث تتضمف التأك 
 أحرار في إعماؿ سمطتيـ التقديرية مف غير معقب مف أم كاف.

                                                 

 .114، 100، 98، 97، 96د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Georges Wiederkehr, Ibid, p 13. 

 .99د. مأمكف سبلمة، المرجع نفسو، ص  -3
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ال ك  ال يجكز أف يخرج عف ذلؾك  ،سمطة القاضي التقديرية محدكدة بعناصر الدعكل تظؿك   ا 
 1كاف قضاؤه معيبا.

يجكز لممحكمة تغيير التكييؼ القانكني لمتيمة مف كصؼ ألخر لكف ال يجكز ليا بأم ك 
 2المتيـ عف تيـ ك كقائع غير تمؾ التي كردت في قرار اإلحالة. حاؿ متابعة

كيبقى مف الصعكبة إعماؿ السمطة التقديرية في حالة الطفؿ كما يقتضيو ذلؾ مف حماية  
لحقكقو كحرياتو االساسية باعتباره قاصرا مف جية، كمف جية أخرل ضركرة تطبيؽ نص التجريـ 

 3خرل.عمى األثر القانكني لجريمتو مف جية أ

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ألف تصدر قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية  دعاىك ما ك 
مف بيف االىتمامات ما يدكر ك  ،تيتـ بكؿ شؤكف الحدث المتيـ كالتي ارة شؤكف قضاء األحداثإلد

منح سمطة أكد عمى ضركرة حيث  ،(6المبدأ ) انص عميي تيفية إعماؿ السمطة التقديرية الحكؿ كي
صدار الحكـحؿ اإلجراءات بما فييا التحقيؽ كالمحاكمة ك تقديرية لمسمطات القضائية في جميع مرا  .ا 

ك تعتبر السمطة التقديرية ك التكييؼ القضائي عمميتاف متكاممتاف، فالقاضي ال يستطيع أف  
التقدير لجميع عناصر النزاع المطركح عميو، كالسمطة التقديرية  عمميةتـ ييباشر التكييؼ قبؿ أف 

تيدؼ إلى التمييد إلعماؿ التكييؼ القانكني، لكف بالرغـ مف ىذا التدرج  فإف ىناؾ رأيا حديثا يرل 
 4كؿ مف التكييؼ كالتقدير نطاؽ ال يمكف تجاكزه.لبأف 

لو استبعاد دليؿ ال يطمئف إليو، ك  تفت عف أمكيمكف لمقاضي كىك يمارس سمطتو في التقدير أف يم
ضت بو محكمة شيادة أحد الشيكد لكف ال يمكنو ذلؾ قبؿ سماعو إال بتسبيب مبرر حسب ما ق

لمقاضي كامؿ الحرية في أخذ أم دليؿ شاء أك جزءا منو إذا اطمأف إليو كيطرح التعقيب التكنسية، ك 
 لتمييز المبنانية كمحكمة التعقيب التكنسية.بقية األدلة إذا لـ ير فييا بدا، كىك ما قضت بو محكمة ا

                                                 
 .76د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، سمطة القاضي التقديرية، المرجع السابؽ، ص  -1
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كما أف لمقاضي الجنائي كفقا ليذه السمطة تقدير أم دليؿ مف غير النظر إلى مصدره ما  
لكف ال يستطيع القاضي إعماؿ سمطتو التقديرية في استبعاد  1،داـ مستمدا مف مصدر مشركع

ة بانقضاء الدعكل العمكمية الستفادة المتيـ الدليؿ ك ىك لـ يتصد بعد لطمبات النيابة العامة المتعمق
 2مف قانكف الكئاـ المدني.

ك قد جاء في المبدأ االجتيادم لممحكمة العميا ما نصو:" لما كانت األسئمة ك األجكبة ىي  
بمثابة تعميؿ في أحكاـ المحكمة العسكرية بكصفيا محكمة اقتناع ك ليست محكمة دليؿ فإف خمك 

 3بينا إلجراء جكىرم يترتب عف إغفالو النقض".الحكـ منيا يعد خرقا 

عف محضر الضبطية القضائية باعتباره دليبل ميما،  ك ال يجكز لمقاضي الجنائي اإللتفات 
ك ىك ما جاء التأكيد عميو في المبدأ االجتيادم لممحكمة العميا:" يعد قرارا منعدـ األسباب، مستكجبا 
النقض، القرار المستبعد محضر الضبطية القضائية مف دكف مناقشة، بالرغـ مف ككنو يعد كسيمة 

 4عنصرا مف عناصر الدعكل، لما يتضمنو مف معاينات مادية".إثبات خاضعة لتقدير القاضي، ك 

ك ينبغي التمييز بيف األدلة التي تؤدم إلى تككيف قناعة القاضي ك بيف األدلة التي تـ عمى  
 5إثرىا فتح التحقيؽ ك ىذا أمر مكرس في االجتيادات البمجيكية منذ زمف بعيد.

ضد )ب ـ( ما يمي:" متى كاف مف  حيث جاء في قرار لممجمس األعمى في قضية )ف ع( 
المقرر قانكنا أف لقضاة غرفة االتياـ السمطة التقديرية في مناقشة ك تقدير األدلة ك مكازنة بعضيا 
بالبعض اآلخر ك ترجيح ما يطمئنكف إليو متى أقامكا قضاءىـ عمى أسباب سائغة قانكنا تؤدم إلى 

ؤسس عمى مناقشة ك تقدير الكقائع يككف غير النتيجة التي انتيت إلييا، فإف الطعف بالنقض الم

                                                 
 .132-127د. فاضؿ زيداف محمد، المرجع السابؽ، ص  -1
، المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ 10/10/2000، قرار بتاريخ 252130قضية النائب العاـ ضد )ز ع(، ممؼ رقـ  -2

 . 345، ص 2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، المجمة 24/02/1998، قرار بتاريخ 225643قضية )ع ز( ضد )ك ع(، ممؼ رقـ  -3

 .726، ص 2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
، مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ الجزائر، 30/11/2005، قرار بتاريخ 319376قضية )ف ع( ضد )ع ـ(، ممؼ رقـ  -4

 . 611،ص 1/2007العدد 
5
- Jean De Codt, Ibid, p 638. 
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لمقاضي الجنائي كامؿ السمطة التقديرية مف غير رقابة قضائية عند تقدير مبمغ التعكيض ك  1مقبكؿ"،
 2لمضحية متى كاف قراره مسببا تسبيبا كافيا.

لكف ينبغي أف يمارس القاضي سمطتو التقديرية مف غير أم تعسؼ ك ىك ما جاء في نص  
 .16/01المعدؿ بالقانكف رقـ  ( مف الدستكر الجزائرم168المادة )

ك بالرغـ مف تكسع سمطات القاضي فإنو ال ينبغي لو اإلفراط في استعماؿ ىذا الحؽ ك أال  
 3تتعدل سمطاتو حدكد الشرعية.

ك السؤاؿ الذم يطرح بشكؿ ممح ىك: ىؿ يمكف لمقاضي الجنائي استعماؿ حقو في السمطة  
 النزاع الكطني المطركح عميو؟ عمىالتقديرية لتطبيؽ أحكاـ المعاىدات الدكلية 

حتى تسرم المعاىدة الدكلية في مكاجية األفراد ك يككف ليا نفس قكة القانكف الكطني )الداخمي( 
 ىك: متى تبدأ ىذه المعاىدات في السرياف؟طرح إشكاؿ مف نكع آخر ك ىا، لكف يينبغي نشر 

اختمفت أحكاـ القضاء الفرنسي ك حتى الفقو الفرنسي في تحديد بدء سرياف المعاىدة  
بيف تاريخ النشر المحدد في القانكف الداخمي أك أف يبدأ حسابيا عمى أساس تاريخ سريانيا  ةالدكلي

 في المجاؿ الدكلي.

كمحكمة النقض )الدائرة التجارية( بأف حساب  الثانية رت محاكـ الدرجة األكلى كحيث اعتب 
بدء سريانيا يبدأ مف اليكـ المكالي لمنشر طبقا لمقانكف الفرنسي، كىك ما يطرح مشكمة اختبلؼ بدء 
سرياف المعاىدة في القانكف الدكلي عف القانكف الداخمي خصكصا إف تخمؼ النشر الداخمي إلى 

أك سنكات بعد بدء سريانيا في المجاؿ الدكلي، بينما ذىبت محكمة النقض )الدائرة  رأشيعدة 
المدنية(، ك مجمس الدكلة الفرنسي، ك المحكمة العميا األلمانية، ك محكمة النقض البمجيكية إلى 

في اعتبار التاريخ الذم يؤخذ بعيف االعتبار لبدء سرياف المعاىدة ىك التاريخ المحدد لبدء سريانيا 
 4المجاؿ الدكلي.

                                                 
، المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف 20/11/1984، قرار بتاريخ 41008ممؼ رقـ  -1

 . 229، 228، ص 3/1989الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، المجمة 06/06/1989خ ، قرار بتاري44827قضية )ـ ع، ـ ؿ( ضد )ب ج، ب ح( ك النيابة العامة، ممؼ رقـ  -2

، ص 4/1991القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
290- 294 . 

3
- Francis Kernaleguen, Ibid, p 151. 

، 16الجامعيػة، بػدكف بمػد ك تػاريخ نشػر، ص د. عمي عبد القادر القيكجي، المعاىدات الدكلية أماـ القاضي الجنائي، الدار  -4
18 ،19. 
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أعطى لممعاىدات التي  2016المعدؿ في بالرغـ مف أف المشرع الدستكرم الجزائرم ك 
( منو، إال أنو لـ 150يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية سمكا عمى القانكف الكطني بمكجب المادة )

مشكمة حقيقية ىك ما يطرح ـ النشر، ك يحدد تاريخ بدء سريانيا، ىؿ ىك مف يكـ التصديؽ أك مف يك 
لـ لكنيا االتفاقية ىذا القانكف ىذه ضمف تفي تطبيؽ القانكف األصمح لممتيـ يكـ محاكمتو، فقد ت

الكطني أـ أنو سيجتيد  تنشر بالرغـ مف التصديؽ عمييا، فيؿ سيطبؽ القاضي الجنائي القانكف
لـ يرد أم  حيث، يس الجميكرية ك التي لـ تنشر بعديطبؽ االتفاقية المصادؽ عمييا مف قبؿ رئك 

 قرار قضائي أك اجتياد يعالج ىذه المسألة.

نما يمثؿ المرحمة   كالنشر ليس فقط كسيمة إلعبلـ الجميكر بنصكص كأحكاـ المعاىدة كا 
األخيرة مف مراحؿ اكتساب القاعدة القانكنية الدكلية قكة القانكف في المجاؿ الداخمي الكطني، ألف 

الدكؿ األطراؼ بأحكاميا دكليا، لكف تخمؼ الدكؿ  التزاـ سكللتصديؽ عمى المعاىدة ال يتضمف ا
في نشرىا قد يثير مسؤكلية الدكلة أماـ بقية الدكؿ األطراؼ مف أم ضرر قد ينشأ، لكف ىذه 

قرير الزاميـ متد إلى رعايا الدكلة كتتالمسؤكلية كما ينجـ عنيا مف جزاء ال يمكف بأم حاؿ أف 
 كىك ما قرره مجمس الشكرل المبناني. بأحكاميا بأثر رجعي

ك مبدأ عدـ رجعية  و مبدأ شرعية الجرائـ ك العقكباتعمما ك أف القانكف الجنائي يحكم 
ليذا ينبغي تطبيؽ القكاعد الجنائية بأثر فكرم كعدـ الرجكع بيا إلى الخمؼ  ،القانكف إلى الماضي

مميـ تجريـ السمكؾ اقبة أفراد لـ يصؿ إلى علتحكـ كقائع لـ يشمميا التجريـ كالعقاب، لتمتد إلى مع
ك كسيمة مخاطبتيـ بذلؾ ىك النشر، كما أف قكاعد المعاىدة ال ترتد في المجاؿ  الذم قامكا بو

 1الجنائي إلى الماضي باستثناء ما يتقرر في القانكف الجنائي بخصكص القانكف األصمح لممتيـ.

المعاىدة المكتممة كالتي تككف نصكصيا  كالمعاىدة الدكلية المقصكدة بما سبؽ ذكره ىي 
كاضحة كمحددة تسمح بتطبيقيا بشكؿ مباشر، كدكف المجكء إلى إصدار نصكص تشريعية داخمية 
ألف المعاىدة في ىذه الحالة ال ترتب آثارا مباشرة لؤلفراد سكاء كانت حقكقا أك التزامات ألنو في 

ىك ما ميز القضاء األمريكي في ىذا الشأف، ىذه الحالة األخيرة تعتبر المعاىدة غير كاممة، ك 
كنفس الشيء  2يز بيف المعاىدات،يكأيضا ذىبت محكمة النقض المصرية إلى نفس التكجو في التم

                                                 
 .21، 20د. عمي عبد القادر القيكجي، المرجع السابؽ، ص  -1

كالتػي صػدر  30/03/1961قضت محكمة النقض المصرية بما يمي: "االتفاقية الدكلية لممخدرات المكقعة فػي نيكيػكرؾ فػي  -2
كالتػػػػػي نشػػػػػرت فػػػػػي الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية بتػػػػػاريخ  02/05/1966 بتػػػػػاريخ 1966لسػػػػػنة  1764بشػػػػػأنيا القػػػػػرار الجميػػػػػكرم رقػػػػػـ 

إنمػػا ىػػي مجػػرد دعػػكة مػػف الػػدكؿ بصػػفتيـ مػػف أشػػخاص القػػانكف الػػدكلي العػػاـ إلػػى القيػػاـ بعمػػؿ منسػػؽ لضػػماف  02/02/1967
ة أك صػراح -فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعماؿ المخدرات، ك يبيف مف االطػبلع عمػى نصكصػيا أنيػا لػـ تمػغ أك تعػدؿ
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بشأف معاممة األسرل ك جرحى الحرب إذ تحـر كؿ  1949ك  1929كرد في اتفاقية جنيؼ لسنتي 
ة عمى حدل، ليذا كاف لزاما عمى صكر كأشكاؿ االعتداء عمييـ دكف تحديد أم جزاء لكؿ صكر 

التشريعات الكطنية في الدكؿ األطراؼ تحديد نكع كمقدار الجزاء، كىك ما سار عميو المشرع 
ت أقر ، حيث 1946لسنة  31( مكرر لقانكف العقكبات بالقانكف رقـ 251المصرم بإضافة المادة )

عطاء المكاد الضارة حتى  امشدد اظرف في العقكبة التي تقع عمى جريمة القتؿ كالجرح كالضرب كا 
كلك حدث ذلؾ أثناء الحرب عمى جرحى األعداء، لكف في نفس الكقت اعترفت محكمة النقض 
المصرية بأكلكية تطبيؽ القانكف الجنائي الداخمي كأخذه بعيف االعتبار قبؿ أم اتفاؽ دكلي لما لو 

 1مف خصكصية.

كالمعاىدة التي تتضمف فقط جانب التكميؼ مف القاعدة القانكنية دكف جانب الجزاء ال تككف  
كىذا النكع مف المعاىدات غير  ،قابمة لمتطبيؽ ألنو بدكف الجزاء تككف القاعدة القانكنية غير مكتممة

دة ممـز لمقاضي الجنائي بؿ يجب في ىذه الحالة أف يضع المشرع الكطني مضمكف ىذه القاع
 كيحدد نكع كمقدار الجزاء كيكفي أف يحدد الجزاء فقط.

ـ أك العقاب عف أفعاؿ كيرل جانب فقيي آخر أف مف المعاىدات الدكلية التي تزيؿ التجري 
ال يتطمب ىذا التحديد الذم سبؽ ذكره، كال تككف ذات أىمية كما في المعاىدات التي  كانت مجرمة

 2تتضمف التجريـ كالعقاب.

                                                                                                                                               

( منيػا عمػى األحػكاؿ التػي تػدعك 36أحكاـ قكانيف المخػدرات المعمػكؿ بيػا فػي الػدكؿ المكقعػة عمييػا، إذ نصػت المػادة ) -ضمنا
جراءات المحاكمة كتكقيع العقاب كتركت ذلؾ كمو إلػى  الدكؿ إلى تجريميا كالعقاب عمييا دكف أف تتعرض إلى تعريؼ الجرائـ كا 

مة إلييا، يؤكد ذلؾ ما جرل بو نص الفقرة الرابعة مف تمؾ المػادة مػف أنػو: "ال تتضػمف ىػذه المػادة القكانيف المحمية لمدكؿ المنض
أم حكػػـ يخػػؿ بمبػػدأ تعريػػؼ الجػػرائـ التػػي يػػنص عمييػػا كمحاكمػػة مرتكبييػػا كمعػػاقبتيـ كفقػػا لمقػػكانيف المحميػػة فػػي الػػدكؿ األطػػراؼ 

 .26، 24 د. عمي عبد القادر القيكجي، المرجع السابؽ، ص -المعنية".
 .30، 28د. عمي عبد القادر القيكجي، المرجع نفسو، ص  -1

قضت محكمة النقض المصرية بػأف: "القػانكف الجنػائي ىػك قػانكف جزائػي لػو نظػاـ قػانكني مسػتقؿ عػف غيػره مػف الػنظـ القانكنيػة 
ساسػية حمايػة المصػالح الجكىريػة األخرل كلو أىدافو الذاتية إذ يرمػي مػف كراء العقػاب إلػى الػدفاع عػف أمػف الدكلػة، كميمتػو األ

فييا فيك ليس مجرد نظاـ قانكني تقتصر كظيفتو عمى خدمػة األىػداؼ التػي تعنػى بيػا تمػؾ الػنظـ، كعمػى المحكمػة عنػد تطبيقػو 
عمى جريمػة منصػكص عمييػا فيػو كتػكافرت أركانيػا كشػركطيا أف تتقيػد بػإرادة الشػارع فػي ىػذا القػانكف الػداخمي كمراعػاة أحكامػو 

طػػب بيػػا المشػػرع القاضػػي الجنػػائي فيػػي األكلػػى فػػي االعتبػػار بغػػض النظػػر عمػػا يفرضػػو القػػانكف الػػدكلي مػػف قكاعػػد أك التػػي خا
 مبادئ يخاطب بيا الدكؿ األعضاء في الجماعة الدكلية".

 .31، ص نفسود. عمي عبد القادر القيكجي، المرجع  -2
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 عمم الشخصي لمقاضي في حكمو الجنائيتدخل ال -2

ال ينبغي لمقاضي أف  ا مع مبدأ مشركعية كسيمة اإلثباتيرل جانب مف الفقو أنو كتكافق 
يبني عقيدتو عمى العمـ الشخصي بؿ عمى أكراؽ الدعكل كما جاء في التحقيؽ كالمرافعة، ك األخذ 

مع مبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع،  بالعمـ الشخصي يتعارض مع مبادئ حياد القاضي ك كذلؾ يتعارض
صي أنو يقـك القاضي في عدـ األخذ بالعمـ الشخباإلضافة إلى أف مف أسباب قياـ المنع في حؽ 

عمى فكرة تجاكز السمطة كعمى فكرة كجكب تسبيب الحكـ القضائي ك الذم يفترض أال يخرج عف 
 نطاؽ أكراؽ الدعكل.

قانكنية ذة مف تقرير خبير لـ يعيف بالطرؽ الفإذا استند القاضي في حكمو عمى كاقعة مأخك  
 بعممو الشخصي. ىالصحيحة فإنو يككف قد قض

ألنو في ىذه الحالة  خصي عمى التكييؼ القانكني الصحيحفقد يؤثر أخذ القاضي بعممو الش 
مما يؤدم إلى فساد سمطتو التقديرية  ،قد ال يتماشى مع الفيـ الصحيح لمكاقعة المطركحة عميو

 1ليتعدل ذلؾ إلى فساد التكييؼ القانكني.

كـ يقبؿ أك يرفض طريقا مف طرؽ كقد قضت محكمة النقض الفرنسية ببطبلف أم ح 
ىك ما يخالؼ لقاضي بعيدا عف جمسة المحاكمة، ك أك الدفاع تأسيسا عمى معمكمات حصميا ا االتياـ

، حتى كلك كانت ىذه المعمكمات نتيجة أبحاث شخصية مف القاضي  مبدأ المكاجية بيف الخصـك
في سبيؿ إحقاؽ العدالة كالكصكؿ إلى الحقيقة، كما قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطاؿ الحكـ 
الصادر ببراءة المتيـ لحصكؿ القاضي عمى معمكمات بناء عمى إجرائو لتحقيؽ بصفة غير رسمية، 

 2.العميا في الكاليات المتحدة األمريكيةالمحكمة أيضا كىك ما ذىبت إليو 

                                                                                                                                               

كر، المعاىػػدات الدكليػػة أمػػاـ القضػػاء الجنػػائي، دار الكتػػب كلممزيػػد مػػف التكضػػيح يمكػػف الرجػػكع إلػػى: د. أحمػػد عبػػد الحمػػيـ شػػا
 القانكنية، دار شتات لمنشر ك البرمجيات، مصر، بدكف تاريخ.

د. نبيؿ إسػماعيؿ عمػر، امتنػاع القاضػي عػف القضػاء بعممػو الشخصػي فػي قػانكف المرافعػات، منشػأة المعػارؼ اإلسػكندرية،  -1
 .133، 112، 72، 71، 12مصر، ص 

بأنو:" مف المبادئ التي تعتبر جزءا ميما مػف النظػاـ القضػائي أف القاضػي ال يػرل إال بعيػكف قضػائية كال يعمػـ حيث قضت  -2
شػػيئا يتعمػػؽ بػػأم قضػػية لػػـ يحصػػؿ لػػو العمػػـ بيػػا عػػف طريػػؽ القضػػاء، إذا عرضػػت قضػػية عمػػى المحكمػػة فػػالمفركض بالمحكمػػة 

، د. فاضػػؿ زيػػداف الخصػػـك إثبػػات الكقػػائع التػػي يسػػتندكف إلييػػا" كالمحمفػػيف أنيػػـ ال يعممػػكف شػػيئا عػػف كقائعيػػا، كيقػػع عمػػى عػػاتؽ
 .260محمد، المرجع السابؽ، ص 
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كما لـ تتنازؿ محكمة النقض الفرنسية عف حقيا كسمطتيا في الرقابة في حاؿ عدـ بياف  
المصدر الذم حصؿ منو القاضي معمكماتو، عمى الرغـ مف أف قاضي المكضكع في أثناء تسبيبو 

 1لمحكـ مف حقو أال يشير إلى مصدر معمكماتو.

إلى معمكماتو الشخصية بالقدر الذم  االستنادي يرل بأنو يجكز لمقاضي كىناؾ رأم فقي 
باعتبار ىذه المعمكمات الشخصية مف  ،ترتبط فيو ىذه المعمكمات بكقائع النزاع محؿ الدعكل

المعمكمات العامة لشيرتيا أك ألف معرفتيا متاحة ك في متناكؿ جميع الناس مثؿ معرفة قكانيف 
 2عممية باستخداـ كسائؿ الكصكؿ إلى المعرفة.

اضي ك محاكـ النقض في ممارستيا لمرقابة عمى قضاة المكضكع ال تراقب جنكح الق 
نما تراقب كيفية حدكث ىذا االقتناع، كعمى القاضي في ىذه الحالة  د ذاتوالجنائي لبلقتناع في ح كا 

 3أف يبيف األسباب التي بنى عمييا اقتناعو.

لكف قد يأخذ القاضي الجنائي بمعمكمات ال تعتبر مف قبيؿ العمـ الشخصي، فالقاضي  
كىذا العمـ ليس محبل يفترض فيو العمـ بالقانكف الكطني كىك ممـز بالفصؿ في المنازعات بمكجبو، 

.  4لئلثبات كال لبلدعاء مف قبؿ الخصـك

أم قضاء مف جانب القاضي بناء عمى المعمكمات العامة التي حصميا مف خبرتو في ك  
 5الشؤكف العامة كالتي يفترض عمـ الكافة بيا ال يعد قضاء بعممو الشخصي.

المعاىدات ظائؼ العميا ك لحككمة كبجميع الك بشكؿ امفترض أف القاضي يعمـ بالدستكر ك فال 
لى ىذه إالدكلية ك بالمكقع الجغرافي لبمده ك لمنطقتو ك التقكيـ الرسمي، كحيف يستند القاضي 

مف قبيؿ القضاء بالعمـ الشخصي، كال حتى استخدامو لمعمكمات  ءال يعتبر قضافإنو المعمكمات 
قدـ يكمة بأف الطعاـ الذم عامة كمشيكرة مف قبيؿ القضاء بالعمـ الشخصي، كمثاؿ ذلؾ قكؿ المح

 لعماؿ مؤسسة عمكمية رخيص الثمف.

                                                 
 .22د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو الشخصي، المرجع السابؽ، ص  -1

 .23د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو الشخصي، المرجع نفسو، ص  -2

 .43بيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو الشخصي، المرجع نفسو، ص د. ن -3

 .49د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو الشخصي، المرجع نفسو، ص  -4

 . 261، ص السابؽد. فاضؿ زيداف محمد، المرجع  -5
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ك مثمما جاء أيضا في قضاء محكمة النقض المصرية بأف لمقاضي أف يستخدـ معمكمات  
شخص يقؼ أماـ أك خمؼ المجني كالقكؿ بأف الضرب عمى قمة الرأس ال يحدث إال مف  ،مألكفة
 1فإف ذلؾ ال يحتاج إلى خبرة. عميو

 عمى أنيات اإليطالي ( مف قانكف المرافعا115/2في المادة )تعرؼ الكقائع العامة كقد جاء  
ئع يفترض عمـ القاضي بيا، بخبلؼ الكقا التيك  تعمؽ بكقائع معركفة لدل أم شخص عادمكؿ ما ي

لكنيا تحتاج إلثبات الخصكـ،  عدد معيف مف األفرادكالتي يعرفيا  العمنية أك المشيكرة في فرنسا
ائع العامة نجد الكقائع التاريخية مثؿ عمـ الناس بانخفاض قيمة العممة بعد الحرب العالمية كمف الكق

الثانية أك ضرب الياباف بالقنبمة الذرية، كالقكانيف العممية المشيكرة كرافعة أرخميدس أك المنعكس 
 الشرطي لبافمكؼ.

خذ بفكرة افتراض عمـ أما القضاء الفرنسي كالبمجيكي فإنو قد جرل في أحكاميما عمى األ 
 2القاضي بالكقائع المشيكرة، كالكقائع المشيكرة في ألمانيا كبريطانيا ليست في حاجة إلى إثبات.

إلى ما قرره مجمس الدكلة الفرنسي في حكـ لو عاـ يمكف اإلشارة ككخبلصة ليذا المطمب  
كالجنايات ال تيدؼ ، حيث ذىب إلى القكؿ بأف العقكبات المقيدة لمحرية في مجاؿ الجنح 1994
بؿ تيدؼ أيضا إلى محاكلة إصبلح الجاني عمى  ،يلى ضماف حماية المجتمع كعقاب الجانفقط إ

 3أمؿ إعادة دمجو في المجتمع بشكؿ سميـ.

 قيام القاضي بالتقدير المستقبمي -ثانيا

إال أف التقدير  4بالرغـ مف محاكلة البعض بمكرة نظرية خاصة بالتقدير المستقبمي، 
يظؿ ىك العمؿ الحاسـ لمكصكؿ إلى الحؿ القانكني لمنزاع سكاء كاف  -السمطة التقديرية  -ضائيالق

 ذلؾ في الحاؿ أك في المستقبؿ.

بينما في  -يؤخذ عمى إطبلقوال  المعنى -كفي التقدير القضائي الزمف ليس عنصرا ميما 
ل المطركحة عميو كيحاكؿ أف التقدير المستقبمي لمزمف قيمة كبرل فالقاضي ينطمؽ مف كقائع الدعك 

                                                 
 .54-52لشخصي، المرجع السابؽ، ص د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو ا -1

 .63، 57 - 55د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، امتناع القاضي عف القضاء بعممو الشخصي، المرجع نفسو، ص  -2

 .421د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -3

المرافعػات المدنيػة كالتجاريػة، أنظر في ىذا الشأف إلى كتاب د: نبيؿ إسماعيؿ عمر، التقدير القضائي المستقبمي فػي قػانكف  -4
 .1999(، 1دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة )
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حينما المرجكة فائدة الينظر إلى المستقبؿ ألجؿ المبلءمة في اتخاذ اإلجراء المناسب كالبحث عف 
، فيذا الحكـ القضائي المعجؿيحؿ زمف الفصؿ في المكضكع، ك مثاؿ ذلؾ شمكؿ الحكـ بالنفاذ 

قد ينجر عنو ضرر جسيـ يمحؽ  يتعمؽ بتقدير مستقبمي أساسو أنو في حاؿ البطء في تنفيذ الحكـ
 1بمصمحة المحكـك لو، حيث تتمثؿ ىذه الحماية في ما خمص إليو التقدير المستقبمي لمقاضي.

كقد يككف التقدير المستقبمي ىك كقؼ تنفيذ الحكـ إذا خشي عند تنفيذه كقكع ضرر ال يمكف  
"كمع ذلؾ يجكز لمحكمة  ( مف قانكف المرافعات المصرية:251/2إصبلحو كىك ما كرد في المادة )

النقض أف تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا إذا طمب ذلؾ في صحيفة الطعف ككاف يخشى مف التنفيذ 
 كقكع ضرر جسيـ يتعذر تداركو....".

ؽ ت س أنو يجكز منح المحككـ عميو بصفة نيائية تأجيبل ( 16ك قد كرد في المادة ) 
 عددتيا المادة. حاالت عشركاـ السالبة لمحرية في مؤقتا لتنفيذ األح

فإصدار القاضي ألمر كقؼ التنفيذ يدخؿ ضمف سمطتو التقديرية المستقبمية، كال يصؿ إلى  
ذلؾ إال مف خبلؿ المعطيات المتكفرة لديو مف النزاع المطركح عميو كمف خبلؿ تقديره لما سيقع 

 2ي عبارة عف حماية مؤقتة.مستقببل إف تـ تطبيؽ الحكـ عمى سبلمة المراكز القانكنية لمخصـك كى

ك التقدير المستقبمي ليس ىك التكييؼ ك ال يعتبر أيضا مف مقدمات ك مميدات التكيؼ  
 3مثؿ التقدير القضائي، كالذم عمى ضكئو يصؿ القاضي الجنائي إلى حؿ قانكني.

 الثاني: شروط صحة الحكم الجنائي المطمب

شركط ينبغي تكافرىا، أىميا عمى  يقتضي الحكـ الصادر عف محكمة الجنايات مجمكعة 
ال ييـ مطمقا ؼ القانكني الصحيح ك ضركرة التكييكقائع الكاردة في قرار اإلحالة ك اإلطبلؽ االلتزاـ بال

 التكييؼ الكارد في قرار اإلحالة.

حتى يمكف لقضاء النقض )المحكمة العميا( إعماؿ رقابتو بصكرة دقيقة يجب أف يككف ك  
 ىذا لف يتأتى بغير كتابتو.فيا )التعميؿ(، ك مسببا تسبيبا كاالحكـ 

 قد قسـ المطمب إلى فرعيف اثنيف:ك 

                                                 
 .26، 23د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، التقدير القضائي المستقبمي، المرجع السابؽ، ص  -1

 .49، 30د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، التقدير القضائي المستقبمي، المرجع نفسو، ص  -2

 .52عيؿ عمر، التقدير القضائي المستقبمي، المرجع نفسو، ص د. نبيؿ إسما -3
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 التكييؼ القانكني الصحيحلتزاـ بالكقائع ك االالفرع األكؿ: 

 كتابتوفرع الثاني: ضركرة تسبيب الحكـ ك ال

 االلتزام بالوقائع و التكييف القانوني الصحيح الفرع األول:

 ىما:ك جب تناكلو في جزئيتيف اثنتيف ك  ألجؿ دراسة مستفيضة ليذا الفرع

 االلتزاـ بكقائع الدعكل المرفكعة -أكال

 التكييؼ القانكني الصحيح لمحكـ الجنائي -ثانيا

 االلتزام بوقائع الدعوى المرفوعة -أوال

يقصد بااللتزاـ بكقائع الدعكل المرفكعة تطبيؽ قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بكقائع الدعكل  
في حدكد ما يعرض عمييا مف كقائع ك أشخاص حتى يككف تحكـ ك أشخاصيا، كىي أف المحكمة 

قضاؤىا صحيحا ك إذا تعدت ذلؾ كاف قضاؤىا باطبل، كتشمؿ ىذه القاعدة ما يصطمح عميو بعينية 
الجنائية كشخصيتيا، بحيث ال يمكف لممحكمة أف تقضي ببراءة أك إدانة المتيـ إال مف  الدعكل

خبلؿ الكقائع التي كردت في األمر الصادر باإلحالة إلى المحكمة الجنائية أك ما كرد في كرقة 
ليا التكميؼ بالحضكر أك في قرار االتياـ، ك ىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكـ 

 01/10/1971.1بتاريخ 

ك قد كرد في قضاء المجمس األعمى األسبؽ أنو ينبغي عمى محكمة الجنايات أف تراعي  
( مف ؽ إ ج ك أف تمتـز بما ركد في قرار اإلحالة مف كقائع ك تيـ 306( ك )250أحكاـ المادتيف )

 2ي فييا.ك ال يجكز إسناد كقائع أك تيـ جديدة لـ يجر بشأنيا تحقيؽ ك لـ يطرح أم سؤاؿ احتياط

( ؽ إ ج فإنو ينبغي عمى قضاة المكضكع الذيف تحاؿ إلييـ القضية 524/1تطبيقا ألحكاـ المادة )ك 
 3بعد النقض مف المحكمة العميا أف يمتزمكا بالنقاط القانكنية التي فصمت فييا المحكمة العميا.

                                                 
حيث جاء فيو: "مف المقرر أنو ال يجكز معاقبة المتيـ عف كاقعة أخرل غير التي كردت بأمر اإلحالة أك طمب التكميؼ  -1

، د. عمي فضؿ "بالحضكر ك أف محكمة ثاني درجة إنما تتصؿ بالدعكل مقيدة بالكقائع التي طرحت عمى المحكمة الجزائية
 .296، 295البكعينيف، المرجع السابؽ، ص 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 16/12/1986قرار بتاريخ  49361قضية )ب ـ( ك مف معو ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -2
 .250-243 ، ص3/1993ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ  ،29/09/1998قرار بتاريخ  200851ة )ش ب، ش ع، ب ح( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضي -3
 .  141-139 ، ص1999، 2/1998العدد  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
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جكاز  ك يقصد بشخصية الدعكل تقيد المحكمة بالخصكـ المرفكعة عمييـ الدعكل، كعدـ 
 رفع الدعكل مطمقا عمى أشخاص لـ يككنكا ضمف قرار االتياـ المحاؿ عمى المحكمة.

قاعدة تقيد المحكمة بكقائع الدعكل كشخكصيا ال تمنع المحكمة مف تغيير كصؼ  ك 
التيمة، لكف بغير إضافة كقائع جديدة بؿ تمتـز المحكمة كالقاضي بكقائع الدعكل المرفكعة كىك ما 

، حيث ـا.ج.  ؽ( 308/1النقض المصرية، كىك ما جاء أيضا في نص المادة )قضت بو محكمة 
تممؾ المحكمة تعديؿ كصؼ التيمة بإضافة الظركؼ المشددة التي تثبت مف التحقيؽ أك مف 
المرافعة في الجمسة كلك لـ تذكر في أمر اإلحالة أك التكميؼ بالحضكر، كىك نفس مكقؼ المشرع 

 1ائية الفرنسي.ز جراءات الجالفرنسي مف خبلؿ قانكف اإل

لكف عمى العكس مف ذلؾ فالنظاـ القضائي اإلنجميزم أجاز أف يأخذ التعديؿ أشكاال متعددة  
ك ىذا ال يتـ إال بعد  ،سكاء باستبداؿ التيـ أك إضافة تيـ جديدة إلى التيمة التي رفعت بيا الدعكل

 2الدعاء العاـ.إجابة المتيـ عف التيـ المكجية إليو ك أف تككف بطمب مف ا

يك تطبيؽ لمبدأ مف مبادئ العدالة الجنائية فتقيد المحكمة بكقائع الدعكل ك أشخاصيا أما  
كما تحممو مف ضمانات كبيرة لحقكؽ اإلنساف كىك الفصؿ بيف االتياـ ك الحكـ، حيث ال يجكز أف 

 يفصؿ القاضي في دعكل لـ ترفع إليو مف السمطة المختصة كىي سمطة االتياـ.

التكيؼ القانكني  -كف إذا قامت المحكمة الجنائية بتغيير الكصؼ القانكني لمتيمة ل 
 3فعمييا أف تنبو المتيـ كدفاعو إلى تغيير كصؼ التيمة كذلؾ حماية لحقو في الدفاع. -الصحيح

كمف حؽ المحكمة الجنائية استبعاد بعض الكقائع ما دامت الكاقعة الرئيسية التي رفعت بيا  
تمس عمبل بمبدأ مف يممؾ الفصؿ في األكثر يممؾ الفصؿ في األقؿ، خاصة إذا تبيف الدعكل لـ 

 لممحكمة عدـ ثبكت ىذه الكقائع أك كاف مف غير الممكف نسبيا لممتيـ.

بأنو: "إذا لـ  09/03/1983كقد قضت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا بتاريخ  
تختمؼ عف الكاقعة األكلى فإف المحكمة ال  يتضمف التعديؿ إسناد كاقعة مادية أك إضافة عناصر

                                                 
 .299 -297د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .302د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -2

 .309، 305د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -3
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تمتـز في مثؿ ىذه الحالة بتنبيو المتيـ أك المدافع عنو إلى ما أجرتو مف تعديؿ في الكصؼ اقتصر 
 1عمى استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بيا الدعكل".

لمكضكع في : "إف قضاة الممحكمة العميا الجزائرية عمى اآلتي ك قد نص المبدأ االجتيادم 
إعادة تكييؼ الكقائع  فمكاد الجنح ليسكا ممزميف قانكنا بفتح باب المناقشات مع األطراؼ دك 

بأنو يمكف لممحكمة الجنائية إصبلح  فيما قضت محكمة النقض المصرية 2،المعركضة عمييـ"
 3األخطاء المادية الكاردة في قرار االتياـ.

مادم باعتبار أف محكمة الجنايات أخطأت الخطأ الك قد قبؿ المجمس األعمى تصحيح   
 4في المحاكمة ألف قرار اإلحالة لـ يتضمف جميع األشخاص المحاكميف مف طرفيا.

كمبدأ تقيد المحكمة الجنائية بكقائع الدعكل ك أشخاصيا ال يحد مطمقا مف حرية القاضي  
ف نظاـ األدلة القانكنية في تككيف عقيدتو عمى الرغـ مف كجكد العديد مف نظـ اإلثبات الجنائية م

 5إلى نظاـ االقتناع القضائي الحر إلى نظاـ األدلة العممية المختمط.

فحرية القاضي في تككيف عقيدتو، تجعمو يقبؿ جميع األدلة المقدمة مف أطراؼ الخصكمة  
كف الجنائية كلو أف يستبعد أم دليؿ يشؾ فيو، كال تكجد أدلة يمكف أف تفرض عمى القاضي بقكة القان

                                                 
 .311-309، 305، ص السابؽد. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع   -1
المجمة القضائية، قسـ ،26/01/2000قرار بتاريخ  200232قضية النيابة العامة ضد )ؿ ؿ،س ع،ز ح( ممؼ رقـ  -2

 .346-344 ، ص1/2001العدد  الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، لممحكمة العميا، الكثائؽ
بأف: "لمحكمة الجنايات أف تصمح أم خطأ مادم كقع في عبارة االتياـ ما  27/03/1930حيث جاء في حكـ ليا بتاريخ  -3

 ، لفت الدفاع"لـ يكف مف شأنو خداع الدفاع أك اإلضرار بو كىي تممؾ ذلؾ بدكف 

 .319، 311، 310، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع 
المجمة القضائية، ، 29/05/1984قرار بتاريخ  37573قضية )ب ـ( )ـ ع( )ع ـ( )ز ع( )د ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -4

-218 ، ص3/1989عدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ال
220. 

المجمة القضائية، قسـ ، 12/07/1988قرار بتاريخ  54419ك قد جاء في قضية )ع ك( ك مف معو ضد )ـ ع( ممؼ رقـ  -
في  184-181 ، ص3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المستقر عميو قضاء أف التناقض المفضي إلى النقض ىك التناقض المكجكد في بيانات جكىرية في المبدأ االجتيادم:" مف 
اإلجراءات تؤثر عمى صحة الحكـ أما مجرد الخطأ المادم فإنو ال يعد سببا مف أسباب النقض ك مف ثـ فإف النص عمى 

المطعكف فيو المثبت بمحضر المرافعات ك كرقة الحكـ المطعكف فيو بكجكد تناقض بيف تاريخ كرقة األسئمة ك تاريخ الحكـ 
 التكميؼ بالحضكر يعد خطأ ماديا ال يؤثر عمى صحة الحكـ".

 .333، 332د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -5
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لكف القاضي في سبيؿ ذلؾ ممـز بضكابط كشركط تجعؿ مف ىذا االقتناع جادا كمرتبا آلثاره في 
ضمانا لحؽ المتيـ في الدفاع مف ناحية كبعيدا عف أم سمطكية مف  ،محاكمة جنائية عادلة

 1مف تمؾ الشركط: القاضي في أثناء تككيف عقيدتو مف ناحية أخرل، ك

جنائي كامؿ اقتناعو مف أدلة مكجكدة في أكراؽ الدعكل، كفي ىذا ضركرة أف يستمد القاضي ال -1
بأف:" لمحكمة  18/02/1984الصدد قضت محكمة النقض المصرية في حكـ ليا بتاريخ 

المكضكع أف تستمد اقتناعيا بثبكت الجريمة مف أم دليؿ تطمئف إليو طالما أف ىذا الدليؿ لو مأخذه 
 الصحيح في األكراؽ".

بعد مناقشة القضاة ك ( ؽ إ ج، 212ء المحكمة العميا أنو ك تطبيقا لنص المادة )قد جاء في قضاك 
أدلة اإلثبات ك دفاع المتيـ ك اقتناعيـ بعدـ صحة أكجو دفاعو حكؿ إنكار التيمة المنسكبة إليو 

 2تطبيقا سميما لمقانكف.العميا المحكمة  واعتبرت ىك ماك 

قد نصت في  أدلة طرحت أثناء المرافعة بالجمسة، كالقاضي الجنائي ممـز بتككيف عقيدتو مف  -2
عمى أنو: "ال يجكز لمقاضي أف يؤسس حكمو إال عمى أدلة  ؼ( ؽ.ا.ج 427/2سبيؿ ذلؾ المادة )

( 302نكقشت أمامو في مكاجية األطراؼ"، ك نصت المادة ) طرحت عميو أثناء المحاكمة ك
عمى أف:" يحكـ القاضي في الدعكل حسب العقيدة التي تككنت لديو بكامؿ حريتو، كمع  ـؽ.ا.ج. 

 ذلؾ ال يجكز أف يبني حكمو عمى أم دليؿ لـ يطرح أمامو في الجمسة".

( ؽ إ ج أف قضاة المكضكع ال 212حيث اعتبر المجمس األعمى في قراره ك تطبيقا ألحكاـ المادة )
 3أدلة قدمت ليـ أثناء المرافعات ك تـ مناقشتيا حضكريا. يمكف أف يؤسسكا قرارىـ إال عمى

 

                                                 
 .342حتى  335، 333د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 29/01/1991قرار بتاريخ  70690قضية )ب ص( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 .213-211 ص ،4/1992النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
االجتياد القضائي، قرارات ، 21/01/1982ريخ قرار بتا 23008قضية )فركحي لخضر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3

 .67-66 ، ص1987المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، العدد 
قرار  71886ك ىك ما جاء التأكيد عميو كذلؾ في قضية )ص ـ ص( ك )ص أ( ضد )ص ـ أ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

في حكـ لممحكمة العميا ما يمي:" ك لما ثبت أف قضاة المجمس أسسكا قرارىـ حيث جاء  259 ، ص26/06/1994بتاريخ 
بإدانة المتيـ عمى ككنو لـ يقدـ أم حجة كافية لتبرئتو، فإنيـ بذلؾ عكسكا قاعدة عبء اإلثبات التي تقع عمى عاتؽ النيابة 

 العامة في المكاد الجزائية ك متى كاف ذلؾ استكجب إبطاؿ قرارىـ مع اإلحالة".
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طرحو في بكمف الضركرم أف يطرح سؤاؿ اإلدانة في المرافعات ك ليس بعد قفميا ك 
 1لف يتسنى في ىذه الحالة لمدفاع مناقشتو مما يعتبر إخبلال بحقكؽ الدفاع. فإنوالمداكالت 

الشخصي لقضاة محكمة المكضكع كال يطمب  كليذا فالحكـ بالبراءة يتـ بناء عمى االقتناع
كال يرسـ ليـ القكاعد التي يتعيف عمييـ أف  ،منيـ تبياف الكسيمة التي كصمكا بيا إلى ىذا االقتناع

صكات بناء عمى يأخذكا بيا طالما أف األسئمة طرحت بصفة قانكنية كالبراءة تمت بأغمبية األ
 2اة.األجكبة المعطاة كالتي اقتنع مف خبلليا القض

 أف يككف اقتناع القاضي الجنائي عمى أساس دليؿ مشركع مؤسس عمى اجراءات صحيحة. -3

اقتناع القاضي الجنائي عمى اليقيف ال عمى الشؾ ك أف يعكؿ فقط عمى جدية الدليؿ أف يبنى  -4
 ، حيث جاء فيو:13/02/1967كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكـ ليا بتاريخ 

ف تعكؿ في عقيدتيا عمى ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة "لممحكمة أ
ما داـ أنيا اطمأنت إلى جديتيا"، كينبغي كذلؾ أف تككف ىذه الدالئؿ مترابطة فيما بينيا كؿ منيا 

 يسند اآلخر كمستساغة منطقا كعقبل.

ؽ إ ج أف رئيس محكمة  (302ك قد كرد في قضاء المجمس األعمى تطبيقا لنص المادة )
ك ىك متركؾ لتقدير  ،الجنايات لو أف يعرض عمى المتيـ إف لـز األمر أدلة اإلثبات أثناء استجكابو

قضاة المكضكع ك الذيف اطمأنكا أف السكيف المضبكطة ىي التي ارتكب بيا المتيـ جريمة القتؿ 
عرضيا  فإفالسكيف، ك بالتالي ضؼ إلى ذلؾ فالمتيـ لـ يثر أم دفع أماـ المحكمة بضركرة تقديـ 

 3عميو مف قبؿ رئيس المحكمة ليس فيو أم عيب قانكني.

ك بالتالي فقضاة المكضكع ليـ السمطة المطمقة في تقدير الدليؿ كاالطمئناف إلى ما شاؤكا 
 4مف أدلة جدية.

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 06/11/1984قرار بتاريخ  29833قضية )ـ خ( )ع ع( )ز ح( ضد )ب ع( ممؼ رقـ  -1

 .217-214، ص 3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة ، 30/06/1987قرار بتاريخ  50971ممؼ رقـ  قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء الشمؼ ضد )ج ح( )ـ ـ( -2

 ، ص3/1991القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
199-200 . 

القضائية، المجمة ، 04/12/1984قرار بتاريخ  35791قضية )ب ج ـ ـ( ضد )ف ع ك ش ـ( ك مف معيا ممؼ رقـ  -3
 .  237، 236، ص 1/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد

، المجمة القضائية، قسـ المستندات 18/12/1984قرار بتاريخ  17628قضية )ك ج ع( ضد )الجندم ـ ج د( ممؼ رقـ  -4
 . 240-239، ص 2/1989الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف 
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 التكييف القانوني الصحيح لمحكم الجنائي -ثانيا

القانكف الجنائي، بصفة عامة كفي إحقاؽ العدالة  يحتؿ التكييؼ القانكني مكانة ىامة في 
الجنائية بصفة خاصة، كألىمية التكييؼ ذىب أحد الفقياء الفرنسييف إلى القكؿ: " إف القانكف 
الجنائي بأكممو كقؼ عمى مسائؿ التكييؼ"، كىك ما دفع بالفقو الفرنسي إلى تقسيـ التكييؼ إلى عدة 

الكاقعة كتكييؼ الجريمة، كمف حيث السمطة المصدرة صكر فمف حيث مكضكعو قسـ إلى تكييؼ 
لمتكييؼ قسـ إلى تكييؼ قانكني كتكييؼ قضائي، كمف حيث نطاؽ تطبيقو اتخذ شكميف اثنيف 

 1تكييؼ مرتبط بالمكضكع ك آخر متعمؽ بالشخص.

ك ألجؿ تسييؿ عممية التكيؼ صنؼ قانكف العقكبات الفرنسي الجديد الجرائـ بمكجب المادة  
( منو حسب جسامتيا إلى جنايات، جنح، ك مخالفات، كمع ذلؾ انتقد معيار الجسامة 111/1)

قيمة عممية، كقد سيؿ المشرع معرفة مقدار جسامة كؿ جريمة  ةباعتباره معيارا غامضا كليس لو أي
( الخاصة بالجنايات، المادة 131/1) ةالماد بمكجببالنظر إلى نكع كمقدار العقكبة المرصكدة ليا 

 2( الخاصة بعقكبة المخالفات.131/12( الخاصة بعقكبات الجنح كالمادة )131/3)

كذىب جانب مف القضاء كجزء كبير مف الفقو الفرنسي إلى كجكب االعتراؼ بمجمكعة مف  
الجرائـ تككف كسطا بيف المخالفات كالجنح في حاؿ التكييؼ القانكني، كتنقسـ إلى قسميف: الجنح 

 Contraventions" كالمخالفات المجنحة "Délit contraventionnel"المخالفات 

délictuelles لكف محكمة النقض الفرنسية قضت بأف المخالفات المجنحة تعامؿ معاممة ،"
 3المخالفات في المسائؿ التي لـ ينص عمييا المشرع صراحة.

يؼ المادة يك لمتكييؼ القانكني بالغ األىمية في تسبيب األحكاـ الجنائية حيث يعتبر التك 
الخاـ ألم تسبيب قانكني، فصحة أك خطأ التكييؼ القانكني لمكاقعة لف يتجمى إال مف خبلؿ 

                                                 

 .16، 8ص ، 2005د. محمد عمي سكيمـ، التكييؼ في المكاد الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1
 .20د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -2
المشرع جريمة ما بأنيا جنحة، لكنيا تخضع لنظاـ المخالفات، مثمما ىك مكجكدة تككف في حالة كصؼ الجنح المخالفات: " -3

( التي كضعت عقكبة الغرامة في حاؿ عدـ تسديد رسـك 03/09/1956( مف المرسـك الصادر بتاريخ )8في المادة )
الفة عمى الصيد ( الذم فرض عقكبة المخ15/04/1829السيارات، لكف االختصاص أسند لمحكمة الجنح، ككذلؾ قانكف )

 بدكف إذف، لكف أعطى تكييؼ ليذا العمؿ عمى أنو جنحة.

 : ىي مخالفات في أصميا لكف المشرع الفرنسي أخضعيا لنظاـ الجنح".المخالفات المجنحة

 . 24، ص نفسود. محمد عمي سكيمـ، المرجع  -
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 مفالتسبيب كالعبلقة بيف التكييؼ كالتسبيب متعدية في صحتيا كخطئيا، كرقابة آخر محكمة 
درجات التقاضي لصحة األسباب ىي رقابة في أصؿ التكييؼ في حد ذاتو، لكف ال يصاحب 

رة سبلمة تسبيب الحكـ صحة في التكييؼ القانكني لمكاقعة فقد يؤسس التسبيب كفقا لمقانكف بالضرك 
لكف قد ينطكم عمى تكييؼ خاطئ، فالقاضي قد يقع في حكمو في خطأ في تطبيؽ القانكف، كال 

أما إذا صاحبو قصكر في التسبيب فإننا نككف أماـ كجييف  ،يصاحبو بالضركرة قصكر في التسبيب
 1الطعف في الحكـ. مف أكجو

 ،ك فيما يخص التكييؼ في األحكاـ الفاصمة في المكضكع فإنيا ترجع إلى نكعيف اثنيف  
الحكـ الفاصؿ في المكضكع ك القاضي باإلدانة ك بيف الحكـ الفاصؿ في المكضكع كالقاضي 

انكني لمجريمة بالبراءة، ففي الحكـ القاضي باإلدانة يتكجب عمى المحكمة أف تبيف تكافر التكييؼ الق
مف خبلؿ الكقائع كعناصر الدعكل كال يكفي اقتصار كصؼ التيمة كما جاءت في القانكف، كال ييـ 
طبيعة الكقائع أك العناصر سكاء كانت تمثؿ شرطا في الجريمة أك ركنا ماديا فييا أك معنكيا أك أحد 

 تعتبر ظرفا مشددا عناصر ىذيف الركنيف، أما بكاعث الجريمة فبل تدخؿ مف ضمف األركاف كال
لمعقكبة كال عذرا قانكنيا مخففا كما أف إغفاليا كعدـ ذكرىا في الحكـ ال يعيبو، كالعبرة في حكـ 
اإلدانة ىك أف المحكمة بعد أف كقفت عمى أركاف كظركؼ الجريمة في تكييفيا فإنيا غير مطالبة 

 2بالتحدث بإسياب عف كؿ ركف فييا.

رفة الجزائية لمجمس قضاء جيجؿ مف قبؿ المجمس األعمى فقد تـ نقض ك إبطاؿ قرار الغ 
ف قضاة المكضكع أدانكا الطاعف بجريمة التعدم بالترصد لكف مف دكف إبراز عنصر الترصد أل

 3باعتباره ركنا مف أركاف الجريمة المادية.

                                                 
 75الجامعي، اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ، ص د. محمكد عبد ربو القببلكم، التكييؼ في المكاد الجنائية، دار الفكر  -1
- 77. 
  .122، 121محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -2
، المجمة القضائية، قسـ 28/11/1989قرار بتاريخ  58557قضية )ش ع، س ـ، ز ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -3

 .301، ص 4/1991تربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ال
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ، ا30/12/1986قرار بتاريخ  40787قضية )ط ع( )ط ج( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .278-276ص ، 3/1989الحراش الجزائر، العدد النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ك 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ، ا21/01/1986قرار بتاريخ  36742ـ، ف ع( ممؼ رقـ قضية )ص ـ( ضد )ص  -
 .312-310ص ، 4/1989الحراش الجزائر، العدد  النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكيةك 
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تخمؼ ك أما في حالة الحكـ بالبراءة فيكفي أف تبيف المحكمة مف خبلؿ حكميا سند البراءة،  
إشارتيا أك عدـ إشارتيا إلى بعد ذلؾ ركف مف أركاف الجريمة يكفي المحكمة أف تشير إليو كال ييـ 

بقية األركاف األخرل، أما إذا كاف الحكـ بالبراءة بناء عمى قياـ الشؾ لدل المحكمة في صحة 
 التيمة المكجية إلى المتيـ فينبغي أف تبيف المحكمة في حكميا إحاطتيا بظركؼ كمبلبسات

 1الدعكل كمكمف الشؾ.

:" يتعيف عمى المحكمة الجنائية أف تذكر لممحكمة العميا أنو ك قد جاء في المبدأ االجتيادم 
النص القانكني المطبؽ في حالة اإلدانة فقط أما ك قد قضت بالبراءة فميس ىناؾ نص يتعيف ذكره 

 2ك أف الطعف بعدـ ذكره غير مؤسس".

قضاة المكضكع لـ يمتزمكا في تسبيب حكـ البراءة سكل  اعتبرت المحكمة العميا أف فيما
بكجكد اختبلؼ في تصريحات الضحايا حكؿ زمف اقتراؼ الجرائـ مكضكع المتابعة لكنيـ لـ 

كما أف القرار الذم يؤسس  3،( ؽ إ ج379يمحصكا ك يناقشكا الكقائع ك ىك ما يتناقض ك المادة )
نعداـ العمـ( دكف إبراز األسباب ك األدلة التي استند براءة المتيـ عمى انعداـ القصد الجنائي )ا

 4مشكب بالقصكر في التسبيب.فإنو عمييا 

فمف مصمحة المتيـ في تكييؼ الحكـ أف يككف صحيحا كيحدد عقكبة أقؿ مف خبلؿ  
إعطاء الكصؼ القانكني الصحيح لمجريمة، فالجنحة أفضؿ بالنسبة لممتيـ مف الجناية، كلكف الخطأ 

ؼ قد يؤدم إلى تشديد العقكبة في الكقت الذم تعتبر عقكبة أخؼ، كنفس األىمية بالنسبة في التكيي

                                                                                                                                               

، المجمة 10/03/1987قرار بتاريخ  50977قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء قسنطينة ضد )غ ر( ممؼ رقـ  -
، ص 4/1991القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

245-246   . 
 .122، 121ص  د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، -1
، المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة 11/06/1996قرار بتاريخ  154965قضية )ف ع( ضد )ؿ ت( ممؼ رقـ  -2

 .525-523، ص 2003عدد خاص  العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 03/06/1996قرار بتاريخ  145116قضية )ف ع( ضد )ب ـ ك مف معو( ممؼ رقـ  -3

 .140-136 ، ص1998، 1/1996لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،31/05/2000قرار بتاريخ  197546قضية )النائب العاـ( ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -4

 .158-156 ، ص1/2002عدد خاص  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،لممحكمة العميا، الديكاف 
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لممجني عميو كالذم ال يريد أف يفمت الجاني مف الجريمة بغير عقاب أك بعقكبة أخؼ كاألصؿ أنو 
 1يستحؽ عقكبة أشد.

التكييؼ الصحيح يقتضي ضركرة إعماؿ نص القانكف بشكؿ صحيح حيث ال يتقيد ك  
القاضي بالكصؼ القانكني الذم أسند لفعؿ المتيـ، بؿ عميو البحث كتقميب الكاقعة مف كؿ الزكايا 
كلو أف يعدؿ مف ىذا التكييؼ إذا ظير لو أنو غير سميـ، فالتكييؼ بحسب بعض الفقو كاجب عمى 

 القاضي كليس مجرد رخصة.

ت العديدة ما ىك األصمح كليس مف حؽ النيابة العامة أف تختار بمفردىا مف بيف االتياما 
أف يطبؽ عمى المتيـ، بؿ أيضا مف حؽ المتيـ أف يطمب بأف يطبؽ عميو ما ىك الـز كفقط، كأف 
يحتـر حقو في الدفاع مف خبلؿ تكييؼ صحيح لمكاقعة، حيث أف ىذا التكييؼ القضائي تقتضيو 

لكاجب التطبيؽ عمى مف البلـز أف يبحث القاضي عمى النص افقاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات، 
ذا أديف متيـ دكف تحديد نص قانكني كاجب التطبيؽ عمى التيمة المنسكبة إليو فالحكـ  الكاقعة، كا 
معيب لتجرده عف الكصؼ القانكني، لذا رأل جانب مف الفقو البمجيكي أف مبدأ التكييؼ القانكني 

 2قضائية.يقتضي ضركرة تسبيب األحكاـ كضماف دستكرم لمبدأ شرعية القرارات ال

فيما يخص التكييؼ ك مدل ارتباطو الجزائرم ك في ىذا اإلطار جاءت أحكاـ القضاء  
 بالتسبيب كما يمي:

ما يمي:" إف إعادة تكييؼ كقائع مف جناية لممجمس األعمى فقد جاء في المبدأ االجتيادم 
يعد تعميبل إلى جنحة عمى أساس الظركؼ االجتماعية لممتيميف ك كجكدىـ بالخدمة الكطنية ال 

 3قانكنيا ك ال يغير مف إعادة تكييؼ األفعاؿ المنسكبة لممتيميف أم عامؿ أك ظرؼ شخصي آخر".

ك بخصكص التعكيض عف الضرر المعنكم الناجـ عف ارتكاب جنحة القتؿ ك عدـ كجكد 
رىـ رخصة القيادة فقد جاء في المبدأ االجتيادم:" إذا كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع أف يعممكا قرا

مف حيث منح التعكيض ك ذلؾ بذكر مختمؼ العناصر التي اعتمدكا عمييا فعبل فإف الكضع يخالؼ 

                                                 

 .82-80د. محمكد عبد ربو القببلكم، المرجع السابؽ، ص  -1

 .168، 166، 165د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -2

قسـ الكثائؽ لممحكمة  المجمة القضائية،، 13/11/1984قضية ) ف ع( ضد )ك ؼ( ممؼ رقـ غير كاضح قرار بتاريخ  -3
 .307-306 ، ص2/1989العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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ذلؾ إذا كاف التعكيض يتعمؽ بالضرر المعنكم، ألنو يرتكز عمى العنصر العاطفي الذم ال يحتاج 
 1إلى تعميؿ، ك بذلؾ يككف القرار غير محتاج لتعميؿ خاص".

كرائيا القاضي الجنائي بحدكد الدعكل مف حيث األشخاص  كتتقيد المحكمة الجنائية كمف 
كالعينية نظرا الرتباطيا بالنظاـ العاـ، ىذا األخير يتصؿ بدكره بمبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ 
كالتحقيؽ، كيترتب حسب القضاء الفرنسي عمى ذلؾ جكاز إثارة عيب تجاكز الحكـ لحدكد الدعكل 

 2قو بالنظاـ العاـ.أماـ محكمة النقض ألكؿ مرة لتعم

الدافع ك الباعث مف األحكاـ القضائية ىك ما يمكف محكمة إف فك بحسب الفقة البمجيكي  
 3النقض البمجيكية مف رقابة قانكنية القرارات القضائية.

ك التكييؼ مفركض عمى قاضي التحقيؽ في فرنسا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية فيما  
االتياـ أف تضيؼ كؿ األسانيد القانكنية التي ترتبط بكقائع االتياـ يخص قضاء اإلحالة أف لغرفة 

كتنتج مف التحقيؽ حتى كلك لـ تكف كاردة في أمر قاضي التحقيؽ كال حتى في االتياـ االفتتاحي، 
كما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكـ آخر ليا أف قرارات االتياـ ال تمتمؾ حجية الشيء 

حالة المتيـ إلى محكمة الجنايات كماعدا ذلؾ المقضي فيو إال في أمري ف اثنيف: تكجيو التيمة كا 
 فإنو يجكز تعديؿ التكييؼ عف طريؽ األسئمة االحتياطية.

ك ىناؾ اتفاؽ فقيي كقضائي في فرنسا عمى أنو ما داـ أف التكييؼ مسألة قانكف كأف أم  
محكمة في درجات التقاضي  خطأ فيو ىك خطأ في تطبيؽ القانكف، فإنو لف يفمت مف رقابة آخر

 )محكمة النقض(.

دعكل جنائية تختص  ةكقد قضت محكمة النقض الفرنسية أف محكمة المكضكع في أي 
بأمريف اثنيف، بحيث يتمثؿ األمر األكؿ في إثبات الكقائع كسمطتيا نيائية في ذلؾ، أما األمر الثاني 

 4نقض.فيك سمطتيا في التكييؼ كىي سمطة خاضعة لرقابة محكمة ال

                                                 
، 10/12/1981قرار بتاريخ  24500قضية )رباحي مخمكؼ( ضد )بادم محمد، بادم عمي، النيابة العامة( ممؼ رقـ -1

 .88-87 ، ص1987لممطبكعات الجامعية الجزائر، العدد  االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني
 .212د. محمكد عبد ربو القببلكم، المرجع السابؽ، ص  -2

3
- Paul Maffei, La motivation des décisions judiciaires en matière répressive et son contrôle par 

la cour de cassation de Belgique, revue de droit pénal et de criminologie, éditions La charte 

Bruxelles, n˚9-10  septembre-octobre 2009, p 889,890. 

 .175 - 170د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -4
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" مف المقرر قانكنا أف األحكاـ :لممجمس األعمى أنو في المبدأ االجتيادم مما جاءك  
القرارات الصادرة بعقكبة يجب أف تتضمف ذكر النصكص القانكنية المطبقة ك إال كقعت تحت ك 

بتو القانكنية عمى ىذه األحكاـ طائمة البطبلف إذ بدكف ذلؾ ال يتسنى لممجمس األعمى ممارسة رقا
 1مف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا لمقانكف".ك 

قضاة المكضكع لتقدير مبمغ التعكيضات الممنكحة لمضحية يدخؿ ضمف السمطة التقديرية ك 
ك ال رقابة عمى قضائيـ مف المجمس األعمى متى كاف ىناؾ تعميؿ كاؼ كاإلشارة إلى عناصر 

 2بعد مناقشتو بصفة مدققة.تقدير التعكيض المستمدة مف تقدير الخبير 

:" يجب عمى أنو أما في ما يخص التعكيضات المدنية فقد جاء في المبدأ االجتيادم
المجمس القضائي أف يبرز جميع عناصر تقدير التعكيضات المدنية كذكر سف الضحية ك مدة 

ر ليتأتى انقطاعيا عف العمؿ، ك مبمغ أرباحيا اليكمية أك الشيرية ك غير ذلؾ مف عناصر التقدي
 3لممجمس األعمى مراقبتو عمى القضاء الذم أتى بو القرار المنتقد".

أما فيما يخص القصد الجنائي فإنو ال رقابة لمحكمة النقض عميو مطمقا بؿ يخضع لكامؿ  
 4السمطة التقديرية لقضاة المكضكع.

بؿ  ك المشرع الفرنسي مف جانبو لـ يجعؿ مف التكييؼ حقا مطمقا ال يخضع ألم قيد 
أخضعو لبعض القيكد في جرائـ الصحافة كالغش، حيث يكاد يجمع الفقو كالقضاء ىناؾ عمى أف 
المحكمة الجنائية المختصة بجنح النشر مقيدة بما كرد مف أفعاؿ في كرقة االتياـ كال تستطيع 

عمى ضركرة  1881يكليك  29( مف قانكف 80مجاكزة ذلؾ أك الخركج عميو، حيث نصت المادة )

                                                 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 31/12/1984قرار بتاريخ  36867قضية )ص ـ( ضد )أ ج( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 .303 ، ص4/1989العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد  النشر لممحكمةك 
المجمة القضائية، ، 06/06/1989قرار بتاريخ  44827قضية )ـ ع، ـ ؿ( ضد )ب ج، ب ح( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

 . 294-290 ، ص4/1991ش الجزائر، عدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحرا
، 07/06/1983قرار بتاريخ  25878قضية )بف عامر نذير( ضد )خميفي عمر، حمزة عمار، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -3

 . 73-71 ، ص1987االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، عدد 
المجمة القضائية،  24/11/1987،  قرار بتاريخ 55206في قضية )ب ص( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ ك ىك ما جاء  -4

-203 ، ص4/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
رتكاب الجريمة ليست مف المسائؿ القانكنية التي :" مف المستقر عميو قضاء أف البحث في نية المتيـ ك قصده عند ا205

تخضع لرقابة المجمس األعمى إنما األمر مكككؿ فييا إلى قضاة المكضكع، ك يكفي إلثبات القصد الجنائي أف يككنكا بنكا 
صمكا قضاءىـ عمى صحة الكاقعة ك نسبتيا إلى المتيـ ك بما استنتجكه مف ظركؼ الدعكل ك مبلبساتيا شرط أف يككف ما تك 

 إليو سائغا منطقا ك قانكنا".   
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د األفعاؿ المنسكبة لممتيـ ككصفيا القانكني كالنص العقابي في كرقة التكميؼ بالحضكر، تحدي
غفاؿ ىذه البيانات كميا أك بعضيا يؤدم إلى بطبلف التكميؼ بالحضكر كىذا حسب الفقو الفرنسي  كا 

انكف ( مف ق8حماية لحقكؽ الدفاع ليذه الفئة، كنفس االستثناء بالنسبة لجرائـ الغش بمكجب المادة )
ك التي نصت عمى أف: "المحاكمة التي تجرم استنادا إلى ىذا القانكف يتعيف أف  1905الغش لسنة 

 1تبدأ كتنتيي طبقا لنفس النصكص".

يجكز لغرفة االتياـ أيا كاف قرار قاضي التحقيؽ أف  ؼؽ.إ.ج  (202ك بمكجب المادة ) 
التي لـ ترد في قرار اإلحالة كحتى كلك  تحقؽ في الكقائع المحالة عمييا، كحتى في الكقائع الجديدة

كانت ىذه الكقائع مستبعدة بأمر قاضي التحقيؽ أك غير كاردة في صحيفة الدعكل، لكف يشترط 
حتى يتـ قبكؿ الكقائع الجديدة أمريف اثنيف: أكليما ىك أف تككف كقائع نتجت عف جريمة كمف 

( 204إثر التحقيؽ، بؿ ك أجازت المادة )طبيعة جنائية، أما األمر الثاني أف تككف قد نتجت عمى 
مف نفس القانكف كاستثناء مف شخصية الدعكل الجنائية إمكاف إدخاؿ متيميف جدد لكف بشرط 
إجراء تحقيؽ تكميمي حماية لحؽ ىؤالء في تقديـ دفاعيـ، كما أف لمحكمة الجنايات بمكجب المكاد 

افة أم ظرؼ يطرأ عمى الدعكل ( ؽ.ا.ج إيطالي إمكانية إض517ك ) ؼ.ا.ج ؽ( 351، 350)
إضافة ىذه  عدـ إمكاف ؼ .ا.جؽ( 350أثناء المرافعات، كيشترط في فرنسا بمكجب المادة )

الظركؼ دكف أف تككف محبل لؤلسئمة االحتياطية، ألف القانكف الفرنسي يأخذ بنظاـ المحمفيف، كىك 
 2عف المرافعات. شرط غير الـز في القانكف المصرم الذم يمكف أف يضيؼ أف ظرؼ ينتج

( ؽ إ ج، فالمحكمة إذا خمصت مف المرافعة ك تأكد لمقضاة 306/2ك تطبيقا لنص المادة ) 
أف الكاقعة تمثؿ كصفا قانكنيا مخالفا لما تضمنو حكـ اإلحالة قاـ الرئيس بكضع أسئمة احتياطية 

 3مثمما ىك منصكص عميو قانكنا ألجؿ إعادة التكييؼ.

                                                 

 .184، 182، 181د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -1

 .202، 200، 199، 196، 195، ص نفسود. محمد عمي سكيمـ، المرجع  -2

، 02/02/1988قرار بتاريخ  52391قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سطيؼ ضد )ع ع( ك مف معو ممؼ رقـ  -3
، 2/1991القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة 

 .188-187 ص
، 22/11/2006قرار بتاريخ  430866ك ىك ما جاء كذلؾ النص عميو في قضية النيابة العامة ضد )ؾ ح( ممؼ رقـ  -

 .577-573 ، ص1/2007لجزائر، العدد مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ا
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في المبدأ االجتيادم:" يعد تجاكزا لمسمطة قياـ المحكمة الجنائية لكف قضت المحكمة العميا 
بالجمع بيف الكصؼ الخاطئ لمكاقعة الكاردة بقرار اإلحالة ك تصحيحو بكصؼ آخر ضمف نفس 

 1السؤاؿ".

( ؽ.ا.ج ؼ ككذلؾ الحاؿ في إيطاليا 315كيمكف تعديؿ التيمة في فرنسا بمكجب المادة ) 
 2.إيطالي ( ؽ.ا.ج.516بمكجب المادة )

كمبدأ تقيد القضاء بحدكد الدعكل مف حيث العينية كاألشخاص يمتد إليو االستثناء في حالة  
التصدم كىك سمطة محكمة الجنايات كمحكمة النقض في مصر أف تحرؾ دعكل أخرل بكقائع 

كيقتضي ذلؾ اعتبارات المصمحة العامة في بسط  ،جديدة كمتيميف جدد لكجكد صمة بيف الدعكييف
يد مف الرقابة عمى أعماؿ النيابة العامة ألجؿ تجنب إفبلت المجرميف مف العقاب كتدارؾ أم مز 

 سيك أك خطأ قد يحصؿ، لكف ينبغي أف يتـ ذلؾ مع ضماف حماية حقكؽ اإلنساف.

كالتصدم قد يككف إجراء مف إجراءات االتياـ إذا كاف بصدد جريمة جديدة لـ يشمميا  
شكؿ دعكل جديدة، أما إذا تناكؿ التحقيؽ االبتدائي الكقائع أك  التحقيؽ االبتدائي كيككف في

المتيميف لكف لـ يرد ذلؾ في قرار اإلحالة فإف التصدم في ىذه الحالة ال يعتبر تحريكا لدعكل 
جنائية جديدة، لكف يشترط في ىذه الحالة األخيرة أال يمس ىذا التصدم أم قرار قضائي بأال كجو 

ة بالنسبة إلى الكقائع كالمتيميف الجدد ما لـ تظير دالئؿ جديدة قبؿ انقضاء إلقامة الدعكل الجنائي
الدعكل الجنائية بمضي المدة، كحؽ التصدم جكازم لممحكمة كليست مجبرة عمى األخذ بو حتى 

 3كلك كاف عمى إثر طمب تقدـ بو الخصكـ.

لغرفة االتياـ نائب العاـ ك لكؿ مف قاضي التحقيؽ كالأما في الجزائر فإنو يمكف في أثناء التحقيؽ 
 ج.( ؽ إ187، 181، 175مكجب المكاد )أف يأمركا بإجراء التحقيؽ مف جديد لظيكر أدلة جديدة ب

( ؽ إ ج أف 276ك في أثناء المحاكمة فإنو يجكز لرئيس محكمة الجنايات بمكجب المادة )
عناصر جديدة بعد صدكر يأمر بإجراء تحقيؽ أك أكثر، إذا رأل أف التحقيؽ غير كاؼ أك ظيرت 

قرار اإلحالة ك لو أف يفكض في سبيؿ ذلؾ قاض مف أعضاء المحكمة، عمى أف يطبؽ عمى ىذا 
 التحقيؽ األحكاـ الخاصة بالتحقيؽ االبتدائي.

                                                 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 24/06/2003قرار بتاريخ  320583قضية النائب العاـ ضد )ق ـ( ممؼ رقـ  -1

 .443-440 ، ص1/2003العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .207ص  ،السابؽد. محمد عمي سكيمـ، المرجع  -2

 .220، 219، ص نفسود. محمد عمي سكيمـ، المرجع  -3
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( ؽ إ ج بأف يساؽ 312ك نفس األمر أثناء المرافعات فقد يأمر الرئيس بمكجب المادة ) 
الجميكرية إلعادة فتح التحقيؽ، لكف بشرط أف تتمسؾ النيابة المتيـ الذم قضي ببراءتو إلى ككيؿ 

 العامة بحؽ المتابعة. 

كفي حاؿ تعديؿ التيمة يشترط تنبيو المتيـ حيث يعتبر حؽ الدفاع حقا جكىريا في شرعية  
الدعكل الجنائية، كال يمكف التذرع بقدرة المتيـ عمى التعرؼ كاإلحاطة بحقيقة الجريمة ك الكقائع 

 يعاقب عمييا كينبغي كذلؾ تمكينو مف الكقت لتحضير دفاعو.التي س

كلـ يتطمب القانكف المصرم شكبل معينا لتنبيو المتيـ إلى أم تعديؿ قد يطرأ عمى تكييؼ  
التيمة، بؿ يكفي تنبييو إلى ذلؾ بأية كسيمة تراىا المحكمة مجدية، كقد استكجبت محكمة النقض 

 ي مستندات الدعكل أك في الحكـ أك القرار الصادر. البمجيكية أف يككف التنبيو صريحا ف

( ؽ إ ج يبمغ النائب العاـ بكتاب مكصى كبل مف 182في الجزائر فإنو بمكجب المادة )ك  
الخصكـ ك محامييـ بتاريخ نظر القضية، بشرط االلتزاـ بعنصر الزمف عند تبميغيـ ك ذلؾ قبؿ 

( أياـ في غير ذلؾ مف 5لحبس المؤقت ك )( ساعة مف تاريخ الجمسة عمى األقؿ في حالة ا48)
األكضاع األخرل، ك في أثناء ىذه الميمة يستطيع دفاع المتيميف ك المدعي المدني االطبلع عمى 

 الممؼ ك ما يكجد فيو مف طمبات النائب العاـ عمى مستكل قمـ كتاب غرفة االتياـ.

ىذه القاعدة يعكد إلى  كقد أكعز بعض الفقو البمجيكي أف أساس كمنشأ حرية الدفاع في 
القانكف الطبيعي الذم يعتبر أقدـ مف كؿ القكانيف االنسانية، ألف ىناؾ بعض الحقكؽ تستمد 
طبيعتيا مف إنسانية الفرد في حد ذاتو كال تقبؿ التجزئة أك االنفصاؿ عنو بأم حاؿ كال تكتسب 

يعتبر االلتزاـ بتنبيو المتيـ إلى  بالتقادـ كما أنو ال يمكف التنازؿ عنيا ىذا مف جية، كمف جية ثانية
 1تعديؿ التكييؼ القضائي لمتيمة مف مقتضيات مبدأ المكاجية.

ك بمكجب الرأم الغالب في الفقو كالقضاء باعتبار أف التكييؼ ىك مسألة قانكف ال كاقع  
)مكضكع(، كما داـ حسب بعض الفقو المصرم أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف ال كاقع، فإنو 

منح أجبل لتحضير دفاعو إف ىك طمب أف ي بمغ المتيـ كمدافعو كيينبغي عند تعديؿ التيمة أف 
 2ذلؾ.

 

                                                 
 .249 -247د. محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  -1

 .252د. محمد عمي سكيمـ، المرجع نفسو، ص  -2
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 ضرورة تسبيب الحكم و كتابتو رع الثاني: الف

التي استندت عمييا المحكمة في  1يقصد بالتسبيب مجمكعة الكقائع كاإلثباتات القانكنية، 
لب الحكـ  التسبيب ىك جكىر ك القرار الصادر إما باإلدانة أك بالبراءة، كفي منطكؽ الحكـ أك 

يبيف  تخمرت طكاؿ إجراءات المحاكمة، كالجنائي فيك المعبر الحؽ عف قناعة القاضي التي 
حاطتو بيا كمدل تطبيقو لمقانكف بشكؿ صحيح باإلضافة  2،بكضكح مدل إلمامو بظركؼ الدعكل كا 

 3إلى أف اإلجراءات في المحاكمة تككف مكتكبة ك مف ضمنيا كتابة الحكـ.

عمييا كحسب محكمة النقض المصرية فإف بياف أسباب الحكـ ىك بياف لؤلدلة التي بنى  
القاضي اقتناعو بشكؿ مفصؿ كأنو ال يكفي أف يرد الحكـ بيذا الشكؿ: "إف التيمة ثابتة مف 

التحميؿ الكيماكم"، فيذا الحكـ بحسب المحكمة  الكشؼ الطبي ك مف شيادة الشيكد ك التحقيقات ك
 4يجب نقضو. يعتبر عار مف األسباب ك

ما نصو:" مف المستقر عميو قضاء أف أحكاـ الجزائرم قد جاء في االجتياد القضائي ك  
المحاكـ الجنائية التي يجمس لمحكـ فييا محمفكف مساعدكف مع القضاة المحترفيف ليس الزما تعميميا 

مف كقانكنا، ك ك تقكـ األسئمة المكضكعة ك األجكبة عنيا مقاـ التعميؿ فييا متى كانت سائغة منطقا 
 5بالقصكر في التسبيب غير جدم ك قائـ عمى غير أساس"، ثـ فإف النعي عمى القرار المطعكف فيو

 6أما تخفيض العقكبة فإنو ال يتطمب تسبيبا خاصا.

                                                 
"ال زاؿ البعض يطرح فكرة الفرؽ بيف القانكف ك الكاقع، لكنيا ظيرت كمشكمة في التمييز بينيمػا فػي ظػؿ القػانكف الركمػاني،  -1

حيث أسند الركماف الفصؿ في المسائؿ القانكنية إلى القاضي كأسندكا لمبريتكر الفصؿ فػي المسػائؿ الكاقعيػة )المكضػكعية(، أمػا 
لقاضػي يفصػؿ فػي أم دعػكل بػالنظر إلػى الكقػائع كيطبػؽ القػانكف الػبلـز عمييػا"، د. محمػد عمػي اآلف فبل يطرح ىػذا المشػكؿ فا

 .12الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية، ال تكجد دار نشر، كال تاريخ نشر، ص 
 .432د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

3
-Damien Vandermeersch, Ibid, p 772. 

 .434، 433د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -4

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 23/10/1990قرار بتاريخ  75935قضية رقـ ممؼ  -5
 .184-182 ، ص2/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 04/05/2005قرار بتاريخ  315003ممؼ رقـ  قضية النيابة العامة ضد )ح ؼ( -6
 .507-505 ، ص2/2005الجزائر، العدد 
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( ؽ إ ج فإنو عمى اعتبار أف تكييؼ الكقائع يدخؿ ضمف 379ك تطبيقا ألحكاـ المادة )
مكف السمطة التقديرية لقضاة المكضكع إال أنو يشترط أف ينسجـ التكييؼ ك كقائع الدعكل حتى ي

 1لمحكمة النقض )المجمس األعمى( بسط رقابتو عمى صحة التكييؼ مف عدميا.

ك التسبيب بمكجب التشريعات الحديثة ليس برخصة بؿ ىك التزاـ يقع عمى عاتؽ المحكمة،  
لكف قد يختمؼ التسبيب بكجكد عديد االعتبارات، فيناؾ تسبيب يقكـ عمى اعتبارات شخصية كآخر 

ضكعية، ك ىناؾ نكع آخر مف التسبيب مف حيث النمكذج كالنمط يقسـ إلى يقكـ عمى اعتبارات مك 
تسبيب مسيب مثمما يحصؿ في ألمانيا كسكيسرا كىناؾ تسبيب مكجز كالذم انتقده الفقو 
األنجمكسكسكني، ك ىناؾ تسبيب كسط بيف المكجز كالمسيب، ك البعض في الفقو كالقضاء قسـ 

المتعارؼ عميو في  السبب الصريح ك خر ضمني، كالسبب مف حيث كجكده إلى سبب صريح كآ
 أم منطكؽ في الحكـ ال يككف لو كجكد إال مف خبلؿ الكتابة.

أما السبب الضمني فقد أخذ بو القضاء الفرنسي كالمصرم عمى حد سكاء، كىك كؿ تعبير  
و غير مباشر يمكف أف يستنتج منو بطريؽ غير مباشرة مبررات منطكؽ الحكـ كمثالو ما قضت ب

محكمة النقض المصرية، بأف المحكمة غير مجبرة عمى الرد عمى جميع ما يقكلو المتيـ مف أكجو 
الدفاع المكضكعية، كيكفي أف تقديـ األدلة عمى اقتراؼ المتيـ لمجريمة كاؼ لصدكر الحكـ 

 2باإلدانة، كىك ما يحمؿ داللة ضمنية عمى أنيا لـ تأخذ بدفاعو.

بكتابتو فقد جاء النص عميو مف قبؿ المشرع الجزائرم بأف  ك نظرا الرتباط تسبيب الحكـ 
( منو، في أثناء تشكيؿ محكمة الجنايات أف 257ألـز قانكف اإلجراءات الجزائية بمقتضى المادة )

( ؽ إ ج عمى 314يحضر في جمسة المحاكمة كاتب يدكف كؿ ما يدكر فييا، كما نصت المادة )
لشكمية أثناء كتابة حكـ محكمة الجنايات ك يجب أف يكقع ضركرة مراعاة مجمكعة مف اإلجراءات ا

( أياـ عمى األكثر مف تاريخ النطؽ بالحكـ، ك نفس الشيء فيما يخص 3مف الرئيس في خبلؿ )
 ( ؽ إ ج. 380الحكـ الصادر في الجنح بمكجب المادة )

ك لـ تيـ ك قد جاء في قضاء المحكمة العميا أف قضاة المجمس أىممكا كثائؽ تيـ دفاع الم 
ك لـ يجيبكا عمى الدفع المتعمؽ بحيازتو لمقطعة األرضية التي استفاد بيا بمكجب قرار يتطرقكا إلييا 

                                                 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 23/10/1984قرار بتاريخ  32752قضية )أ ج( ضد )ع ب( )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 . 322-320 ، ص4/1989التربكية الحراش الجزائر، عدد النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ك 
 - 50، 9، ص 1988د. محمػػد عمػػي الكيػػؾ، أصػػكؿ تسػػبيب األحكػػاـ الجنائيػػة، ال تكجػػد دار نشػػر، اإلسػػكندرية، مصػػر،  -2

54 ،174 ،175 ،177 ،179. 
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ك اتيامو في ىذه الحالة بجريمة الرعي في ممؾ الغير غير مكتممة األركاف ك ال  ،صادر مف الكالي
ات الختامية التي أكردىا ( ؽ ع ك بالتالي فالمحكمة لـ تجب عمى المذكر 413تطبؽ عمييا المادة )

 1دفاع المتيـ ك ىك ما يمثؿ خرقا كاضحا لحقكؽ الدفاع.

عمى ضركرة أف يككف الحكـ  ـ( ؽ.ا.ج. 310كقد أكجب المشرع المصرم في المادة ) 
الصادر بالبراءة مشتمبل عمى بياف األسباب التي بني عمييا، كذلؾ بإظيار األسانيد القانكنية 

كىك ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية كاعتبرتو شرطا مف  2لبراءة،كالحجج المنتجة لحكـ ا
حاطة  شركط صحة الحكـ حيث ينبغي أف يشمؿ الحكـ بالبراءة عمى ما يفيد تمحيص الدعكل كا 

 3ؤدم إلى إبطاؿ الحكـ.ي  المحكمة بكؿ ظركفيا كبأدلة اإلثبات كعدـ ذكر ذلؾ 

( ؽ إ ج أف أم حكـ أك قرار ينبغي 379) حيث اعتبر المجمس األعمى ك كفقا لنص المادة 
أف يشتمؿ عمى أسباب مبررة لمنطكقو فقضاة المجمس لما قضكا ببراءة المتيميف معتمديف عمى 
عنصرم االستفزاز ك الدفاع الشرعي مف غير أم تحميؿ لمكقائع فإف قرارىـ حسب المجمس األعمى 

 4مشكب بالغمكض ك انعداـ التعميؿ.

غير ممزمة  لكنيابياف األسباب بذكر األدلة المؤثرة في تككيف عقيدتيا المحكمة ممزمة في ك  
يكتسي التسبيب أىمية كبيرة في حماية حقكؽ اإلنساف فبفضمو يطمئف ، حيث بذكر جميع األدلة

، كما أنو يكتسي ضمانة ىامة ضد تعسؼ  الناس إلى عدالة األحكاـ كخاصة فيما بيف الخصـك
 راقبة.القضاة ألف أحكاميـ تخضع لمم

ك قد قضت محكمة النقض المصرية بأف حؽ المتيـ في معرفة أسباب الحكـ الصادر  
 5ضده ىك كفالة بحد ذاتو لحقكؽ ككرامة المتيـ كىك ضماف دستكرم ىاـ لحؽ الدفاع.

                                                 
جمة القضائية، قسـ الم، 25/04/1995قرار بتاريخ  100702قضية )ؾ ح( ضد )ع ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 .240-237 ، ص1/1995المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .434د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

 .302إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -3

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف  ،04/07/1989قرار بتاريخ  53664الممؼ رقـ -4
 .(193-191) ، ص2/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 .436، 434، ص نفسود. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -5
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فالتسبيب يحمي حقكؽ الدفاع ألنو يحمي بشكؿ مباشر مبدأ المكاجية بيف الخصكـ كذلؾ  
دلة الخصكـ كمكاجيتيـ بيا بكؿ جدية، حتى يكتمؿ اقتناعو بالحكـ مف خبلؿ مناقشة القاضي أل

 1الذم سيصدره بناء عمى ىذه األدلة ك الكقائع.

( 111كنظرا ألىمية التسبيب فقد نصت عميو دساتير دكؿ عدة حيث نصت عميو المادة ) 
كذلؾ ألنو ( مف الدستكر البمجيكي، كالتسبيب يأخذ أىميتو 97مف الدستكر اإليطالي، كالمادة )

 2أصبح قاعدة مف قكاعد النظاـ العاـ تمتـز بيا المحاكـ عمى اختبلؼ درجاتيا.

عمى ضركرة أف تككف األحكاـ مسببة لكنو أتى  1996لعاـ كقد نص الدستكر الجزائرم  
(:"تعمؿ األحكاـ القضائية 144بمصطمح "التعميؿ" بدال مف "التسبيب"، ك ذلؾ بمكجب المادة )

( بمكجب التعديؿ الدستكرم رقـ 162، كالتي تحكلت إلى الرقـ )مسات عبلنية"كينطؽ بيا في ج
 مع استحداث فقرة ثانية جديدة تنص عمى ضركرة أف تككف األكامر القضائية أيضا معممة. 16/01

كمف البلـز عمى المحكمة في أثناء التسبيب أال تجتزئ مف الكاقعة بشكؿ يخؿ بحقكؽ  
كـ تبياف الكاقعة التي استكجبت العقكبة بيانا كافيا كجميع الظركؼ الدفاع بؿ يجب أف يضمف الح

المحيطة بيا، كما نصت محكمة النقض المصرية عمى أف عدـ بياف النص القانكني الذم يتضمف 
تجريـ الفعؿ كالعقاب عميو يؤدم إلى بطبلنو، ألنو بياف جكىرم تقتضيو قاعدة شرعية الجرائـ 

 3ب ذكر النص القانكني أف يذكر حرفيا بؿ يكفي اإلشارة إلى رقمو.كالعقكبات لكف ليس معنى كجك 

:" مف المبادئ القضائية العامة أنو ال لممحكمة العميا أنو في المبدأ االجتيادمكرد كقد  
يجكز تجزئة الكقائع عندما تككف دالئؿ االقتناع مشتركة كمف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ 

 لجكىرية لئلجراءات.يعد مخالفة لمقكاعد ا

ك لما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاة االستئناؼ قضكا بفصؿ قضية أحد المتيميف عف 
اآلخر، مع أف األفعاؿ كاحدة ك أدت إلى نتيجة كاحدة يككنكف بذلؾ قد خالفكا القكاعد الجكىرية 

 4لئلجراءات".

                                                 
 .69د. محمد عمي الكيؾ، أصكؿ تسبيب األحكاـ الجناية، المرجع السابؽ، ص  -1

 .439، ص السابؽد. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع  -2

 .454، 452، 450د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص  -3

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 02/04/1991قرار بتاريخ  69676الممؼ رقـ  -4
 .   205-203 ، ص1/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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مى لمقضاء ألنو تمت إدانة ك قد جاء نقض ك إبطاؿ الحكـ القضائي مف قبؿ المجمس األع
ك عقاب المتيـ بتيمة التيديد العمني ك اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ك حمؿ سبلح محظكر لكف مف دكف 

 1ىذه األفعاؿ المجرمة.عمى اإلشارة إلى النصكص القانكنية التي تعاقب 

كما قضت محكمة النقض المصرية أنو: "ال يكجد في القانكف ما يمنع محكمة الجنايات  
ند إعادة محاكمة المتيـ الذم كاف غائبا مف أف تكرد األسباب ذاتيا التي اتخذىا الحكـ الغيابي ع

 2الساقط قانكنا أسبابا لحكميا ما دامت تصمح في ذاتيا إلقامة قضائيا باإلدانة".

كما اعترفت محكمة النقض المصرية بأف القانكف يكازف بيف حقكؽ االتياـ كبيف تقديس  
حقكؽ الدفاع، ك رتب ضمانات لممتيميف ال يمكف اإلخبلؿ بيا، كبما أف المبدأ الذم يقكـ عمى 

تطبيقو مراعاة أمريف اثنيف: حقكؽ  عندائية ىك حؽ الدفاع الحر فإنو ينبغي ز حمائية اإلجراءات الج
 المتيميف مف ناحية كحقكؽ الييئة االجتماعية عمى العمـك مف ناحية أخرل. غير

ف اكتفت باإلشارة إليو   فقط كليذا ينبغي سرد الدليؿ الذم اعتمدتو المحكمة في تسبيبيا كا 
 3دكف ذكر مضمكنو كاف الحكـ مشكبا بالقصكر في التسبيب.مف 

ف قبؿ قضاة االستئناؼ بناء عمى أكراؽ أف إدانة المتيـ مسابقا فقد اعتبر المجمس األعمى  
الممؼ ك ما دار مف نقاش في الجمسة دكف ذكر ىذه األفعاؿ التي تككف التيمة بشكؿ كاضح ك ال 
ظركفيا الزمانية ك الدالئؿ التي اعتمدكىا لئلدانة اعتبرىا المجمس بمثابة حرماف لو مف ممارسة 

 4حقو في الرقابة.

                                                 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 30/12/1986قرار بتاريخ  39981قضية )ب ض( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1

 .275-273 ، ص3/1989لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة ، 13/01/1987قرار بتاريخ  45268)ف ع( ممؼ رقـ قضية )ش ع( ك مف معو ضد أيضا في ك ىك ما أكدتو 

 ، ص3/1990القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
217-219  . 

 .299إبراىيـ سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص  -2

 .455، 453 د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص -3

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 20/12/1988قرار بتاريخ  52013قضية )ـ ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -4
 .313-312 ، ص2/1990لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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معناصر التي اعتمدكىا في تقدير لقضاة المجمس ـ تبياف عدكما اعتبر المجمس األعمى أف 
 1التعكيض ىك بمثابة قصكر التسبيب.

 2ك يقتضي تسبيب الحكـ مجمكعة مف الشركط ينبغي تكافرىا كىي:

أف تككف األسباب كاضحة كمفصمة، لذلؾ اعتبرت محكمة النقض المصرية أف الحكـ يعتبر  -1
اكتفى بالقكؿ: "التيمة ثابتة في التحقيقات كالكشؼ الطبي"، خاؿ مف األسباب كقضت ببطبلنو ألنو 

 ككذلؾ الحكـ القائؿ بأف التيمة ثابتة مف شيادة الشيكد بالجمسة دكف تبياف مف يككف ىؤالء الشيكد.

:" إف اكتفاء قضاة االستئناؼ في تسبيب ما مفاده قرار لممجمس األعمى األسبؽفي نص كقد جاء 
يمة ثابتة متكافرة حسب مضمكف الممؼ كالمناقشة التي جرت بالجمسة دكف قرارىـ بالتصريح بأف الت

تكضيح ما ىذه العناصر، كما أف االكتفاء في الحيثيات بككف قاضي الدرجة األكلى أصاب في 
حكمو كالحاؿ أف حكمو كاف خاليا مف التسبيب تماما كدكف ذكر النصكص القانكنية التي طبقت 

 3ؽ إ ج. (500)، يعرض قضاءىـ لمنقض كفقا ألحكاـ المادة سكاء في الحكـ أك في القرار

ك أيضا جاء في قرار أخر لممجمس أنو: "إذا كاف الثابت أف قضاة االستئناؼ قرركا إعادة 
( ؽ ع إلى تيمة 407تكييؼ الكقائع مف تيمة تحطيـ ممؾ الغير المنكه ك المعاقب عمييا بالمادة )

مف نفس القانكف بدكف ذكر أم  450معاقب عمييا بالمادة اإلضرار بممتمكات الغير المنكه ك ال
فإنو كاف مف الكاجب عمييـ ذكر األسباب  -صكاب الحكـ األكؿ –سبب مع االكتفاء بالقكؿ 

لـ  -تحطيـ ممؾ الغير –الداعية إلعادة تكييؼ الكقائع ك ال يكفي القكؿ مف أف الجنحة األكلى 

                                                 
المجمة القضائية، ، 04/07/1988قرار بتاريخ  48235قضية )أ ر( ضد )ق ـ( )ـ س( )ب ق( )د ج( )ب ـ( ممؼ رقـ  -1

 . 219-218، ص 2/1991قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد
قرار بتاريخ  1095687ك نفس التأكيد كرد في قضية )ؿ ـ( ضد )ب ـ ك مف معو( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ، 24/05/1994
 .126-123 ، ص1999، 1/1997
 .466 - 462د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

 .62 -48د. محمد السيد عمر التحيكم، المرجع السابؽ، ص  - 

 .315، 314أحمد، المرجع السابؽ، ص  ابراىيـ سيد - 

 المجمة القضائية، قسـ المستندات، 03/04/1984قرار بتاريخ  29526قضية )ك س أ( ضد )ؽ ع( )ف ع( ممؼ رقـ  -3
 . 293، 292، ص 2/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
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المنسكب إلى المتيـ، ك متى كاف ذلؾ استكجب نقض  تكف كاردة نظرا لعدـ انطباقيا عمى الفعؿ
 1القرار تأسيسا عمى الكجو المطعكف بو مف النيابة العامة".

أف يبنى الحكـ عمى أدلة مستمدة مف أكراؽ الدعكل كقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو:  -2
مى خطأ في اإلسناد "إذا أسند الحكـ في إدانة المتيـ في خبلؼ الثابت في األكراؽ يككف منطكيا ع

 كيتعيف نقضو".

أف تككف أسباب الحكـ منطقية ال تتناقض مع مقتضيات العقؿ ك المنطؽ السميـ ك أال يككف  -3
، حيث ينفي بعضيا ما أثبتو البعض اآلخر كال يعرؼ أم ذاتيا ىناؾ تناقض بيف أسباب الحكـ

أسباب الحكـ ك منطكقو كىك  األمريف قصدتو المحكمة، كما ال ينبغي أف يككف ىناؾ تناقض بيف
 ما يؤدم إلى أف يصبح الحكـ معيبا بالتناقض حسب ما قضت بو المحكمة النقض المصرية.

( ؽ إ ج اعتبر المجمس األعمى أف التناقض بيف السؤاؿ المطركح 305ك تطبيقا لممادة )
 2و ك إبطالو.حكؿ اإلدانة مع جكابو باإليجاب ك بيف منطكؽ الحكـ القاضي بالبراءة مدعاة لنقض

 

 

 

 

 

                                                 
النشر لمجمة القضائية، قسـ المستندات ك ا، 21/01/1986قرار بتاريخ  35213ممؼ رقـ قضية )ف ع( ضد )س ع(  -1

 .269-266 ، ص3/1989لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
مة المج، 09/10/1984قرار بتاريخ  41090قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سطيؼ ضد )ر ـ( ممؼ رقـ  -2

، 1القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد بدكف تاريخ رقـ 
 .307-305 ص
قرار بتاريخ  34357ممؼ رقـ  (ؾ ذ ك النيابة العامة-ك نفس الشيء جاء في قضية )فريؽ ؾ( ضد )ؾ ع -

المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، المجمة القضائية، قسـ ، 16/11/1984
 .313-311 ، ص1عدد بدكف تاريخ رقـ 

، 15/04/1986قرار بتاريخ  46988ك كرد كذلؾ في قضية النيابة العامة لدل مجمس قضاء سطيؼ ضد )ر ب( ممؼ رقـ 
، 1/1990محكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لم

 .253-251 ص
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باعتباره آخر أمؿ يمكف أف يتشبث بو كؿ طرؼ في يكتسي الطعف الجنائي أىمية بالغة  
أية قضية يرل بأنو لـ يأخذ حقو كامبل سكاء كاف متيما أك ضحية، فيك الطريؽ الذم البد مف 
سمككو خصكصا إذا عممنا أنو سيتكجو بطعنو إلى محكمة القانكف كما تكفره مف ضمانات بالغة في 

 ىذا مف جية. احتراـ حقكؽ اإلنساف أدناىا كجكد قضاة أكفاء
بالخصكص طة بتنفيذ األحكاـ القضائية ك ك مف جية ثانية فإف حماية حقكؽ اإلنساف مرتب
ضركرة أف ف يككف كفقا لمقانكف ال غير ك أفي حؽ الشخص المداف، حيث يتطمب تنفيذ العقكبة 

ف كجد مخرج ، ك تككف ىناؾ صرامة في التنفيذ األكلى لممحككـ عميو في عدـ تنفيذ العقكبة ف يقانكنا 
 ف يطبؽ كنظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة أك إرجاؤىا.أ

لكف إذا لـ يكف ىناؾ بد مف تطبيؽ العقكبة فإف ىناؾ حقكقا لممحككـ عميو في المؤسسة  
تأىيؿ  يرجى مف ىذه العقكبة سكل ردع كمحاكلة تقكيـ ك السجنية ينبغي احتراميا، ألنو في النياية ال

ف السجف مؤسسة لتفريخ مجرميف أكثر خطكرة نتيجة لمظمـ المحككـ عميو، فبل يمكف أف ي جعؿ م
الذم قد يمحؽ بيـ بسبب تجاكز التنفيذ إلى أشياء أخرل غير مرغكب فييا كحرمانيـ مف بعض 

ج غير ذلؾ، فمثبل قد يككف المحككـ عميو مؤىبل ألف يطبؽ في حقو اإلفراساسية ك حقكقيـ األ
لكؿ ذلؾ كيزداد اعكجاجو، ك  يبقى في السجف قدتعسؼ بسبب ىذا الالمشركط أك أية عقكبة بديمة، ك 

 كجب أف يككف التطبيؽ العقابي متكافقا ك القانكف.
 ك تتناكؿ في ىذا الفصؿ كفقا ليذيف المبحثيف:

 دكر الطعف الجنائي في حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةالمبحث األكؿ: 
 األحكاـ القضائيةمف خبلؿ تنفيذ االنساف حقكؽ المبحث الثاني: صيانة 

 وحرياتو األساسية في حماية حقوق اإلنسان الطعن الجنائيدور : بحث األولمال

تحميؿ مضمكف فكرة الطعف الجنائي فإنو بالضركرة سيظير لنا بشكؿ جمي قضاء  عند 
النقض )المحكمة العميا( أك ما يسمى بمحكمة القانكف، حيث يقتصر قضاء النقض عمى التدقيؽ 

ىك كسيمة ىامة قد يمجأ إلييا المتيـ أك الضحية أك المسؤكؿ احتراـ القانكف مف عدمو، ك ي مدل ف
 المدني أك النيابة العامة عمى حد سكاء، كؿ يبتغي مف كرائو إنصافا.
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فالطعف الجنائي ىك بمثابة رقابة قضائية الحقة حيث تنصب باألساس عمى رقابة القاضي  
لو في ذلؾ إعماؿ كؿ ما يتيحو لو القانكف مف سمطات كما العقكبة، ك ائي لتحديد مدل شرعية الجن

 يممؾ قضاء النقض امكانية تصحيح الحكـ أك ما يعرؼ برقابة التصحيح.

 اآلتييف: المطمبيف المبحثك سنتناكؿ في ىذا 

 تفعيؿ الرقابة القضائية بالطعف الجنائياألكؿ:  المطمب

 الثاني: رقابة القاضي الجنائي لشرعية العقكبة  المطمب
 

 األول: تفعيل الرقابة القضائية بالطعن الجنائي المطمب

عنصريف اثنيف ليما دكر حاسـ في تفعيؿ الرقابة القضائية عف طريؽ  المطمبىذا  يتضمف
 الطعف القضائي ك الكصكؿ بو إلى اليدؼ المرتجى ك ىما:

 نائي في حماية حقكؽ اإلنسافأىمية الطعف الج الفرع األكؿ:

 إجراءات الطعف ك التنازؿ عنو الفرع الثاني:

 أىمية الطعن الجنائي في حماية حقوق اإلنسان الفرع األول:

لمطعف طريقيف، طريؽ عادم يتمثؿ في االعتراض عمى الحكـ الغيابي كاالستئناؼ كالذم  
األسباب المكضكعية أك القانكنية التي يجكز لممتيـ أك مف لو مصمحة أف يبادر بو ألم سبب مف 

 حددىا القانكف.

التماس ينقسـ إلى قسميف: الطعف بالنقض ك كىناؾ نكع ثاف مف طرؽ الطعف غير العادية ك  
 1إعادة النظر في المحاكمة.

ذا كانت طرؽ الطعف العادية ال تثير مشكمة ال مف ناحية الكاقع )المكضكع( كال مف   كا 
س الحاؿ أيضا بالنسبة لمطعف بإعادة النظر باعتباره مف طرؽ الطعف غير ناحية القانكف، كىك نف

العادية، كالذم قرره المشرع لمطعف في األحكاـ النيائية بغرض إصبلح خطأ جسيـ لعيب في تقدير 

                                                 

 .185-183(، المرجع السابؽ، ص 2. حسيف بشيت خكيف، الجزء ) د -1
-André Giudicelli, Jean Danet, Principes directeurs de la procédure pénale, revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚1 janvier-mars 2013, p 117. 
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كقائع الدعكل، حيث نص عميو القانكف في حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر كبدكف التقيد بأم 
 1شرع لممحكـك عميو أف يباشره في أم حكـ بات صادر ضده. ميعاد عند مباشرتو، حيث

الطعف بإعادة النظر يرد عمى تصحيح كقائع أحكاـ اإلدانة دكف أحكاـ البراءة، كال  حيث أف 
ينصب إال عمى األحكاـ الجنائية دكف األحكاـ الصادرة في الدعكل المدينة حتى كلك صدرت عف 

و إلصبلح العيب الذم شاب الحكـ إال إذا استنفذت جميع القضاء الجنائي، كال يمكف المجكء إلي
طرؽ الطعف العادية كغير العادية، كىك بذلؾ يختمؼ عف الطعف بالنقض الذم ال يباشر إال 
بمناسبة خطأ في القانكف، كما أف الطعف بالنقض ال يككف إال بصدد حكـ لـ يحز قكة الشيء 

نصب عمى حكـ حاز قكة الشيء المقضي بو، المقضي بو، بخبلؼ الطعف بإعادة النظر الذم ي
كما سبؽ القكؿ فإف ىذا األخير ال يباشر إال في أحكاـ اإلدانة دكف أحكاـ البراءة، بعكس الطعف ك 

كىك محدد بميعاد ال يمكف  سكاءبالنقض الذم يفترض في أحكاـ اإلدانة كما البراءة عمى حد 
 2.بحسب الفقو المصرم أم ميعاد لتقديموتجاكزه بخبلؼ الطعف بإعادة النظر فيك غير محدد ب

لكف يبقى أكبر إشكاؿ يطرح دائما بمناسبة الطعف بالنقض لعدة اعتبارات سكؼ نركز  
 عمييا لتعمقيا الشديد بحماية حقكؽ اإلنساف.

بؿ تركو لبلجتياد الفقيي، كحتى  ا الطعف بالنقضالجزائر لـ يعرؼ المشرع فييك ، مصر، في فرنساف
 4بالرغـ مف كجكد محاكالت مقبكلة جدا لتعريفو. 3حكؿ تعريؼ كاحد، الفقو لـ يتفؽ

لكف المؤكد ىك أف الطعف بالنقض ىك طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية، كيعتبر كسيمة  
إجرائية ىدفيا البحث في مدل قانكنية األحكاـ الصادرة ضد الخصكـ كتكحيد االجتياد القضائي، 

نقض ال يفصؿ في الخصكمة مرة أخرل كما ال يعيد النظر حيث يرل بعض الفقو أف الطعف بال
كذلؾ بإثارة عيكب محددة في الحكـ المطعكف  يث المكضكع، بؿ ينشئ خصكمة جديدةفييا مف ح

 5فيو خبلؿ مدة محددة كبإجراءات محددة سمفا.

                                                 
 .557د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -1

 .560 -558. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع نفسو، ص د -2

 .210. محمد عمي الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية، المرجع السابؽ، ص د -3

 (، المرجع السابؽ، 2" بأنو: "الحكـ عمى الحكـ"، د. حسف بشيت خكيف، الجزء )Garraudعرفو الفقيو: "  -4
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 .212 -210الجنائية، المرجع السابؽ، ص . محمد عمي الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ د -5
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ك قد نص العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية عمى الحؽ في الطعف الذم يمكف  
(، 14/5إليو مف المتيـ ك الضحية ك كؿ مف ييمو األمر عمى حد سكاء بمكجب المادة )المجكء 

(، ك كذلؾ جاء 5/ب/40/2كما نصت اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى الحؽ في الطعف بمكجب المادة )
( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث 7النص عميو في القاعدة )

 يف(.)قكاعد بك

كاألحكاـ التي يجكز الطعف فييا تككف لؤلسباب التي حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر،  
أعطى الحؽ لكؿ مف النيابة  1959لسنة  57( مف القانكف 30فالمشرع المصرم بمكجب المادة )

العامة ك المحككـ عميو ك المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية كالمدعي بيا حؽ الطعف أماـ محكمة 
 األحكاـ النيائية الصادرة مف آخر درجة في الجنايات كالجنح في األحكاؿ التالية: النقض في

إذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيا عمى مخالفة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو أك في   -1
 تأكيمو.

 إذا كقع بطبلف في الحكـ. -2

 1.إذا كقع في اإلجراءات بطبلف أثر في الحكـ  -3

 ( أكجو يمكف مف خبلليا بناء أم طعف بالنقض.8عمى ثمانية )( ؽ إ ج 500ك قد نصت المادة )

( ؽ إ ج فإنو في حاؿ كاف الطعف بالنقض متعسفا فإنو يجكز 525ك تطبيقا لحكـ المادة )
حيث رفعت قيمة الغرامة المحكـك بيا  2،أف تحكـ المحكمة العميا بغرامة لصالح الخزينة العمكمية

( ؽ إ ج بمكجب األمر رقـ 525بعد تعديؿ المادة ) عمى الطاعف المتعسؼ في استعماؿ حقو
دج رفعت إلى  أكثر مف ذلؾ عمى أال تتجاكز  500، فبعد أف كانت ال تتعدل مبمغ 15/02

 دج. 30.000

طمب  ك تكجد كسائؿ عبلجية مرافقة لمكسائؿ الكقائية المتمثمة في: الدفع باإلحالة أك الضـ،
التعميقي لمخصكمة، ك الدفع بالحجية، كتنقسـ الكسائؿ حؿ تنازع الكالية أك االختصاص، الكقؼ 

العبلجية بدكرىا إلى كسائؿ أصمية عادة ما تككف مف خبلؿ الطعف ك أخرل احتياطية نص عمى 
إعماليا القانكف عند استنفاذ الكسائؿ العبلجية األصمية، كفي ىذه الحالة فقط يمكف ضماف عدـ 

                                                 
 .17، ص 2001د. ىشاـ خالد، القانكف القضائي الخاص الدكلي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية مصر،  -1

، 01/06/2005قرار بتاريخ  305374قضية الشركة الكطنية لمتاميف ضد )ح ؼ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -2
 .545-541 ، ص2/2006الكثائؽ، الجزائر، العدد مجمة المحكمة العميا، قسـ 
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، أما إذا غابت الكسائؿ العبلجية فإف التعارض بيف كجكد تعارض ألنو إف كجد فإف الحؿ مرصكد
كىك  رة في التنفيذاألحكاـ يبقى قائما، فنككف أماـ إنكار العدالة ك ما يستتبع ذلؾ مف صعكبات كبي

 1ما يكرس في نياية المطاؼ فشؿ الدكلة في تكفير حماية قانكنية لمكاطنييا.

لطعف بالنقض إال بعد استيفاء جميع طرؽ ككما سبؽ كتـ اإلشارة إليو ال يمكف المجكء إلى ا
الطعف العادية، كما ال يجكز الجمع بيف طرؽ الطعف غير العادية كالجمع بيف الطعف بالنقض 

 2كالطعف بإعادة النظر بخبلؼ طرؽ الطعف العادية التي يجكز الجمع بينيا في كقت كاحد.

فقو فإنو ال يكجد تدرج كالطعف الكطني الداخمي يختمؼ عف الطعف الدكلي فبحسب بعض ال
في المحاكـ الدكلية كما ىك الحاؿ في النظاـ القانكني الكطني، ك لذلؾ ال يطبؽ نظاـ ازدكاج 
المحاكـ عمى درجتيف كالمتعارؼ عميو في القضاء الكطني بنفس الشكؿ كالمعنى في القانكف 

 3الدكلي.

در في حقو حكـ كتبرز أىمية الطعف بالنقض بالخصكص في حماية حؽ المتيـ الذم ص
غيابي بسبب عدـ حضكره أك عدـ تككيؿ محاـ لمدفاع عنو، ففي ىذه الحالة عندما يصدر حكـ 

كىنا يككف حقو في الدفاع ميضكما، كتظير أىمية  لدفاع المتيـ المحكمة فإنو يصدر دكف سماع
ـ مجانبا الطعف بالنقض في أنو كسيمة فعالة لتحقيؽ حؽ المتيـ في الدفاع خصكصا إذا كاف الحك

 4لمصكاب حيث يعتبر الطعف في ىذه الحالة أكبر ضمانة لحقكؽ اإلنساف.

كىك ما ذىبت إليو محكمة النقض  بأم حاؿ أف يضار الطاعف مف طعنو كال يمكف
فبل يجكز الحكـ عميو بعقكبة أشد مف  الحكـ بناء عمى طمب المحككـ عميوالمصرية، فإذا نقض 

ابؽ، فإذا أغفؿ الحكـ المطعكف فيو خطأ القضاء بعقكبة الغرامة العقكبة التي قضى بيا الحكـ الس

                                                 

العبلج كسائمو  -كسائؿ الكقاية -د. أحمد خميؿ، التعارض بيف األحكاـ القضائية " مفترضات التعارض  -1
 .71 - 9، 4، ص 1998ككيفيتو"، دار المطبكعات الجامعية، مصر، 

 .490د. عمي فضؿ البكعينيف، المرجع السابؽ، ص  -2

 .237المرجع السابؽ، ص لد، د. ىشاـ خا - 
د. مصػػطفى أحمػػد فػػؤاد، الطعػػف فػػي األحكػػاـ دراسػػة فػػي النظػػاـ القضػػائي الػػدكلي، منشػػأة المعػػارؼ، االسػػكندرية  -3

 .32مصر، بدكف تاريخ، ص 

 .180(، المرجع السابؽ، ص 2د. حسف بشيت خكيف، الجزء ) -4
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باإلضافة إلى الحبس فإنو ال يمكف تصحيح ىذا الخطأ إذا كاف الطعف مرفكعا مف المحككـ عميو 
 1كحده، أما إذا طعنت النيابة العامة فإنو يمكف تشديد العقكبة.

ك أكؿ أثر مف آثار الطعف بالنقض ىك عدـ تنفيذ الحكـ فقبؿ أف يكتسب ىذا األخير قكة 
قانكف اإلجراءات الجنائية الشيء المقضي بو فإنو ال ينفذ مثؿ ما ذىب إليو المشرع الفرنسي في 

، إال أف المشرع العراقي خرج عف ىذه القاعدة ك استثنى فقط األحكاـ الصادرة بعقكبة الفرنسية
عداـ ك كذلؾ األحكاـ الصادرة في دعاكل المخالفات كالتي تككف عقكبتيا الحبس بعد تقديـ اإل

أما فيما يخص  ستثناءيف فقط يتكقؼ تنفيذ الحكـالكفالة التي يشترطيا القانكف، فبمكجب ىذيف اال
ات ( مف قانكف أصكؿ المحاكم282كذلؾ بمكجب نص المادة ) ة فإنيا تنفذ ك ال اعتبار لمطعفالبقي

 2الجزائية العراقي.
 : إجراءات الطعن و التنازل عنوالفرع الثاني

لمخصكمة بؿ ىك خصكمة خاصة تقتصر ميمة المحكمة  اقضاء النقض ال يعتبر امتداد 
فييا عمى القضاء في صحة األحكاـ فييا، كىؿ أخذت ىذه األخيرة بالقانكف أـ ال في كؿ ما يتـ 

 عرضو عمييا مف طمبات ك أكجو دفاع.

كما داـ أف الطعف بالنقض ينشئ خصكمة خاصة فإنو يمـز أف تكفر ضمانات ىامة لحماية  
( مف قانكف السمطة 3حقكؽ اإلنساف كما يحصؿ في أية خصكمة أخرل عادية، فبحسب المادة )

القضائية تنظر محكمة النقض المصرية في الطعكف المرفكعة أماميا في جمسة عبلنية إال إذا 
ف تككف الجمسات سرية مراعاة لآلداب العامة أك حفاظا عمى النظاـ العاـ، كلكف أمرت المحكمة بأ

( مف قانكف السمطة 18النطؽ بالحكـ يجب أف يككف عبلنيا في كؿ األحكاؿ بحسب نص المادة )
 3القضائية المصرم.

لـ يشترط المشرع الجنائي الجزائرم أف تككف الجمسة عبلنية أماـ قضاء النقض ك ذلؾ  
بالعكدة إلى الكتاب الرابع مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك المكسكـ بػ" في طرؽ الطعف غير 

( ؽ إ ج(، لكف 530 -495العادية"، في الباب األكؿ المخصص لمطعف بالنقض ) المكاد )

                                                 
 .334د. ىشاـ خالد، المرجع السابؽ، ص  -1
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كر ك إلى القكاعد العامة فإف األمر كاضح في أف تككف الجمسة عبلنية، لكف لـ بالرجكع إلى الدست
 يكضح طبيعة ىذا اإللزاـ ك ىؿ أف قضاء النقض مشمكؿ بو أـ ال ؟ 

( ؽ إ ج فإف كؿ طاعف بالنقض عميو بإيداع مذكرة كتابية 505عمما أنو بمكجب المادة ) 
المقرر بكتاب مكصى عميو، لكف بعد تعديميا  ابتداء مف شير مف تاريخ تبميغ اإلنذار مف العضك

( يكما مف تاريخ الطعف لدل أمانة ضبط الجية القضائية 60أصبحت الميمة ) 15/02باألمر رقـ 
 التي أصدرت الحكـ أك القرار المطعكف فيو.

( ؽ إ ج ىي إجراءات كتابية ك يمكف أف يسمح 519فإجراءات النقض بحسب المادة )
في حالة الضركرة بتقديـ مبلحظات شفكية مكجزة، ك تبدم النيابة العامة ل لمحاميي أطراؼ الدعك 

طمباتيا قبؿ إقفاؿ باب المرافعات، إذا فالكاضح أف جمسة المحاكمة ليست جمسة عبلنية يرتادىا 
الجميكر مثمما ىك حاصؿ في القضاء الجنائي المقارف أك حتى مثمما ىك حاصؿ أماـ محكمة 

 ( ؽ إ ج.522الحكـ يككف في جمسة عبلنية بصريح نص المادة )الجنايات، لكف النطؽ ب

المتضمف النظاـ الداخمي لممحكمة العميا الصادر  05/279حتى المرسكـ الرئاسي رقـ ك  
، لـ ينص في المكاد المخصصة لمجمسات 2005غشت  14المكافؽ لػ  1426رجب  9بتاريخ 

فقط عمى كجكب النطؽ بالحكـ  ( عمى أف تككف الجمسة عبلنية، بؿ نص20-28، 19، 18)
ف القرارات تتخذ باألغمبية ( منو، ك نفس الشيء في أثناء المداكالت فإ25عبلنية بمكجب المادة )

  1( مف ذات المرسكـ.24ينطؽ بيا عبلنية بمقتضى المادة )ك 

كينبغي كذلؾ احتراـ مبدأم المكاجية ك شفكية المرافعة أماـ محكمة النقض بمكجب المادة  
في مصر، كما قضت محكمة النقض المصرية أنو متى  1959لسنة  57مف القانكف رقـ  (37)

اتصمت المحكمة بالطعف فميا كامؿ الحرية في دعكة الخصكـ أك في عدـ دعكتيـ ميما كانت 
صفتيـ، سكاء كانكا ىـ الطاعنيف أك المطعكف ضدىـ، متيميف أك مدعيف بحقكؽ مدنية أك 

 التقرير في قمـ الكتاب قرينة عمى اتصاؿ محكمة النقض بالطعف. مسؤكليف عنيا، كيعتبر مجرد

كما أنو ال يمـز العتبار الطعف  مرافعة الشفكية متى رأت لذلؾ بداك لممحكمة أف تجيز ال 
مرفكعا تكميؼ الطاعف بالحضكر أماميا ألف محكمة النقض ليست درجة استئنافية حتى تعيد نفس 

                                                 
  .2005غشت  14المكافؽ لػ  1426رجب  10، مؤرخة في 55الجريدة الرسمية، العدد  -1
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نما باعت بارىا درجة استثنائية فإف عمميا يقتصر عمى رقابة القانكف ك أعماؿ قاضي المكضكع، كا 
 1تطبيقو بشكؿ صحيح.

كفي القانكف المقارف يكجد ما يسمى مبدأ كحدة المبادئ أماـ المحكمة، ففي إطار ىذا المبدأ 
تـ انشاء مكتب فني لممبادئ القانكنية  مف قانكف السمطة القضائية المصرم( 5كبمكجب المادة )

بمحكمة النقض يقكـ بميمة استخبلص المبادئ القانكنية التي تقررىا المحكمة كتبكيبيا ثـ مراقبتيا 
ألجؿ نشرىا، كقبؿ ذلؾ يجب عرضيا عمى رئيس الدائرة التي أصدرتيا كمف ميامو أيضا اإلشراؼ 

عداد البحكث الفنية، ك عر  ض الطعكف المتشابية ك التي يحتاج الفصؿ فييا عمى أعماؿ المكتبة كا 
 2إلى تقرير مبدأ قانكني كاحد عمى رئيس المحكمة نظرىا أماـ دائرة كاحدة.

لقانكف رقـ ( مف ا33ك في الجزائر يتكلى قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا بمكجب المادة )
( مف 12ا، ك المعدلة بالمادة )المتعمؽ بصبلحيات المحكمة العميا ك تنظيميا ك سيرى 89/22

المعدؿ  1996غشت  12المكافؽ لػ  1417ربيع األكؿ  27المؤرخ في  96/25األمر رقـ 
مجمكعة مف المياـ تتنكع بيف فيرست االجتياد القضائي ك متابعة تطكر التشريع ك إدارة   3المتمـ،ك 

( مف المرسكـ الرئاسي رقـ 69المجمة القضائية ك األرشيؼ ك كذا الترجمة، لتأتي بعدىا المادة )
المتضمف إصدار النظاـ الداخمي لممحكمة العميا مشابية ليا تماما مع زيادة بعض  05/279،4

 5المياـ.

                                                 

 .265، 12، 11د. ىشاـ خالد، المرجع السابؽ، ص  -1

 .13د. ىشاـ خالد، المرجع نفسو، ص  -2

  .1996غشت  14المكافؽ لػ  1417ربيع األكؿ  29، المؤرخة في (48العدد )الجريدة الرسمية،  -3
 1426رجب  9المؤرخ في  ،المتضمف إصدار النظاـ الداخمي لممحكمة العميا 05/279المرسـك الرئاسي رقـ  -4

غشت  15المكافؽ لػ  1426رجب  10مؤرخة في  ،55الجريدة الرسمية، عدد ، 2005غشت  14المكافؽ لػ 
2005.  

 (:" يكمؼ قسـ الكثائؽ عمى الخصكص بما يأتي:69المادة ) -5
 متابعة تطكر التشريع ك إعداد البطاقية التشريعية، -
 فيرسة قرارات المحكمة العميا ك إعداد بطاقية االجتياد القضائي، -
 إدارة مجمة المحكمة العميا ك السير عمى نشرىا ك تكزيعيا، -
 ر األرشيؼ القضائي ك اإلدارم لممحكمة العميا،تسيي -
 ترجمة كؿ المستندات ذات الصمة بنشاط المحكمة العميا، -
 المشاركة في إعداد أم مشركع نص يخص المحكمة العميا، -
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( مف أربعة 05/279( مف المرسكـ رقـ )70أما قسـ الكثائؽ فإنو يتككف بحسب المادة )
المحكمة العميا، مصمحة  ( مصالح ك ىي: مصمحة االجتياد القضائي ك التشريع، مصمحة مجمة4)

 األرشيؼ ك الكثائؽ، ك مصمحة الترجمة.

ك ما ييمنا في ىذه الدراسة ىك التركيز عمى مصمحتي االجتياد القضائي ك مجمة المحكمة 
( مف ذات المرسكـ بعدة مياـ 72العميا، حيث تتكفؿ مصمحة االجتياد القضائي بحسب المادة )

ؽ دراسة قرارات المحكمة العميا ك إعداد بطاقية عف طريمنيا متابعة تطكر االجتياد القضائي 
( 73قرارات محكمة التنازع ك قرارات الييئات التحكيمية، فيما تتكفؿ مصمحة المجمة كفقا لممادة )ك 

مف المرسكـ بنشر االجتياد القضائي تحت إشراؼ رئيس الغرفة المعنية قصد تقكيـ عمؿ المجالس 
ؿ إلى تكحيد االجتياد القضائي عبر كامؿ التراب الكطني، فيما القضائية ك المحاكـ ألجؿ الكصك 

( مف نفس المرسـك عمى أف يتكلى رئيس أم غرفة مف غرؼ المحكمة العميا 8تنص المادة )
 مجمكعة مف المياـ ك مف بينيا:" السير عمى تكحيد االجتياد القضائي في الغرفة".

عميا ىك بمثابة اجتياد قضائي مف ىنا نستنتج أف أم قرار صادر مف المحكمة الك  
خصكصا إذا ما تـ إدراجو في مجمة المحكمة العميا، ألنو ال يكجد أم نص قانكني صريح يبيف 

 معيار التفرقة بيف القرار الصادر مف المحكمة العميا ك بيف ما يمكف اعتباره اجتيادا قضائيا.

ؿ غرفة عمى حدل بمثابة اجتياد ك ليذا يمكف اعتبار كؿ قرارات المحكمة العميا الصادرة عف ك 
نجد بأف  16/01( مف الدستكر المعدؿ بالقانكف رقـ 171قضائي، ك بالرجكع إلى نص المادة )

المحكمة العميا ىي الييئة المقكمة ألعماؿ المجالس القضائية ك المحاكـ ك تضمف تكحيد االجتياد 
 انكف.القضائي في جميع أنحاء الببلد ك ىي الساىرة عمى احتراـ الق

لكف لؤلسؼ ال يكجد في الدستكر ك ال في القكانيف البلحقة لو في ىذا الشأف أية آلية تمـز  
أيا مف الجيات القضائية باتباع اجتيادات المحكمة العميا، ألف الدستكر ىك بمثابة القانكف العاـ 

انكف العضكم فيك غير مفصؿ ك مجمؿ في أحكامو، ك قد يبقى رىيف عدـ احترامو ما لـ يسانده الق
أك غيره مف القكانيف المفسرة ألحكامو، ك إال فبل فائدة ترجى مف ىذا النص الدستكرم بؿ ينبغي 

 إعادة النظر فيو.

                                                                                                                                               

 تزكيد القضاة باالجتياد القضائي ك بالدراسات ك المراجع ك الكثائؽ المتكفرة، -
 ك التنظيـ الجارم بيما العمؿ، بالتشريعتزكيد قضاة المحكمة العميا  -
 تقديـ الحصيمة السداسية عف نشاط القسـ". -
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ك قد يقكؿ قائؿ أف االجتياد ىك ما يصدر عف الغرؼ المكسعة )المختمطة ك المجتمعة(،  
لعميا نمحظ بأف دكر ىذه المتعمؽ بصبلحيات المحكمة ا 89/22لكف بالرجكع إلى القانكف رقـ 

الغرؼ يقتصر فقط عمى البت في كؿ ما مف شأنو إحداث تناقض في االجتياد القضائي، يعني أف 
الغرؼ المكسعة ىي سمطة كاشفة ك ليست منشئة لبلجتياد القضائي، فيذا األخير ىك كؿ ما 

كـ الرئاسي رقـ ( مف المرس8يصدر مف قرارات عف غرؼ المحكمة العميا المختمفة بحسب المادة )
 المتضمف النظاـ الداخمي لممحكمة العميا. 05/279

 ، حيث جاء نصيا كما يمي:89/22( مف القانكف رقـ 10ك كذلؾ ما كرد التأكيد عميو في المادة )

كث القانكنية ك العممية لتدعيـ " تعمؿ المحكمة العميا عمى نشر قراراتيا ك جميع التعميقات ك البح
 لقضائي".تكحيد االجتياد اك 

عندما يككف  89/22( مف القانكف رقـ 7ك يمجأ إلى الغرؼ المكسعة حسب نص المادة ) 
مف المتكقع مف تشكيمة المحكمة العميا إصدار أم قرار يمكف أف يغير االجتياد القضائي في أية 
قضية ترفع أماميا، عمما أف المحكمة العميا ىي محكمة قانكف في األصؿ لكف يمكف أف تككف 

كمة قانكف ك مكضكع في آف كاحد بمكجب حاالت يحددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر في المادة مح
 .89/22( مف القانكف 4)

عمى أف الغرفة المختمطة ك ىي إحدل  89/22( مف القانكف رقـ 20تنص المادة )ك  
( مف 2غرفتيف مف الغرؼ التي سماىا المشرع بالغرؼ المكسعة ك التي جاءت كعنكاف لمفرع )

( مف ذات القانكف، فيذه الغرفة ال تجتمع إال بمناسبة البت في قضايا تطرح مشاكؿ 2الفصؿ )
قانكنية مف شأنيا أف تؤدم إلى تناقض في االجتياد القضائي، ك إذا تأكدت الغرفة المختمطة أف 
المشكؿ القانكني بالفعؿ سيؤدم إلى تغيير االجتياد القضائي فإنيا تقرر إحالة القضية أماـ 

الغرؼ ، ك 89/22( مف القانكف رقـ 22/5المحكمة العميا في ىيئة الغرؼ المجتمعة بمكجب المادة )
المجتمعة ممزمة بالفصؿ في أم قرار يمكف أف يؤدم إلى تغيير االجتياد القضائي بحسب المادة 

 ( مف نفس القانكف ىذا مف جية.23)

جمكعة مياـ بحسب نص ك مف جية أخرل تختص الجمعية العامة لممحكمة العميا بم 
دراسة كؿ مسألة ذات طابع قانكني اجتيادية أك  -1منيا:"  89/22( مف القانكف رقـ 32المادة )

 نظرية مف شأنيا أف تساىـ في تكحيد تفسير ك تطبيؽ القانكف". 
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لكف المحير حقا ىك لماذا لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم في جميع التشريعات بدءا مف  
إلى جميع القكانيف األخرل عمى اختبلفيا إلى  2016تى التعديؿ الجديد لعاـ الدستكر السابؽ كح

 مسألة إلزامية تطبيؽ االجتياد القضائي مف عدمو؟

فحتى القرار الصادر مف الغرؼ المجتمعة فإنو يمـز فقط المحكمة العميا ال غير ك في  
الس ك ال حتى المحكمة العميا في القضية محؿ اإلشكاؿ فقط، فيذا القرار ال يمـز المحاكـ ك ال المج

أية قضية أخرل قد تعرض عمييا الحقا بنفس الكقائع مع اختبلؼ األشخاص فقط، فقد يصدر 
حكميا مخالفا لبلجتياد القضائي ك ىنا فقط إذا رأت بأف ىناؾ احتماؿ لمخالفتو تعرض األمر مرة 

 في حمقة مفرغة. أخرل عمى الغرفة المختمطة فالغرؼ المجتمعة ك يبقى األمر يدكر

فاألصؿ أف تصدر تعميمات كاضحة في ىذا الجانب الغامض ك الميـ ، ك يجب عمى  
المشرع أف يتدخؿ إلصدار أك تعديؿ ما ينبغي تعديمو حتى يصبح االجتياد بمثابة القانكف مسايرا 

 في ذلؾ السابقة القضائية في النظاـ األنجمكسكسكني.

أماميا الطعف أف تنظر فيو ك فقط، كال تجاكز ذلؾ إلى األصؿ في المحكمة المرفكع  ك
طعف لـ يرفعو صاحبو، كما أف الطعف ال يتعدل أثره إلى غيره تطبيقا لقاعدة استقبلؿ الطعف 

 1كقاعدة األثر النسبي لمطعف.

أنو ال يجكز إبداء أسباب عمى في مصر  1959لسنة  51( مف القانكف 35كتنص المادة )
نقض إال بما تـ تقديمو في الميعاد القانكني لكف نصت الفقرة الثانية مف نفس أخرل أماـ محكمة ال

المادة عمى أنو يجكز لممحكمة أف تنقض الحكـ لمصمحة المتيـ مف تمقاء نفسيا متى تبيف ليا أف 
الحكـ قد بني عمى خبلؼ القانكف أك لكجكد خطأ في تطبيقو أك تأكيمو أك أنو صدر مف محكمة لـ 

مقانكف أك أنيا غير مختصة بالفصؿ في الدعكل، أك إذا صدر بعد الحكـ المطعكف فيو تشكؿ كفقا ل
قانكف يسرم عمى الكاقعة كيككف في مصمحة المتيـ، كىك ما لقي تجاكبا مف قبؿ قضاء النقض في 

 2مصر في كثير مف أحكامو.

أف تثير العميا مف تمقاء نفسيا ( ؽ إ ج عمى أنو يمكف لممحكمة 500ك قد نصت المادة )
 جيا أك اكثر مف أكجو الطعف الثمانية.ك 
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ك ال يجكز إدانة أم شخص بجريمة سكاء بفعؿ أك امتناع عف فعؿ لـ يكف حينيا يشكؿ 
جريمة ال في ظؿ القانكف الكطني ك ال في ظؿ القانكف الدكلي، كما ال يجكز فرض عقكبة أشد مف 

 1كف األصمح لممتيـ.تمؾ التي كانت في ظؿ القانكف القديـ مع مراعاة القان

كيمكف إثارة أكجو عيكب الحكـ كالطعف فيو بالنقض حتى كلك تـ ذلؾ بعد انقضاء ميعاده 
مثمما جاء بو قضاء محكمة النقض المصرية، كلكف يشترط في ذلؾ كجكد أعذار قيرية لذا يجكز 

( 10ؿ  عشرة )تقديـ الطعف فكر انتياء حالة القير كخكلت المحكمة لمطاعف إثارة ىذه العيكب خبل
أياـ التالية عمى انقضاء العذر، كاعتبرت أف تجنيد الشخص كاستحالة مغادرة مكقعو مف الظركؼ 

لكف لـ يرد مثؿ ىذا اإلجتياد في قضاء  2،القاىرة التي يمدد لمشخص خبلليا في مكاعيد الطعف
 النقض الجزائرم.

ففي حكـ  تارتو في أم كقك الطعف بالنقض إذا كاف متعمقا بالنظاـ العاـ فإنو يمكف إث
لمحكمة النقض المصرية كاف الطاعف حدثا كقت كقكع الجريمة بما يجعؿ محكمة الجنح العادية 
غير مختصة في نظر الدعكل، كلـ تتفطف إليو محكمة الدرجة الثانية أيضا، كما داـ أف ىذا الدفع 

ف تمقاء نفسيا ك نفس الشيء يمكف أف يثيره األطراؼ أك محكمة النقض م متصؿ بالنظاـ العاـ فإنو
 3بالنسبة النقضاء الدعكل الجنائية بالتقادـ.

 الثاني: رقابة القاضي الجنائي لشرعية العقوبة المطمب

لمبت في شرعية العقكبة ينبغي أف يتاح لمقاضي الجنائي إمكانية إعماؿ سمطتو في الرقابة  
ءـ في تككيف اقتناعيا بما يتبلعمى كفاية األسباب، ككذلؾ إعطاء الحرية لمحكمة المكضكع 

 (الفرع األكؿالقضية المعركضة أماميا)ك 

باإلضافة إلى البحث في سمطة قاضي النقض في تصحيح الحكـ أك ما يعرؼ برقابة 
 (الفرع الثانيالتصحيح )
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 العميامحكمة الفي  سمطات القاضي الجنائي الفرع األول:

ميما كاف النظاـ القانكني مختمفا بيف البلتيني ك األنجمكسكسكني، إال أف محكمة النقض أك  
المحكمة العميا أك غيرىا مف المسميات األخرل، تمثؿ في الحقيقة ضمانة كبرل في حماية حقكؽ 
اإلنساف باعتبارىا تعمك درجات القضاء العاـ العادم كغير العادم، حيث تعتبر المحكمة العميا 
درجة ثالثة مف درجات التقاضي في الكاليات المتحدة األمريكية تختص بالنظر في الطعف بالنقض 
ككذلؾ في دستكرية القكانيف، كال تعتبر درجة مف درجات التقاضي في النظاـ البلتيني كتأخذ بذلؾ 

ة تسير كؿ مف فرنسا كمصر، بينما بريطانيا تأخذ بمجمس المكردات كمحكمة استئنافية عميا ك كحيد
 1عمى حسف تطبيؽ القانكف.

( مف القانكف العضكم رقـ 5أما الجزائر فقد اتبعت النظاـ البلتيني حيث اعتبرت المادة ) 
أف المجمس القضائي ىك جية استئناؼ لؤلحكاـ الصادرة عف  2المتعمؽ بالتنظيـ القضائي، 05/11

( منو، أما محكمة الجنايات 10المحاكـ، بينما المحكمة ىي درجة أكلى لمتقاضي بحسب المادة )
عمى مستكل كؿ مجمس قضائي تختص  05/11( مف القانكف 18فيي مكجكدة بحسب المادة )

بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة بأنيا جناية ك كذا الجنح ك المخالفات ك ىك نفس ما جاءت بو 
 ( ؽ إ ج.218المادة )

المتعمؽ بصبلحيات  89/22رقـ ( مف القانكف 4ك تعتبر المحكمة العميا بحسب المادة ) 
المحكمة العميا محكمة قانكف، لكف استثناء يمكف أف تككف محكمة قانكف ك مكضكع في آف كاحد 

 بمكجب نص قانكني صريح. 

بؿ يقتصر  كنو أف يتعدل إلى مناقشة المكضكعك قاضي النقض كىك يباشر عممو ال يم 
كأصؿ عاـ، ك عدـ تدخؿ محكمة النقض  عممو عمى رقابة مدل تطبيؽ القانكف مف عدمو ال غير

في المكضكع مرده أف ىذا األخير يخضع لمسمطة التقديرية المطمقة لقاضي المكضكع تطبيقا لمبدأ 
حرية القاضي في تككيف عقيدتو، لذا ينحصر دكر المحكمة في الرقابة عمى الشرعية ك السير عمى 

 حسف تفسير كتطبيؽ القانكف.

                                                 
 .365، 362، 355د. إبراىيـ محمكد المبيدم، المرجع السابؽ، ص  -1

، يتعمؽ بالتنظيـ 2005يكليك  17المكافؽ لػ  1426جمادل الثانية  10المؤرخ في  05/11القانكف العضكم رقـ  -2
  .2005يكليك  20المكافؽ لػ  1426جمادل الثانية  13(، مؤرخة في 51الجريدة الرسمية، عدد ) القضائي،



 تنفيذ األحكام القضائيةمن خالل الطعن الجنائي و اإلنسان    وقحقحماية    الفصل الثاني:     الباب الثاني      

 364 

عميا في قرارىا أف تقدير الكقائع ىك مف المسائؿ المكضكعية التي ك قد اعتبرت المحكمة ال 
محكمة العميا طالما أف األحكاـ ك ال رقابة عمييـ مف ال ،يختص بيا قضاة أكؿ ك ثاني درجة

 1القرارات تعميميا كاؼ.ك 

ك كذلؾ اعتبر القصد الجنائي )ركف العمـ( مف مسائؿ المكضكع ك ال رقابة لقضاء النقض 
 2األعمى سابقا( عميو طالما التعميؿ ك التسبيب كافييف.)المجمس 

لكف يجكز مناقشة الجانب الكاقعي مف الحكـ النيائي في إطار القكاعد المحددة اللتماس  
ك بمكجب المادة  3ـ،( ؽ.إ.ج. 453-441إعادة النظر كالتي حددىا المشرع المصرم في المكاد )

 ( ؽ إ ج.531)

دتو ليست مطمقة تماما فحدىا ىك عدـ التعسؼ في التقدير، كسمطة القاضي في تككيف عقي 
ك أماـ الخكؼ مف تدخؿ قاضي النقض في مكضكع الدعكل قاـ المشرع البمجيكي بدسترة قاعدة 
خركج مكضكع الدعكل عف نطاؽ رقابة محكمة النقض كاعتباره مف المبادئ األساسية التي يقـك 

 4( مف الدستكر البمجيكي.95/2عمييا النظاـ القضائي بمكجب المادة )

ك قد ميز الفقو في حاالت يمكف فييا لمحكمة النقض أف تتصدل لمكضكع الدعكل كىي  
 5كما يمي:

 (un vice de fond)كاعتبارىا عيبا مكضكعيا  :الرقابتتتتتتة عمى عتتتتتدم كفتتتتاية األسباب الواقعية -أوال
(، كما ميزكا بيف un vice de formكبيف انعداـ األسباب الكمي أك الجزئي كاعتبركه عيبا في الشكؿ )

عدـ كفاية األسباب الكاقعية كبيف مخالفة القانكف أك الخطأ في تطبيقو، فعدـ الكفاية يرد عمى 
                                                 

المجمة ، 26/01/2000قرار بتاريخ  200232قضية النيابة العامة ضد )ؿ ؿ، س ع، ز ح( ممؼ رقـ  -1
 ، 1/2001ئر، العدد القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزا

 .(346-344) ص
المجمة القضائية، قسـ ، 24/11/1987قرار بتاريخ  55206قضية )ب ص( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -2

 ، 4/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 (. 205-203) ص

 .153رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية، المرجع السابؽ، د. محمد عمي الكيؾ،  -3

، 164، 157د. محمػػد عمػػي الكيػػؾ، رقابػػة محكمػػة الػػنقض عمػػى تسػػبيب األحكػػاـ الجنائيػػة، المرجػػع نفسػػو، ص  -4
166. 

 .190 -182د. محمد عمي الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية، المرجع نفسو، ص  -5
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ى القانكف بحد الجانب المكضكعي لمحكـ بينما ترد المخالفة أك الخطأ في تطبيؽ القانكف دائما عم
 ذاتو.

د عدـ قدرة يسباب بالقدر المناسب ما يؤدم إلى تأكاألكعدـ الكفاية معناه عدـ كجكد 
 كتمحيص كقائع الدعكل ك أدلتيا كنطاؽ تطبيؽ حكـ القانكف بشأنيا. ،المحكمة عمى الكقكؼ

فقد حكمت محكمة النقض المصرية في المكضكع بخصكص مدل استقرار الكاقعة في 
 ك ألغت قضاءه عندما تبيف ليا عدـ استقرارىا عمى صكرة معينة في كجدانو. ،اضيضمير الق

ك نفس الشيء عند عدـ أخذ قاضي المكضكع لدفاع جكىرم فإف قضاءه يعتبر معيبا في 
 ىذه الحالة.

فاالقتناع يقكـ عمى عنصريف كىما المنيج ك ىك  الرقابة عمى اقتناع محكمة الموضوع: -ثانيا
كالمضمكف ك ىك النتيجة التي كصؿ إلييا، كليس لمحكمة النقض  اقتنع بيا القاضيكيفية التي ال

أف تراقب ذلؾ، حتى أف بعض الفقو قاؿ بأف القاضي إذا لـ يصب في المضمكف ال يرمى حكمو 
 بالخطأ في تطبيؽ القانكف بؿ يعتبر قضاء سيئا. 

سكاء في جانب المنيج أك لكف السمطة التقديرية لمقاضي ال تمنعو مف إخراج اقتناعو 
يمكف مف خبللو لمحكمة النقض التأكد مف تطبيؽ محكمة المكضكع  ،المضمكف في صكرة صحيحة

 لمقانكف بشكؿ سميـ.

كامتداد رقابة قاضي النقض لصحة اقتناع قاضي المكضكع تتكسع لتشمؿ الرقابة عمى 
صدر الدليؿ ك أف يككف المصادر التي استند عمييا قاضي المكضكع، ك تتمثؿ في البحث عف م

مستمدا مف أصكؿ ثابتة في األكراؽ ك أف تككف مشركعة، باإلضافة إلى ما تـ تحصيمو أثناء 
 مباشرة التحقيؽ.

كما تمتد رقابة محكمة النقض إلى منطقية االقتناع كمدل اعتباره كليد مقدمات صحيحة 
بة الشاىد لممجني عميو ال تكفي لتشكيمو بيذه المنطقية، فقضت محكمة النقض المصرية أف قرا

 تمنع مف أف تككف شيادتو سندا لحكـ اإلدانة.

كما قضت بأف االقتناع إذا لـ يكف كليد المنطؽ فإنو يككف مشمكال بالفساد ما يؤدم إلى 
 بطبلف الحكـ.

كمف بيف األمكر البلفتة ىك قضاء محكمة النقض المصرية بأف الجدؿ في المسائؿ الكاقعية 
يؿ ىك مما تستقؿ بو محكمة المكضكع بغير معقب عمى ذلؾ، ألف محكمة النقض كفي تقدير الدل
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كترل إف كانت منتجة ليست درجة استئنافية تعيد عمؿ قاضي المكضكع لتنظر في األدلة كتقكميا 
نما تقتصر سمطتيا فقط  لئلدانة أكال  1الرقابة عمى عدـ مخالفة القانكف. عمىكا 

تحمؿ القاعدة القانكنية تفسيرا أكثر مما يحتمؿ خصكصا إذا كفي كؿ األحكاؿ ال ينبغي أف  
كانت كاضحة، كال يجكز االنحراؼ عف التفسير الصحيح إلرادة المشرع أيا كاف الباعث ألف البحث 
في تفسير القاعدة يككف في حالة غمكض النص أك كجكد لبس فيو، فاألحكاـ القانكنية تدكر مع 

 2عمتيا ال مع حكمتيا.

كمة المكضكع متى دخميا الشؾ في صحة أدلة االتياـ أف تحكـ بالبراءة، أك في لمح كيحؽ 
حاؿ قياـ سبب مف أسباب اإلباحة أك مكانع العقاب بشرط أف تككف قد محصت الدعكل ك أحاطت 

 3بكؿ الكقائع عف بصر كبصيرة.

ت كيبقى أىـ كجو مف أكجو الطعف بالنقض ىك في حالة اإلخبلؿ بحؽ الدفاع، كمتى قرر  
المحكمة جدية طمب مف طمبات الدفاع كاستجابت لذلؾ فإنو ال يحؽ ليا العدكؿ عنو إال لسبب 
جدم مع تبرير ىذا العدكؿ، كليس مف حؽ محكمة المكضكع أف تبدم رأييا في دليؿ لـ يعرض 
عمييا بعد ألنو قد يغير مف قناعة المحكمة عند مناقشتو مف جانب الدفاع ككؿ ذلؾ يخضع لرقابة 

 4ة النقض.محكم

كما أف إثارة الطاعف لعدـ ثبكت التيمة ىك مف قبيؿ الجدؿ المكضكعي الذم ال يمكف  
قعكد الدفاع عف إثارة  ك في حالةالتمسؾ بو أماـ محكمة النقض ألنيا غير مختصة بالنظر فيو، 

 ء ذلؾلـ تر حاجة إلجرامف جانبيا ك محكمة المكضكع  ،انتباه المحكمة إلى سماع شيكد النفي
لمدفاع  بعد ذلؾ ألنيا اطمأنت مف عناصر الدعكل المطركحة عمييا إلى صحة الكاقعة، ال يمكف

 المطالبة بو أماـ محكمة النقض في شكؿ طعف بالنقض.

                                                 
 .140د. ىشاـ خالد، المرجع السابؽ، ص  -1

 .212د. ىشاـ خالد، المرجع نفسو،  -2

 .209، 208د. ىشاـ خالد، المرجع نفسو، ص  -3

 . 206 -204د. ىشاـ خالد، المرجع نفسو، ص  -4
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كما أف عدـ إبداء المتيـ لدفاعو أماـ محكمة المكضكع فإنو يحكؿ بينو ك بيف إبداء دفاعو  
، ألنو يحتاج في ىذه الحالة إلى إجراء تحقيؽ ك ىك في نقاط لـ يثرىا سابقا أماـ محكمة النقض

 1ليس مف اختصاص محكمة النقض.

كىي كجكب  اكبالرغـ مف أف الدفاع ىك حؽ مف حقكؽ اإلنساف إال أف ليذا الحؽ حدكد 
فصؿ الدفاع، فالتعارض بيف مصمحة شاىديف شيد أحدىما ضد اآلخر في مساىمتو معو في 

ع كؿ منيما عف اآلخر ك ال يحؽ السماح لمحامي كاحد ارتكاب الجريمة يقتضي فصؿ دفا
 2بالمرافعة عنيما.

مفادىا أف عدـ  لدعكل عف نطاؽ اختصاص قاضي النقضكما أف قاعدة خركج مكضكع ا 
يؤدم بالضركرة إلى عدـ قبكؿ إثارتو ألكؿ  ،دفع الطاعف بعدـ االختصاص أماـ محكمة المكضكع

ا الدفع مف إجراء تحقيؽ مكضكعي، لكف اإلشكاؿ يطرح مرة أماـ محكمة النقض لما يتطمبو ىذ
المتيـ لعدـ بمكغو سف الرشد، فحسب محكمة النقض  ؿ  ب  بمناسبة الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل المدنية ق  

المصرية فإنو مف الدفكع القانكنية التي يخالطيا الكاقع ألنو ألجؿ التأكد مف صحة أك عدـ صحة 
 3ك ما ال تستطيع محكمة النقض القياـ بو.ذلؾ يحتاج األمر إلى تحقيؽ ك ى

 كمف تطبيقات خركج المكضكع عف رقابة قاضي النقض نجد ما يمي:

عدـ خضكع تقدير العقكبة لرقابة النقض حيث يدخؿ باألساس في إطار السمطة التقديرية  -1
كظركفيا، لمقاضي الذم يكازف بيف تحديد العقكبة المجردة في النص القانكني كبيف كاقع الجريمة 

كقد ذىب قمة مف الفقو المصرم إلى القكؿ بأف ىذه الحالة تخضع لرقابة محكمة النقض ألنيا تعد 
مسألة قانكنية يخالطيا كاقع، حيث تخضع لمرقابة في الحدكد التي ال تتطمب إجراء تحقيؽ 

 4مكضكعي.

اب لكف ىذه القاعدة تخضع الستثناءات ك ىي أف محكمة النقض تتدخؿ إذا كاف قد ش
حكـ محكمة المكضكع مخالفة لمقانكف عند تقدير العقكبة، كأف ال تزيد العقكبة عف الحد األقصى أك 

                                                 
 .156، 143د. ىشاـ خالد، المرجع السابؽ، ص  -1

 .206د. ىشاـ خالد، المرجع نفسو، ص  -2

 .160، 157خالد، المرجع نفسو، ص د. ىشاـ  -3

 .173، 171د. محمد عمي الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ الجنائية، المرجع السابؽ، ص  -4
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تقؿ عف الحد األدنى، ككذلؾ تخضع لرقابة محكمة النقض بالنظر إلى تسبيب العقكبة كأف يصدر 
 1الحكـ متناقضا بيف أسبابو كمنطكقو.

اختصاص قاضي النقض، نجد أف مسألة كقؼ مف تطبيقات خركج المكضكع عف رقابة ك  ك -2
تنفيذ العقكبة مف اختصاصات قاضي المكضكع ك ال رقابة عميو مف محكمة النقض إال إذا صدر 

 2األمر بالكقؼ خبلفا لمقانكف.

ك قد قضت محكمة النقض المصرية أنو متى رأت بالنظر إلى ظركؼ الدعكل كماضي 
مستقببل لمخالفة القانكف فميا أف تأمر بكقؼ تنفيذ  المتيـ ما يبعث عمى االعتقاد أنو لف يعكد

العقكبة، ككذلؾ إذا رأت أف الحكـ المطعكف فيو قد نزؿ بالعقكبة المقضي بيا عف الحد األدنى 
 المقرر قانكنا فإنو يمكنيا نقضو جزئيا كتصحيحو.

كما قضت محكمة النقض المصرية كذلؾ بأنو في حاؿ حكـ عمى المتيـ بأقصى عقكبة 
رة لمجنحة فإنو يمكف لمحكمة النقض أف تخفض مدة العقكبة إلى الحد الذم تراه مناسبا، ك حتى مقر 

كلك أخطأت محكمة المكضكع في كصؼ جريمة ما فإنو ال يمكف النعي عمى الحكـ بأنو معيب ما 
داـ أنو صدر في ذات الحكـ عقاب المتيـ بعقكبة تدخؿ في نطاؽ العقكبة المقررة أصبل لمجريمة 

 3صفيا السميـ.بك 
 

 سمطة قاضي النقض في تصحيح الحكم )رقابة التصحيح( الفرع الثاني:

 تككينيا أماـ األخطاء التي يقع فييا قاضي المكضكع في أثناء استخبلصو لقناعتو ك 
كالخطأ في القانكف أك القفز عمى بعض االجراءات، أجازت أغمب التشريعات لكؿ أطراؼ الدعكل 

يتقدمكا بالطعف أماـ محكمة النقض، كىناؾ بعض التشريعات أكجبت عمى بما فييـ المتيـ أف 
بعض المحاكـ قبؿ إصدارىا ألحكاميا أف تعرضيا عمى محكمة أعمى درجة منيا لمتأكد مف 
صحتيا كما ىك حاؿ التشريع العراقي حتى كلك لـ يتدخؿ المتيـ بنفسو كذلؾ بمكجب المادة 

 4اكمات الجزائية العراقي./أ( المعدلة مف قانكف أصكؿ المح254)
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( مف قانكف السمطة القضائية إذا رأت إحدل دكائر محكمة 4ك في مصر كبمكجب المادة ) 
النقض العدكؿ عف مبدأ قانكني قررتو أحكاـ سابقة أحالت الدعكل إلى الييئة المختصة لمفصؿ فييا 

( 11بيف أحد عشر) ( أعضاء عمى األقؿ مف7كتصدر الييئة أحكاميا بالعدكؿ بأغمبية سبعة )
 عضكا المككف ليا.

ك إذا رأت إحدل الدكائر العدكؿ عف مبدأ قانكني قررتو أحكاـ سابقة صادرة مف دكائر  
أخرل في محكمة النقض أحالت الدعكل إلى الييئتيف مجتمعتيف لمفصؿ فييا كتصدر األحكاـ في 

 ( عضكا عمى األقؿ.14ىذه الحالة بأغمبية أربعة عشر)

الجمعية العامة لمحكمة النقض المصرية مف ىيئتيف كؿ منيا يتكفر عمى أحد تتشكؿ  حيث 
ائية ك الثانية لممكاد المدنية ( مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أك أحد نكابو لممكاد الجن11عشر )

 1التجارية ك مكاد األحكاؿ الشخصية.ك 

عميا إصدار أم قرار ك نفس األمر في الجزائر حيث إذا كاف يتكقع مف تشكيمة المحكمة ال 
يخالؼ االجتياد في أية قضية ترفع أماميا، فإنو يحكؿ األمر إلى الغرفة المختمطة لمبت في مدل 
إمكاف حدكث تناقض في االجتياد ك ال تستطيع الغرفة المختمطة أف تبت في األمر بحسب المادة 

مشكمة مف غرفتيف،  ( أعضاء عمى األقؿ إذا كانت9إال بحضكر ) 89/22( مف القانكف رقـ 22)
غرؼ، ك القرار يتخذ باألغمبية  ( عضكا عمى األقؿ إذا كانت مشكمة مف ثبلثة15أك حضكر )

صكت الرئيس مرجح في حاؿ تعادؿ األصكات، ك إذا رأت ىذه الغرفة أف اإلشكاؿ القانكني ك 
بالمحكمة  سيؤدم حتما إلى تغيير في االجتياد القضائي فإنيا تحيؿ القضية إلى الغرؼ المجتمعة

 العميا.

( عضكا عمى األقؿ 25إال بحضكر )ك الغرؼ المجتمعة ال تبت في  اإلشكاؿ القانكني  
 ( مف ذات القانكف.24تتخذ القرارات بأغمبية األصكات بحسب المادة )ك 

أما الجمعية العامة لممحكمة العميا فإنيا تدرس كؿ مسألة ذات طابع قانكني اجتيادية أك  
( مف القانكف 32/1أف تساىـ في تكحيد ك تفسير ك تطبيؽ القانكف بحسب المادة )نظرية مف شأنيا 

النيابة القانكف األخير مف قضاة الحكـ ك  ( مف31، ك تتألؼ الجمعية العامة بحسب المادة )89/22
 ( مف نفس القانكف. 11المشار إلييـ في المادة )
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( مف القانكف 46بمكجب المادة )فإنو  ر حكـ باإلعداـ كنظرا إلى خطكرتوفي حالة صدك  ك 
بمصر، فإف النيابة العامة مجبرة عمى ضركرة عرض أم قضية صدر فييا الحكـ  1959لسنة  57

باإلعداـ عمى محكمة النقض ك ال ييـ أكاف الحكـ قد كفؽ أـ أنو جانب الصكاب، كال ييـ الميعاد 
ألنو مجرد ميعاد تنظيمي، كلمحكمة في ىذه الحالة  فحتى لك تجاكزتو النيابة العامة فإنو ال يضر 

النقض في حاؿ صدكر حكـ باإلعداـ الحؽ في رقابة شاممة لمحكـ بجانبيو المكضكعي ك القانكني 
ك ىي تقكـ بيذه الرقابة حتى كلك لـ تعرض عمييا النيابة العامة القضية، متى اتصمت المحكمة 

 1الميعاد. بالدعكل نتيجة لطعف رفع إلييا مف المحككـ عميو ك لك بعد

محكمة اإلحالة في مصر أك محكمة المكضكع غير ممزمتيف بما قضت بو محكمة النقض،  
فإنو يعرض عمى الجمعية العامة لمحكمة النقض  لة الطعف لممرة الثانية في الحكـلكف في حا

كيمكنيا في ىذه الحالة أف تحيؿ الدعكل مرة أخرل إلى محكمة المكضكع لكف في ىذه الحالة 
 جمعية العامة أف تفصؿ في المكضكعالمكضكع ممزمة بما قررتو محكمة النقض، كيمكف لم محكمة

 المعدؿ لقانكف اإلجراءات الجنائية. 1962لسنة  106( مف القانكف رقـ 40كذلؾ بمكجب المادة )

 2التشريع األلماني تمتـز محكمة اإلحالة بما قضت بو المحكمة االتحادية األلمانية. ك في

ما اتجيت إليو محكمة النقض الفرنسية في أال تتقيد محكمة المكضكع المحالة كىك عكس  
إلييا الدعكل بعد نقضيا في أثناء تقدير العقكبة التي أدت إلى إدانة المتيـ، حيث ال تمـز بأف تتقيد 

بؿ حتى كلك كاف ىناؾ  عكف كلك كاف بناء عمى طمب المتيـبما سبؽ أف قضى بو الحكـ المط
 3عقكبة.تشديد في ال

كما أجاز النظاـ القانكني الفرنسي لقضاء حكـ اإلحالة مخالفة رأم محكمة النقض في شأف  
عيكب الحكـ المطعكف فيو ما لـ يطعف فيو لممرة الثانية، كفي ىذه الحالة تمتـز محكمة اإلحالة 

 4بقضاء النقض.
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أف  16/01قـ المعدؿ يالقانكف ر ( مف الدستكر الجزائرم 3، 171/2قد نصت المادة )ك  
قضائي في كامؿ أنحاء الجميكرية مجمس الدكلة ىما مف يضمناف تكحيد االجتياد الالمحكمة العميا ك 

 السير عمى سيادة القانكف في كؿ الدعاكل الجنائية ك غير الجنائية.ك 

( ؽ إ ج فإف الجية القضائية التي تحاؿ عمييا القضية بعد 524ك تطبيقا ألحكاـ المادة ) 
ع لحكـ اإلحالة فيما يخص النقطة القانكنية التي قطع بشأنيا قضاء النقض )المجمس النقض تخض

 1األعمى(.

المحدد لصبلحيات المحكمة العميا تتشكؿ  89/22كما أف الغرفة المختمطة بمكجب القانكف  
كجكبا مف ثبلثة غرؼ عندما تككف مدعكة لمفصؿ في المكضكع في قضية عمى إثر طعف ثاف 

( عضكا عمى 15(، ك ال تفصؿ في أية قضة مثمما سبؽ ذكره إال بحضكر )21)بحسب المادة 
( مف نفس القانكف، ك إذا أحيمت القضية إلى الغرؼ المجتمعة فإف قرار ىذه 22األقؿ كفقا لممادة )

( مف القانكف 23األخيرة ممـز لممحكمة العميا في ىذه القضية محؿ النزاع بمقتضى المادة )
89/22 . 

النظاـ القانكني البمجيكي صكرة مف صكر الرقابة فقد أخذ برقابة التصحيح كىك كقد عرؼ  
ف األصؿ العاـ استبداؿ محكمة النقض لؤلسباب المعيبة بأسباب أخرل صحيحة، لكف في فرنسا فإ

كبالرغـ مف ذلؾ فقد عرفت فرنسا رقابة التصحيح كمجاليا ىك أف يمحؽ بالحكـ  ىك النقض كاإلحالة
فة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو، ال ييـ أينما كردت سكاء في أسباب الحكـ أك في المنقكض مخال

منطكقو، فقد أعطت محكمة النقض الحؽ لنفسيا في استبداؿ األسباب المعيبة بأخرل صحيحة 
 2كأعطت لسمطتيا الحؽ في تصحيح المنطكؽ المخالؼ لمقانكف.

 قد ترد عمى شقو المدني، كال فرؽ اك رقابة التصحيح قد ترد عمى الشؽ الجنائي لمحكـ كم 
 سكاء أكاف ذلؾ في األسباب أك في منطكؽ الحكـ.
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 ، 4/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .283-280 ص
قرار بتاريخ  47779ك ىك نفس ما جاء في قضية )أ ح( بالجزائر ضد )ؾ ـ( ك مف معو ممؼ رقـ  -
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كقد اعتبر بعض الفقو رقابة التصحيح مف أنجع الكسائؿ لمحد مف طكؿ النطاؽ الزمني  
جراءاتيا، فيي تعطي الحؽ لمحكمة النقض بحسـ النزاع عكضا عف إحالتو إلى  لمخصكمة كا 

ف جديد، كربما قد يطعف في حكـ ىذه األخيرة مرة أخرل أماـ محكمة محكمة المكضكع لمبت فيو م
 1النقض كنككف بذلؾ أماـ حمقة مفرغة ضحيتيا المتخاصمكف.

( مف ؽ ت س إإـ في الجزائر عمى أف الجية القضائية مصدرة 14/4ك قد نصت المادة ) 
االتياـ بمكجب الفقرة  الحكـ ىي مف تقكـ بتصحيح األخطاء المادية الكاردة فيو، كما تختص غرفة

( مف نفس المادة بتصحيح األخطاء المادية ك الفصؿ في الطمبات العارضة المتعمقة بتنفيذ 5)
 األحكاـ الصادرة مف محكمة الجنايات.

 
 من خالل تنفيذ األحكام القضائيةاالنسان حقوق المبحث الثاني: صيانة 

يرافؽ صدكر أم حكـ أك قرار جنائي  ال معنى ك ال اعتبار لعدالة القضاء الجنائي إذا لـ 
مجتمع في إلحاؽ العقاب بالجاني الصرامة ك الحـز البلزميف لتنفيذه، ألنو لـ يصدر إال لحاجة ال

نصاؼ الضحية، لكف تنفيذ العقكبة ال يجكز أف يتجاكز الحد المسمكح بو قانكنا ك ىي الحدكد ك  ا 
 قمة لئلشراؼ عمى التنفيذ العقابي.المرسكمة لمعقكبة لذا كاف مف البلـز كجكد ىيئة مست

محجر عمى بعض لىذا اإلشراؼ ىك الضامف لحقكؽ المحككـ عميو ألف العقكبة تقع  
حقكقو، أما بقية الحقكؽ األخرل فاألصؿ أال يتعدل إلييا التنفيذ العقابي بؿ تبقى تحت تصرؼ  

 متو.الشخص المحككـ عميو لكي يستفيد منيا مثمما دأب عميو قبؿ ارتكاب جري
ك قد يستفيد  ،لكف قد يعترض التنفيذ مجمكعة مف اإلشكاالت فقد يتكقؼ التنفيذ أك يؤجؿ

 ، ك ىك ما سيتـ تناكلو في المطمبيف التالييف:المشركطالمحكـ عميو مف العقكبة البديمة ك اإلفراج 
 في حاؿ تنفيذ العقكبة الجنائيةضمانات الالمطمب األكؿ: 
 حقكؽ المحككـ عميوالجنائية لالحماية المطمب الثاني: 

 
 في حال تنفيذ العقوبة الجنائيةضمانات الالمطمب األول: 

تنفيذ العقكبة ينبغي أال يتجاكز المعيار المحدد قانكنا ألف اليدؼ مف العقكبة ليس ىك  
إلحاؽ الضرر بالجاني، بؿ ىك عقاب في جانب منو ك في نفس الكقت في جانبو األغمب محاكلة 

و العميمة، خصكصا ك أف المشرع الجزائرم قد أخذ بنظرية الدفاع االجتماعي التي إلصبلح نفس
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تيدؼ إلى تأىيؿ الجاني ك رده إلى الطريؽ السكم، فإف جاكز التنفيذ الحد المسمكح بو فاألكيد أنو 
ك قد يمقى تعاطفا مف المجتمع بسبب ىذا التعسؼ ك بذلؾ تفقد  ،سيزيد مف فرص انحراؼ الجاني

 .ك احتراـ المجتمع ليا ك ىذا ىك مكمف الخطر العدالة نقاء صكرتيا
قد ما  ،أف يككف صارما ال ىكادة فيو لكف كفقا لمقانكف ال غيرالعقابي ك يقتضي التنفيذ  

طرح مصاعب جمة حكؿ كيفية و، األمر الذم يرض سبيمتيؤدم أحيانا إلى كجكد إشكاالت تع
 .المكاءمة بيف العقكبة ك حقكؽ اإلنساف

 ك قد قسـ ىذا المطمب إلى فرعيف اثنيف: 
 الفرع األكؿ: تنفيذ العقكبة كأصؿ عاـ

 الفرع الثاني: الصرامة في التنفيذ ك اإلشكاالت التي تعترضو
 

 كأصل عام الفرع األول: تنفيذ العقوبة
 :أمريف ىاميف ك ىماكجكد يقتضي التنفيذ العقابي 

 تنفيذ العقكبة كفقا لما يتطمبو القانكف -أكال
 حاالت عدـ تنفيذ العقكبة -ثانيا

 وفقا لما يتطمبو القانون تنفيذ العقوبة -أوال
يقصد بتنفيذ العقكبة إعماؿ حؽ الدكلة في إلحاؽ العقاب ك ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ ما جاء  

المحككـ عميو، ك في القانكف الجنائي ىناؾ تبلـز بيف تنفيذ في حكـ اإلدانة الذم صدر في مكاجية 
العقكبة ك بيف التنفيذ الجبرم، حيث ال يجكز لممحكـك عميو تنفيذ العقكبة بإرادتو ك اختياره كقاعدة 
عامة، لكف ال تمتد ىذه الصفة المكجكدة في التنفيذ العقابي إلى تنفيذ الحكـ الصادر في الدعكل 

تـ بكسائؿ التنفيذ اإلرادم ـ الجنائية كالذم ينفذ كفقا لقكاعد التنفيذ المدنية التي تالمدينة مف المحاك
ف تمت ىذه الكسائؿ األخيرة ك استنفذت ك لـ تحقؽ مبتغاىا ىنا فقط يمكف التنفيذ ك  االختيارم، كا 

 1باستعماؿ القكة الجبرية.
كؿ دكلة بمكجب المادة ك تنفيذ الحكـ الجنائي الصادر باإلدانة أك بالبراءة كاجب عمى  

/ج( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية، ك جاء التأكيد عميو أيضا مف خبلؿ نص 2/3)
 ة( مف الدستكر الجزائرم، ك انفاذ القانكف يحتكم بيف طياتو تطبيؽ األحكاـ القضائي145المادة )
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لقانكنية عمى أرض الكاقع في ألف تطبيؽ ىذه األخيرة ىك عبارة عف ترجمة لمجمكعة مف القكاعد ا
 حاؿ تحقؽ اليدؼ منيا ك مف إصدارىا.

ـ يكف يخضع لتنظيـ قانكني محدد كقد مر التنفيذ العقابي بتطكر كبير انطبلقا مف ككنو ل 
قانكنية كاضحة األسس القكاعد ال تنفيذا يحكمو إطار مفليصبح في مرحمة متقدمة  ،مفصؿك 
 مف أىميا:ك المعالـ ك 

لممحككـ عميو بحقكؽ اإلنساف األساسية، ك السعي إلقرار ضمانات لحماية ىذه االعتراؼ  
 1الحقكؽ ك زيادة احتراميا.

المدرسة التقميدية األكلى، ليمتد إلى مدرسة الدفاع بكقد مر ىذا التطكر بمدارس عدة بدءا 
ميو رجبل حيث ركزت ىذه األخيرة عمى "التأىيؿ" في محاكلة لجعؿ المحككـ ع يثاالجتماعي الحد

صالحا باعتباره اليدؼ مف العقكبة المقيدة لمحرية، كىك نفس التكجو الذم ساعدىـ فيو مجمكعة مف 
اعتبر التأىيؿ داخؿ المؤسسة السجنية بمثابة حؽ حيث الباحثيف في عمـ تشريع العقاب الحديث، 

 2لممحككـ عميو ك ليس مجرد التزاـ يقع عمى عاتؽ الدكلة.
مناسبة صدكر العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية بمكجب المادة ك ىك ما تـ تأكيده ب

(:" يجب أف يراعي نظاـ السجكف معاممة المسجكنيف معاممة يككف ىدفيا األساسي 10/3)
إصبلحيـ ك إعادة تأىيميـ االجتماعي....."، ك ال ينبغي أف يككف اليدؼ مف السجف فقط إلحاؽ 

ره يجب أف يككف اليدؼ األساس منو ىك إصبلح السجيف، ك ىك األلـ ك العقاب بؿ مثمما سبؽ ذك
(، 14/12/1990ما تـ اإلشارة إليو بصيغة اإللزاـ في مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء )

انقضاء فترة السجف ليست اليدؼ الرئيس لمعقكبة ك إنما ىدفيا ىك أف ( عمى 10حيث نص المبدأ )
كبيرة إلعادة إدماجو في المجتمع ك ىذا العناية الإيبلء بة العامة، ف إلى الحيايما بعد خركج السج

 الحرص عمىبالتعاكف مع جميع مككنات المجتمع المحمي ك المؤسسات االجتماعية، لكف ال ينبغي 
ذا كجب أف تككف يالعناية عمى حساب مصالح الضحايا لذا ينبغي المكازنة بيف األمريف، ل ىذه

 3العقكبة عادلة.

                                                 
د. محمكد نجيب حسني، حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مرحمة ما بعد المحاكمة في النظاـ القانكف  -1

لمتحدة، مقالة كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات االمصرم،  
، المعيد الدكلي العالي لمعمـك 1988أفريؿ  12-9المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، اإلسكندرية 

 .71،  ص 1989" مصر، réséالجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات "

 .72د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص  -2
3
- Adeline Gouttenoire, Ibid, p 112. 
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أيضا ما ذىب إليو قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف ك ىك 
لمقانكف في حد ذاتو، ك كذلؾ  ( مف خبلؿ االسـ الذم اختاره المشرع06/02/2005) 05/04رقـ 

مف خبلؿ ما جاءت بو المادة األكلى منو:" ييدؼ ىذا القانكف إلى تكريس مبادئ ك قكاعد إلرساء 
ائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي التي تجعؿ مف تطبيؽ العقكبة كسيمة لحماية سياسة عقابية ق

( مف 21االجتماعي لممحبكسيف"، كما نصت المادة )المجتمع بكاسطة إعادة التربية ك االدماج 
 نفس القانكف عمى إنشاء لجنة كزارية مشتركة ىدفيا مكافحة الجنكح ك تنظيـ الدفاع االجتماعي.

ائية في فرنسا تشمؿ مرحمة تنفيذ األحكاـ الجنائية حيث تعتبر ز ءات الجاإلجراكلـ تكف 
بمثابة فكرة حديثة، فقد كانت تنتيي ميمة القاضي الجنائي فكر إعبلف الحكـ سكاء باإلدانة أك 

ذية التي تذيؿ بالبراءة، ك كانت السمطة اإلدارية ىي مف تنفذ الحكـ كىك ما تدؿ عميو الصيغة التنفي
كالتي كاف نصيا: "الجميكرية الفرنسية تكمؼ ك تأمر جميع محضرم العدالة بناء  اإلدانةبيا أحكاـ 

ككبلء ، كعمى جميع النكاب العمكمييف، ك عمى ىذا الكاجب بأف يضعكا مكضع التنفيذ الحكـ المذككر
يطمب الجميكرية لدل المحاكـ االبتدائية مد يد العكف إلى جميع رؤساء ك ضباط القكة العامة عندما 

 1منيـ ذلؾ بصكرة قانكنية".
ك يرل بعض الفقو الفرنسي أنو ال يجب الخمط بيف تنفيذ األحكاـ ك تطبيؽ العقكبات، حيث 

 يعتبر مف الناحية النظرية أمرا مقبكال، لكف مف الناحية العممية يكاجو عقبتيف اثنتيف ك ىما:
 بطء التنفيذ. -1

مر بيا القاضي، كمثاؿ ذلؾ عقكبة العقكبة الكاجب تطبيقيا ليست دكما ىي التي أ  -2
اإلعداـ بحيث تمر فترة زمنية ىامة بيف كقكع الجريمة كيـك الحكـ، كالزمف الذم 
تستغرقو بعد ذلؾ إجراءات الطعف، ككمما زاد الكقت طكال زادت معيا صعكبة تنفيذ 

المتمثؿ في  العدالة رمز قاؿ بأف العدالة ك سخر مفالحكـ، لدرجة أف ىذا الفقو 
 كناية عف ىذا البطء.ك ىذا كمو ساعة رممية  يزاف يمكف أف يضاؼ لويؼ ك المالس

                                                 
مقالة كردت في: "حماية رينالد أكتينكؼ، ضماف حقكؽ اإلنساف في مرحمة تنفيذ األحكاـ الجنائية في فرنسا،  -1

حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف 
الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات  ، المعيد1988أفريؿ  12-9الجنائي، اإلسكندرية 

"résé ،269، ص 1989" مصر. 
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فممكقت أىمية كبيرة لتعمقو بحقكؽ اإلنساف سكاء كحماية أك كانتياؾ، فاإلسراع في الكقت 
كىك ما يجعؿ  ء يؤدم إلى النسياف كضياع األدلةكما أف البط يؤدم إلى عدـ احتراـ حقكؽ الدفاع

 1صعب المناؿ.مف تطبيؽ العقكبة 
كىك ما ذىب بجانب مف الفقو  لمتنفيذ أما فرنسا فيي ال تممكو كبعض الدكؿ لدييا قانكف 

كأف يككف تشكيميا الجماعي ضمانة لحماية حقكؽ اإلنساف  ،القتراح إنشاء محكمة لتنفيذ الجزاءات
 2أكثر مف نظاـ القاضي الفرد.

في محاكلة لممساىمة  ( لمجمعية الفرنسية لمقانكف الجنائي28ك قد جاء كعنكاف لممؤتمر )  
 كما يمي: في التنفيذ

                  (Le droit de l’exécution des peines : une jurisprudence en mouvement) 

  3النشط.االجتياد القضائي المتحرؾ ك قانكف تطبيؽ العقكبات بمثابة أف أم 
كتكجد في بعض الكاليات أك الدكائر القضائية األمريكية ىيئة تعنى بتكقيع العقاب تحت  

 4اسـ " لجنة تكقيع العقاب".
الجية المخكلة  ـ( ؽ.إ.ج.462أما في مصر فتعتبر النيابة العامة بمكجب المادة ) 

 5المنكطة بيا تنفيذ العقكبة.ك 
الجزائر فبل يتـ إال كفقا لقانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج أما تنفيذ الحكاـ الجنائية في  

الذم يسير عمى ضماف تطبيؽ  ا( منو، أم8االجتماعي لممحبكسيف كفقا لما جاءت بو المادة )
العقكبة السالبة لمحرية ك مختمؼ التدابير األمنية ك العقكبات البديمة فيك إدارة السجكف بمكجب 

ألخير، لكف ال يمكف بأم حاؿ تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية إال بمكجب ( مف القانكف ا5المادة )
مستخرج حكـ أك قرار جزائي يعده النائب العاـ أك ككيؿ الجميكرية ك الذم عمى إثره يكضع 

( مف قانكف تنظيـ السجكف، ك تختص 12الشخص المحككـ عميو في السجف مثمما جاء في المادة )

                                                 
 .271، 270رينالد أكتينكؼ، المرجع السابؽ، ص  -1

 .271رينالد أكتينكؼ، المرجع نفسو، ص  -2
3
-Muriel Giacopelli, Les réduction de peines, revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas 

France, n˚ spécial 2007, p 153. 

- Hugues Berbain, Le droit de l’exécution des peines : une jurisprudence en mouvement, 

revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚ spécial 2007, p 183.   
مقالة كردت في: "حماية حقكؽ ستيفف .ج . شكليكفر، مرحمة معا بعد المحاكمة في القضايا الجنائية األمريكية،  -4

اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف 
لدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات ، المعيد ا1988أفريؿ  12-9الجنائي، اإلسكندرية 

"résé ،436، ص 1989" مصر. 

 .44د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -5
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( مف ذات القانكف 10جب المادة )بمتابعة تنفيذ األحكاـ الجنائية بمك النيابة العامة دكف غيرىا 
 حكاـ الجنائية.يمكف لمنائب العاـ أك ككيؿ الجميكرية تسخير القكة العمكمية لتنفيذ األك 

تو قاضي تطبيؽ ( مف القانكف األخير يعيف قاض أك أكثر بصف22كبمكجب المادة )
دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي، ك مف ميامو حسب العقكبات بمكجب قرار مف كزير العدؿ في 

( مراقبة مشركعية تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية ك العقكبات البديمة ك ضماف تطبيؽ 23المادة )
تدابير تفريد العقكبة ك مف ميامو أيضا ترأس لجنة تطبيؽ العقكبات التي تنشأ كجكبا في كؿ 

 (.24مؤسسة سجنية بمكجب المادة )
محبكسيف ىك كثرة حظ عمى قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لملكف المبل 

ما قد يؤثر عمى التطبيؽ السميـ لمقانكف نتيجة  ،تتناكؿ معنى كاحدا في األغمب المصطمحات التي
 .لمغمكض الذم قد يحدث مف تداخؿ ىذه المصطمحات ك ىي في الحقيقة ال تمثؿ إال مسما كاحدا

( كما يمي:" يقصد بكممة محبكس في 7اؿ كرد تعريؼ "المحبكس" في نص المادة )فعمى سبيؿ المث
 مفيكـ ىذا القانكف، كؿ شخص تـ إيداعو بمؤسسة عقابية، تنفيذا ألمر، أك حكـ، أك قرار قضائي.

 ك يصنؼ المحبكسكف إلى:
لـ يصدر بشأنيـ أمر، أك  محبكسيف مؤقتا، ك ىـ األشخاص المتابعكف جزائيا، ك الذيف -1

 حكـ، أك قرار قضائي نيائي.
محبكسيف محككـ عمييـ، ك ىـ األشخاص الذيف صدر في حقيـ حكـ أك قرار أصبح  -2

 نيائيا.
 .محبكسيف تنفيذا إلكراه بدني" -3

في انتظاره محاكمة أك تـ  المؤقتفيذه المادة تنطبؽ عمى كؿ شخص تـ إيداعو الحبس 
ة محددة، فاألجدر أف يخصص إصدار قرار نيائي في حقو ك إيداعو السجف لمدة زمني

، ك مصطمح السجيف لمذم صدر في حقو قرار نيائي المؤقتمصطمح المحبكس لمحبس 
 بالسجف.

ضؼ إلى ذلؾ فاسـ القانكف العضكم ىك قانكف تنظيـ السجكف لذا ينبغي أف يتكافؽ مف 
المشرع  كقع عميو الفعؿ المقيد لمحرية بمكاف تأدية العقكبة، ك في نص قانكني آخر نسجؿ أخذ

لمصطمح المؤسسة العقابية بدال مف مصطمح السجف، عمما أف المشرع الجزائرم أخذ بفكرة 
خدمات، في حيف التأىيؿ االجتماعي ك قد يككف شكؿ العقكبة في السجف ىي مجرد تأدية 

 (.22كردت كممة السجف في المادة )
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ة، فإذا كاف اليدؼ مف كىدؼ التنفيذ العقابي يرتبط باألساس باليدؼ المتكخى مف العقكب 
ىذه األخيرة ىك إلحاؽ األلـ ك الزجر بالمحككـ عميو فإنو يجب أف يتضمف التنفيذ العقابي كؿ 
الكسائؿ التي تؤدم إلى إلحاؽ الشعكر باأللـ بالمحككـ عميو، كىك ما سينعكس ال محالة عمى 

، أما إذا كاف اليدؼ مف كضعية المحككـ عميو داخؿ المؤسسة العقابية كعمى طريقة تنفيذ العقكبة
العقكبة ىك مجرد إصبلح المتيـ فإنو يككف مف البلـز التخفيؼ مف حدة اإليبلـ ك الزجر ك التركيز 
عمى التأىيؿ االجتماعي لممحككـ عميو، كىك حاؿ المشرع في أغمب دكؿ العالـ حيث تتنكع 

جتماعي لممحككـ عمييـ العقكبات السالبة لمحرية بغرض الزجر، كما ال تيمؿ عامؿ التأىيؿ اال
ك نظاـ  المشركطبغرض إرجاعيـ إلى مجتمعاتيـ كمكاطنيف عادييف، كذلؾ مف خبلؿ نظاـ اإلفراج 

المعاممة التدريجية كالتي يتدرج فييا إشعار المحككـ عميو بالعقكبة ك ألميا مف خبلؿ التخفيؼ 
 1التدريجي مف قسكتيا كشدتيا.

مثؿ ما يتصكره البعض بؿ ىك ما ذىب إليو المشرع في ك األلـ في العقكبة السجنية ليس 
.  2أف تككف العقكبة متناسبة مع الجـر

ك اإلشكاالت التي كقعت فييا العقكبة بحد ذاتيا ك مدل تماشييا مع تطكر المجتمع أدل 
إلى تمكيؿ مجمكعة بحثية تعنى بالعقكبة ك التحكؿ المجتمعي ك مدل  2000في بمجيكا في عاـ 

 3(.21بة ك مستجدات القرف )تطابؽ العقك 
 حاالت عدم تنفيذ العقوبة -ثانيا

أك  ،فقد ال تنفذ العقكبة بسبب كقؼ تنفيذىا يذ العقكبة يتخذ عدة صكر ك أشكاؿعدـ تنف 
بسبب إرجاء ىذا التنفيذ، أك ألنو قد تـ تطبيؽ نظاـ جب العقكبة، كقد ال تنفذ العقكبة ببساطة ككنيا 

 انقضت عف طريؽ تنفيذىا، كىك ما سنحاكؿ التعرؼ عميو فيما يمي:
 نظام وقف تنفيذ العقوبة  -5

تنفيذ العقكبة في حؽ عمى إثره كقؼ تنفيذ العقكبة ىك أمر صادر مف القاضي يكقؼ  
شخص حكـ عميو بيا في خبلؿ مدة زمنية تككف بمثابة تجربة ك اختبار، يطمب فييا مف المحكـك 
عميو عدـ العكدة مطمقا إلى ارتكاب أية جريمة ميما كانت إذا أراد أال يطبؽ عميو الحكـ الصادر 

 عميو نيائيا.بيا باإلدانة ك أف يفمت مف العقكبة المحككـ 
                                                 

 .6د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -1
2
-Christine Lazerges, Politique criminelle nationale et droit de l'Homme, revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚3 Juillet-septembre 2012, p 755.  
3
-Philippe Mary en collaboration avec un groupe des chercheures, Pénalité et changement 

social. Quelle justice pénale pour le XXI   siècle ? A propos  d’un projet de recherche, revue de 

droit pénal et de criminologie, éditions La charte Bruxelles, novembre  2001, p 958. 
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دفو محاكلة النأم ببعض المجرميف بالعاطفة أك المجرميف ك كقؼ تنفيذ العقكبة إجراء ى 
بالصدفة مف عالـ الجريمة ك إعطائيـ فرصة إلصبلح أحكاليـ، بخبلؼ المجرميف المعتاديف عمى 

ال يعطى ليـ ىذا الكقؼ، ك يعكد مصدر كقؼ تنفيذ العقكبة إلى النظرية  فىذه الجرائـ ك الذي
(، أما في مصر ك مثمما سبؽ ذكره فبل 19اخر القرف )الكضعية اإليطالية ك التي جاءت في أك 

( عقكبات 55يجكز األمر بكقؼ التنفيذ إال عند الحكـ بجناية أك جنحة بحسب ما جاءت بو المادة )
 1مصرم.
( مف ؽ ت س فقد نصت فقط عمى كقؼ تنفيذ الحكـ 14أما في الجزائر فبمكجب المادة ) 
فبعد مكافقة الجية القضائية التي ترفع إلييا النزاعات العارضة المتعمقة بتنفيذ األحكاـ  ،الجزائي

 الجزائية شريطة أال يككف المحكـك عميو بمكجب حكـ أك قرار محبكسا.
( مف نفس القانكف، حيث 130ك ىناؾ أيضا كقؼ التنفيذ الذم يجكز بمكجب المادة )

رة لجنة تطبيؽ العقكبات إيقاؼ العقكبة بمكجب قرار يجكز لقاضي تطبيؽ العقكبات بعد استشا
المحككـ بيا عمى المحبكس  أشير( بشرط أف يككف قد بقي مف العقكبة 3مسبب لمدة ال تتجاكز )

 سنة كاحدة أك أقؿ ك ذلؾ في حالة:" 
 إذا تكفي أحد أفراد عائمة المحبكس، -1
المحبكس بأنو المتكفؿ الكحيد إذا أصيب أحد أفراد عائمة المحبكس بمرض خطير ك أثبت  -2

 بالعائمة،
 التحضير لممشاركة في امتحاف، -3
إذا كاف زكجو محبكسا أيضا، ك كاف مف شأف بقائو في الحبس إلحاؽ ضرر باألكالد القصر أك  -4

 بأفراد العائمة األخريف المرضى منيـ أك العجزة،
 إذا كاف المحبكس خاضعا لعبلج طبي خاص". -5

س مف رفع كؿ قيد أثناء فترة التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة، لكف ال يمكف بأم ك يستفيد المحبك 
( 131التي قضاىا المحبكس بمكجب المادة ) المؤقتحاؿ احتساب ىذه الفترة ضمف مدة الحبس 

 مف قانكف تنظيـ السجكف.
يجب عمى قاضي تطبيؽ العقكبات أف يبت في خبلؿ ؽ ت س ( 132ك بحسب المادة ) 

بمكجب المادة  ـ مف تمقيو طمب التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة، ك عمى ىذا األخير( أيا10)
 بمقرر المكافقة أك الرفض لطمب أشير(3أف يخطر النيابة العامة في خبلؿ )ؽ ت س  (133)
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ال يستطيع القاضي ؿ يال يفيـ القصد مف طكؿ ىذه المدة ف لكفالتكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة، 
 الطمب خبلؿ أسبكع كاحد؟النظر في حقا 

( أياـ مف تاريخ تبميغ 8ك بحسب نفس المادة دائما يمكف لمنيابة العامة ك لممحبكس خبلؿ )
المقرر سكاء بالمكافقة أك بالرفض التقدـ لمطعف فيو أماـ لجنة تكييؼ العقكبات التي ينشئيا كزير 

إذا كصؿ إلى عمـ كزير العدؿ أف مقرر قاضي  ؽ ت س (161العدؿ، لكف بحسب نص المادة )
( يكما يعرض األمر عمى 30تطبيؽ العقكبات يؤثر سمبا عمى األمف ك النظاـ العاـ ك في خبلؿ )

لجنة تكييؼ العقكبات ك في حاؿ إلغاء المقرر يعاد المحككـ عميو لقضاء نفس العقكبة إلى 
 المؤسسة العقابية.

نو ال يجكز لقضاة المكضكع في حالة الحكـ إفج  ( ؽ إ592ك تطبيقا لنص المادة ) 
بالحبس أك الغرامة إذا كاف المحكـك عميو قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ 

 1القانكف العاـ أف تأمر في حكميا بقرار مسبب بإيقاؼ تنفيذ العقكبة األصمية.
 إ ج ما يمي: ( ؽ594ك قد جاء في حكـ المجمس األعمى ك تطبيقا لممادة ) 

أف رئيس الجمسة ممـز بإنذار المحككـ عميو بعقكبة الحبس مع كقؼ التنفيذ بأنو " مف المقرر قانكنا 
في حالة العكد ستنفذ عميو العقكبة التي استفاد مف كقؼ تنفيذىا دكف إدماجيا في العقكبة التي مف 

ىذا المبدأ يعد خرقا لئلجراءات الممكف أف يحكـ بيا مستقببل، ك مف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ 
 الجكىرية.

ك لما كاف الثابت في قضية الحاؿ أف القرار المطعكف فيو لـ ينص عمى أف الرئيس قاـ بإنذار 
 ؽ إ ج خالؼ القانكف.  594المحككـ عمييـ بعقكبة مكقكفة التنفيذ كما تكجبو المادة 
 2ك متى كاف ذلؾ استكجب نقض القرار المطعكف فيو."

 

                                                 
قرار بتاريخ  30252قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سكيكدة ضد )لبادم عمي( ممؼ رقـ  -1

االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، العدد ، 17/05/1983
 . 86، 85، ص 1987

 79945ك ىك نفس التأكيد الذم جاء في قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء تيزم كزك ضد )ب ك( ممؼ رقـ  -
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ، 08/01/1991قرار بتاريخ 

 .183، 182 ، ص4/1992التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 22/11/1988قرار بتاريخ  51002ب( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )ح -2

 ،  3/1993قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .290-287ص 
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 التنفيذ إرجاء -2

في بعض األحياف يؤخر تنفيذ العقكبة ك يرجأ ألسباب ال تتعمؽ بالحكـ في حد ذاتو ألنو  
بؿ ألسباب تتعمؽ بالمحكـك عميو، ك بحسب قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة  مشمكؿ بالقكة التنفيذية

( مف 2/2نصت المادة ) فقدالسجينات ك التدابير غير االحتجازية لممجرمات )قكاعد بانككؾ(، 
المرفؽ عمى ضركرة إعطاء عناية خاصة لمنساء قبؿ أك عند دخكليف لمسجف باتخاذ كؿ التدابير 
المبلئمة في حؽ أطفاليف بما في ذلؾ تعميؽ احتجازىف لفترة معقكلة مراعاة لمصمحة الطفؿ 

إرجاء تنفيذ العقكبة  بينما قانكف تنظيـ السجكف في الجزائر ال يشير مطمقا إلى ،بالدرجة األكلى
( عف تسييبلت لممرأة الحامؿ، كما يشترط في 51( ك )50بشأف المرأة بؿ يتكمـ في المادتيف )

( عدـ التأشير في سجؿ الكالدة بأم شكؿ عمى أف المكلكد الذم كضعتو السجينة قد كلد 52المادة )
 في السجف أثناء تأديتيا لفترة العقكبة.

 كقد يككف اختياريا في مصر كذلؾ كفقا لمحاالت اآلتية:ك التأجيؿ قد يككف كجكبيا 
 حاالت التأجيل الوجوبي: - أ

 ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ إال بعد استنفاذ طريؽ الطعف بالنقض.  -1

 إذا حكـ عمى أنثى حامؿ باإلعداـ، فإنو ال ينفذ إال بعد الكضع بشيريف اثنيف. -2

نو يؤجؿ تنفيذه إلى حيف برئو، إذا حكـ باإلعداـ عمى شخص كبعدىا تبيف أنو جف فإ  -3
ك يمكف لمنيابة العامة أف تضعو في أماكف معدة ليذه الحاالت عمى أف تخصـ المدة 

 التي يقضييا ىناؾ مف مدة العقكبة المحككـ بيا عميو.

 حاالت التأجيل االختياري:-ب
 إذا حكـ عمى أنثى حامؿ في شيرىا السادس بعقكبة سالبة لمحرية، يمكف تأجيؿ تنفيذ -1

( 485) بحسب المادة العقكبة إلى غاية كضع الحمؿ ك مركر شيريف بعد ذلؾ
 .مؤقتا، كفي ىذه المدة تعامؿ معاممة المحبكس ـؽ.ا.ج. 

إذا كاف المحككـ عميو مصابا بمرض يتيدد حياتو إف نفذ عميو جاز التأجيؿ إلى   -2
 .ـ( ؽ.ا.ج. 486)حسب ما جاءت بو غاية شفائو 
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تعددة إذا حكـ عمى رجؿ ك زكجتو بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنة كلك في جرائـ م  -3
لـ يسجنا مف قبؿ، جاز تأجيؿ تنفيذ العقكبة عمى أحدىما حتى يفرج عف اآلخر إذا ك 

( سنة ككاف ليما محؿ إقامة معركؼ في 15كاف لدييما طفؿ صغير لـ يتجاكز )
 .ـ( ؽ.ا.ج. 488)كفقا المادة مصر 

ة العامة تممؾ الحؽ في طمب كفالة عف ىذا التأجيؿ خكفا مف ىرب الشخص ك النياب
 1المحككـ عميو.

معترؼ بو أما في الجزائر فإف تأجيؿ تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية أك إرجاؤىا بشكؿ مؤقت 
، ك يستثنى الحكـ أك القرار في حقيـ نيائيا لكف بشرط أال يككف األشخاص محبكسيف عندما أصبح

التأجيؿ المؤقت في حؽ معتادم اإلجراـ ك كؿ مف مس بأمف الدكلة أك قاـ بأفعاؿ إرىابية أك مف 
 ( مف قانكف تنظيـ السجكف.15تخريبية بحسب المادة )

( مف نفس القانكف األشخاص الذيف يحؽ ليـ االستفادة مف التأجيؿ 16فيما حددت المادة )
كـ نيائي إذا تكفرت فيو حالة مف الحاالت التي كؿ مف حكـ عميو بح ك ىكالمؤقت لتنفيذ العقكبة 

 (. 16عددتيا المادة )
( أشير 6( فإف ىذا التأجيؿ المؤقت ال يمكف بأم حاؿ أف يتعدل )17لكف بحسب المادة )

حتى ، فيؤجؿ التنفيذ في حالة الحمؿ ك بعينيا يمكف أف يتعدل فييا التمديد ىذه المدة باستثناء حاالت
( شيرا عند كضعو حيا، باإلضافة 24يريف عند كفاة الجنيف، ك يمدد إلى )الكضع ك يزاد عميو بش

( مف نفس القانكف أف 18إلى حاالت أخرل نصت عمييا نفس المادة، ك ال يمكف حسب المادة )
( شيرا إال بقرار مف كزير العدؿ، 24( أشير ك تقؿ عف )6يمنح التأجيؿ إذا كانت العقكبة تفكؽ )

( أشير فإف التأجيؿ يمنحو النائب العاـ لدل المجمس 6نت العقكبة تقؿ عف )ك فيما عدا ذلؾ إذا كا
 القضائي الكاقع في دائرة اختصاصو محؿ التنفيذ.

( يكما مف تاريخ استبلمو 15( فإف عدـ رد النائب العاـ بعد انقضاء )19ك بحسب المادة )
( يكما مف تاريخ استبلـ 30الطمب فإف ذلؾ يعد رفضا لطمب تأجيؿ تنفيذ العقكبة، أما بانقضاء)

فإنو يعتبر رفضا ضمنيا مف جانبو في الحاالت التي يممؾ فييا  ،ك عدـ ردهلمطمب كزير العدؿ 
 اختصاص نظر طمب التأجيؿ مف عدمو. 
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 نظام جب العقوبة -3
( عقكبات 35قد نصت عميو المادة ) ك معركؼ في النظاـ القانكني المصرمكىك نظاـ  

مصرم، ففي حاؿ تعدد العقكبات المقيدة لمحرية تخفض مدة العقكبات األخؼ، فإذا حكـ عمى 
( سنكات،  فإنو في ىذه الحالة ال 5بالسجف لمدة )( سنكات ك 3األشغاؿ الشاقة لمدة )شخص بعقكبة 

 ( سنة. 2ة السجف كجكبا لتصبح )( سنكات ك تخفض مف مد3ىي )تنفذ إال عقكبة األشغاؿ الشاقة ك 
ك الحكمة مف ذلؾ ىك أنو مف غير المستحسف أف يستنفذ المحككـ عميو العقكبة األشد 

 1ليخرج منيا ك يجد نفسو في عقكبة أخرل أشد منيا.
( ؽ ع ك ىك تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية 35/1ك نص عمييا المشرع الجزائرم في المادة )

كحدىا ك ال ييـ نكع العقكبات المحككـ بيا إذا كانت مف طبيعة جنائية أك األشد ك المحككـ بيا 
جنحة أك كمتييما، ك يؤكؿ الفصؿ في النزاع المعركض إلى آخر جية قضائية أصدرت حكما 
يتضمف عقكبة سالبة لمحرية فقد تككف محكمة الجنح في أكؿ درجة أك غرفة الجنح في المجمس 

الفصؿ في النزاع إلى غرفة االتياـ إذا كاف قد صدر الحكـ القضائي، ك يرجع االختصاص في 
 السالب لمحرية عف محكمة الجنايات.

 ،حيث تأمر في ىذه الحالة الجية التي عرض عمييا النزاع بعدـ دمج العقكبات بؿ بجبيا
أم تنفيذ العقكبة األشد مع إسقاط بقية العقكبات األخرل ك ىذا ما جاء في قرار الغرفة الجنائية 

 269984.2ممؼ رقـ  24/07/2001 بتاريخ
 انقضاء العقوبة عن طريق تنفيذىا  -4

كقد تنقضي العقكبة عف طريؽ تنفيذىا ك ىك الطريؽ العادم الستنفاذىا، لكف قد تنقضي  
ألسباب شتى بالرغـ مف عدـ تنفيذىا كما في حالة كفاة المحككـ عميو، تقادـ العقكبة، أك العفك عف 

 3المحككـ عميو.
( ؽ إ ج جاء 593ك تطبيقا ألحكاـ المادة ) قرار لممجمس األعمى سابقا أنو جاء في حيث 

فيو ما يمي:" متى كاف مف المقرر قانكنا أنو إذا لـ يصدر ضد المحككـ عميو خبلؿ ميمة خمس 
سنكات مف تاريخ الحكـ الصادر مف المحكمة أك المجمس، حكـ بعقكبة لحبس أك عقكبة أشد منيا 
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حكيمة بكركبة، النزاعات العارضة المتعمقة بتنفيذ األحكاـ الجزائية المتضمنة العقكبات السالبة لمحرية، المجمة  -2
، عدد لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائرالمجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني القضائية، 
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ية أك جنحة اعتبر الحكـ بإدانتو غير ذم أثر، ك في الحالة العكسية تنفذ أكال العقكبة الرتكابو جنا
الصادر بيا الحكـ األكؿ دكف أف يمتبس بالعقكبة الثانية، فإف القضاء بإلغاء كقؼ تنفيذ العقكبة 

 1األكلى بمكجب حكـ ليس خطأ في تطبيؽ القانكف".
ر عف تنفيذ األحكاـ القضائية الخاصة بتطبيؽ ك يبقى امتناع السمطة القضائية في الجزائ 

حكـ اإلعداـ في أغمب القضايا محؿ غمكض، عمما أف الجزائر لـ تكقع عمى البركتكككؿ االختيارم 
الثاني لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية ك اليادؼ إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ 

 .15/12/1989الصادر بتاريخ 
، فيؿ ىك نا ال يتعمؽ ال بنظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ك ال بتأجيميا ك ال بجبياك عدـ التنفيذ ى

مف باب عدـ الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنائي الذم سنأتي لدراستو في الفرع المكالي أـ أنو بالفعؿ 
بتطبيؽ يككف يكجد ىناؾ إشكاؿ في التنفيذ ىذا مف جية، ك مف جية أخرل فإحقاؽ العدالة الجنائية 

اإلعداـ في حؽ شخص صدر في حقو حكـ نيائي بات غير قابؿ ألم شكؿ مف أشكاؿ  حكـ
ك مجمكعة مف األشخاص األبرياء، الطعف العادية ك غير العادية بسبب إزىاؽ ركح إنساف أ

 ىما: بإلحاح افيطرح افذمال فالسؤاالك 
 أيف ىك حؽ الضحية في القصاص؟

 تطبيؽ حكـ اإلعداـ؟ ـك ما ىك األساس القانكني لعد
ربما الجزائر ماضية في عدـ تنفيذ عقكبة اإلعداـ ك الدليؿ عمى ذلؾ أف الجمعية العامة 

 4ك قد صدر بتاريخ  ،69/186تحت رقـ  2014ديسمبر  18لؤلمـ المتحدة اتخذت قرارا في 
( لمجمعية 69ك ىك مف أىـ قرارات الدكرة ) ،يقضي بكقؼ العمؿ بعقكبة اإلعداـ 2015فيفرم 
 2العامة.
عرض  حيفك كانت الجزائر مف بيف الدكؿ المصادقة عمى كقؼ العمؿ بيذه العقكبة   

الخاص بكقؼ العمؿ بعقكبة ، في حيف عارضت دكؿ أخرل ىذا القرار القرار عمى التصكيت
ع القرار اعتمد مشرك  حيثاألمريكية، ك منيا: مصر، إيراف، ماليزيا، ك الكاليات المتحدة اإلعداـ 
 3( عضكا عف التصكيت.34( صكتا، ك امتناع )37اعتراض ) ( صكتا مقابؿ117بأغمبية )

                                                 
ية، قسـ المستندات لمجمة القضائا، 08/03/1983قرار بتاريخ  27147قضية )د ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 . 337 ، ص(1النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد بدكف تاريخ رقـ )ك 
: ، تاريخ النظر www.un.org/ar/ga/69/resolutions.shtml مكقع األمـ المتحدة: -2  05/08/2015يـك

 .18:08عمى الساعة 
 ، مأخكذة مف مكقع األمـ المتحدة:add2/69/488كثيقة صادرة عف األمـ المتحدة رقـ  -3
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 الفرع الثاني: الصرامة في التنفيذ و االشكاالت التي تعترضو
 

 نتناكؿ في ىذا الفرع جزئيتيف ىامتيف ك ىما:
  الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنائي -أكال
 اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الجنائي -ثانيا

 
  الصرامة في تنفيذ الحكم الجنائي -أوال

تعتبر الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنائي ضمانة كبرل لحقكؽ اإلنساف، لما لذلؾ مف أىمية  
 1في تأميف فعالية قرارات العدالة في المكاد الجنائية.

كاجب يخاطب بو كؿ جياز في فالحكـ الجنائي الصادر باإلدانة ىك في الحقيقة أمر ك  
الدكلة يككف مكمفا باقتضاء حؽ الدكلة في العقاب، ك بالتالي فالحكـ الصادر باإلدانة ال يخاطب 

، كمف الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنائي ضركرة التأكد مف شخصية المحكـك فقط المحككـ عميو
ف أىميتو ألجؿ أف يككف لمتنفيذ عميو قبؿ التنفيذ حتى ال تختمط بشخصية أخرل، كما يجب التأكد م

 2معنى، ك التأكد مف ككف قكاه الصحية كالعقمية كافية لكي يحقؽ التنفيذ الغاية المنشكدة منو.
يقابميا المركنة في  ئي ك تطبيؽ العقكبة المرصكدة فيوك الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنا

لكف ك أماـ  تطبيؽ العقكبة، مف جيتو بالمركنة فيتطبيؽ العقكبة، كقد نادل الفقو الفرنسي 
ك يمكف حصر ىذه الصعكبات في  كجو تنفيذ الحكـ يصعب تحقيؽ ذلؾ الصعكبات التي تقؼ في

 3:دائما أمريف اثنيف حسب الفقو الفرنسي
أكؿ الصعكبتيف ترتبط بإدارة العدالة الجنائية في حد ذاتيا ك التي ترجع إلى كثرة   -1

المركر، كىك ما يؤدم إلى عدـ تنفيذ عدد  القضايا المطركحة ك بصفة خاصة جرائـ
سنة، كىك ما ينعكس بدكره عمى طكؿ مدة كؿ كبير مف القرارات الصادرة في 

ظير أف المدة  1984التسجيؿ ك إعبلف األحكاـ لدل قمـ كتاب المحاكـ، ففي عاـ 
( أشير، 7إلى  3المخصصة لمتنفيذ في دائرة محكمة استئناؼ "دكيو" تمد ما بيف )

لعقكبات الصادرة بالحبس ألقؿ مف سنة فإنيا ال تنفذ في دكائر اختصاص أما ا
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كالتي  ؼ( ؽ.إ.ج. 816محاكـ الجنح بباريس، كىك ما يتعارض مع نص المادة )
تنص عمى أنو بالنسبة لممحككـ عمييـ غير المحبكسيف يكـ صدكر الحكـ يجب أف 

يكما مف صدكره، ك أيضا يمثؿ  (15)تكضع عقكبة الحبس مكضع التنفيذ في خبلؿ 
مف  اك ما يشعر عددىذا األمر اعتداء عمى مبدأ المساكاة أماـ القضاء الجنائي، كى

الذيف كقعكا في قبضة العدالة بأنيـ قرباف قدـ لممجتمع، ما جعؿ  المحككـ عمييـ 
 تيارا فقييا يبرز بشدة منتقدا النظاـ الجنائي القائـ عمى تصنيؼ المجرميف مف خبلؿ

 كضعيتيـ االجتماعية ك ليس كفقا لدرجة خطكرتيـ اإلجرامية.

لحظة اإلدانة ك لحظة التنفيذ،  أما الصعكبة الثانية فتتمثؿ في الفارؽ الزمني بيف  -2
أماـ ىذا الفرؽ الزمني فإننا قد نجد اإلنساف الذم ستنفذ عميو العقكبة يختمؼ تماما ك 

ـ جنائي، فقد يككف كضعو عف نفس اإلنساف الذم أدانو القاضي سابقا بحك
االجتماعي ازداد سكءا بأف طرد مف العمؿ ك رزؽ بمكلكد، كقد يصيبو مرض، ليأتي 
تنفيذ العقكبة المتأخر ليزيد مف صعكبة الكضع عميو ك يعقده أكثر، كقد يحدث 

كأصبح  عي بأف كجد عمبل جيدا ك أسس أسرةالعكس فقد يتحسف كضعو االجتما
التنفيذ العقابي المتأخر فييدـ ىذا الكضع ك يقيد أىميتو مع ئة، ليأتي اديعيش حياة ى

حرمانو مف حقكقو، فالتنفيذ المتأخر المتأتي مف سكء سير العدالة يعتبر بمثابة تشديد 
لمعقكبة المكجكدة في الحكـ الصادر، كىك ما يتعارض مع حقكؽ اإلنساف لذا كجب 

 إيجاد كسائؿ عبلجية لمثؿ ىذه الحاالت.

ب إليو جانب مف الفقو الفرنسي كالذم اقترح عبلجيف اثنيف لمكاجية ىذه ك ىك ما ذى
الصعكبات كالذيف يتمثبلف في: تعجيؿ تنفيذ األحكاـ الجنائية في مكاقؼ معينة، 

 كتأخير أك تأجيؿ تنفيذ األحكاـ الجنائية في مكاقؼ أخرل.
ي عبارة عف كى الجنائية مف خبلؿ التنفيذ المؤقتحيث يمكف تعجيؿ تنفيذ األحكاـ 

طريقة معمكؿ بيا في القضاء المدني، تتسـ بنكع مف التنفيذ المستعجؿ حتى تضمف 
فاعمية قكة نفاذ حكـ اإلدانة، كبالنسبة لؤلحكاـ المالية فكثيرا ما يمجأ قاضي التحقيؽ 

 في فرنسا إلى طمب الكفالة ك بشكؿ متزايد.
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ك الذم حاد عف اليدؼ الحقيقي الذم أنشئ ألجمو،  المؤقتأما المجكء المبالغ فيو لمحبس  
 المؤقتفي عدد السجناء إضافة إلى النزالء الذيف يتـ حبسيـ بأحكاـ باتة، كما أف الحبس  فقد زاد

يحـر الجاني مف كثير مف التدابير التي كاف يمكف أف يستفيد منيا، ك منيا التصريح بالخركج، 
رىا، ك التي كاف مف الممكف أف يتمتع بيا فيما لك كاف قضى كغي المشركطتخفيؼ العقكبة، اإلفراج 

 1الحبس ضمف نظاـ العقكبة.
ك الذم  المؤقتخصكصا في حالة المجكء المتعسؼ إلى الحبس  أماـ االنتقادات الكثيرةك  

يمثؿ اعتداء عمى حقكؽ اإلنساف لككنو اعتداء عمى قرينة البراءة، حاكؿ المشرع الفرنسي إيجاد 
يا إقرار نظاـ المراقبة القضائية، حيث أصبح دكر المراقبة يتمثؿ في ككنو تنفيذا مؤقتا بدائؿ ك من

 10/06/1983بدال مف الكضع تحت االختبار كغيرىا مف الجزاءات األخرل، حيث عمد قانكف 
 2إلى التنفيذ المؤقت لمجمكع الجزاءات الجنائية المعمنة بصفتيا عقكبات بديمة.

جيؿ التنفيذ ك الذم يشمؿ كؿ عقكبة تزيد مدة الحبس فييا في فرنسا ك مف المركنة أيضا تأ 
( أشير حبسا، فقد يقبؿ الطمب إذا كاف مؤسسا عمى سبب طبي نتيجة لطكؿ مدة 3عف ثبلثة )

ك ىك ما نص عميو المشرع الجزائرم كذلؾ في قانكف تنظيـ السجكف مف  الفحكص الطبية مثبل، 
( أشير أك تقؿ 6ة الحبس المحككـ بيا عمى الشخص تساكم )( إذا كانت مد20-15خبلؿ المكاد )

(أشير في الحالة العادية 6(، عمى أف ال تزيد مدة التأجيؿ عف )18عنيا بحسب نص المادة )
( شيرا كاستثناء بالنسبة لممرأة التي تضع مكلكدا حيا، لكف قد يستكجب صدكر قرار 24لتصؿ إلى )

ك كذلؾ قد يككف مف المركنة ( أشير، 6ة العقكبة تزيد عف )بالتأجيؿ مف كزير العدؿ إذا كانت مد
، ك العفك الشامؿ في الجزائر ىك مف صبلحيات ابي مف حيث التطبيؽ العفك الشامؿفي التنفيذ العق

 .16/01المعدؿ بالقانكف رقـ  ( مف الدستكر91/7رئيس الجميكرية بمكجب المادة )
( ؽ إ ج ما 6ك تطبيقا لنص المادة )ممحكمة العميا أنو ل كرد في المبدأ االجتيادمك قد  

مؿ، ك مف ثـ فإف قضاة المكضكع يمي:" مف المقرر قانكنا أف الدعكل العمكمية تنقضي بالعفك الشا
 9ك  8ذيف أدانكا الطاعف بحجة تحطيـ ممؾ الغير ك التجمير ك السرقة لمكقائع التي جرت يكمي ال

الذم يقرر العفك الشامؿ لؤلحداث التي  90/19القانكف رقـ  ك التي صدر بشأنيا 1988أكتكبر 
 يككنكا قد خرقكا القانكف. 1988كقعت خبلؿ شير أكتكبر 

                                                 
 .278، 277رينالد أكتينكؼ، المرجع السابؽ، ص  -1
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مية ك اعتبار الطعف غير ذم ك متى كاف كذلؾ يستكجب التصريح بانقضاء الدعكل العمك 
 1."مكضكع
بلؿ الجمع بيف ك يمكف في حاالت التخفيؼ مف صرامة العقكبة بتعطيؿ حكـ اإلدانة مف خ 

 2ك تخفيض العقكبة. المشركطالعقكبة ك نظاـ اإلفراج 
مف مدة العقكبة الكمية  المؤقتخصـ مدة الحبس  ة في تطبيؽ العقكبة أيضاكمف المركن 

ميما  المؤقتالمداف بيا المحككـ عميو ألنو يعتبر في األصؿ حبسا، كيجب أف تخصـ مدة الحبس 
( قركش 10كاف شكؿ العقكبة المحكـك بيا عمى الشخص، حتى كلك كانت غرامة، إذ يتـ خصـ )

مثبل في مصر عف كؿ يكـ حبس، كال إشكاؿ في الخصـ مف العقكبة إذا كانت بشكؿ كاحد، لكف قد 
فالخصـ ينبغي أف يبدأ كجكبا مف العقكبة  زءا منيا حبس كالجزء اآلخر غرامةتككف العقكبة ج

 مقيدة لمحرية.ال
مف  المؤقتأف تخصـ مدة الحبس  ـ( ؽ.ا.ج. 463ال يشترط بحسب نص المادة )ك  

، بؿ يمكف الخصـ مف أية مؤقتاالعقكبة الكاجب تنفيذىا بأف تككف ىي العقكبة ذاتيا التي حبس فييا 
 قتالمؤ خصـ مدة الحبس ك ، المؤقتجريمة أخرل يككف قد ارتكبيا أك حقؽ معو فييا أثناء الحبس 

( ؽ ت 13/3ص المادة )مف المدة الكمية لمعقكبة المحككـ بيا معترؼ بيا في الجزائر بمكجب ن
 3س.

المحكمة إليو ما ذىبت  كالتي تعتبر بمثابة حمكؿ عبلجية كمف المركنة في التنفيذ العقابي 
اإلعداـ إلى العميا األمريكية مف أف لممتيـ حقا دستكريا في تقديـ أم ظرؼ لتخفيؼ العقكبة مف 

عقكبة أخرل أخؼ منيا، ك قد تككف ىذه الظركؼ المخففة التي يقدميا المتيـ تتمحكر حكؿ سمككو 
المعتدؿ، أك ماضيو، أك أم ظرؼ آخر مف ظركؼ الجريمة في حد ذاتيا ربما يككف فيو مصمحة 

 4لتخفيؼ الحكـ مف اإلعداـ إلى حكـ آخر أقؿ شدة.
تنص عمى أنو  53ما يمي:" ك حيث أف المادة سابقا  في قرار المجمس األعمىك قد جاء  

في حالة إدانة المتيـ بجناية عقكبتيا اإلعداـ ك ثبت كجكد ظركؼ مخففة لصالحو، فإنو يجكز 
 سنكات كما ىي في كاقعة الحاؿ. 10لممحكمة أف تخفض العقكبة إلى 

                                                 
المستندات لمجمة القضائية، قسـ ا، 23/04/1991قرار بتاريخ  71913قضية )ـ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -1
 .204-202 ، ص2/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
 . 279رينالد أكتينكؼ، المرجع السابؽ، ص  -2

 . 47، 46د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -3

 . 441ستيفف ج.شكليكفر، المرجع السابؽ، ص  -4
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سنكات أم تحت الحد األدنى المقرر قانكنا  5ك حيث أف المحكمة ىنا قد خفضت العقكبة إلى 
مف قانكف  53لمتخفيض فإنيا تككف بذلؾ قد أخطأت في تطبيؽ القانكف ك خالفت مقتضيات المادة 

 1."يتعيف معو نقض الحكـ المطعكف فيوالعقكبات ك عميو فإف ىذا الكجو مؤسس ك 
سنكات  3المخففة فإف الحد األقصى لتخفيض العقكبة ىك الحبس لػ عند قبكؿ الظركؼ ك 

 2إذا كانت الجناية مما يعاقب عميو بالسجف المؤقت.
:" تراعى في تحديد العقكبة األصمية لممحكمة العميا أف في المبدأ االجتيادم كرد مماك 

 3."كف رصيد السكابؽ القضائية لممتيـ)الحبس( في جريمة إصدار صؾ بد
 4.يراعى في تخفيض العقكبة ككف المتيـ غير متعكد عمى اإلجراـ مطمقاكما 

:" إف القضاء بعقكبة مكقكفة التنفيذ عمى متيـ مسبكؽ آخر ما نصو اجتيادمك جاء في مبدأ 
 5لحكـ لمنقض".قضائيا يعرض ا

 6ك القضاء بخفض العقكبة ال يحتاج ك ال يتطمب تسبيبا خاصا.
 في تنفيذ الحكم الجنائي شكالاإل -ثانيا

شكاؿ في التنفيذ لكف المتفؽ عميو ىك أف اإل فيذشكاؿ في التناختمؼ الفقو حكؿ تعريؼ اإل 
لك صحت لجعمت منو جائزا أك غير جائز،  يذعبارة عف مجمكعة عكارض قانكنية تعترض التنف

                                                 
قرار بتاريخ  54120قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء البميدة ضد )ؿ ـ ط( )ع ؿ ج( ممؼ رقـ  -1

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ، 16/02/1988
 .259-256 ، ص3/1993العدد  الحراش الجزائر،

االجتياد ، 04/10/1983قرار بتاريخ  34903لمجميكرية ضد )م ص( ممؼ رقـ قضية الككيؿ العسكرم  -2
 .94، 93 ، ص1987القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، عدد 

المجمة ، 24/03/1987قرار بتاريخ  48011ك ىك ما جاء كذلؾ في قضية النائب العاـ ضد )ح ح( ممؼ رقـ  -
قضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد ال
 .235 -233 ، ص3/1990
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 18/02/2002قرار بتاريخ  264366قضية النائب العاـ ضد )ب أ( ممؼ رقـ  -3

 .359 -357 ، ص1/2004لتربكية الحراش الجزائر، العدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ا
المجمة القضائية، قسـ ، 17/11/2000قرار بتاريخ  242384قضية النيابة العامة ضد )ؽ ـ( ممؼ رقـ  -4

 . 367، 366 ، ص1/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 24/06/2003قرار بتاريخ  307264العاـ ضد )الحكـ الصادر( ممؼ رقـ قضية النائب  -5

 .413 -410 ، ص1/2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المحكمة العميا، قسـ مجمة ، 04/05/2005قرار بتاريخ  315003قضية النيابة العامة ضد )ح ؼ( ممؼ رقـ  -6

 .507-505 ، ص2/2005عدد  الكثائؽ، الجزائر،
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ك ال في قانكف االجراءات  كلـ يرد تعريفو في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ،صحيحا أك باطبل
، لكف محكمة النقض المصرية عرفتو فقالت بأنو: "ينحصر في الحاالت التي الجزائية الجزائرم

يككف فييا الحكـ المستشكؿ في تنفيذه مطعكنا فيو ك يككف اليدؼ مف اإلشكاؿ كقؼ تنفيذ ىذا 
كؿ فيو سندا تنفيذيا الحكـ مؤقتا حتى يفصؿ في النزاع نيائيا، بحيث لك صار الحكـ المستش

 نيائيات لـ يجز اإلشكاؿ.
فيك تظمـ مف إجراء تنفيذ حكـ مطعكف  مى التنفيذ ك ليس نعيا عمى الحكـأك بأنو نص ع 

فإف صار كذلؾ فبل يجكز  تا لحيف صيركرة ىذا الحكـ نيائياك يقصد بو كقؼ تنفيذه مؤق ،فيو
 1اإلشكاؿ".
:" يعد قصكرا في التسبيب إدانة األب أنوعميا لممحكمة ال حيث جاء في المبدأ االجتيادم 

شكاؿ التنفيذ، المعايف رفض األطفاؿ الذىاب إبجريمة عدـ تسميـ قاصر مف دكف مناقشة محضر 
 2مع األـ المحكـك ليا بالحضانة."

ف اإلشكاؿ في التنفيذ فإ( ؽ إ ج 523ك امتثاال لحكـ المادة ) بحسب قرار المحكمة العمياك 
 3الجية التي أصدرت الحكـ.ىك مف اختصاص 

ك يستند نظاـ اإلشكاؿ في التنفيذ إلى مبدأ الشرعية حيث يمتد ىذا المبدأ ليشمؿ مرحمة  
التنفيذ العقابي، تطبيقا لممبدأ القانكني المعركؼ ال جريمة ك ال عقكبة بغير نص قانكني، كقد قاؿ 

 ك ىي: بعض الفقو أف ليذه الشرعية في المكاد الجنائية أبعادا ثبلثة
 شرعية التجريـ تطبيقا لممبدأ القانكني ال جريمة ك ال عقكبة إال بنص. - أ

 الشرعية االجرائية ك معناىا أف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو. - ب

                                                 
 . 96، 95د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص   -1

مجمة المحكمة ، 26/04/2006قرار بتاريخ  323122قضية )ف س( ضد )ر ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -2
 .566 -563 ، ص2/2007العدد العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، 

قرار  93492ممؼ رقـ  06/02/1991قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء عنابة ضد القرار الصادر يـك  -3
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ، 19/11/1991بتاريخ 

 . 269 -266 ، ص4/1993التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، 10/11/1991قرار بتاريخ  92505ك ىك ما جاء كذلؾ في قضية النيابة العامة ضد )س ع( ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .243 -241 ، ص3/1992
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بمعنى أف سمطة التنفيذ ليس ليا الحرية في تنفيذ العقكبة كما تريد بؿ  شرعية التنفيذ -ج 
كجب عمييا االلتزاـ بنصكص القانكف ك التي تراعي حقكؽ المحكـك عميو، كىك ما يفسر ككف أف 
السمطة القائمة بالتنفيذ ال تستطيع تكقيع عقكبة غير تمؾ التي رصدىا الحكـ ك باألسمكب الذم جاء 

الحكـ في المكاف المخصص لو قانكنا، ك ىك ما يرتبط بفكرة العدالة التي تقكـ عمى  فيو، ك أف ينفذ
شكاؿ في التنفيذ يعتبر بمثابة يطبؽ عمى غيره، كما أف نظاـ اإلمعاقبة الجاني ك ال يمتد الحكـ ل

أف يرده  تعسؼ في التنفيذ كنجـ عف ذلؾ ضررالطريؽ القانكني لكؿ شخص تعرض لمخطأ أك ال
حيث يحصر نفكذ السمطات العامة في  شكاؿ في التنفيذ بالحريات العامةكف، كما يرتبط اإلالقانإلى 

 نطاؽ ضيؽ مع تمكيف الشخص مف نطاؽ حصانة محدد بشكؿ كاضح.
حقكؽ ل إلى الشكؿ الذم يمس بالحريات ك فأم تنفيذ عقابي لجزاء جنائي ال ينبغي أف يتعد 

، ك خصكصا المس بالحقكؽ التي تقع خارج نطاؽ اإلنساف ميما كانت جسامة الجريمة المرتكبة
 1العقكبة.
ك الصرامة في تنفيذ الحكـ الجنائي ال تعني مطمقا التعدم لمتضييؽ أك لتقييد حقكؽ أخرل  

( مف مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء 5ك ىك ما نص عميو المبدأ ) ،غير مشمكلة بالعقكبة
ناء القيكد التي اقتضتيا العقكبة السجنية فإف السجناء ( حيث اعتبر أنو باستث14/12/1990)

يحتفظكف بكؿ حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية الكاردة في الشرعة الدكلية ك التي ال تشمميا 
 ( مف قانكف تنظيـ السجكف.4عقكبة السجف، ك ىك ما جاء النص عميو كذلؾ في المادة )

الصرامة في التنفيذ تصطدـ بعدـ جكاز الحكـ أف قضاء المحكمة العميا ك قد جاء في 
 2مف العمر. 65باإلكراه البدني أك تطبيقو إذا ما بمغ المحككـ عميو سف 

فيك ليس طريقا  التنفيذ ك ليس نعيا يمحؽ بالحكـ شكاؿ في التنفيذ يقع عمى سكءك اإل 
ف تجاكزىا حتى كالتي ال يمك كف حدد طرؽ الطعف عمى سبيؿ الحصرلمطعف في الحكـ، ألف القان
ف كانت ىناؾ عيكب غي كىك ما ال يتيح تناكليا مف خبلؿ  ر التي حددىا القانكف لمطعف فيياكا 

شكاؿ في التنفيذ ليس طريقا لمطعف في الحكـ بؿ ىك مجرد عف الستحالة ذلؾ، كبالتالي فاإلالط
 3كسيمة لمطعف في التنفيذ.

                                                 
 .98، 97التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص د. عبد الحميد الشكاربي،  -1

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 02/01/1990قرار بتاريخ  61738قضية تحمؿ رقـ الممؼ  -2
 .190 -188 ، ص2/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 .119يذ الجنائي، المرجع نفسو، ص د. عبد الحميد الشكاربي، التنف -3
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ات عمى عتطبيؽ قانكف المرافكقد قضت محكمة النقض المصرية بخصكص مدل إمكانية  
اـ بالنسبة لقانكف اإلشكاالت الجنائية، حيث اعتبرت بأف قانكف المرافعات ىك بمثابة قانكف ع

أك لئلعانة عمى إعماؿ  ع إليو لسد أم نقص في ىذا األخيرائية ك يمكف الرجك ناإلجراءات الج
ترجع إلى قانكف المرافعات القكاعد المنصكص عمييا فيو، كما نصت عمى أف محكمة الجنايات ال 

ك عند خمك أ أحكامو كردت في قانكف اإلجراءات الجنائية  إال عند إحالة صريحة عمى حكـ مف
 1قانكف اإلجراءات الجنائية مف قاعدة مف القكاعد العامة الكاردة في قانكف المرافعات.

حالة التكميؼ  ك يمكف الرجكع إلى قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية في الجزائر في 
( ؽ إ ج عمى ما يمي:" تطبؽ أحكاـ قانكف 439/1بالحضكر ك الببلغات حيث نصت المادة )

اإلجراءات المدنية في مكاد التكميؼ بالحضكر ك التبميغات ما لـ تكجد نصكص مخالفة لذلؾ في 
 القكانيف أك المكائح".

لممتيـ، فصدكره بعد الحكـ صمح األقانكف الشكاؿ في التنفيذ بمناسبة صدكر كقد يككف اإل 
ـ شكاؿ فيو متى كاف باب الطعف مفتكحا أما إذا صدر الحكانة يعتبر كاقعة الحقة تجيز اإلستباإلد

 شكاؿ فيو.ستك أصبح باتا فإنو ال يمكف اإل
 الذم أديف بو بمكجب الحكـ الصادرأما إذا جاء القانكف الجديد كلـ يعاقب عمى الفعؿ  

ادر باإلدانة باتا ك استنفذ جميع طرؽ الطعف أك مر الميعاد، فإف المتيـ حتى لك أصبح الحكـ الصك 
شكاال إك لممحككـ عميو أف يرفع  بكساينبغي أف يستفيد منو ك يجب اإلفراج عنو إذا كاف مح

 2لمحصكؿ عمى حكـ بعدـ جكاز التنفيذ.
لتنفيذ، حكميف كؿ منيما كاجب ا شكاؿ في التنفيذ لكجكد تناقض بيفك يمكف إقامة إست 

 المحكمة في ىذه الحالة تستند إلى عيب في التنفيذ ك ليس إلى عيب في الحكـ.ك 
شكاؿ في التنفيذ قائما بمناسبة إغفاؿ المحكمة النطؽ بالعقكبة كما يمكف أف يككف اإل 

األشد، فقد تجتمع بيف جرائـ متعددة كحدة الغرض الذم ال يقبؿ التجزئة فتككف مشركعا إجراميا 
الرتباط بينيا ال يقبؿ التجزئة، كمف يصدر عدة صككؾ لصالح شخص كاحد ك في يـك كاحدا ك ا

كاحد عف معاممة كاحدة، ككؿ ىذه الجرائـ تعامؿ عمى أنيا جريمة كاحدة ك ال يمكف أف يحكـ 
القاضي بعقكبات متعددة لكؿ جريمة مف ىذه الجرائـ، بؿ يقتصر عمى تكقيع العقكبة األشد مف 

ف أغفؿ  كىك ما كرد في نص  شكاؿ في التنفيذف حمو عف طريؽ اإليقكـ نزاع يمكذلؾ بينيا، كا 
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 .142، 141د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع نفسو، ص  -2
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عضيا ب( عقكبات مصرية: "إذا كقعت عدة جرائـ لغرض كاحد ك كانت مرتبطة ب32/2المادة )
 1بحيث ال تقبؿ التجزئة كجب اعتبارىا كميا جريمة كاحدة ك الحكـ بالعقكبة المقررة ألشد الجرائـ".

:" تعني العقكبة كما يميالجزائرم  لمبدأ االجتيادماك قد جاء تعريؼ العقكبة األشد في  
( مف قانكف العقكبات في مجاؿ دمج 35األشد المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة )

ة لممعاقبة عمى الجريمة العقكبات، العقكبة المحككـ بيا عمى المتيـ المداف ك ليس العقكبة المقرر 
 2."مرتكبةال

عمى ضركرة تطبيؽ العقكبة األشد أما الحكـ بعقكبتيف األسبؽ عمى أكد المجمس األ ك قد
 3خطأ في تطبيؽ القانكف. قد اعتبرهسالبتيف لمحرية ف

 
 حقوق المحكوم عميوالحماية الجنائية لالمطمب الثاني: 

ك ال يمكف  بحدكد العقكبة المسمطة عمى المحككـ عميو االلتزاـإف التنفيذ العقابي يقتضي  
ك حتى يتسنى  ،ك إال اعتبر ذلؾ إخبلال بالحقكؽ اإلنسانية لممحككـ عميو بأم حاؿ تجاكز حدكدىا

التأكد مف احتراـ مبدأ االلتزاـ بحدكد العقكبة ك جب أف ي بس ط القضاء سمطتو الكاممة في اإلشراؼ 
ما يتيح تمتع المحككـ عميو بحقكقو اإلنسانية األساسية التي لـ تشمميا عمى التنفيذ العقابي، ك ىك 

 ؽ السجيف في التقكيـ ك التأىيؿ، العقكبة ك التي تكجب عمى المؤسسة السجنية تكفيرىا بدءا بح
، حقو في تقديـ عمى النظاـ الداخمي لمسجف اطبلعومعرفة جميع حقكقو مف خبلؿ تكفير سبؿ 

 ك تمقي الزيارات ك المراسبلت. ،ةالحياة الخاص الحؽ في احتراـ شكاكم،
ك إف حسف سمككو في أثناء فترة تأدية العقكبة يمكف بعد ذلؾ ك تطبيقا لنظاـ الدفاع االجتماعي 

 تمكيف المحككـ عميو مف نظامي اإلفراج المشركط ك العقكبة البديمة.

                                                 
 .143، 142د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -1

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 18/01/2006قرار بتاريخ  379328ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )ش م( -2
 . 507-503 ، ص2/2006الكثائؽ، الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك ، 30/06/1987قرار بتاريخ  43832قضية )ب ع( ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -3
 .191-189 ، ص2/1991الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد النشر لممحكمة العميا، الديكاف 

المجمة ، 05/06/1990قرار بتاريخ  65890ك نفس التأكيد جاء في قضية )ب ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
، العدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر

 .270 -268 ، ص4/1991
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 14/01/1996قرار بتاريخ  117749ك قضية النائب العاـ ضد )ع ق( ممؼ رقـ 

 .178-176 ، ص1998، 2/1996لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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 ك كؿ ما سبؽ ذكره سيأتي في شكؿ فرعيف اثنيف:
 تزاـ بحدكد العقكبةالفرع األكؿ: االل

 بدائؿ العقكبةك  المشركطالفرع الثاني: اإلفراج 
 

 الفرع األول: االلتزام بحدود العقوبة
عدـ تجاكز العقكبة المرصكدة ضد المحكـك عميو ك االكتفاء بما جاء بو القانكف ك القضاء  

 يقتضي ما يمي:
 اإلشراؼ القضائي عمى تنفيذ العقكبة :أكال
 المحككـ عميو في المؤسسة العقابيةضمانات  -ثانيا

 
 القضائي عمى تنفيذ العقوبةاإلشراف  :أوال

الحؽ في المحاكمة العادلة في نظر بعض رجاؿ القانكف يمتد إلى ما بعد صدكر الحكـ  
 1ليصؿ إلى مرحمة التنفيذ العقابي.

مرحمة التنفيذ فالعبلقة اإلجرائية بيف المتيـ ك الدكلة تستمر بعد النطؽ بالحكـ حتى تشمؿ  
العقابي، كىذه العبلقة تنتيي فقط في حالة الحكـ بالبراءة أك صدكر أمر بأال كجو لممتابعة، بينما 

 2الحكـ المقصكد باستمرار العبلقة بعده ىك حكـ اإلدانة.
كىك مظير مف  الذم يتسـ بطابع الجبر ك اإللزاـك قكة الحكـ الجنائي تتجمى في التنفيذ  

 3ـ.لصالح العاالمالو مف قيمة في حماية المجني عميو ك كذا في حماية  ،ي الدكلةمظاىر السيادة ف
ك قد قسـ الفقو ضمانات المتيـ المحككـ عميو إلى ضمانات تقميدية تتمثؿ في ضمانتيف  

 أساسيتيف كىما: حماية المحككـ عميو داخؿ السجف، ك الحؽ في طمب كقؼ تنفيذ األحكاـ الجزائية.

                                                 
 ، 2009(، مارس 39عادلة، مجمة الكرديؼ، تكنس، العدد ) رياض الصيد، حؽ المتقاضي في محاكمة -1

 .75ص 

مقالة كردت في: "حماية حقكؽ د. رمسيس بيناـ، ضمانات حقكؽ اإلنساف في مرحمة تنفيذ الحكـ الجنائي،  -2
اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقانكف 

، المعيد الدكلي العالي لمعمـك الجنائية، الجمعية الدكلية لقانكف العقكبات 1988أفريؿ  12-9الجنائي، اإلسكندرية 
"résé ،203، ص 1989" مصر . 

ىانية اليمامي، المفاىيـ الحديثة لمعقكبة، مجمة القضاء كالتشريع، مركز الدراسات القانكنية كالقضائية، كزارة  -3
 .116، ص 2003(، أكتكبر 45السنة ) )8(العدؿ كحقكؽ اإلنساف، تكنس، العدد
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تتمثؿ في ضمانتيف أساسيتيف كذلؾ ك ىما: المراقبة القضائية لتنفيذ  كضمانات حديثة 
 1العقكبة ك العقكبة البديمة.

ضماف الحقكؽ لممحككـ عميو لو عبلقة كبيرة في أثناء مرحمة التنفيذ العقابي بجدية الرقابة ف 
ات منذ مئات القضائية، ك قد ظيرت الرقابة عمى التنفيذ قبؿ األخذ بمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكب

دكر  ىك حتى بعد سيادة مبدأ الشرعيةالسنيف، لكف الذم كاف سائدا في ظؿ االتجاه التقميدم ك 
أما ما يتخذ مف إجراءات لتنفيذ الحكـ  ،ظؿ ينحصر فقط كيتكقؼ عند النطؽ بالحكـ ، حيثالقضاء

فإنو يبقى اختصاصا إلدارة السجف عمى اعتبار أف إجراءات التنفيذ كتفاصيمو ىي أعماؿ إدارية 
كال يجكز التدخؿ احتراما لمبدأ  يةنفيذبحتة، أم أنيا بحسب البعض مف اختصاص السمطة الت

ة تدخؿ القضاء في مرحمة التنفيذ الفصؿ بيف السمطات مثمما سبؽ ذكره، ك البعض يعارض فكر 
بأف القضاة  لك مدير المؤسسة العقابية، ك ير  العقابي خكفا مف أم تصادـ قد يحدث بيف القاضي
 تككينيـ.طبيعة غير مؤىميف لفيـ متطمبات الحياة في السجف بسبب 

كيصر عمى ضركرة تدخؿ القضاء لئلشراؼ عمى  ينما االتجاه الحديث يرل عكس ذلؾب 
كعميو التزامات، كاليدؼ  رقما بؿ ىك إنساف لو كامؿ الحقكؽمرحمة ألف السجيف لـ يعد ىذه ال

 فيككف مف األجدر عمىاألساسي مف ىذا التكجو ىك االعتراؼ باليدؼ اإلصبلحي لمعقكبة، 
ال  ألف تنفيذ العقكبة عمى المحككـ عميو بنفسو القاضي عندما يصدر حكمو أف يتابع تطبيقو كتنفيذه

الحقكؽ ىي مف صميـ عمؿ القضاء، حماية ف حقكقو كصيانتيا مف أم عدكاف ف احتراـيحكؿ دك 
يضيؼ بعض الفقو أف مساىمة القاضي في التنفيذ ك اإلشراؼ عميو يكسبو مزيدا مف الخبرة في ك 

ىذا المجاؿ كىك ما سينعكس عمى عممو القضائي باإليجاب، كما أف ىدؼ ىذه الرقابة سيخدـ 
لمعقكبة كىك ما سينعكس بدكره عمى عماؿ السجف بمختمؼ درجاتيـ باإليجاب  األغراض االجتماعية

 2أيضا في تعامميـ مع المحككـ عمييـ.
ك المراقبة القضائية لتنفيذ العقكبة أك اإلشراؼ القضائي لف يتأتى إال مف خبلؿ كجكد قاض  

 3سير عمى ىذه الرقابة.يلتنفيذ العقكبات 
لتنفيذ بإشراؼ قاض مف القضاة معركؼ في كثير مف فنظاـ الرقابة القضائية عمى ا 

األنظمة القانكنية الدكلية كالبرازيؿ، إيطاليا، البرتغاؿ، بمجيكا، فرنسا، ك مصر، كفي ىذه األخيرة 

                                                 
الدراسات القانكنية كالقضائية، نجيب قازة، ضمانات المتيـ في القانكف التكنسي، مجمة القضاء كالتشريع، مركز  -1

 .410، 409، ص 2001(، أكتكبر43، السنة ))8(كزارة العدؿ، تكنس، العدد 

 . 175، 174د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -2

 .413نجيب قازة، المرجع السابؽ، ص  -3
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اتخذ إجراء الرقابة كنتيجة حتمية لسياسة التفريد العقابي في قانكف العقكبات ك التي تحتكم عمى 
ماعي، حيث نص قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى تعييف كثير مف تدابير الدفاع االجت

 (.392-389قاض لمتنفيذ في دائرة كؿ محكمة ابتدائية بحسب ما جاءت بو المكاد )
، لكف لـ يطبؽ منذ ذلؾ 1958فيما استحدث قاضي تطبيؽ العقكبات في فرنسا العاـ  

بعض السجكف لمبالغيف التي أعيد  ك في كما في مجاؿ األحداث ،التاريخ إال في بعض التطبيقات
 1تنظيميا لتتماشى ك سياسة العقاب الحديثة.

 Juge de l´application des peinesحيث يتكلى في فرنسا قاضي تطبيؽ العقكبات 

مف قانكف ( 712/22إلى المادة )( 712/1اإلشراؼ عمى تنفيذ العقكبات بمكجب المادة )
تحديد أىـ عناصر المعاممة العقابية لكؿ محككـ عميو، كلو ، حيث يشرؼ عمى الجزائيةاإلجراءات 

مكانية نقؿ المحككـ عميو مف درجة ألخرل كمف مؤسسة عقابية ألخرل.  اقتراح كقؼ الحكـ النافذ كا 
 Juge de"( مف قانكف العقكبات عمى أف قاضي الرقابة 144كفي إيطاليا نصت المادة )

surveillance" قكبات السالبة لمحرية كالتدابير االحترازية ك يشرؼ عمى ىك مف يشرؼ عمى تنفيذ الع
ىياكؿ السجف في دائرة اختصاصو، لكف مف غير أم تدخؿ في عمؿ المكظفيف الخاص، ك لو 

 الحؽ في تفتيش السجكف لتحقيؽ جممة مف األىداؼ كىي:
 تفريد العقكبة أثناء تنفيذىا حيث يمكف كضع السجيف في مؤسسة عقابية خاصة.  -1

 السماح لممحكـك عميو بمباشرة عمؿ خارج جدراف السجف.  -2

 .المشركطتقديـ مقترحات بخصكص اإلفراج  -3

ك يمكف لمقاضي اتخاذ تدابير احترازية بمبادرة منو أك بناء عمى طمب النيابة العامة لتكقيؼ  
في أشخاص خطريف عمى المجتمع بالرغـ مف عدـ ارتكابيـ جرائـ، ك لو كامؿ السمطة التقديرية 

 2تحديد ك تقدير مدة حبسيـ.
ك يقتضي ىذا النظاـ إيقاؼ النطؽ بالعقكبة  نيا تأخذ بنظاـ االختبار القضائيأما انجمترا فإ 

ضد المدعى عميو بعد تكجيو اإلدانة إليو، حيث يتـ اخضاعو لمرقابة كىي بمثابة فترة اختبار يشرؼ 
مريكية فإف ىناؾ نظاما شبييا بالنظاـ عمييا "مكظؼ االختبار"، أما في الكاليات المتحدة األ

د"، االنجميزم سمي بػ "نظاـ األحكاـ غير المحدكد"، ك كذلؾ "لجاف تصنيؼ السجناء"، ك نظاـ "الكع
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حيث يفرج عف السجيف بعد قضاء جزء مف عقكبتو إذا لـ يكف  كىي أنظمة تطبقيا مجالس خاصة
خشى عمى صحة السجيف ع، أك كاف ي  ىناؾ مف خطر قد ينجر عف ىذا اإلفراج ك يتيدد المجتم

 1بسبب مككثو في السجف.
لكف ك بالرغـ مما سبؽ ذكره يبقى األمريكيكف يتجرعكف معاناة الحجز غير المشركع،  

( حالة في شيكاغك، تبيف 1038فحسب االتحاد األمريكي لمحريات المدينة في دراسة لو تناكلت )
( المتيميف قد تـ حجزىـ ألكثر 1/10( مف الحجز كاف غير قانكني ك ظير أف عشر )% 20أف )
 ( ساعة، حيث جاء في ذات التقرير ما يمي: 60مف )

"إف حجز المتيميف في مراكز الشرطة بدكف اتياـ سميـ أصبح إجراء عاديا في شيكاغك ك كاليات 
 2أخرل غيرىا".

نظاـ  ىي تعني " ك "Ombudsman"مى ية نظاما ما يسنافك تعرؼ الدكؿ اإلسكند 
، كبػعدىا أخػػذت بػو كػؿ مف النػركيج 1713قػػد أخػذت بو السػػكيػد في سنػػة  الػمفكض"، ك
، فأصبح المفكض  -Justitie- Ombudsmanأصبح يطمؽ عميو اسـ  1908عاـ  في ك كالدانمارؾ،

بمصمحة الدكلة، ك تكسع اختصاصو ممثبل لمتاج باعتباره مدعيا عاما في القضايا التي تتعمؽ 
ليشمؿ الشكاكل ضد المكظفيف المدنييف كالقضاة ك رجاؿ الديف، فأم شخص تضرر مف أم قرار 
إدارم أك سكء استعماؿ السمطة أف يتقدـ بادعائو أماـ المحكمة المختصة ك يمكف لممفكض أف 

و الحؽ أيضا في حفظ كل ذلؾ في مقرر يقدمو إلى البرلماف يكجو تكبيخا لممكظؼ ك أف يدرج
 3الشككل.
بما أف الجزائر أخذت بنظاـ الدفاع االجتماعي كما سبؽ اإلشارة إليو مف أجؿ الكصكؿ ك  

باإلضافة إلى أخذىا بمبدأ تفريد العقكبة  ،( مف ؽ ت س1إلى إصبلح السجيف بمكجب المادة )
عند تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية بحيث يعامؿ كؿ سجيف عند تطبيؽ الحكـ عميو كفقا لحالتو 

( مف ذات القانكف، ك ىك ما يحتـ األخذ بنظاـ اإلشراؼ 3الجسمية ك العقمية بمكجب المادة )
كرد النص الصريح بخصكصيا بمكجب المادة القضائي أك ما يعرؼ أيضا بالرقابة القضائية ك قد 

( مف ؽ ت س، حيث حصر ىذا األمر في النيابة العامة دكف سكاىا في متابعة تنفيذ األحكاـ 10)
 القانكف. ذات الجزائية بمكجب الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ مف
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محرية بينما يسير قاضي تطبيؽ العقكبات عمى مراقبة مشركعية تطبيؽ العقكبات السالبة ل 
بمكجب المادة  ك العقكبات البديمة عند االقتضاء ك عمى ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير تفريد العقكبة

( مف ؽ ت س، ك تنشأ في كؿ مؤسسة إلعادة التربية ك إعادة التأىيؿ ك في كؿ سجف لمنساء 23)
ف ؽ ت س، ( م24، 22ف )ياضي تطبيؽ العقكبات بمكجب المادتلجنة لتطبيؽ العقكبات برئاسة ق

كما تنشأ في كؿ مؤسسة مف المؤسسات السابقة كتابة ضبط قضائية تكمؼ بمتابعة الكظيفة 
 جية تخضع ىؿ لمنيابة العامة أـ لقاضي تطبيؽ العقكبات. ةالجزائية لممحبكسيف، ك ال يعرؼ ألي

( في إطار مراقبة المؤسسات العقابية عمى ضركرة زيارتيا دكريا مف 33ك تنص المادة ) 
المجمس  اك رئيسي ،ؿ كؿ مف ككيؿ الجميكرية، قاضي األحداث، قاضي التحقيؽ، النائب العاـقب

بزيارة ىذه مف ؽ ت س عمى ضركرة قياـ الكالي  (35القضائي ك غرفة االتياـ، ك تنص المادة )
المؤسسات مرة كاحدة عمى األقؿ كؿ سنة، لكف أال يعتبر ىذا تدخبل في عمؿ القضاء خصكصا في 

عو تقريرا سمبيا مثبل عف العمؿ داخؿ ىذه المؤسسات، ك ىؿ يتاح لو اتخاذ إجراءات آنية، حاؿ رف
( عمى إمكانية الترخيص 36كؿ ىذا ال نعرفو ك ال ندرم ما المغزل مف كؿ ىذا، كما تنص المادة )

مف قبؿ كزير العدؿ أك النائب العاـ المختص إقميميا بزيارة الباحثيف ك الجمعيات ك المنظمات 
الحككمية ك غير الحككمية ذات الطابع اإلنساني ك ىك نكع مف االنفتاح إف صح ك تـ تطبيقو فعميا 

رقابة باإلضافة إلى الرقابة القضائية األصمية، ك ىك ما حيث يعتبر بمثابة عمى الرأم العاـ المحمي 
مف طرؼ ( حيث قالت بضركرة إجراء تفتيش بشكؿ منتظـ 7جاء النص عميو كذلؾ في القاعدة )

 ىيئات مستقمة ك أف تتاح ليـ كؿ الضمانات ك اإلمكانيات دكف أم قيد.
ك اإلشكاؿ يتمحكر حكؿ الحدكد الفاصمة بيف اختصاص النيابة العامة ك بيف اختصاص  

ة، إلشراؼ النيابة العامقاضي تطبيؽ العقكبات، عمما أف القاضي معيف بقرار كزارم ك ال يخضع 
ميمتي النيابة العامة ك قاضي تطبيؽ العقكبات قد تطرح مشكبلت  ىذه الحدكد المبيمة بيفك 

 بمناسبة الرقابة عمى تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية أك العقكبات البديمة.
 لمحكوم عميو في المؤسسة العقابيةضمانات ا -ثانيا

قا يرل جانب مف الفقو أف الحؽ في العبلج العقابي يعتبر حقا لممحككـ عميو باعتباره طري 
ف يفسو تطبيقا لقرينة البراءة، ك ىذلمتأىيؿ ك التقكيـ، ك يأتي إلى جانب حؽ المتيـ في الدفاع عف ن

 ف ىما مف حقكؽ اإلنساف األساسية.يالحق
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العبلج العقابي يشترط فيو معاممة المحككـ عميو كإنساف كىك ما دفع إلى أنسنة ك  
 1السجكف.

مف لدف  ليذا فاالىتماـ متكاصؿ ك مستمر 2عميو،فالسجف مؤسسة إلعادة تأىيؿ المحككـ 
ما بعد العقاب ك التي سماىا ىذا الفقو بػ" نحك لالفقو الغربي في البحث عف سياسة جنائية حككمية 

 3ثقافة ما بعد التأديب".
( عمى 09/12/1999( مف االتفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب )17تنص المادة )ك  

منصفة بمناسبة حجز أم شخص في السجف ك ضركرة احتـر حقكؽ اإلنساف ضركرة كفالة معاممة 
مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية  (13، 12األساسية، ك نفس األمر بالنسبة لمقاعدتيف )

ـ حقكؽ اإلنساف األساسية لكؿ اعمى ضركرة احتر ف تنصاف االمتاألحداث المجرديف مف حريتيـ 
امج نافعة بيدؼ تنمية مياراتيـ مؤمنة ك معززة بأنشطة ك بر حدث ك أف تككف مرافؽ االحتجاز 

ال أ، ك نفسيـ ألجؿ إعادة تأىيميـ ك إدماجيـ في المجتمع الكبير الذم جاؤكا منوأتعزيز ثقتيـ بك 
أك ثقافي ال يتعارض مع  ،يحـر الحدث مطمقا مف أم حؽ مدني، اقتصادم، اجتماعي، سياسي

 التجريد مف الحرية.
( مف مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء عمى ضركرة احتراـ 1كما نص المبدأ )

كرامة كؿ سجيف في أثناء التعامؿ معو باعتبارىا قيمة انسانية متأصمة فيو، ك ىك ما نصت عميو 
 ( مف ؽ ت س أيضا. 2المادة )كذلؾ 

العدالة الجنائية، فقد  أف مفيكـ العبلج العقابي قد يختمط بمفيكـ جانب مف الفقوك يعتبر 
يحتكم ضمنيا إمكانية مخالفة حكـ اإلدانة، كىك ما دفع إلى المناداة بضركرة إخضاع العبلج 

يخضع العبلج العقابي لمبدأ الشرعية، فتككف الضمانات القانكنية معززة  كيالعقابي إلى قاض 
 4ضمانات قضائية.ب
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لكف في المقابؿ نجد  1ذل بالسجيف،محاكلة إلحاؽ األفالعقكبة السجنية ليست بالضركرة 
 2مثبل أنو في أغمب سجكف أمريكا البلتينية ال يحتـر مبدأ تناسب العقكبة مع الجـر المرتكب.

ضمانات حقكؽ المحككـ عميو داخؿ المؤسسة السجينة يجب أف ترتقي إلى تفادم ك 
المفيكـ التقميدم لمعقكبة ك االنتقاؿ بو إلى المفيكـ الحديث، ك الذم يرتكز عمى إعادة تأىيؿ 
المحكـك عميو ألجؿ محاكلة إدماجو في المجتمع مف جديد، كال يتـ ذلؾ إال بتكفير جك مبلئـ داخؿ 

سجينة مف كتب ك كسائط معرفية، ك ترؾ الحرية لو لممارسة فرائضو الدينية، مع تكفير المؤسسة ال
رعاية صحية مقبكلة، فيما نادل البعض اآلخر بضركرة إلغاء عقكبة األشغاؿ  كتأىيؿ دراسي لو 

 3الشاقة.
مف الفقو أف الحؽ األساسي الذم تتفرع عنو جؿ حقكؽ المحككـ عميو ىك  فريؽكقد رأل 

التأىيؿ، ك في المقابؿ ىناؾ كاجب يقع عمى عاتؽ الدكلة كىك كاجب تييئة كؿ الظركؼ  الحؽ في
 4المناسبة التي تساعد عمى صيانة ىذا الحؽ ك غيره مف الحقكؽ المرافقة.

 5لكف دائما ما يطرح مشكؿ حقكؽ اإلنساف في حاؿ تطبيؽ العقكبة السجنية.
في حماية المجتمع مف الجريمة ا ك يعترؼ القانكف الدكلي بفضؿ السجكف ك دكرى

( مف مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء، ك ىك ما 4المجرميف في آف كاحد بمكجب المبدأ )ك 
( لمنع الجريمة ك العدالة الجنائية إلى إصدار إعبلف سمفادكر بشأف 12دفع بمؤتمر األمـ المتحدة )

أف نظاـ  عمى( 48في الجزئية )حيث نص االستراتيجيات الشاممة لمكاجية التحديات العالمية، 
 السجكف ىك أحد المككنات الرئيسية لنظاـ العدالة الجنائية.  

كليذا كاف مف البلـز تكفير ضمانات لممحككـ عميو في أثناء تقضيتو لعقكبتو في المؤسسة 
ئة لئلشراؼ لتحقيؽ العدالة الجنائية، ك ىذا لف يأتي إال بتكفير ىي اأساسي اشرطباعتبارىا السجنية 

 6عمى التنفيذ العقابي ك تحقيؽ سياسة الدفاع االجتماعي.
لكف يبقى السجف مؤسسة دائمة التطكر ك ليذا كجب االىتماـ بتمقيف الحقكؽ ك تأىيؿ 

 7المكظفيف حماية لحقكؽ المساجيف.

                                                 
1
- Adeline Gouttenoire, ibid, p 108. 

2
- Christine Lazerges, Politique criminelle nationale, ibid, p 755. 

 .410نجيب قازة، المرجع السابؽ، ص  -3

 .72د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص  -4
5
- Anatoly Kovler, L’application des peines a la lumière de l’article 3 de la convention 

européenne des droits de l’Homme, revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas France, 

n˚ spécial  2007, p 165.   
 .177د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -6

7
- Hugues Berbain, ibid, p 186. 
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أثير مكضكع الحقكؽ الشخصية لممحككـ عميو في المؤتمر الرابع لقانكف العقكبات قد ك 
، كقد اعترؼ بيا في نياية المؤتمر حيث قاؿ بعض الفقياء أف العقكبة 1937بباريس سنة  المنعقد

 ػع حػػدا عمى جانب مف ىذه الحقكؽميما كانت شدتيا ال تمغي حقكؽ المحككـ عميو، لكنيا قد تضػػ
لتنفيذ ك تبقػػػى بقيػػػػة الحقكؽ األخػػػرل غير مقيػػػدة، ك ذىب البعض اآلخر مف الفقو لمقكؿ بأف ا

أف  -المحكـك عميو ك مؤسسة السجف -ك ال بد لطرفي ىذه العبلقة  ،العقابي ينشئ عبلقة قانكنية
تككف ليما مزايا ك عمييما التزامات متبادلة، فالمزايا المقررة لمسجيف باعتبارىا حقكقا شخصية ال 

 تأكيد.ألنيا معركفة ال تحتاج إلى  ير أك اعتراؼ مف قبؿ إدارة السجفتخضع ألم تقر 
كيرل جانب مف الفقو أف مف بيف المصالح المشركعة لمسجيف اإلفراج المشركط، ك حقو 
في عدـ العمؿ في أياـ العطؿ كاألعياد إال لمضركرة، ك أف تزكره عائمتو في غير أكقات الزيارة 

 1المسمكح بيا.
 ما يمي:كك يمكف أف نعدد حقكؽ السجيف 

 
 لسجين في التقويم و التأىيلحق ا  -5

حيث لف يتأتى ىذا الحؽ إال بتكفير كافة الكسائؿ التي تمكف مف بمكغ ىذا الحؽ، 
 سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ تكفير التعميـ ك التدريب الميني، المعاممة البلئقة، كالعبلج.

مف مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء  (10ك ىك ما خمص إليو المبدأ )
إعادة إدماج مبلئمة لمشاركة المجتمع المدني في لحيث نص عمى ضركرة تييئة الظركؼ ا

ك ىذا لف يتـ مطمقا إذا لـ يكف ىناؾ  ،السجناء المطمؽ سراحيـ بشكؿ أفضؿ في المجتمع
 تقكيـ ك تأىيؿ لمسجيف.

 ،( مف ؽ ت س1مف خبلؿ نص المادة )بدكره ك ىذا ما أدركو المشرع الجزائرم 
مف خبلؿ إرساء سياسة عقابية تقكـ عمى فكرة الدفاع االجتماعي تماشيا ك النظرة الحديثة 

 في العقاب.
التدابير غير االحتجازية )قكاعد ألمـ المتحدة لمعاممة السجينات ك بحسب قكاعد اك 

إيبلء اىتماـ خاص بدخكؿ النساء ( عمى ضركرة 2/1بانككؾ( فقد نصت في القاعدة )
في ىذا الشأف نصت قكاعد األمـ المتحدة نظرا لضعفيـ بكجو خاص، ك  األطفاؿ لمسجفك 

يف مف حريتيـ عمى أف إيداع الحدث في مؤسسة إصبلحية ال دحداث المجر بشأف حماية األ

                                                 
 .180، 179د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -1
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( مف قكاعد 19(، ك ىك نفس ما كرد في القاعدة )1فقط بمكجب المادة ) يككف إال لمضركرة
شؤكف قضاء األحداث حيث أكدت عمى أنو ينبغي أف األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة 

الحالة كيجب في ىذه  ،يككف حبسيـ إف تـ ذلؾ ألقصر فترة ممكنة تقتضييا حالة الضركرة
( مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف 2ضماف حقو بحسب القاعد )تكفير حماية خاصة لمحدث ك 

 .( مف ؽ ت س119ك المادة ) حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ
القاصر الذم حكـ عميو بعقكبة قضاء المجمس األعمى األسبؽ أف ك قد جاء في 

بنصؼ المدة التي المحككـ بيا السجف أك الحبس المؤقت ينبغي أف تككف مدة العقكبة 
 1يحكـ بيا عمى البالغيف ك لنفس العقكبة.

 م الداخمي لمسجن و تقديم الشكاوىالحق في معرفة النظا  -2

حيث ينبغي إعطاء كؿ سجيف القكانيف الخاصة بالنظاـ الداخمي لمسجف في شكؿ 
مكتكب ككؿ ما يتعمؽ بتنظيـ المؤسسة العقابية، ك ىك ما يحتـ عدـ خضكعو ألم جزاء 

ال يمكف التنكر ك االلتفات عف لكف في المقابؿ ، في القانكفتأديبي غير محدد سمفا 
 2أىمية كبرل. لو االنضباط في داخؿ السجف الحقيقة المتمثمة في أف

( مف ؽ ت س حيث قالت بضركرة إعطاء كؿ 45ك ىك ما نصت عميو المادة )
ك جميع القكاعد التأديبية المعمكؿ بيا  ،محبكس ما يتعمؽ بالنظاـ الداخمي لممؤسسة العقابية

البلزمة  ك ضركرة إعطائو كؿ المعمكمات ،في حاؿ تجاكز أحد المحبكسيف لنظاـ السجف
 ك كؿ ما يتعمؽ بحقكقو ك كاجباتو.حكؿ كيفية تقديـ الشكاكل 

كما يجكز لكؿ محبكس تعرض ألم تجاكز أف يتقدـ بشككل إلى مدير المؤسسة 
ي يقيدىا لزاما في سجؿ خاص بالشكاكل لمنظر فييا، ك إف لـ يرد المدير في تالك العقابية 
المحبكس بشككاه إلى قاضي تطبيؽ ( أياـ مف تاريخ تمقي الشككل يتكجو 10خبلؿ )
كما لو الحؽ في رفع شككاه إلى القضاة المكمفيف بالتفتيش الدكرم أك ألم  ،العقكبات

 تمؾ ال يحؽ لمكظفي السجف حضكرك لو الحؽ في مقابمتيـ منفردا ك  ،مكظؼ مؤىؿ
 3.المقابمة

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 14/02/1989قرار بتاريخ  53228قضية )ب ؾ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 ، 3/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .204، 203 ص

2
- François  Février, La discipline en prison, revue pénitentiaire et de droit pénal, éditions Cujas 

France, n˚1 mars 2005, p 145.   
 ( ؽ ت س. 79المادة ) -3
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 ،كمف حؽ أم محبكس أف يتظمـ ضد أم إجراء تأديبي مف الدرجة الثالثة فقط
أياـ مف يـك  (5ينبغي أف ينظر قاضي تطبيؽ العقكبات في تظممو في أجؿ أقصاه )ك 

 1.إخطاره
في البرلماف األكركبي أف طمب مف  1998ديسمبر  17ك قد جاء في قرار بتاريخ 

الدكؿ األعضاء إنشاء ىيئة مستقمة يمكف مف خبلليا لمسجناء االتصاؿ بيا في حاؿ انتياؾ 
تكفير رقابة جيدة ك صارمة في آف كاحد أف تتعدد الزيارات مف  ، كما ينبغي ألجؿحقكقيـ

 2زيارة مبرمجة إلى زيارة فجائية.
طمب أك شككل دكف رقابة عمى أم أف يمكف كؿ حدث مف تقديـ  الضركرم ك مف

إنشاء  لذا ينبغيمضمكنيا إلى إدارة السجف أك إلى السمطة القضائية مف غير إبطاء، 
نظيـ نجده مطمقا في قانكف تال مكتب مستقؿ لتمقي ىذه الطمبات ك الشكاكم ك ىك ما 

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف  3بخصكص األحداث. السجكف كا 
حظر المجكء إلى استعماؿ القكة مع الحدث إال في حاالت استثنائية كما يحظر يك 

طرؽ السيطرة ك فشمت في كبح جماح  استخداـ أدكات التقييد إال إذا استنفذت جميع
الحدث، كما ال يجكز أف تسبب تمؾ األدكات إذالال أك ميانة، ك أف تستخدـ في أضيؽ 

ك أال تككف إال بأمر مف مدير المؤسسة بعد التشاكر مع  ،الحدكد ك ألقؿ فترة ممكنة
 4.المختصيف ك تقديـ تقرير عف ذلؾ إلى السمطات العميا

اف تأديبية فإنو ينبغي ليا أف تتكافؽ ك احتـر حقكؽ اإلنسأما بخصكص العقكبة ال
( 121ك ىك ما ذىب إليو المشرع الجزائرم في المادة ) 5،أال تنطكم عمى معاممة قاسيةك 

مف ؽ ت س بخصكص اإلجراءات التأديبية ك التي ال يمكف أف تتجاكز اإلنذار، التكبيخ، 
 المالي. المكسبمؤقت مف التصرؼ في ك الحرماف مف بعض األنشطة الترفييية ك المنع ال

 
 
 

                                                 
 ( ؽ ت س.84المادة ) -1

2
- Jacques  Buisson, Le contrôle extérieure des établissements pénitentiaires, revue pénitentiaire 

et de droit pénal, éditions Cujas France, n˚ spécial 2007, p 75, 89.    
 .مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ( 77، 76تاف)القاعد -3
 .( مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ64، 63القاعدتاف ) -4
 ( مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ.67، 66القاعدتاف ) -5
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 تمقي الزيارة الحق في التراسل و  -3

( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ضركرة احتراـ الحؽ في الحياة 8المادة )في كرد 
 1ك كذا احتراـ الحياة العائمية لمسجيف. ،ك في المراسبلت عمى كجو الخصكص ،الخاصة

الزيارات ك المحادثات في المكاد حؽ السجيف في عمى  نص قانكف تنظيـ السجكفك قد 
(، ك ما يشد االنتباه 75 -73في تمقي رسائؿ ك التراسؿ في المكاد ) ونص عمى حق، ك (72 -66)

بالفعؿ ىك ما كرد في قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات ك التدابير غير االحتجازية لممجرمات 
( بأف تكلى عناية خاصة ألماكف سجف النساء بأف تككف 4ة ))قكاعد بانككؾ(، حيث أشارت القاعد

قريبة قدر اإلمكاف مف مقر إقامتيف المعتاد، أخذا في االعتبار المسؤكلية عف رعاية اطفاليف ك ما 
 .في الجزائر جكفسنظيـ الت انكفنجده في قال يتكفر مف برامج ك خدمات مبلئمة ليف، ك ىك ما 

ىف ؤ صاؿ بالعالـ الخارجي بمف فييـ أطفاليف ك أكلياتمكينيف مف االت ك مف البلـز
عف المضار التي  اتعكيض ، ك مف حقيف أيضا أف يكفؿ ليف كمما أمكف ذلؾممثمييف القانكنيك 

 2تعاني منيا النساء المحتجزات في سجكف بعيدة عف ديارىف.

تمكيف الحدث مف  كما يمـز 3اتخاذ تدابير خاصة حمائية لمسجينات القاصرات، الضركرم مفك 
االتصاؿ بالعالـ الخارجي كجزء مف حقو في أف يمقى معاممة عادلة ك انسانية كالسماح لو 

 4أسرتو ك أصدقائو.بباالتصاؿ 

 الحق في الرعاية الصحية و أداء الشعائر الدينية و التعميم  -4

مف حؽ كؿ سجيف إجراء فحص طبي لو ك ذلؾ في خبلؿ أقصر مدة ممكنة بمجرد إدخالو 
مف إدارة السجف فحص  السجف أك مكاف االحتجاز، كما يحؽ لو أف يطمب مف السمطة القضائية أك

                                                 
1
- Adeline Gouttenoire, ibid, p 110, 111. 

قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات ك التدابير غير االحتجازية لممجرمات )قكاعد ( مف 26القاعدة ) -2
 .بانككؾ(

( مف قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات ك التدابير غير االحتجازية لممجرمات )قكاعد 36القاعدة ) -3
 بانككؾ(.

 .جرديف مف حريتيـ( مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث الم59القاعدة ) -4
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تسجيؿ كاقعة الفحص الطبي ك اسـ  الضركرم مفف يحصؿ عمى رأم طبيب ثاف، ك طبي ثاف ك أ
يتاح االطبلع عمى ىذه السجبلت بما يكفمو القانكف  عمى أفالطبيب ك نتائج الفحص الطبي 

 1الكطني.

بمجرد دخكلو  وث تعتبر الرعاية الصحية حقا لا ينبغي تكفير الرعاية الصحية لمحدث حيكم 
تكفير الغذاء الصحي الذم يطمبو الطبيب، ك مف أىداؼ الكشؼ  كذا إلى مؤسسة االحتجاز ك

الطبي المطمكب عند أكؿ إيداع لمحدث في مؤسسة االحتجاز ىك الكشؼ عف أم تعذيب أك عقكبة 
قاسية أك غيرىا مف المعامبلت الميينة، ك أيضا قد تككف الرعاية ككسيمة لمتابعة الحدث المدمف 

ء بالكمية ك النكعية البلزمتيف الغذا وأف يكفر ل ك يجبأىيمو، عمى المخدرات في محاكلة إعادة ت
 2في أكقات الكجبات العادية ك أف تستكفي معايير السبلمة.ك 

( مف ؽ ت س عمى الرعاية الصحية، فيما رصدت المادة 65 -57ك تنص المكاد )
ج إلى ( د10.000( مف نفس القانكف عقكبة الحبس مف شيريف إلى سنتيف ك بغرامة مف )167)
( 119، كنصت المادة )( دج لكؿ مستخدـ تسبب في تعريض صحة المحبكس لمخطر50.000)

مف ذات القانكف عمى تكفير رعاية صحية لمحدث ك كجبة غذائية متكازنة ك كافية لنمكه ك فسحة 
في اليكاء الطمؽ يكميا، ك في حالة مرض الحدث أك دخكلو لممستشفى يجب عمى مدير مركز 

 ،ث أك مدير المؤسسة العقابية أف يخطر فكرا قاضي األحداث المختصدة ك إدماج الحإعادة التربي
 (.124ث أك كليو عند االقتضاء بمكجب المادة )دالح اك كالد ،أك رئيس لجنة إعادة التربية

حماية المسجكنيف مف أم تعذيب أك معاممة قاسية أك ميينة باعتبارىا مف  الضركرم ك مف
معالجة المسجكنيف بنفس الكيفية التي يعالج بيا غير المسجكنيف،  مف الكاجبك  ،آداب مينة الطب

الصحيكف  ال سيما األطباء منيـ أشكاؿ انتياكات آداب مينة الطب التي يقكـ بيا المكظفكف  مفك 
أساليب االستجكاب بشكؿ يتعارض  المساعدة في استخداـ معارفيـ ك مياراتيـ لممساعدة في

                                                 
( مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف 26، 25، 24) المبادئ -1

 .أشكاؿ االحتجاز أك السجف
 .( مف مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء9المبدأ ) -
 .المجرديف مف حريتيـقكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية األحداث مف  ( 55 -49، 37القكاعد ) -2
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م شكؿ أل الئقكفأك االشتراؾ في الشيادة بأف السجناء  ،أك الشيادة ،ة ذات الصمةاالتفاقيات الدكليك 
مف أشكاؿ العقكبة أك المعاممة القاسية ك الميينة التي قد تضر بصحتيـ أك إنزاؿ تمؾ العقكبة 

 1عمييـ.

ىف تكجييات فيما ؤ تكفير رعاية خاصة لمحكامؿ ك المرضعات بما في ذلؾ إعطا ينبغيك  
كفؽ جدكؿ زمني  اص ليف، ك تؤمف ليف أغذية كافية ك النظاـ الغذائي الخ يخص صحتيف

 2مناسب ك بيئة صحية ك فرض ممارسة تماريف لمحكامؿ ك المرضعات ك األطفاؿ ك حتى الرضع.

في  ـأف يتاح بقاء األطفاؿ مع أمياتي يجبك في سبيؿ حماية صحة األطفاؿ ك رعايتيـ  
أف يتاح لمسجينات البلتي  يمـزال يعامؿ كسجيف، كما أ السجف بشكؿ يراعي مصمحة الطفؿ ك

ر رعاية صحية لؤلطفاؿ الذيف يقيمكف يتكفك يرافقيف أطفاؿ أطكؿ كقت ممكف لمبقاء مع أبنائيف، 
مع أمياتيـ في السجف ك يجب عمى إدارة السجف ألجؿ تربية األطفاؿ تكفير بيئة أقرب ما تككف 

ارج السجف، ك في حاؿ اتخاذ قرار بفصؿ الطفؿ عف أمو يجب مف البيئة التي نشأ فييا األطفاؿ خ
أف يراعي ىذا القرار في المقاـ األكؿ مصمحة الطفؿ ك مشاعره ك ال يسمح بفصمو إال بعد اتخاذ 
تدابير تكفؿ لمطفؿ رعاية بديمة، ك بعد خركج الطفؿ ينبغي أف يتاح لمسجينات كؿ التسييبلت لمقاء 

 3أطفاليف.

مادتيف فقط ىما  ك المربيةلمحامؿ ك المرضعة  جكف في الجزائرسال نظيـت انكفك قد رصد ق 
 ك لكف المادتيف ،الحؽ في تغذية متكازنةف تنصاف عمى تكفير رعاية صحية ك ا( ك المت51، 50)

لـ تأتيا بأم تفصيؿ كالذم جاءت بو قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات، لذا كجب تحديد ذلؾ 
كبر ضحية في ىذه أخصكصا ك أف  ،رؾ األمر الجتياد القاضي أك إدارة السجفبدقة حتى  ال يت

أف تبقيو السجينة معيا إذا ب( مف ؽ ت س 51الكضعية ىك الطفؿ الذم تشير بخصكصو المادة )
( سنكات لكف لـ يشر القانكف إلى مآؿ الطفؿ بعد ىذه 3لـ تجد لو جية ترعاه حتى بمكغو سف )

 السف.
                                                 

 .(18/12/1982مرفؽ مبادئ أداب مينة الطب )( مف 4، 1المبدأ ) ،(1الجزئية ) -1
 .قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجيناتمف ( 48القاعدة ) -2
 ( مف قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات.52، 51، 50، 48) اعدك الق -3
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( مف ؽ ت س عمى كجكب 92قيؼ العممي ك الديني تنص المادة )ك فيما يخص التث 
ائد ك المجبلت، تمكيف المحبكسيف مف متابعة برامج اإلذاعة ك التمفزيكف ك االطبلع عمى الجر 

عمى كجكد مطمقا تمقي المحاضرات في المجاؿ التربكم ك الثقافي ك الديني، ك ال ينص القانكف ك 
ك كأننا لسنا في  ،في المؤسسة ىدفو النصح ك اإلرشاد الديني قاعة لممارسة الصبلة ك كجكد إماـ

دكلة دينيا اإلسبلـ تريد مف خبلؿ نظميا القانكنية كاإلصبلحية إخراج رجؿ االعتداؿ ك الكسطية 
 ك ىي مف النقائص السمبية في القانكف.التي يأمر بيا ديننا الحنيؼ ك مرجعيتنا المالكية 

التعميـ كالتككيف الميني فقد اعترؼ لو بيذا الحؽ بمكجب ك في إطار حؽ السجيف في  
 ( مف نفس القانكف.95، 94المادتيف )

أف يككف لكؿ حدث بمغ سف التعميـ اإللزامي فرصة التعمـ ك حتى لمف تجاكز تمؾ  ينبغيك  
حؽ كؿ حدث  مف، ك لؤلحداث مكتبةالسف ك أراد التعمـ فبل بد مف تمكينو مف ذلؾ ك أف يكفر 

بيذا الشكؿ  جكف في الجزائرسنظيـ الىك ما لـ ينص عميو قانكف ت ك 1تمقي تدريب ميني، أيضا
 .المفصؿ

 و تسيير األموال الحق في العمل  -5

( 12كقد تجمى ذلؾ في المؤتمر ) ة بالعمؿ العقابيينالمجنة الدكلية العقابية ك السج اىتمت
، حيث تـ إصدار قرار ينص عمى حؽ كؿ إنساف في العمؿ 1950المنعقد في الىام في أكت 

نساف كىك ما ينطبؽ عمى السجف كذلؾ، فسمب حريتو ال يعدـ اعتباره عنصرا جكىريا في كجكده كإب
اجيف ك ىك ما يترتب عميو كجكده، ك مف كاجب الدكلة أف تكفر عمبل مناسبا ك مبلئما لكافة المس

ك األمراض  حكادثالحصكليـ عمى أجرة ك مختمؼ الضمانات المرتبطة بالعمؿ ك التأميف مف 
 2المينية.

                                                 
 .اية األحداث المجرديف مف حريتيـاألمـ المتحدة بشأف حم ( مف قكاعد 42، 41، 39، 38القكاعد ) -1
 .187-181د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .128، 127د. عبد الحميد محمكد البعمي، المرجع السابؽ، ص  - 
 .124-122البشير بكحبة، المرجع السابؽ، ص  - 
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تييئة الظركؼ التي تمكف السجناء مف الحؽ في العمؿ البلئؽ ك تحصيؿ  كرمضر ك مف ال
 1أجر مف كراء ذلؾ بشكؿ يسمح ليـ بدخكؿ سكؽ الشغؿ ك التكفؿ بأسرىـ ماديا.

لكف ال يشتمؿ تعبير "السخرة  ،إكراه أم شخص عمى السخرة أك العمؿ اإللزاميال ينبغي ك 
 2ناسبة تأدية عقكبة تنفيذا لحكـ قضائي.العمؿ اإللزامي" عمى األعماؿ التي تفرض بمك 

منح فرصة لمحدث لمزاكلة عمؿ مأجكر في المجتمع كمما أمكف ذلؾ تكممة  مف البلـزك 
لمتدريب الميني الذم تمقكه سابقا، ك مف حؽ الحدث أف يأخذ أجرا عمى عممو ك ال يمكف بأم حاؿ 

لممؤسسة أف تقتطع جزءا مف أجره أف يككف عممو كسيمة ربحية لممؤسسة االحتجازية، لكف يحؽ 
يسمـ لو لشراء أغراض الستعمالو إنو كمدخرات تسمـ لمحدث عند خركجو، أما بقية المبمغ ف

الشخصي أك تعكيض الضحية التي سبب ليا ضررا أك إلرسالو ألسرتو أك حتى ألشخاص خارج 
 3المؤسسة.

استعداده ءـ ك صحتو ك يف في العمؿ بما يتبلسجل( مف ؽ ت س عمى حؽ ا96ك تنص المادة )
(، ك يقسـ 97بحسب المادة ) البدني ك النفسي أما األمكاؿ فبل تحصميا سكل إدارة المؤسسة العقابية

( إلى ثبلثة حصص متساكية، األكلى تذىب 98بمغ الذم يحصؿ عميو بحسب المادة )مال
ى لممحبكس أما الحصة الثانية فتعط ،كضمانات لدفع غرامات ك مصاريؼ قضائية عند المزكـ

الستعماليا الشخصي أك لحاجة أسرتو، أما الحصة الثالثة فتحتفظ بيا إدارة السجف عمى أف تسمـ 
( عمى إعادة التربية خارج البيئة المغمقة ك ذلؾ 103-100لمسجيف عند خركجو، كما تنص المكاد )

 لمعمؿ في كرشات خارج المؤسسة العقابية.
لمتعمؽ بتنظيـ ك تسيير المؤسسات السجنية بمكجب ا 98/23ك ينص القانكف المغربي رقـ  
أف المؤسسة السجينة تمسؾ حسابا اسميا تسجؿ فيو المبالغ التي كانت بحكزة عمى ( 101المادة )

المعتقؿ عند دخكلو السجف ك يسمـ لو كصؿ بذلؾ، كما يممؾ السجيف كؿ الحؽ في تسيير ممتمكاتو 
أمكالو المسجمة في حسابو اإلسمي ك إمكانية تحكيميا المكجكدة خارج السجف، كىك التصرؼ في 

 4إلى خارج السجف في حدكد األىمية المسمكح بيا.
حيث نص في المادة  انكف تنظيـ السجكفعميو المشرع الجزائرم كذلؾ في ق أكدك ىك ما  

ا ( عمى أف لمسجيف الحؽ في الحكاالت البريدية أك المصرفية ك األشياء التي ينتفع بيا بم76)

                                                 
 .ألساسية لمعاممة السجناء( مف مرفؽ المبادئ ا8المبدأ ) -1
 .العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية مف/أ( 8/3المادة ) -2
 .( مف قكاعد األمـ المتحدة  بشأف حماية األحداث المجرديف مف حريتيـ46، 45) تافالقاعد -3
 .125البشير بكحبة، المرجع السابؽ، ص  -4
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ؾ حساب إسمي لتسجيؿ القيـ امسإ( عمى 77يتكافؽ ك النظاـ الداخمي لمسجف، ك تنص المادة )
( عمى حؽ المحبكس في التصرؼ في 78المممككة لمسجيف عند دخكلو لمسجف كما تنص المادة )

 أمكالو في حدكد أىميتو القانكنية ك بترخيص مف القاضي المختص.
مفيكـ أنسنة السجكف، كىك مفيكـ مرتبط بتمدد كقد ارتبطت ضمانات المحككـ عميو ب 

احتراـ حقكؽ اإلنساف إلى المؤسسات العقابية ك السجكف، ك مرتبط بمحاكلة إشاعة ثقافة حقكؽ 
 1اإلنساف داخؿ ىذه األخيرة.

في حالة السجف ىما الكثافة العددية مف جية ك قمة تكاجييما حقكؽ اإلنساف فأكبر عائقيف 
 2البشرية مف جية ثانية. اإلمكانيات المادية ك

لكف ال يمكف القبكؿ بتاتا بأف يصبح السجف مؤسسة تكلد العنؼ ك تصنع الجريمة في 
بسجف  2008( سجينا لكحده عاـ 21) المساجيف ما يحدث في المكسيؾ حيث قتؿ أحدالجزائر مثم

(Cartel Golfo)3ك تتعدد أشكاؿ اإلذالؿ. ىناؾ ، حيث ال تحتـر الحياة الخاصة 
اىتـ كثير مف العمماء بالعبلقة بيف أبنية السجكف ك فمسفة  تماشيا مع ىذا المفيكـ الجديد 

العقاب المرجك منيا إصبلح ك تأىيؿ المحككـ عميو، فقد اختار الفيمسكؼ االجتماعي االنجميزم 
"بتناـ" القياـ ببناء يساعد عمى حماية نزالء السجف ك صحتيـ ك تيذيب أخبلقيـ، مع ضركرة 

يع األعماؿ الحرفية فيو، كبنائو بشكؿ يساعد كذلؾ عمى تسييؿ المراقبة ك التحكـ الجيد بالنزالء تشج
حدكث أية فكضى أك ىركب، ك محاكلة تكحيد التعميمات، حيث صمـ بناء بشكؿ قبة يتكسطيا ل درء

 مركز حراسة تميو زنزانات ك ساحات لممارسة الرياضة.
، ك ىك عبارة عف بناء 1773في النمسا عاـ  كما تـ تشييد سجف "ميسكف في فكرس" 

ضخـ بساحات ك قاعات عديدة، ك كرشات في الطكابؽ السفمية لمسجف في نفس مكاف إيكاء 
 السجناء.
 1800ىبلؿ بكالية فرجينيا عاـ  ـ المعمارم األمريكي "الثركب" سجنا عمى شكؿمكما ص 

 4بغرض إعادة تأىيؿ المساجيف بشكؿ الئؽ.
اء السجكف الحديثة بشكؿ يمكف مف تطبيؽ فمسفة العقاب الحديثة بشكؿ ك قد تكاصؿ بن 

 1سيؿ ك مبلئـ.

                                                 
 ، 2006(، ديسمبر 5ك 4السجكف، مجمة ديكاف المظالـ، المممكة المغربية، العدد ) محمد عبد النباكم، أنسنة -1

 .30ص 
2
-Martine Herzog-Evans, ibid, p 152. 

3
- Christine Lazerges, Politique criminelle nationale, ibid, p 755, 757. 

 .203د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -4
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ك ال ينص قانكف تنظيـ السجكف في الجزائر عمى أم شكؿ ىندسي أك معمارم ينبغي  
ألف البناء في حد ذاتو لو غمبة في  ،مراعاتو في بناء السجكف بغرض إعادة التأىيؿ االجتماعي

ف بالسمب أك باإليجاب، فسجيف يراد تأىيمو ال ينبغي أف يكضع في بيئة تككيف شخصية السجيف إ
أك دكرات المياه ك أماكف  ،أك التدريب الرياضي ،ك ال قاعات الصحة ،ال تكجد بيا مساحة كافية

 .ك أماكف الصبلة ،النظافة
في مرفؽ أف يتكاجد كؿ حدث لحؽ ي فإنوك خكفا عمى األحداث المجرديف مف الحرية  

أف يككف تصميـ مؤسسات  كجب ، لذااحتجاز يستكفي كؿ متطمبات الصحة ك الكرامة االنسانية
ك أف تقمؿ ىذه التصاميـ قدر اإلمكاف  األحداث ك بنيتيا المادية متكافقا مع غرض إعادة التأىيؿ

ك أف تزكد بنظاـ فعاؿ لئلنذار، ك أف يككف مكاف  مف خطر الحريؽ ك تضمف إخبلء المباني بأماف
أف  يجباختيار إقامة مرفؽ االحتجاز في مكاف غير معرض ألخطار صحية أك غيرىا، كما 

طبيعية في خمكة ك نظافة تستكفي دكرات المياه كؿ المعايير التي تمكف الحدث مف قضاء حاجتو ال
 2ك احتشاـ.
أف تحتـر الحياة الخاصة لمحدث مف خبلؿ احتراـ حيازتو لبعض مقتنياتو  البلـز مفك 

الشخصية، كما يمكف لمحدث استخداـ مبلبسو الشخصية قدر اإلمكاف ك أف تضمف المؤسسات 
 3االحتجازية مبلبس لمحدث تتبلءـ ك المناخ ك تحافظ عمى صحتو.

أف يحصؿ عمى تخفيؼ أك  ك إذا لـ يستطع المحككـ عميو في كالية شيكاغك األمريكية 
أك بكاسطة الدعكل األصمية المساعدة أك  ،أك االستئنافات المباشرة ،إلغاء العقكبة بكاسطة الطعكف

غير المباشرة بالنسبة إلجراءات ما بعد اإلدانة، فإنو يمكف لمسجيف أف يسمؾ طريقا آخر لمكاجية 

                                                                                                                                               
( غرفة معزكلة 20نزيبل كىي تضـ ) 17طابقا كتستكعب  12"دار تكقيؼ الرجاؿ في برككميف تتألؼ مف  -1

كمفركشة معدة لممكقكفيف بانتظار حضكر جمسات المحاكمة، كقد خصص الطابؽ األسفؿ لؤلعماؿ الحرفية، كعبر 
كميا عف الزائر، ككضعت في  الشارع تقع ساحة التماريف، كقد صممت غرؼ الزيارة بشكؿ يتيح عزؿ السجيف

 الطابؽ األكؿ.
الطابؽ الثاني يشغمو اإلداريكف كما يحتكم عمى مكتبة كبيرة، كالطابؽ الثالث مخصص لممطبخ كبرادات كبيرة لخزف 

 7.15في  5.8( غرؼ لمتماريف اليكمية، كأبعاد الزنزانة االنفرادية ىي 4زنزانة انفرادية مع ) 365األطعمة، كما ضـ 
 دما، كفييا مغسمة ك مشجب مبلبس ك منضدة حديدية كسرير.ق 8في 

 ( عيادة طبية كقاعات لممرضى" 11( قاعات لممطالعة ك ممعب داخمي ك في الطابؽ )10( ك )9كفي الطابقيف )
 . 206د. عبد الحميد الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص  -

 .ـ المتحدة بشأف األحداث المجرديف مف حريتيـقكاعد األممف  ( 35، 33، 32، 31) اعدك الق -2
 مف قكاعد األمـ المتحدة بشأف األحداث المجرديف مف حريتيـ.   (36، 35القاعدتيف ) -3
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ك يكجو بعدىا  القبض ك الحبستكرية بخصكص سبلمة بانتياؾ حقكقو الدس االدعاءالحكـ كىك 
 الطمب إلى محكمة فدرالية.

لمنظر في سبلمة إجراءات القبض  ك الطمب الفدرالي بإحضار السجيف أماـ القاضي 
ثارة لممشاكؿ، ك لممحككـ عميو في ىذه الحالة بعد ك  الحبس مف أكثر اإلجراءات األمريكية أىمية كا 

لمحكمة محايدة نسبيا، كمنفصمة عف جياز نظاـ محاكـ  ادعاءاتوإحضاره فرصة مكاتية لتقديـ 
ىك التشكيؾ في فاعمية  االدعاءالعدالة الجنائية في الكالية، ك مف بيف المشاكؿ التي يثيرىا ىذا 

 1العدالة الجنائية عمى مستكل الكالية.
ك ما تجدر اإلشارة إليو ما جاء في مرفؽ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء بخصكص 

 انكف تنظيـ السجكف(، لكف الحاصؿ في ق7كرة إلغاء عقكبة الحبس االنفرادم بمكجب القاعدة )ضر 
تكريس ىذه العقكبة، حيث ينص عمى نظاـ االحتباس الفردم  ىكفي كثير مف نصكصو القانكنية 

 (.47 -45إلى جانب نظاـ االحتباس الجماعي في المكاد )
 العقوبةبدائل و  المشروطالفرع الثاني: اإلفراج 

ك العقكبة البديمة نعرج عمى تخفيض العقكبة ك الذم يراه  المشركطقبؿ التطرؽ لئلفراج  
ض العقكبة ال ىك عمؿ إدارم تاـ جانب مف الفقو بمثابة إعادة تدكير لمعقكبة أك رسكمتيا، ك تخفي

ي ترجمة ك ى (Juridictionnalisation)عمؿ قضائي تاـ بؿ يقع في منطقة مختمطة سميت بػىك ال ك 
 2004.2مارس  9قانكف في فرنسا لما جاء بو 

ك بالرغـ مف ذلؾ يبقى جانب مف الفقو األكركبي يشتكي ك يرل أف السياسية الجنائية لـ تنجح في 
 3ردع الشباب المراىؽ ك لـ تفمح في جانب كبير منيا.

 المشروطاإلفراج  -أوال
المشركط كميا مسميات لشيء كاحد، اإلفراج الشرطي أك اإلفراج تحت شرط أك اإلفراج  

كىك إخبلء سبيؿ المحككـ عميو مف السجف قبؿ انتياء فترة نفاذ العقكبة، عندما يتـ التثبت مف أف 
، بشرط أف يتـ قضاء ما والمدة التي قضاىا المحككـ عميو في السجف كانت مجدية في تقكيـ سمكك

 المدة خارج السجف تحت االختبار.ىذه تبقى مف 
 ك الحكمة مف اإلفراج المشركط تتمثؿ في أمريف اثنيف: 

تحديد مدة العقكبة،  عفمحاكلة التقميص كالحد مف اآلثار الضارة التي قد تنجـ  -5
فالقاضي عندما يحدد العقكبة ال يستطع التنبؤ في أم فترة مف فترات قضاء العقكبة يمكف أف 

                                                 
 .453ستيفف ج. شكليكفر، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Muriel Giacopelli, ibid, p 153. 

3
- Jeanne Clavel, ibid, p 326. 



 تنفيذ األحكام القضائيةمن خالل الطعن الجنائي و اإلنسان    وقحقحماية    الفصل الثاني:     الباب الثاني      

 412 

شركط منع أم تحكـ أك تسمط مىدؼ اإلفراج ال خبلليا سمكؾ الجاني ك تصرفاتو، كلذا كاف ستقيـي
 مف جانب القاضي في تحديده لمدة العقاب.

 
إمكانية تحكيؿ عقكبة األشغاؿ الشاقة إلى عقكبة مؤقتة ألنيا في نظر كثيريف أقصى  -2 

 1مف عقكبة اإلعداـ.
 ك مف بيف الصككؾ الدكلية التي نصت عمى اإلفراج المشركط ك المجكء إليو نجد قكاعد 

األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث، حيث نصت عمى اإلكثار مف المجكء 
 (.28إلى اإلفراج المشركط لدل األحداث المحتجزيف ك في أسرع كقت ممكف بمكجب القاعدة )
ف ( عمى أ9ك تنص قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير االحتجازية في القاعدة )

تتاح لمجاني مجمكعة مف التدابير البديمة لعقكبة السجف ك مف بينيا اإلفراج المشركط إلى جانب 
إخبلء السبيؿ ألجؿ العمؿ أك تمقي دركس تعميمية ك حتى إمكاف إسقاط العقكبة ك العفك عنو، كما 

 تنص عمى ضركرة إعطاء حؽ لمجاني ك التسريع في االستفادة مف بدائؿ عقكبة السجف.
مف ؽ ت س،  (150-134قد نص المشرع الجزائرم عمى اإلفراج المشركط في المكاد )ك  

لكؿ سجيف بالنظر إلى مدة العقكبة، لكف  ة( فترة االحتجاز بالنسب134حيث حددت المادة )
المبلحظ ىك الصبلحيات الكاسعة لمنيابة العامة ك التي يجكز ليا الطعف في مقرر اإلفراج المشركط 

خذ رأم لجنة تطبيؽ العقكبات إذا بقي مف العقكبة ما أبعد  ،ضي تطبيؽ العقكباتالذم يصدره قا
( أياـ 8( شيرا، حيث تطعف النيابة أماـ لجنة تكييؼ العقكبات في أجؿ )24يساكم أك يقؿ عف )

(، كمف ىذه السمطات الكاسعة 141مف تاريخ تبميغيا بمقرر اإلفراج المشركط بحسب نص المادة )
اإلفراج عمى أف تبت لجنة تكييؼ  ؼابة العامة ىك األثر الذم يحدثو الطعف في كقالممنكحة لمني

مف تاريخ الطعف، ك عدـ البت في خبلؿ ىذه المدة ىك بمثابة الرفض،  ( يكما45العقكبات خبلؿ )
بإصدار القرار  كاأأخطىؿ أف قاضي تطبيؽ العقكبات ك معو لجنة تطبيؽ العقكبات  :ك السؤاؿ ىك
 ابة العامة ىي المحقة؟ك فقط الني

 ك لماذا بعد طعنيا يتـ اإلبقاء عمى السجيف في الحجز؟
فاألجدر بالمشرع أف يترؾ المفرج عنو طميقا إلى حيف الفصؿ في قراره مف قبؿ لجنة 

ف تفصؿ في األمر أتكييؼ العقكبات، ك ىذه األخيرة أعطيت ليا مدة طكيمة نسبيا حيث يمكف 
ألف دراسة القرار ال تستغرؽ كؿ ىذه المدة عمما أػف عدد حاالت ( يكما عمى األقؿ 15خبلؿ )

 اإلفراج المشركط ليست بالكثيرة.
                                                 

 .48، 47الشكاربي، التنفيذ الجنائي، المرجع السابؽ، ص د. عبد الحميد  -1
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صابة السجيف بمرض خطير أك إعاقة دائمة إل نتيجةك قد يككف اإلفراج ألسباب صحية 
 .ؽ ت س (148تؤثر عمى صحتو إف ىك بقي في السجف بمكجب المادة )

المبدأ  نص( ؽ إ ج 128ك تطبيقا لحكـ المادة )أنو قضاء المحكمة العميا ك قد جاء في 
:" مف المقرر قانكنا ك قضاء أف اإلفراج المؤقت بعد اإلدانة ىك حالة عمى ما يمي االجتيادم

استثنائية ال يمجأ إلييا الطالب إال إذا ظيرت أدلة جديدة تثبت براءتو أك حالة دعت إلييا الحاجة 
 1الممحة".
سنة تقدـ  50و الفرنسي أف اإلفراج المشركط الذم تجاكز تطبيقو ك قد رأل جانب مف الفق 

 2جة إلى تدقيؽ ك تقكيـ.بات الجنائية لكنو يبقى في حابشكؿ ممحكظ مثمو مثؿ بقية العقك 
 العقوبة البديمة -ثانيا

يقصد بالعقكبة البديمة العقكبة المخالفة لعقكبة السجف، كىي فكرة حديثة تبتعد عف فكرة  
 التقميدية المرتكزة باألساس عمى اإليبلـ ك الزجر ك العزؿ التي كانت سائدة.العقاب 
ك ىك ما ذىبت إليو قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير االحتجازية، حيث  

عمى ضركرة أف يكفر نظاـ العدالة الجنائية طائفة كبيرة مف مف المرفؽ ( 2/3نصت القاعدة )
:" بغية تكفير مزيد مف المركنة بما يتسؽ مع طبيعة الجـر كمدل خطكرتو، حتجازيةالتدابير غير اال

ك شخصية الجاني ك خمفيتو، ك مقتضيات حماية المجتمع، ك الجتناب استخداـ عقكبة السجف ببل 
داع، ينبغي أف يكفر نظاـ العدالة الجنائية طائفة عريضة مف التدابير غير االحتجازية، بدءا مف 

السابقة لممحاكمة حتى التدابير البلحقة إلصدار الحكـ، ك أما عدد ك أنكاع التدابير غير التدابير 
 االحتجازية المتاحة فينبغي أف يحددا عمى نحك يبقي عمى امكانية االتساؽ في األحكاـ". 

كمراعاة حقكؽ  ؼ مف المجكء إلى العقكبة السجنيةلتخفياك ىك ما يحتـ عمى الدكؿ  
مف ( 1/5اإلنساف ك مقتضيات العدالة الجنائية التي تنص عمى إعادة التأىيؿ، فقد نصت القاعدة )

عمى ضركرة أف تككف ىناؾ تدابير غير احتجازية في النظاـ القانكني لمدكلة، ك أف تمؾ القكاعد 
 (2/7)بمكجب القاعدة كبة يككف استعماؿ التدابير غير االحتجازية جزءا مف االتجاه إلى إلغاء العق

 .مف نفس تمؾ القكاعد

                                                 
المجمة القضائية، قسـ ، 24/03/1992قرار بتاريخ  102588قضية )ؾ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -1

 ، 1/1994المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
 .241-239 ص

2
- Pierrette Poncela, Christina Medici, La semi-liberté contours d’une sanction pénale 

multiforme et détour par le quartier de semi-liberté de Versailles, revue de sciences criminelles 

et de droit pénal comparé, éditions Dalloz France, n˚1 Janvier-mars  2011, p 153. 
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( لمنع الجريمة ك العدالة الجنائية بمكجب 12في مؤتمر األمـ المتحدة )التأكيد ك قد جاء  
ف تككف في شكؿ خدمة أعمى ضركرة إيجاد بدائؿ لمسجف ك التي يمكف منو ( 51الجزئية )
  ؿ لسجف األطفاؿ.( عمى ضركرة إيجاد بدائ27، فيما نصت الجزئية )مجتمعية
ك قد تبناىا المشرع التكنسي في أحد أكجييا ك المتمثؿ في العمؿ لفائدة المصمحة العامة،  

فإف  1999أكت  2المؤرخ في  1999لسنة  89القانكف رقـ  مف( مكرر 15فبمكجب الفصؿ )
ئدة أشير أف تستبدؿ ذلؾ بعقكبة بديمة لفا 6لممحكمة إذا قضت بالسجف النافذ لمدة أقصاىا 

بمعدؿ ساعتيف عف كؿ يكـ سجف، كىذه  ( ساعة300ف أجر لمدة ال تتجاكز )المصمحة العامة دك 
جديد مف المجمة  17العقكبة البديمة لف تفرض عمى المحككـ عميو بؿ تتـ برضاه )الفصؿ 

 1(.ثالثا/15الجنائية(، كفقا لشركط نص عمييا الفصؿ )
العقكبة الزجرية )السجنية( بغرض التأىيؿ فالعقكبة البديمة ىي إجراء يحقؽ نفس غاية  

 2زؿ.عاالجتماعي المرجك لممحككـ عميو، دكف تعريض شخصيتو لآلثار السمبية لمسجف ك ال
ك قد أكجبت قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير االحتجازية بمكجب  

خاذ التدابير غير االحتجازية  ( مف المرفؽ أف تصاف كرامة الجاني عند ات3/10، 3/9القاعدتيف )
 ك أال تفرض أية قيكد عمى حقكقو غير التي كردت في القرار األصمي.

لكف ال يجكز بأم حاؿ عند اتخاذ ىذه التدابير اإلخبلؿ بحقكؽ المجني عميو، بؿ بالعكس 
عند تطبيؽ التدابير غير االحتجازية أف تككف ىناؾ مكازنة بيف حقكؽ الجاني ك حقكؽ المجني 

( مف ىاتو القكاعد، ك يمكف اتخاذ كسائؿ الحماية مف غير السجف في 1/4ميو بمكجب القاعدة )ع
حؽ النساء السجينات ك أال يتـ ذلؾ إال عند الضركرة بمكجب طمب صريح مف السجينة تحت 
إشراؼ القضاء أك غيره مف السمطات المختصة، ك إذا أرادت السجينة التخمي عف ىذه التدابير 

( مف 59ك ىك ما جاءت بو القاعدة ) ك الحمائية فميا ذلؾ ك ال يمكف معاكسة إرادتياالكقائية 
 قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات.

ك العقكبة البديمة تعتبر أحيانا بمثابة حؿ يمجأ إليو القاضي الجنائي عندما يصعب عميو  
العقكبة كما أنيا ال تستحؽ تخفيؼ  اختيار الجزاء المناسب لككف الجريمة المرتكبة ال تستحؽ تشديد

                                                 
 .416، 415نجيب قازة، المرجع السابؽ، ص  -1

، العقكبة البديمة ك السياسة الجنائية الحديثة في تكنس، مجمة القضاء كالتشريع، كزارة العدؿ كحقكؽ غنيميجابر  -2
 .103، ص 2006، أكتكبر 48(، السنة 8اإلنساف، مركز الدراسات القانكنية كالقضائية، تكنس، العدد )
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كىذا لف  تحكؿ دكف عكدتو إلى ىذه الجريمة العقكبة، لكف يجب تقكيـ سمكؾ الجاني باتخاذ تدابير
 1يتأتى إال بإخضاع الجاني لمعقكبة البديمة.

( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير 5/1لكف ك بمكجب القاعدة ) 
نو يمكف اعتبار أف مف التدابير السابقة عمى المحاكمة تخكيؿ الشرطة أك النيابة االحتجازية فإ

إمكانية إسقاط الدعكل المقامة عمى الجاني متى رأت أف السير فييا غير ضركرم  ،العامة أك غيرىا
لكف في حدكد  ،أك تعزيز احتراـ القانكف ك حقكؽ المجني عمييـ ،أك منع الجريمة ،لحماية المجتمع

 أال يتعارض ذلؾ مع النظاـ القانكني لمدكلة.
ك تنقسـ العقكبات البديمة مثمما سبؽ ذكره إلى عقكبات بديمة ذات طابع مالي ك عيني، ك  

عقكبات بديمة ذات طابع أدبي، ك عقكبات بديمة تتضمف الحرماف مف بعض الحقكؽ، ك عقكبات 
 2بديمة مقيدة لمحرية كما يمي:

 : تمثؿ في:البديمة ذات الطابع المالي و العينيالعقوبات  -1

ك قد يككف الحجز عاما  ،ىي عقكبة ذات طابع مالي تسمط عمى ثركة الجاني الحجز: - أ
ك يسمى مصادرة ك تتمثؿ في نزع ممكية الماؿ مف الجاني بالقكة الجبرية ك كضعو في 

 خزينة الدكلة دكف أم مقابؿ لمجاني.

ؿ مف الجريمة مف ص  محؽ بخزينة الدكلة ما ح  ك ىناؾ الحجز الخاص ك ىك أف ي
عائدات مالية، أك كؿ ما تـ استعمالو في الجريمة أك كاف مف الممكف استعمالو مف 

 آالت ك معدات، ك ىك ما كقع إقراره بالفعؿ في التشريع الفرنسي.
/ق( مف قكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية لمتدابير غير 8/2ك قد جاء في القاعدة )

االحتجازية النص عمى مصادرة األمكاؿ أك نزع الممكية، ك كذلؾ نصت الفقرة )ك( مف 
 ك تعكيضو.أعمى رد الحؽ إلى المجني عميو ذات المادة 

رة الكسائؿ المستعممة عمى ضركرة مصاد األسبؽ قضى قرار لممجمس األعمى قدك 
ك مصادرة البضائع محؿ الغش ك األشياء التي استعممت بصفة بينة  ،لنقؿ البضائع

 1في تغطية الغش.

                                                 
 .114، 113ىانية اليمامي، المرجع السابؽ، ص  -1

 .106، 103جابر غنيمي، المرجع السابؽ، ص  -2
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:" مف المقرر قانكنا أنو ال يجكز لممحكمة العميا أنو كما جاء في المبدأ االجتيادم
صناعتيا أك األمر بمصادرة األشياء المضبكطة كتدبير مف تدابير األمف، إذا كانت 

 2استعماليا أك حمميا أك حيازتيا أك بيعيا يعتبر جريمة".
: كىك ما جاء في التشريع الفرنسي ك ىك منع مؤسسة مف مكاصمة غمق المحل -ب 

نشاطيا ك غمقيا إف ارتكبت الجريمة بالمحؿ ذاتو، ك كاف ىذا األخير عامبل في 
 ارتكابيا.

التي يجب أف يككف مقدارىا المالي مطابقا : تقابؿ عدد األياـ اليومية الغرامة -ج
 ألقصى قيمة مالية يمكف أف يحصميا المتيـ عف كؿ يكـ عمؿ، دكف أف يتجاكز مبمغا

بة، القانكف، كعدد أياـ الخطية يتناسب كخطكرة الجريمة المرتك بمكجبمف الماؿ  محددا
ا، سكيسرا، في الدانمارؾ، فرنس ك ىك األمر المطبؽ ك يترتب عف عدـ أدائيا السجف

 ألمانيا.ك 
كاعد األمـ /د( مف ق8/2ك قد نصت عمى الغرامة ك العقكبات االقتصادية المادة )

 كاعد/د( مف ق18/1لمتدابير غير االحتجازية، ك كذلؾ المادة )المتحدة الدنيا النمكذجية 
إلدارة شؤكف قضاء األحداث، ك ىذا النكع مف العقكبات  المتحدة الدنيا النمكذجيةاألمـ 

 في الجزائر. جكفسال نظيـت انكفمكاؿ الجاني لـ يرد في قأالمالية ك مصادرة 
مخالفة ضد التنظيـ النقدم  ةأف أيعمى قضاء المحكمة العميا ك قد تـ النص في 

لمحؿ الجريمة  تستكجب الحكـ بالسجف ك الغرامة ك التي تعادؿ ضعؼ القيمة القانكنية
 3ك عدـ الحكـ بالغرامة ك االكتفاء بعقكبة السجف خطأ في تطبيؽ القانكف.

:" مف المقرر قانكنا أنو في المخالفات الجمركية أنو في المبدأ االجتيادمحيث كرد 
نفس الغش تضامنا تككف األحكاـ الصادرة عمى العديد مف األشخاص الرتكابيـ 

                                                                                                                                               
المجمة القضائية، ، 14/04/1987قرار بتاريخ  39896قضية )الجمارؾ ط ـ( ضد )ؾ ـ( )ف ع( ممؼ رقـ  -1

، 3/1999زائر، العدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الج
 .281-279ص

، 23/05/1995قرار بتاريخ  131072قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء مسيمة ضد )ب ص( ممؼ رقـ  -2
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

 . 256-253 ، ص1/1995
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 08/05/1990قرار بتاريخ  68654تحمؿ رقـ ممؼ قضية  -3

 .179 ، ص2/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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بالنسبة لمعقكبات المالية التي تقكـ مقاـ المصادرة، ك مف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ 
 1مقانكف".لىذا المبدأ يعد خرقا 

 قوبات البديمة ذات الطابع األدبيالع -2

ك تتمثؿ في التكبيخ القضائي ك ىك ما طبقو القانكف الككيتي، كالقطرم، ك أيضا 
يات لعاـ كىي مطبقة في كؿ مف فرنسا، الكالالتشيير بالجريمة بإعبلف العقاب لمرأم ا

، كاإلمارات العربية المتحدة، كىي عقكبة بديمة عف السجف في المتحدة األمريكية، السكداف
 جرائـ المخدرات.

/أ( مف قكاعد طككيك باعتبارىا مف 8/2ك ىك ما نصت عميو كذلؾ المادة )
 العقكبات الشفكية.

 الحقوق لتي تتضمن الحرمان من بعضالعقوبات ا -3

تتمثؿ في الحرماف مف بعض الحقكؽ ذات الطابع العاـ مثؿ سمب رخص الصيد، رخص  
ك ىي العقكبة المطبقة في  ،حمؿ السبلح، ك رخص السياقة ك تشمؿ أيضا عربة المحككـ عميو

فرنسا ك يقـك بتنفيذىا ضابط شرطة بعد صدكر العقكبة مف القاضي حيث تكدع العربة بمستكدع 
 .عمكمي أك خاص

كما تشمؿ العقكبات الحرماف مف بعض الحقكؽ ذات الطابع الميني، كحرماف المحكـك  
عميو مف مباشرة كظيفة أك مينة معينة إذا كانت سببا في ارتكابو لمجريمة كىك األمر المطبؽ في 

 فرنسا أيضا.
 بات البديمة المقيدة لمحريةالعقو   -4

حرية جزئية كىك أف يبيت في السجف تتمثؿ في الحجز الدكرم حيث يسمح لممحككـ عميو ب 
في حيف يباشر عممو أك دراستو أك عبلجو نيارا خارج السجف، ك قد يككف بقاء المحككـ عميو في 

يبقى طميقا حرا ك ىك ما يعمؿ بو في ألمانيا، فإنو السجف في نياية األسبكع فقط أما في باقي األياـ 
 إسبانيا، سكيسرا، ك الدكؿ االسكندنافية. 

تتمثؿ ىذه العقكبات المقيدة لمحرية في المراقبة االلكتركنية، حيث يحكـ عمى الشخص  ك قد
بعقكبة لكف تنفيذىا ال يجرم داخؿ السجف ك إنما يترؾ حرا مع فرض مراقبة عميو، حيث يمـز 

                                                 
ائية، المجمة القض، 16/02/1988قرار بتاريخ  48317قضية )خ ع ك مف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ -1

 .251 ،ص3/1993العدد  ؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائرالديكاف الكطني لكالنشر لممحكمة العميا، المستندات قسـ
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بحيث يراقب تكاجد المحككـ عميو في تمؾ األماكف  امج محددبالتكاجد في أماكف معينة كفقا لبرن
بكاسطة نظاـ إلكتركني بأف يضع المحككـ عميو سكارا في معصمو أك كعبو، كقد طبؽ ىذا البرنامج 

 كىي عقكبة تتطمب إمكانات ضخمة تقنية كمالية. ة في الكاليات المتحدة األمريكيةمف العقكب
مجمكعة مف الجزاءات التي تيدؼ إلى  ( مف قكاعد طككيك عمى8ك قد نصت القاعدة )

( 8( مف المادة )2إعادة تأىيؿ الجاني ك حماية المجتمع في نفس الكقت، حيث كردت في الفقرة )
 كما سيأتي:" يجكز لمسمطات التي تصدر األحكاـ أف تبت في القضايا بالطرؽ التالية:

 إخبلء السبيؿ المشركط )تـ دراستو فيما سبؽ(، -ب
 لتي تمس حالة الفرد القانكنية،العقكبات ا -ج
 الحكـ مع كقؼ النفاذ أك المرجأ)تـ دراستو فيما سبؽ(، -ز
 الكضع تحت االختبار ك اإلشراؼ القضائي )تـ دراستو فيما سبؽ(، -ح
 األمر بتأدية خدمات لممجتمع، -ط
 اإلحالة إلى مراكز المثكؿ، -م
 اإلقامة الجبرية، -ؾ
 .ة غير اإليداع في مؤسسة احتجازية"أم شكؿ آخر مف أشكاؿ المعامم -ؿ

الدنيا النمكذجية إلدارة  تحدة( مف قكاعد األمـ الم18/1لمادة )ك ىك كذلؾ ما نصت عميو ا
( مف نفس المادة ك التي 2شؤكف قضاء األحداث، ك ما ينبغي التركيز عميو ىك ما كرد في الفقرة )

 ظركفو الخاصة ليذا الفصؿ.بكيو مطمقا إال إذا دعت أال تجيز فصؿ الحدث عف إشراؼ 
النصفية في المكاد  ةأما في الجزائر ك بمكجب قانكف تنظيـ السجكف فقد نص عمى الحري 

(، كما أدرج المشرع في نفس القانكف ما يسمى بنظاـ الكرشات الخارجية ألجؿ إعادة 104-108)
قكبة البديمة نص (، ك في إطار الع103، 102، 100التربية خارج البيئة المغمقة في المكاد )

المشرع في ذات القانكف عمى مؤسسات البيئة المفتكحة ك التي قد تككف في شكؿ مراكز ذات طابع 
عامة ك مف خصائصيا تكفير الشغؿ فبلحي أك صناعي أك حرفي أك خدمات أك ذات منفعة 

 (.109اإلقامة لممحبكسيف في عيف المكاف بمكجب المادة )ك 
اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف عند اإلفراج عنيـ ك قد كما نص المشرع عمى إعادة  

تماعي تضطمع بو ىيئات الدكلة بمساعدة يخصص لممعكزيف منيـ منح مالية، ك ىذا اإلدماج االج
مف المجتمع المدني، حيث يتـ إنشاء مصالح خارجية تابعة إلدارة السجكف بالتعاكف مع المصالح 

طبيؽ برامج إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، ىذه المختصة لمدكلة ك الجماعات المحمية بت
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البرامج تسطرىا لجنة كزارية مشتركة لتنسيؽ نشاطات إعادة التربية ك إعادة اإلدماج االجتماعي 
 لممحبكسيف.

بمكجب يد العاممة مف السجناء المفرج عنيـ كف إنشاء مؤسسة عمكمية لتشغيؿ الكما يم
 .ؽ ت س (115-112)المكاد 
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 خاتمة:
الحماية القضائية لحقكؽ اإلنساف بالغة األىمية ك بالخصكص في شقيا الجنائي، ألنيا 

سبقت اإلشارة إليو تثير الكثير مف الحساسيات بيف المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف ك بيف  مثمما
 المدافعيف عف فكرة العقاب كحؽ مف حقكؽ المجتمع تجاه أحد أفراده الجناة.

فالتبعية كاضحة قانكنا،  ر ليس بذلؾ القضاء المستقؿ تماماك القضاء الجنائي في الجزائ
يذية ك باألخص لرئيس الجميكرية الذم يشغؿ بدكره رئاسة المجمس قضاء، ك كاقعا لمسمطة التنف
 كؿ البعد عف أف يككف مستقبل. ةىذا األخير البعيد تركيبةاألعمى لمقضاء، زيادة عمى 

ك ما يثير االنتباه حقيقة ىك الحرج القائـ في مدل اعتبار القضاء الجزائرم سمطة بأتـ 
مقضاء في الجزائر لالتنفيذية، ك ىؿ بالفعؿ يتكافر كظائؼ المعنى الكممة أـ مجرد كظيفة مف 

 مقكمات ليصبح سمطة إف اعتبرناه كذلؾ.
اعتبار المحكمة العميا في الجزائر بمكجب  حكؿ مدلالمطركح  االشكاؿك يضاؼ إلى ذلؾ 

أف ميمتيا ىي تكحيد االجتياد القضائي في  2016المعدؿ في  ( مف الدستكر171/3المادة )
كامؿ أنحاء الجميكرية لكف في حقيقة األمر يبقى ىذا النص الدستكرم بعيدا كؿ البعد عف أم 

تفسير قد تنشئو يبقى غير أم تفسير قانكني صريح لمباعث مف كراء إنشائو، كما أف أم اجتياد أك 
 شاء تركو ك ال معقب عميو في ذلؾ.ممـز ألم قاض في الجزائر فإف شاء أخذ بو ك إف 

كما أف الكبلـ عف االجتياد القضائي يبقى سابقا ألكانو ألف سير المحكمة العميا عمى 
عند  المكسعةتكحيد ك إلزاـ القضاة بو يبقى بعيد المناؿ، حتى أف كيفية انعقاد ك اجتماع الغرؼ 

طبيعة ما يصدر عنيا، ىؿ ىي حدكث إشكاؿ قانكني يبقى محيرا خصكصا ك أف القانكف لـ يحدد 
االجتياد المقصكد مف النص الدستكرم السابؽ، أـ كؿ قرارات المحكمة العميا ىي بمثابة اجتياد 
قضائي، ك ىؿ اجتياد الغرؼ المجتمعة ممـز أـ ال، عمما أنو ال يكجد أم نص قانكني يفصؿ في 

 ىذا.
إلى حد حتراـ الحقكؽ مقدس أف اىي السمة الغالبة فك عمى العمكـ في الجانب التشريعي 

حتى نقكؿ بأف التشريع يضمف بالفعؿ حماية قضائية لحقكؽ اإلنساف،  ما، لكف بقي القميؿ ليعدؿ
لكف ىذا القميؿ الذم ينتظر تحيينو مؤثر بصفة بالغة ك مف جممتو: ضركرة أال يككف رئيس 

باعتباره سمطة تنفيذية في عمى لمقضاء ك أال يتحكـ كزير العدؿ الجميكرية عمى رئاسة المجمس األ
 القضاء بمكجب القانكف بأم شكؿ مف األشكاؿ.
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 :ما يمي ك ما يؤخذ عمى ىذه الحماية
 مشاركة السمطة التنفيذية بكؿ ثقميا في اختيار القضاة. -
نقص عددىـ في القضاء  تخصص القضاة في مادة الجنايات غير مكجكد، كما أف -

 خاصة يؤثر عمى مبدأ المحاكمة الناجزة.بصفة عامة ك في القضاء الجنائي بصفة 
عدـ تفريؽ المشرع الجزائرم ك ال حتى القاضي بيف المشتبو فيو ك المتيـ ما يؤدم إلى  -

 بأكلئؾ األشخاص المشتبو فييـ بعد تبرئتيـ. اإلحاؽ أذل بالغ
ك طكؿ مدتو، ك عدـ تناسب التعكيض مع تمؾ  المؤقتالمجكء المبالغ فيو لمحبس  -

 .مؤقتااؿ حكـ بالبراءة لممحبكس المأساة في ح
عدـ إعطاء أم تعكيض لممقبكض عمييـ حتى ك لك طالت مدة القبض عمييـ تذرعا  -

 بعدـ كجكد نص تشريعي يعالج ذلؾ.
طكؿ الفترة الزمنية التي يقضييا المتقاضي داخؿ أركقة العدالة ك ارتفاع معدالتيا  -

 الزمنية بدكف فصؿ نيائي.
 المشركطتنفيذ العقكبة ك طكؿ فترة الرد عمى طمبات اإلفراج عدـ الرقابة الصارمة عمى  -

 ك غيرىا.

 الذىاب إلى القضاء إال إذا كاف متضررا عفك نتيجة ليذه العكامؿ المتعددة يحجـ المكاطف 
، ك ىذا األمر ال محالة سيؤثر عمى عدالة القضاء في نظر المكاطف ك تترسخ ىذه بشكؿ كبير

 الباطف.الصكرة أكثر فأكثر في عقمو 
 :ك المقترحات لذا يقترح الباحث مجمكعة مف التكصيات

، ك أال يرأس المجمس القضائيةضركرة إبعاد أم تأثير لمسمطة التنفيذية عمى السمطة  -
األعمى لمقضاء أك يككف مف ضمف أعضائو إال قضاة محترفكف ك متمرسكف ك لـ 

 ضائية.يزاكلكا عمميـ طكاؿ مشكارىـ الكظيفي إال داخؿ السمطة الق

ضعفي العدد الحالي عمى األقؿ في جميع درجات ليصؿ إلى اإلكثار مف عدد القضاة  -
التقاضي حتى يتـ االنتقاص الزمني مف معدؿ الفصؿ في القضايا، فبطريقة حسابية إذا 

لمفصؿ في  سنكات( 5الحالي يعطينا مدة زمنية متكسطة في حدكد ) كاف عدد القضاة
ؤدم حتما إلى يس مف عدد القضاة فإنو أخريف ليذا الثمث القضايا، فإنو بزيادة ثمثيف
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سنة( كأصؿ عاـ في جميع  1.5تقميص المدة إلى الثمث لتصبح كمتكسط في حدكد )
 القضايا.

ك ال  ،تمكيف القضاة مف مزايا مالية ك اجتماعية أحسف بكثير مما يعطى ليـ حاليا -
يزانية الدكلة، فالقضاء ماليا يقع عمى عاتؽ م اعبء شكؿمكاف لمقكؿ بأف ذلؾ سي

ك ال حاجة ألف يربط بالجانب اإلنتاجي ك الربحي  الدكؿ مرفؽ ىاـ في استمرار حياة
 مطمقا فيي معادلة سقيمة في نياية المطاؼ.

تستمر مع ضركرة رسكمة القضاة المزاكلكف لمياميـ ك أف تككف في شكؿ دكرات  -
 .قارا بكظيفتوال تنتيي ما داـ القاضي ال زاؿ القاضي طكاؿ مساره الكظيفي ك 

 ك تمديده مع فرض رقابة صارمة عمى ذلؾ. المؤقتالحد مف المجكء إلى الحبس  -
 01/08قبؿ صدكر القانكف  مؤقتابس إعادة النظر في كؿ مف انتيكت حقكقو ك ح   -

عف الحبس المؤقت، فعمى الدكلة أف تنصؼ ىؤالء ممف كقع  بخصكص التعكيض
ال تتيرب مف جدم، ك أببل سبب  مؤقتاحبسكا  أنيـالضيـ عمييـ ك ثبتت براءتيـ حيث 

ك إف تكفي  معاناتيـ المادية ك المعنكية مسؤكلياتيا ك ذلؾ بإنشاء صندكؽ خاص لجبر
ر في التعكيض كىك الضرر ، مع إدخاؿ جانب آخالمعني فعائمتو أكلى بالتعكيض نفسو

 .المعنكم الذم لحؽ بالعائمة
ك أإيجاد صيغة قانكنية تكفؿ تعكيضا لكؿ مف اشتبو بو أك اتيـ ك تـ القبض عميو  -

 .أك أقؿ تكقيفو لتثبت بعد ذلؾ براءتو، حتى ك لك تـ تكقيفو لساعة مف الزمف
في ثمما ىك مكجكد مضركرة أف تصبح قرارات المحكمة العميا بمثابة السابقة القضائية  -

ضاء عمى األخذ النظاـ األنجمكساكسكني، ك يجبر كؿ القضاة عمى اختبلؼ درجات الق
ك يككف ىناؾ معنى  تكحيد االجتياد القضائي بيا حتى يسيؿ عمى المحكمة العميا

 . 16/01المعدؿ بالقانكف رقـ  ( مف الدستكر171لممادة )
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بمحكمة الجنايات عمى مستكل كؿ مجمس ضركرة جعؿ غرفة لممحكمة العميا ممحقة  -
قضائي تفصؿ في القضايا عمى مستكاىا ربحا لمكقت ك تخفيفا عمى المكاطف ك إنقاصا 
 مف عدد القضايا التي تكجو في كؿ مرة مف مختمؼ أنحاء الكطف نحك المحكمة العميا.

 (18( سنة كاممة بدال مف )19ضركرة إعادة النظر في سف الرشد الجزائي ليصبح ) -
سنة المعتمد عميو في الكقت الراىف، كذلؾ لكي يتكافؽ مع القانكف الجزائرم ممثبل في 

( مف القانكف المدني كىك سف الرشد المدني، ككذلؾ ليتكافؽ مع اتفاقية 40المادة )
( سنة 18حقكؽ الطفؿ التي صادقت عمييا الجزائر كالتي تجعؿ كؿ مف لـ يجاكز )

 بمثابة طفؿ.

 
حة يبقى مف الكاجب اإلشارة إلى أف ىذا العمؿ ىك اجتياد في نياية األطرك ك 
لمنقد كيحمؿ بيف طياتو الخطأ  الدراساتيخضع مثؿ غيره مف األبحاث ك  ،بشرم

 الصكاب.ك 
 



 قـائمة المراجع

 424 

 المصادر القانونية و القضائية
 القوانين الوطنية:

 .1963الدستكر الجزائرم لعاـ  -
 .1996الجزائرم لعاـ الدستكر  -
 1437ل األكلى جماد 26المؤرخ في  16/01الدستكر الجزائرم المعدؿ بالقانكف رقـ  -

جمادل األكلى  27(، مؤرخة في 14، الجريدة الرسمية عدد )2016مارس  6المكافؽ لػ 
 .2016مارس  7المكافؽ لػ  1437

 رجب 21 في المؤرخ لمقضاء األساسي القانكف المتضمف 04/11 رقـ العضكم القانكف -
 1425 رجب 23( 57) العدد الرسمية الجريدة) 2004 سبتمبر 6 لػ المكافؽ 1425
 (.2004 سبتمبر 8 لػ المكافؽ

 عممو ك لمقضاء األعمى المجمس بتشكيؿ كالمتعمؽ 04/12 رقـ العضكم القانكف -
 الرسمية الجريدة)  ،2004 سبتمبر 6 لػ المكافؽ 1425 رجب 21 في المؤرخ كصبلحياتو

 (.2004سبتمبر 8 لػ المكافؽ 1425 رجب 23( 57) العدد
يكليك  17المكافؽ لػ  1426جمادل الثانية  10المؤرخ في  05/11القانكف العضكم رقـ  -

جمادل  13(، مؤرخة في 51، يتعمؽ بالتنظيـ القضائي، الجريدة الرسمية، عدد )2005
 .2005يكليك  20المكافؽ لػ  1426الثانية 

 سنة يناير 12 لػ المكافؽ 1433 عاـ صفر 18 في المؤرخ 12/01 رقـ عضكمال القانكف -
 .الجزائرم االنتخابات بنظاـ المتعمؽ ،2012

 2012يناير  12المكافؽ لػ  1433صفر  18مؤرخ في  12/05القانكف العضكم رقـ  -
 15المكافؽ لػ  1433صفر  21(، مؤرخة في 2المتعمؽ باإلعبلـ، الجريدة الرسمية، عدد )

 .2012يناير 
 يكنيك 8 المكافؽ لػ 1386 صفر18) المؤرخ في 66/155 رقـ قانكف اإلجراءات الجزائية -

1966.) 
 (.1966 يكنيك 8 لػ المكافؽ 1386 صفر18) في المؤرخ 66/156 رقـ العقكبات قانكف -
المكافؽ  1395رمضاف  20المؤرخ في  75/58القانكف المدني الصادر بمكجب األمر رقـ  -

 .1975سبتمبر  26لػ 
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 1985يناير  26المكافؽ لػ  1405جمادل األكلى  5المؤرخ في  85/02القانكف رقـ  -
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، الجريدة  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ 

 .1985يناير  27المكافؽ لػ  1405جمادل األكلى  6(، مؤرخة في 5الرسمية عدد )
 مؽ باالستقبلؿ المالي ك االستقبلؿ في التسيير لممحكمة العميا.المتع 89/22القانكف رقـ  -

 05/04 رقـ لممحبكسيف االجتماعي اإلدماج إعادة ك السجكف تنظيـ قانكف -
(06/02/2005.) 

 المكافؽ 1427 محـر 21 بتاريخ كمكافحتو الفساد مف بالكقاية المتعمؽ 06/01 رقـ القانكف -
 مارس 8 لػ المكافؽ 1427 صفر 8( 14) عدد الرسمية الجريدة)  2006 فبراير 20 لػ

2006.) 
أكتكبر المتضمف  29المكافؽ لػ  1434ذم الحجة  24المؤرخ في  13/07القانكف رقـ  -

 1434ذم الحجة  25(، مؤرخة في 55تنظيـ مينة المحاماة، الجريدة الرسمية العدد )
 .2013أكتكبر  30المكافؽ لػ 

المتعمؽ  2015فبراير  1المكافؽ لػ  1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  15/03القانكف رقـ  -
المكافؽ لػ  1436ربيع الثاني  20، مؤرخة في (6)بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية، عدد 

 .2015فبراير  10
المتعمؽ  2015يكليك  15المكافؽ لػ  1436رمضاف  28المؤرخ في  15/12القانكف رقـ  -

يكليك  19المكافؽ لػ  1436شكاؿ  3( بتاريخ 39الجريدة الرسمية، عدد ) ،ماية الطفؿبح
2015. 

المتضمف  1971أبريؿ  22المكافؽ لػ  1391صفر  26المؤرخ في  71/28األمر رقـ  -
 قانكف القضاء العسكرم.

 1391جمادل الثانية  14المؤرخ في المساعدة القضائية ب المتعمؽ  71/57األمر رقـ  -
ية جمادل الثان 26(، مؤرخة في 67الجريدة الرسمية، عدد ) 1971غشت  5المكافؽ لػ 

 01/06ك قد عدؿ ك تمـ بمكجب القانكف رقـ ، 1971غشت  17المكافؽ لػ  1391
(، 29الجريدة الرسمية، عدد ) ،2001مام  22المكافؽ لػ  1422صفر  28المؤرخ في 
 .2001مام  23المكافؽ لػ  1422صفر  29مؤرخة في 

المعدؿ  1995فبراير  25كافؽ لػ الم 1415رمضاف  25المؤرخ في  95/11األمر رقـ  -
الذم أنيى العمؿ بالمرسـك ، المتضمف قانكف العقكبات 66/156المتمـ لؤلمر رقـ ك 

 1992سبتمبر  30المكافؽ لػ  1413ربيع الثاني  3المؤرخ في  92/03التشريعي رقـ 



 قـائمة المراجع

 426 

 29(، مؤرخة في 11ىاب، الجريدة الرسمية عدد )المتعمؽ بمكافحة التخريب ك اإلر 
 .1995مارس  1المكافؽ لػ  1415رمضاف 

 1996 غشت 12 لػ المكافؽ 1417 األكؿ ربيع 27 في المؤرخ( 96/25) رقـ األمر -
 تنظيميا ك العميا المحكمة بصبلحيات المتعمؽ ك( 89/22) رقـ لمقانكف المتمـ ك المعدؿ
 لػ المكافؽ 1417 األكؿ ربيع 29 بتاريخ الصادرة( 33) السنة( 48)عدد الجريدة) كسيرىا

 (.1996 غشت 14
، 2011فبراير  23المكافؽ لػ  1432ربيع األكؿ  20المؤرخ في  11/01األمر رقـ  -

ربيع األكؿ  20(، مؤرخة في 12المتضمف إنياء حالة الطكارئ، الجريدة الرسمية عدد )
 .2011فبراير  23المكافؽ لػ  1432

المتمـ المعدؿ ك  2015يكليك  23مكافؽ لػ ال 1436شكاؿ  7المؤرخ في  15/02رقـ  األمر -
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  66/155لؤلمر رقـ 

 .2015يكليك  23المكافؽ لػ  1436شكاؿ  7( بتاريخ 40)
يكنيك  4المكافؽ لػ  1411ذم القعدة  21در بتاريخ االص 91/196المرسكـ الرئاسي رقـ  -

ذم  29(، مؤرخة في 29،  المتضمف إعبلف حالة الحصار الجريدة الرسمية عدد )1991
 .1991يكنيك  12المكافؽ لػ  1411القعدة 

، المتضمف إنياء حالة 22/09/1991المؤرخ في  91/336المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 25المكافؽ لػ  1412األكؿ ربيع  16(، مؤرخة في 44الحصار الجريدة الرسمية عدد )

 .1991سبتمبر 
 1992فبراير  9المكافؽ لػ  1412شعباف  5الصادر بتاريخ  92/44المرسكـ الرئاسي رقـ  -

 1412شعباف  5(، مؤرخة في 10المتضمف إعبلف حالة الطكارئ، الجريدة الرسمية عدد )
 .1992فبراير  9المكافؽ لػ 

ار النظاـ الداخمي لممحكمة العميا، المؤرخ المتضمف إصد 05/279المرسكـ الرئاسي رقـ  -
، مؤرخة (55)، الجريدة الرسمية، عدد 2005غشت  14المكافؽ لػ  1426رجب  9في 
 .2005غشت  15المكافؽ لػ  1426رجب  10في 

 منح كيفية ك القضاة مينة سير كيفيات يحدد الذم 08/311 رقـ الرئاسي المرسكـ -
 الرسمية الجريدة في 2008 أكتكبر 5 لػ المكافؽ 1429 شكاؿ 5 بتاريخ صدر مرتباتيـ

 .2008 أكتكبر 5 لػ المكافؽ 1429 شكاؿ 5 بتاريخ( 57) عدد
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سبتمبر  30المكافؽ لػ  1413ربيع الثاني  3المؤرخ في  92/03المرسكـ التشريعي رقـ  -
 4(، مؤرخة في 70يتعمؽ بمكافحة التخريب ك اإلرىاب، الجريدة الرسمية عدد ) 1992
 .1992أكتكبر  1المكافؽ لػ  1413لثاني ربيع ا

(، بتاريخ 31صدرت عدة مراسيـ تابعة لحالة الحصار المعمف عنيا بالجريدة الرسمية عدد) -
 ، ك ىي كما سيأتي:1991يكنيك  26المكافؽ لػ  1411ذك الحجة  14

يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/201* مرسكـ تنفيذم رقـ 
( مف المرسـك 4يتعمؽ بضبط حدكد الكضع في مراكز األمف ك شركطو تطبيقا لممادة )، 1991

 المتضمف تقرير حالة الحصار. 91/196الرئاسي رقـ 
يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/202* مرسكـ تنفيذم رقـ 

( مف 4لممادة ) ، يتعمؽ بضبط حدكد الكضع تحت اإلقامة الجبرية ك شركطيا تطبيقا1991
 المتضمف تقرير حالة الحصار. 91/196المرسـك الرئاسي رقـ 

يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/203* مرسكـ تنفيذم رقـ 
( مف 8، يتعمؽ بضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة المتخذة  طبقا لممادة )1991

 مف تقرير حالة الحصار.المتض 91/196المرسـك الرئاسي رقـ 
يكنيك  25المكافؽ لػ  1411ذم الحجة  13المؤرخ في  91/204* مرسكـ تنفيذم رقـ 

المتضمف تقرير  91/196( مف المرسكـ الرئاسي رقـ 7، يحدد شركط تطبيؽ المادة )1991
 حالة الحصار.

 1992 فبراير 20المكافؽ لػ  1412شعباف  16المؤرخ في  92/75المرسكـ التنفيذم رقـ  -
المتضمف إعبلف حالة  92/44يحدد بعض شركط تطبيؽ أحكاـ المرسكـ الرئاسي رقـ 

 الطكارئ.
 أكتكبر 24 لػ المكافؽ 1425 رمضاف 10 في المؤرخ 04/332 رقـ التنفيذم المرسكـ -

 .األختاـ حافظ العدؿ كزير صبلحيات يحدد الذم ك 2004
 في مؤرخ ،القضاة تقاعد نظاـ كيفيات ك شركط يحدد الذم 05/267 رقـ التنفيذم المرسكـ -

( 53) عدد الرسمية الجريدة) ،2005 يكليك 25 لػ المكافؽ 1426 الثانية جمادل 18
 (.2005 يكليك 31 لػ المكافؽ الثانية جمادل 24 بتاريخ

 لكيفيات المحدد لمقضاء العميا المدرسة تنظيـ المتضمف 05/303 رقـ التنفيذم المرسكـ -
، ك كاجباتيـ القضاة الطمبة حقكؽ ك فييا الدراسة نظاـ ك بيا االلتحاؽ كشركط  سيرىا

 . 2005غشت  20المكافؽ لػ  1426رجب عاـ  15المؤرخ في 
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 أعضاء منيا يستفيد التي الخاصة المنحة قيمة يحدد الذم 05/412 رقـ التنفيذم المرسكـ -
 25 لػ المكافؽ 1426 رمضاف 22 في المؤرخ دفعيا كيفيات ك لمقضاء األعمى المجمس
 22 لػ المكافؽ 1426 رمضاف 30 بتاريخ( 72) عدد الرسمية الجريدة) 2005 أكتكبر
 (.2005 نكفمبر

قرار كزارم مشترؾ يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة  -
 10افؽ لػ المك  1412شعباف  6الطكارئ، قرار كزارم مشترؾ ال يحمؿ أم رقـ، مؤرخ في 

 11المكافؽ لػ  1412شعباف  7(، مؤرخة في 11، الجريدة الرسمية عدد )1992فبراير 
 .1992فبراير 

يتضمف إنشاء مراكز  1992فبراير  10المكافؽ لػ  1412شعباف  6قرارا كزارم مؤرخ في  -
فبراير  11المكافؽ لػ  1412شعباف  7(، مؤرخة في 11أمف، الجريدة الرسمية عدد )

1992. 
قرارا يتضمف تفكيض  1992فبراير  11المكافؽ لػ  1412شعباف  7قرار كزارم بتاريخ  -

(، مؤرخة 11اإلمضاء لمكالة فيما يخص الكضع في مراكز األمف، الجريدة الرسمية عدد )
 .1992فبراير  11المكافؽ لػ  1412شعباف  7في 

 القوانين األجنبية:
- Constitution française du  4 octobre 1958. 

- Code de procédure pénale français. 

- Code pénal français. 

- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

 :القضائي االجتياد
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 08/03/1983قرار بتاريخ  27147قضية )د ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .بدكف تاريخ( 1)النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد ك 
المجمة القضائية، قسـ  ،07/06/1983قضية )ع ـ( ضد )ف ع( ك )ع س( ممؼ رقـ غير كاضح قرار بتاريخ  -

 ، بدكف تاريخ.(1)عدد لجزائر،المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش ا
المجمة القضائية، قسـ ، 22/11/1983قرار بتاريخ  29342قضية )شركة س( ضد )ؽ ـ ف ح ف ع( ممؼ رقـ  -

 .بدكف تاريخ (1)المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 10/07/1984قرار بتاريخ  38661رقـ  قضية )ع ـ( ضد النيابة العامة ممؼ -

 .المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، بدكف تاريخ
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، 09/10/1984قرار بتاريخ  41090قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سطيؼ ضد )ر ـ( ممؼ رقـ  -
المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد  المجمة القضائية، قسـ

 .بدكف تاريخ ،(1)
المجمة ، 16/11/1984قرار بتاريخ  34357ممؼ رقـ  (ؾ ذ ك النيابة العامة-قضية )فريؽ ؾ( ضد )ؾ ع -

( 1)ي لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطن
 .بدكف تاريخ

 .28/06/1988قرار بتاريخ  47779قضية )أ ح( بالجزائر ضد )ؾ ـ( ك مف معو ممؼ رقـ  -
 21603قضية )س محند الطاىر( ضد )س يكسؼ، الشركة الكطنية لنقؿ المسافريف، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

جتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية اال، 14/05/1981قرار بتاريخ 
 .1987الجزائر، عدد 

قرار بتاريخ  24500قضية )رباحي مخمكؼ( ضد )بادم محمد، بادم عمي، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
لجامعية الجزائر، العدد االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات ا، 10/12/1981

1987. 
االجتياد القضائي، ، 21/01/1982قرار بتاريخ  23008قضية )فركحي لخضر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1987قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، العدد 
قرار بتاريخ  30252ممؼ رقـ قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سكيكدة ضد )لبادم عمي(  -

االجتياد القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، العدد ، 17/05/1983
1987. 

قرار بتاريخ  25878قضية )بف عامر نذير( ضد )خميفي عمر، حمزة عمار، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، عدد االجتياد القضائي، ، 07/06/1983

1987. 
االجتياد ، 04/10/1983قرار بتاريخ  34903قضية الككيؿ العسكرم لمجميكرية ضد )م ص( ممؼ رقـ  -

 .1987القضائي، قرارات المجمس األعمى، الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، ، 03/04/1984قرار بتاريخ  27580ـ أ( ضد فريؽ )خ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )أ -

 .2/1989قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 03/04/1984قرار بتاريخ  29526قضية )ك س أ( ضد )ؽ ع( )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .2/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 13/11/1984قضية ) ف ع( ضد )ك ؼ( ممؼ رقـ غير كاضح قرار بتاريخ  -

 .2/1989ة الحراش الجزائر، العدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكي
المجمة القضائية، قسـ ، 18/12/1984قرار بتاريخ  17628قضية )ك ج ع( ضد )الجندم ـ ج د( ممؼ رقـ  -

 .2/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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، المجمة 25/12/1984قرار بتاريخ  36665ع( ممؼ رقـ قضية )ط ؿ( ك مف معو ضد )ط س( ك )ف  -
القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

2/1989. 
المجمة القضائية، قسـ ، 17/04/1984قرار بتاريخ  28470قضية النيابة العامة ضد )ز ع( ممؼ رقـ   -

 .3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 15/05/1984قرار بتاريخ  34875قضية )م ح( ك )خ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .3/1989كية الحراش الجزائر، العدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ الترب
المجمة ، 29/05/1984قرار بتاريخ  37573قضية )ب ـ( )ـ ع( )ع ـ( )ز ع( )د ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
3/1989. 
المجمة القضائية، قسـ ، 23/10/1984قرار بتاريخ  33695بة العامة ممؼ رقـ قضية )ز ت( ضد النيا -

 .3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، ، 06/11/1984قرار بتاريخ  29833قضية )ـ خ( )ع ع( )ز ح( ضد )ب ع( ممؼ رقـ  -

 . 3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد قسـ 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا ،20/11/1984قرار بتاريخ  41008قضية )ف ع( ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -
 .3/1989عدد  ر،النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائك 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 21/01/1986قرار بتاريخ  35213قضية )ف ع( ضد )س ع( ممؼ رقـ  -
 .3/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
جمة القضائية، قسـ المستندات الم ، 18/03/1986قرار بتاريخ  37804قضية )ز م( ضد )ف ع( ممؼ رقـ   -

 .3/1989عدد  ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
، المجمة 30/12/1986قرار بتاريخ  38154قضية )أ ح( )شركة "ؾ"( ضد )أ ب ؼ(، ف ع، ممؼ رقـ  -

كطني لؤلشغاؿ التربكية، الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ال
3/1989. 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 30/12/1986قرار بتاريخ  39981قضية )ب ض( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 . 3/1989ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 30/12/1986قرار بتاريخ  40787ممؼ رقـ  قضية )ط ع( )ط ج( ضد )ف ع( -

 . 3/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، المجمة القضائية، 05/01/1982، قرار بتاريخ 24111قضية )ع ـ ص( ك )س ؼ( ضد )ف ع(، ممؼ رقـ  -

 .4/1989دات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد قسـ المستن
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 29/11/1983قرار بتاريخ  34094قضية )ص س( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1989 ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد
المجمة القضائية، قسـ  ،20/03/1984قرار بتاريخ  25014قضية )ع أ( ضد )ج ـ( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .  4/1989عدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
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المجمة القضائية، قسـ ، 28/05/1984قرار بتاريخ  27369قضية )ع ق ـ( ضد )ب ـ( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .4/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 29/05/1984قرار بتاريخ  27369قضية )ع ق ـ( ضد )ب ـ( )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .4/1989ف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكا

المجمة القضائية، قسـ ، 03/07/1984قرار بتاريخ  31740قضية )أ ح( ضد )ط ـ( )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .4/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 16/10/1984قرار بتاريخ  29878ف ع( ممؼ رقـ قضية )س ـ( ضد ) -
 .4/1989النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
المجمة القضائية، قسـ ، 23/10/1984قرار بتاريخ  32752قضية )أ ج( ضد )ع ب( )ف ع( ممؼ رقـ  -

 . 4/1989ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات 
المجمة القضائية، قسـ ، 21/01/1986قرار بتاريخ  36742قضية )ص ـ( ضد )ص ـ، ف ع( ممؼ رقـ  -

 . 4/1989دد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، الع
المجمة القضائية، قسـ ، 04/02/1986قرار بتاريخ  35722قضية )ـ ع، ـ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ  ،04/02/1986قرار بتاريخ  36897قضية )ؼ ع( ضد )ؽ ح ، ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1989عدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ ، 25/12/1984قرار بتاريخ  30345قضية )ؽ أ( ضد )ب ـ( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1989ؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ل
المجمة القضائية، قسـ ، 31/12/1984قرار بتاريخ  36867قضية )ص ـ( ضد )أ ج( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1989المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة ، 24/05/1983قرار بتاريخ  34620ؽ( ك مف معو ممؼ رقـ  قضية النيابة العامة ضد )ب ع -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
1/1990. 
المجمة ، 04/12/1984قرار بتاريخ  35791قضية )ب ج ـ ـ( ضد )ف ع ك ش ـ( ك مف معيا ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
 .1/1990عدد
، 15/04/1986قرار بتاريخ  46988قضية النيابة العامة لدل مجمس قضاء سطيؼ ضد )ر ب( ممؼ رقـ  -

ف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكا
1/1990. 
، 08/07/1986قرار بتاريخ  42308قضية ) ج أ ش ؽ في حقيا ك حؽ أبنائيا( ضد )ج ـ ف ع( ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
 .1/1990العدد
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المجمة ، 12/03/1985قرار بتاريخ  40330قضية )النائب العاـ بكرقمة، خ ج( ضد )ر ج( ممؼ رقـ  -
القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 

 .2/1990عدد
المجمة القضائية، ، 09/04/1985قرار بتاريخ  36935قضية النيابة العامة ك مف معو ضد )ؽ ـ( ممؼ رقـ  -

 .2/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة ، 26/11/1985قرار بتاريخ  43790قضية )النيابة العامة( ضد )ؼ ـ، ك مف معو( ممؼ رقـ  -

لنشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك ا
2/1990. 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 10/12/1985قرار بتاريخ  40307قضية )ب أ( ضد )ؿ أ( ممؼ رقـ  -
 .2/1990النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
المجمة القضائية، قسـ ، 05/01/1988قرار بتاريخ  44591قضية )ب س( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة ، 16/02/1988خ يار قرار بت 44738قضية )النيابة العامة لدل مجمس األغكاط( ضد )ز ـ( ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
2/1990. 
المجمة القضائية، قسـ ، 05/04/1988قرار بتاريخ  47645قضية )ج ت( ضد )ح ـ، ؼ م، ف ع( ممؼ رقـ  -

 .2/1990الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا،
المجمة ، 19/04/1988قرار بتاريخ  30726قضية )إدارة الجمارؾ بتممساف(  ضد )ب ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -

عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
2/1990. 
المجمة القضائية، قسـ ، 08/11/1988قرار بتاريخ  50799قضية )ح ؿ( ضد )ـ ؼ ك مف معيا( ممؼ رقـ  -

 .2/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 08/11/1988بتاريخ قرار  53835قضية النيابة العامة ببجاية ضد )ج ع( ممؼ رقـ  -

 . 2/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 20/12/1988قرار بتاريخ  52013قضية )ـ ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2/1990اف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد النشر لممحكمة العميا، الديك ك 
المجمة القضائية، قسـ ، 13/01/1987قرار بتاريخ  45268قضية )ش ع( ك مف معو ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 24/03/1987قرار بتاريخ  45552)ق ب( ك )ف ع( ممؼ رقـ  قضية )ط ـ( ضد -

 .3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 24/03/1987قرار بتاريخ  48011قضية النائب العاـ ضد )ح ح( ممؼ رقـ  -

 . 3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
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لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 14/07/1987قرار بتاريخ  46823قضية )ب ـ( ضد )ب ز( ممؼ رقـ  -
 .3/1990العدد  النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،ك 
المجمة القضائية، ، 05/01/1988قرار بتاريخ  51794قضية النيابة العامة ضد )ؽ ب( ك مف معو ممؼ رقـ   -

 .3/1990قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 12/07/1988ار بتاريخ قر  48744قضية )ح ح( ك مف معو ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .  3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 08/11/1988قرار بتاريخ  50986قضية )ز ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .3/1990الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد لممحكمة العميا، 
المجمة القضائية، قسـ ، 14/03/1989قرار بتاريخ  54524قضية )ص ـ( ضد )غ ـ( ك )مف ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 02/01/1990قرار بتاريخ  59393ب ع( ضد )ت ؿ( ك مف معيا ممؼ رقـ قضية ) -

 .3/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة  ، 05/01/1987قرار بتاريخ  49169قضية )أ ع( ك مف معو ضد )ب س( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

العدد  القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
4/1990. 
قرار بتاريخ  56137قضية الككيؿ العسكرم لمجميكرية لدل المحكمة العسكرية بالبميدة ضد )خ أ( ممؼ رقـ  -

لمستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية المجمة القضائية، قسـ ا، 19/05/1987
 .4/1990الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 13/10/1987قرار بتاريخ  45625قضية )ط ع( ضد )ط ـ ف ع( ممؼ رقـ  -
 .4/1990زائر، عدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الج

المجمة القضائية، قسـ  24/11/1987،  قرار بتاريخ 55206قضية )ب ص( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .4/1990المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

، 29/03/1988قرار بتاريخ  51943عامة ممؼ رقـ قضية )ح ـ( ك مف معو ضد إدارة الجمارؾ ك النيابة ال -
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

4/1990. 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 06/12/1988قرار بتاريخ  52367قضية )غ ب( ضد )ت ؼ( ممؼ رقـ  -

 .4/1990لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد  ك النشر
قرار بتاريخ  60403قضية النائب العاـ ك مف معو )ع ب ك ز ك د( ضد )س ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -

التربكية المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ ، 20/12/1988
 .4/1990الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 03/01/1989قرار بتاريخ  63529قضية )ب ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف ، 14/11/1989قرار بتاريخ  555ممؼ رقـ  -
 .1/1991الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 14/11/1989قرار بتاريخ  58555قضية )ب ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/1991اف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديك 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 30/06/1987قرار بتاريخ  43832قضية )ب ع( ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -
 .2/1991النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
المجمة القضائية، ، 02/02/1988قرار بتاريخ  52391)ع ع( ك مف معو ممؼ رقـ قضية النائب العاـ ضد  -

 .2/1991قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
مجمة ال، 04/07/1988قرار بتاريخ  48235قضية )أ ر( ضد )ق ـ( )ـ س( )ب ق( )د ج( )ب ـ( ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
 .2/1991العدد

المجمة القضائية،  ، 03/01/1989قرار بتاريخ  55298قضية )ع ر( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/1991عدد  الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف 

المجمة القضائية، قسـ ، 23/05/1989قرار بتاريخ  54964قضية )ر ع( )ر ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

، 30/06/1987قرار بتاريخ  50971العاـ لدل مجمس قضاء الشمؼ ضد )ج ح( )ـ ـ( ممؼ رقـ قضية النائب  -
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

3/1991. 
المجمة القضائية، قسـ ، 14/02/1989قرار بتاريخ  53228قضية )ب ؾ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .3/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 23/01/1990قرار بتاريخ  59470قضية )ب ع( ضد )ط ح، ط ـ، ف ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1991اف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديك 
قرار بتاريخ  70290قضية النيابة العامة بمجمس قضاء تيزم كزك ضد )س ـ( ك )ق م( ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ، 24/07/1990
 .3/1991عدد  الحراش الجزائر،

، 10/03/1987قرار بتاريخ  50977قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء قسنطينة ضد )غ ر( ممؼ رقـ  -
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

4/1991. 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 19/04/1988قرار بتاريخ  20727قضية )أ ج( ضد )ـ ط ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1991ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 14/02/1989قرار بتاريخ  53150قضية )س ع م( ضد )ـ ع ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1991العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد  المستندات ك النشر لممحكمة
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لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 23/05/1989قرار بتاريخ  56526قضية )أ ـ( ضد )ؿ ز( ممؼ رقـ  -
 .4/1991النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد ك 
، 06/06/1989، قرار بتاريخ 44827ـ ؿ( ضد )ب ج، ب ح( ك النيابة العامة، ممؼ رقـ قضية )ـ ع،  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
4/1991. 
المجمة القضائية، ، 28/11/1989خ قرار بتاري 58557قضية )ش ع، س ـ، ز ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .4/1991قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، 23/01/1990قرار بتاريخ  57960قضية ) قبايمي الربيع( ضد )فريؽ قبايمي ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

ت ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة القضائية، قسـ المستندا
4/1991. 
المجمة ، 27/03/1990قرار بتاريخ  69473قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء سعيدة ضد )ـ ع( ممؼ رقـ  -

ربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ الت
4/1991. 
قرار بتاريخ  73251قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء باتنة ضد غرفة الحداث بنفس المجمس ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ، 24/04/1990
 .4/1991الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 05/06/1990قرار بتاريخ  65890قضية )ب ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .4/1991المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف المجمة القضائية، قسـ ، 23/02/1988قرار بتاريخ  47487قضية ممؼ رقـ  -
 .1/1992الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة ، 12/04/1988قرار بتاريخ  51467قضية تحمؿ رقـ  -
 .1/1992العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 23/01/1990قرار بتاريخ  59484مؿ رقـ الممؼ قضية تح -
 .1/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 10/04/1990قرار بتاريخ  66502قضية برقـ  -
 .1/1992لديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ا
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة ، 05/02/1991قرار بتاريخ  47087قضية تحمؿ رقـ  -

 . 1/1992العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 02/04/1991قرار بتاريخ  69676الممؼ رقـ  -

 .1/1992الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 15/04/1986قرار بتاريخ  47019ممؼ رقـ  -

 .2/1992الحراش الجزائر، العدد الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية 
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المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 55057ممؼ رقـ  14/03/1989قرار بتاريخ  -
 .2/1992العدد  الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

دات ك النشر لممحكمة العميا، المجمة القضائية، قسـ المستن، 04/07/1989قرار بتاريخ  53664الممؼ رقـ  -
 .2/1992الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 02/01/1990قرار بتاريخ  61738قضية تحمؿ رقـ الممؼ  -
 .2/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 08/05/1990قرار بتاريخ  68654قضية تحمؿ رقـ ممؼ  -
 .2/1992لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

لممحكمة المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر ، 23/10/1990قرار بتاريخ  75935قضية رقـ ممؼ  -
 .2/1992العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 02/06/1987قرار بتاريخ  46437قضية )ؼ أ( ك مف معو ضد )ـ ف( ممؼ رقـ  -
 .3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 09/06/1987قرار بتاريخ  43674قضية )ـ إ( ضد )ش ك ح ص( ممؼ رقـ  -
 .3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 12/07/1988قرار بتاريخ  54419قضية )ع ك( ك مف معو ضد )ـ ع( ممؼ رقـ  -
 .3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

، 08/12/1987قرار بتاريخ  47458قضية ككيؿ الجميكرية العسكرم ضد )ب ؾ( ك )س ج( ممؼ رقـ  -
ا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العمي

3/1992. 
المجمة القضائية، قسـ ، 09/06/1991قرار بتاريخ  62960قضية )ع ب ع( ضد )ب ع ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 10/11/1991قرار بتاريخ  92505العامة ضد )س ع( ممؼ رقـ  قضية النيابة -

 .3/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المستندات المجمة القضائية، قسـ  ، 17/04/1990قرار بتاريخ  60949قضية )ب ذ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .4/1992عدد  ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
، 11/06/1990قرار بتاريخ  62489قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء األغكاط ضد )ب إ ب( ممؼ رقـ  -

ؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ل
4/1992. 
المجمة القضائية، ، 20/11/1990قرار بتاريخ  72929قضية )ـ غ( ضد )مجيكؿ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

 .4/1992قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، 08/01/1991قرار بتاريخ  79945العاـ لدل مجمس قضاء تيزم كزك ضد )ب ك( ممؼ رقـ قضية النائب  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
4/1992. 
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المجمة القضائية، قسـ ، 29/01/1991قرار بتاريخ  70690قضية )ب ص( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .4/1992المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 12/02/1991قرار بتاريخ  72782قضية )ح ـ( ضد )د ج( ممؼ رقـ  -
 .4/1992ي لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطنك 
المجمة القضائية، قسـ  ، 20/03/1990قرار بتاريخ  61410قضية )ؼ ح( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/1993العدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ ، 03/04/1990قرار بتاريخ  63270ابة العامة ممؼ رقـ قضية )ع ـ( ضد الني -

 .1/1993المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
ائية، المجمة القض، 02/05/1990قرار بتاريخ  62906قضية )ب ـ( ضد )مجيكؿ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

 .1/1993قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 24/07/1990قرار بتاريخ  69822قضية )ب ع( ضد )س ح، النيابة العامة( ممؼ رقـ   -

 .  1/1993شغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤل
المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، ، 17/12/1980قرار بتاريخ  36852ممؼ رقـ  -

 .2/1993الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
لمجمة القضائية، قسـ المستندات ا، 23/04/1991قرار بتاريخ  71913قضية )ـ ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2/1993النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد ك 
المجمة القضائية، قسـ ، 16/02/1986قرار بتاريخ  49361قضية )ب ـ ك مف معو( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1993الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف 
المجمة القضائية، قسـ ، 16/12/1986قرار بتاريخ  49361)ب ـ كمف معو( ضد )ف ع( ممؼ رقـ قضية  -

 . 3/1993المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 16/02/1988قرار بتاريخ  48317معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )خ ع ك مف -

 .3/1993قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية،  ، 16/02/1988قرار بتاريخ  54120قضية النائب العاـ ضد )ؿ ـ ط( )ع ؿ ج( ممؼ رقـ  -

 .3/1993العدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، ، 05/04/1988قرار بتاريخ  45094قضية )إ ج تممساف( ضد )ش ع ك مف معو( ممؼ رقـ  -

 .3/1993الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف
المجمة القضائية، قسـ المستندات ، 26/04/1988قرار بتاريخ  58444قضية )ـ أ( ضد قرار اإلحالة ممؼ رقـ  -

 .3/1993ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 22/11/1988قرار بتاريخ  51002عو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ح ب( ك مف م -

 .3/1993قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
ائية، قسـ المجمة القض، 28/03/1989قرار بتاريخ  55648قضية )خ س( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .3/1993المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
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قرار بتاريخ  76624قضية النيابة العامة لدل مجمس قضاء أـ البكاقي ضد )ؽ م، ب ك، ـ ـ( ممؼ رقـ  -
العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية  المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة، 02/06/1991

 .3/1993الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 10/07/1990قرار بتاريخ  62942قضية النائب العاـ ضد )ب ب( ممؼ رقـ  -

 .4/1993المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
، 19/11/1991قرار بتاريخ  93492ممؼ رقـ  06/02/1991ضية النائب العاـ ضد القرار الصادر يـك ق -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
4/1993. 
المجمة القضائية، قسـ ، 24/03/1992تاريخ قرار ب 102588قضية )ؾ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/1994المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، ، 05/01/1993قرار بتاريخ  105717قضية )ؽ ؼ( ضد )ب ع( النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/1994ة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد قسـ المستندات ك النشر لممحكم
المجمة القضائية،  ،12/01/1993قرار بتاريخ  103660قضية )ح ص( ضد )ح ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/1994 عدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة ، 22/03/1994قرار بتاريخ  103495قضية )م ت ع( ضد )ـ س( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
2/1994. 
المجمة ، 14/02/1993قرار بتاريخ  88720قـ قضية )ؿ ح( ك النيابة العامة ضد إدارة الجمارؾ ممؼ ر  -

القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
3/1994. 
المجمة القضائية، قسـ ، 30/01/1994قرار بتاريخ  106367قضية النيابة العامة ضد )ؿ ؽ( ممؼ رقـ  -

 .3/1994شر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد المستندات ك الن
المجمة القضائية، ، 01/03/1994قرار بتاريخ  120469قضية )ـ خ( ضد )ع خ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

 .3/1994ئر، عدد قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزا
المجمة القضائية، قسـ  ، 22/03/1994قرار بتاريخ  119932ممؼ رقـ  ،قضية )ؾ ب( ضد النيابة العامة -

 .3/1994عدد  المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية،  ،29/05/1994قرار بتاريخ  112469قضية )ـ ـ( ضد )ـ ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

 .3/1994العدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة ، 12/07/1994قرار بتاريخ  124961قضية كالي كالية عنابة ضد )مجيكؿ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -

مستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ ال
3/1994. 
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المجمة ، 25/10/1994قرار بتاريخ  106648قضية النائب العاـ ك إدارة الجمارؾ بكىراف ضد )خ ـ( ممؼ رقـ  -
ؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ل

3/1994. 
المجمة القضائية، ، 25/04/1995قرار بتاريخ  100702قضية )ؾ ح( ضد )ع ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/1995قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية،  ،23/05/1995قرار بتاريخ  127743خ ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ قضية )ز ـ( ضد ) -

 .1/1995عدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
، 23/05/1995قرار بتاريخ  131072قضية النائب العاـ لدل مجمس قضاء مسيمة ضد )ب ص( ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
1/1995. 
، المجمة القضائية، قسـ المستندات 25/07/1995قرار بتاريخ  131376قضية )ع ؿ( ضد )ح ع(، ممؼ رقـ  -

 .2/1995لؤلشغاؿ التربكية، العدد  ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني
قرار بتاريخ  121527قضية النائب العاـ المساعد لدل مجمس قضاء جيجؿ ضد )ؽ ع( ممؼ رقـ  -

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ، 15/02/1994
 .1998، 1/1996العدد 

المجمة ، 30/10/1994قرار بتاريخ  116585مف معو( ضد )ط ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ قضية )ط ش ك  -
 .1998، 1/1996القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 03/06/1996قرار بتاريخ  145116قضية )ف ع( ضد )ب ـ ك مف معو( ممؼ رقـ  -
 .1998، 1/1996الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 30/05/1995قرار بتاريخ  118720قضية )ؾ خ( ضد )ب أ( ممؼ رقـ  -
 .1998، 2/1996ش الجزائر، العدد لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحرا

المجمة القضائية، قسـ ، 10/10/1995قرار بتاريخ  125535قضية )ج ع( ضد ) ب ب( ك )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .1998، 2/1996الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 14/01/1996قرار بتاريخ  117749قضية النائب العاـ ضد )ع ق( ممؼ رقـ  -
 .1998، 2/1996لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة ، 26/03/1996قرار بتاريخ  139258قضية )ب ع( ضد النيابة العامة ك مف معيا ممؼ رقـ  -
 .1998، 2/1996القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة ، 24/05/1994قرار بتاريخ  1095687قضية )ؿ ـ( ضد )ب ـ ك مف معو( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1999، 1/1997ف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكا

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 25/07/1995قرار بتاريخ  135281قضية )ؿ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1999، 1/1997لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 25/03/1997قرار بتاريخ  178268السنغاؿ ضد )ر س( ممؼ رقـ قضية حككمة  -
 .1999، 1/1997العدد  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
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قضائية، المجمة ال، 12/05/1997قرار بتاريخ  134280قضية )ـ ؾ( ضد )ش ت( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1999، 1/1997قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ، 26/11/1997قرار بتاريخ  170655ممؼ رقـ  -
 .1999، 1/1997لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 16/07/1996قرار بتاريخ  126322قضية )س ع( ضد )ـ ج( ممؼ رقـ  -
 .1999، 2/1997لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

القضائية، قسـ المجمة ، 23/04/1997بتاريخ  152292قضية )م ب( ك مف معو ضد النيابة العامة قرار رقـ  -
 .1999، 2/1997العدد  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، ، 12/05/1997قرار بتاريخ  143802قضية )ف ع( ك إدارة الجمارؾ ضد )ب ـ( ممؼ رقـ  -
 .1/1998كية الحراش الجزائر، العدد قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ الترب

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 14/07/1998قرار بتاريخ  193507قضية )ب ـ( ضد )ق س( ممؼ رقـ  -
 .1999، 2/1998لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

، 28/07/1998قرار بتاريخ  193956ممؼ رقـ  ،(09/07/1997قضية النائب العاـ ضد )حكـ صادر في  -
 .2/1998المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 29/09/1998قرار بتاريخ  192107قضية )ب س( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1999، 2/1998يا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد الكثائؽ لممحكمة العم

المجمة  ،29/09/1998قرار بتاريخ  200851قضية )ش ب، ش ع، ب ح( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1999 ،2/1998العدد  القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 28/10/1997قرار بتاريخ  186010قضة )خ ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/1999لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

، 22/03/1999خ قرار بتاري 200697قضية النائب العاـ بمجاس قضاء البميدة ضد )ص ب( ممؼ رقـ  -
 .1/1999عدد  المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، ، 27/07/1999قرار بتاريخ  216325قضية )ـ ع، كمف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/1999ي لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطن

المجمة القضائية، قسـ  ،30/06/1998قرار بتاريخ  184526قضية )ز ج( ك مف معو ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2/1999العدد  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية،  ، 27/10/1998قرار بتاريخ  202652ممؼ رقـ  قضية )ف ع( ضد )س ع ؽ( ك مف معو -
، 2/1999 (،10الخاص ) العدد قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

2000. 
المجمة القضائية، قسـ ، 28/07/1999قرار بتاريخ  215971قضية )ب ع( ضد )ؽ ـ، ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2000، 2/1999 (10خاص ) ثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عددالك 
المجمة القضائية، ، 14/04/1987قرار بتاريخ  39896قضية )الجمارؾ ط ـ( ضد )ؾ ـ( )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .3/1999الحراش الجزائر، العدد  قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية



 قـائمة المراجع

 441 

المجمة ، 26/01/2000قرار بتاريخ  200232قضية النيابة العامة ضد )ؿ ؿ، س ع، ز ح( ممؼ رقـ  -
 . 1/2001القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 25/04/2000قرار بتاريخ  241433قضية )ف ع( ضد )ع ج( ممؼ رقـ  -
 .1/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، قسـ ، 30/05/2000قرار بتاريخ  242108قضية النيابة العامة ضد )ش ـ( ممؼ رقـ  -
 .1/2001ني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكط

المجمة القضائية، قسـ ، 11/07/2000قرار بتاريخ  246173قضية )ف ع ـ ؽ س( ضد )ب ق( ممؼ رقـ  -
 .1/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 17/11/2000قرار بتاريخ  242384رقـ  قضية النيابة العامة ضد )ؽ ـ( ممؼ -
 .1/2001لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 10/01/1999قرار بتاريخ  221444قضية )ز أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2001العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد لممحكمة 

المجمة القضائية، ، 22/02/2000قرار بتاريخ  238287قضية )ـ ر( ضد )ب ر( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2001قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، ، 04/04/2000قرار بتاريخ  210789قضية )خ ـ( ضد )ق ـ، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .2/2001قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

القضائية، قسـ  المجمة، 31/05/2000قرار بتاريخ  203523قضية )ش ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2001الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، قسـ  ، 14/07/2000قرار بتاريخ  246742قضية )ب ز، ر أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2001العدد  حراش الجزائر،الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ال

المجمة القضائية، ، 23/01/2001قرار بتاريخ  233935قضية )إ إ( ضد )س ب ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .2/2001قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة ، 27/03/2001قرار بتاريخ  231384ة ممؼ رقـ قضية )أ ط( )أ ؼ( ضد )ب ـ( ك النيابة العام -
 .2/2001القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، ، 29/05/2001قرار بتاريخ  268972قضية النائب العاـ ضد ) ب ح( ك مف معو ممؼ رقـ  -
 .2/2001ممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد قسـ الكثائؽ ل

المجمة القضائية، ، 20/06/2001قرار بتاريخ  233935قضية )إ إ( ضد )س ب ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .2/2001قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، ، 26/06/2001قرار بتاريخ  270381قضية )ب ع( ضد )ؾ ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2001قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، ، 26/05/1996قرار بتاريخ  117699قضية )د ـ( ضد )ب ع ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .1/2002قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
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المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 14/10/1998قرار بتاريخ  177521قضية )النيابة ع( ضد )ت ع( ممؼ رقـ  -
 .2002 /1 التربكية الحراش الجزائر، عدد خاصلممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ 

قرار بتاريخ  187527قضية )ب ع، ح ج( ضد )كزارة الصحة ك السكف، النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، ، 26/04/2000

 .1/2002عدد خاص 
المجمة القضائية، قسـ  ،31/05/2000قرار بتاريخ  197546)النائب العاـ( ضد )ب ـ( ممؼ رقـ قضية  -

 .1/2002عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
القضائية،  المجمة ،31/05/2000قرار بتاريخ  205188قضية )غ ب( ضد )غ ج( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/2002عدد خاص  قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ  ،31/05/2000قرار بتاريخ  209573قضية )النيابة العامة( ضد )ص أ( ممؼ رقـ  -

 .1/2002عدد خاص  اش الجزائر،الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحر 
المجمة القضائية، ، 25/10/2000قرار بتاريخ  210127النيابة العامة ممؼ رقـ  ،قضية )ؽ ـ( ضد )غ ؼ( -

 .2002 /1عدد خاص  قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،
المجمة القضائية، قسـ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  297062قضية )ز ؼ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  307214قضية )ب ؼ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/2003اف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد الكثائؽ لممحكمة العميا، الديك 
المجمة القضائية، ، 24/06/2003قرار بتاريخ  307264قضية النائب العاـ ضد )الحكـ الصادر( ممؼ رقـ  -

 .1/2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/06/2003قرار بتاريخ  320583ضد )ق ـ( ممؼ رقـ  قضية النائب العاـ -

 .1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 23/09/2003قرار بتاريخ  314398قضية )ف ع( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -

 .1/2003عميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد لممحكمة ال
المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 03/12/2003قرار بتاريخ  251785قضية النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -

 .1/2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 
المجمة القضائية، ، 25/05/1999قرار بتاريخ  224557مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ قضية )ؿ ـ( ك  -

 .2/2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 
م ضد )ج أ( ك مف قضية )ش ب( الشركة الجزائرية لمتأميف ك إعادة التأميف الكار ككالة تممساف ك شركة مازار  -

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة ، 08/10/2002قرار بتاريخ  240793معو ك النيابة العامة ممؼ رقـ 
 .2/2003العدد  العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، ، 27/05/2003قرار بتاريخ  306989قضية )ب ف( ك )ب ؼ ر( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2003 عددالقسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، 
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المجمة ، 27/05/2003قرار بتاريخ  307075قضية )ؼ ع( ضد النيابة العامة ك مف معيا ممؼ رقـ   -
 .2/2003شغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤل

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،11/06/1996قرار بتاريخ  154965قضية )ف ع( ضد )ؿ ت( ممؼ رقـ  -
 .2003عدد خاص  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ ، 04/03/1997قرار بتاريخ  171800قضية النيابة العامة ضد )ـ ب( ممؼ رقـ  -
 .2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 23/10/1997قرار بتاريخ  188113قضية )ف ع( ضد )ش ح( ممؼ رقـ   -
 .2003طني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص لممحكمة العميا، الديكاف الك 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 20/01/1998قرار بتاريخ  183243قضية )ف ب( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ ، 24/02/1998قرار بتاريخ  189499رقـ قضية )ج ع( ضد )ج ع ك مف معو( ممؼ  -
 .2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

، المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ 24/02/1998، قرار بتاريخ 225643قضية )ع ز( ضد )ك ع(، ممؼ رقـ  -
 .2003ف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص لممحكمة العميا، الديكا

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 29/04/1998بتاريخ  190943قضية )ف ع( ضد )ح ص( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 28/07/1998قرار بتاريخ  162850قضية )ف ع( ضد )ؼ ص( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ ، 28/07/1998قرار بتاريخ  168183قضية )ف ع( ضد )حكـ صادر( ممؼ رقـ  -
 .2003لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص  الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 28/07/1998قرار بتاريخ  198797قضية )د س( ضد )ف س( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية،  ، 25/05/1999قرار بتاريخ  224557ممؼ رقـ قضية )ك أ، كمف معو( ضد النيابة العامة  -
 .2003عدد خاص  قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،13/06/1999قرار بتاريخ  227463قضية )ف ع( ضد )م ـ( ممؼ رقـ 
 .2003اف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص لممحكمة العميا، الديك 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/07/1999قرار بتاريخ  216301قضية ) ف ع( ضد )ع ـ( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،28/09/1999قرار بتاريخ  216273قضية )ج ح( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2003عدد خاص  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ ، 23/11/1999قرار بتاريخ  228666قضية )ث ش( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2003يكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص الكثائؽ لممحكمة العميا، الد
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المجمة القضائية، قسـ ، 21/12/1999قرار بتاريخ  227528قضية )ف ع( ضد )ع ؼ( ك مف معو ممؼ رقـ  -
 .2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 29/02/2000قرار بتاريخ  226101ع( ممؼ رقـ قضية )ج خ( ضد )ف  -
 .2003عدد خاص  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 16/05/2000قرار بتاريخ  243688قضية النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -
 .2003عميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص لممحكمة ال

المجمة القضائية، قسـ ، 30/05/2000قرار بتاريخ  234786قضية )ف ع( ضد )حكـ صادر( ممؼ رقـ  -
 .2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 11/07/2000قرار بتاريخ  246173)ب ق( ممؼ رقـ  قضية )ف ع( ضد -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 11/07/2000قرار بتاريخ  251995قضية )ف ع( ضد )ـ م( ممؼ رقـ  -
 .2003ا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص لممحكمة العمي

المجمة القضائية، ، 14/07/2000قرار بتاريخ  246742قضية )ب ز ك مف معو( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 10/10/2000قرار بتاريخ  252130ة النائب العاـ ضد )ز ع( ممؼ رقـ قضي -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

لقضائية، المجمة ا، 14/11/2000قرار بتاريخ  248289قضية )ـ س( ضد )ح ق( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2003عدد خاص  قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، قسـ ، 13/03/2001قرار بتاريخ  269304قضية النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ   -
 .2003ائر، عدد خاص الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجز 

المجمة القضائية، قسـ ، 27/03/2001قرار بتاريخ  267845قضية النيابة العامة ضد )ق ط( ممؼ رقـ  -
 .2003الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،29/05/2001قرار بتاريخ  267858قضية النائب العاـ ضد )ـ ـ( ممؼ رقـ  -
 .2003عدد خاص  لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر،

المجمة القضائية، ، 12/06/2001قرار بتاريخ  270061قضية )ـ ر( ضد )ـ س ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .2003قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ ، 12/06/2001قرار بتاريخ  270087قضية )ت ر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2003حراش الجزائر، عدد خاص الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ال

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 26/06/2001قرار بتاريخ  269955قضية )ف ع( ضد )ح ـ( ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ  ،24/07/2001قرار بتاريخ  261858قضية )ف ب( ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -
 .2003لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 
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المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/07/2001قرار بتاريخ  270923قضية )غ ـ( ضد )ف ع( ممؼ رقـ  -
 .2003زائر، عدد خاص لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الج

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني ، 25/02/2003قرار بتاريخ  294096ممؼ رقـ  -
 .2003لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد خاص 

ائية، المجمة القض، 18/02/2002قرار بتاريخ  264366قضية )النائب العاـ، ـ ؽ ح( ضد )ب أ( ممؼ رقـ  -
 .1/2004قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

المجمة القضائية، ، 20/03/2002قرار بتاريخ  233755قضية )ـ ـ( ضد )ح ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 . 1/2004العدد  الجزائر،قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش 

المجمة ، 04/06/2002قرار بتاريخ  255855ضد )ز ف ز س( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية ) ب ع أ ( -
 .1/2004القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة ، 23/09/2003قرار بتاريخ  207267ضد )ص ـ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية بمدية الحمادنة -
 . 1/2004القضائية، قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، عدد 

مة القضائية، المج، 02/12/2003قرار بتاريخ  266689قضية )ـ ـ ـ( ضد )ز ع( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2004قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

المجمة القضائية، ، 30/03/2004قرار بتاريخ  324411قضية )ق ؽ( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2004ية الحراش الجزائر، العدد قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربك 

المجمة القضائية، قسـ الكثائؽ ، 24/04/2004قرار بتاريخ  331430قضية )ـ إ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2004لممحكمة العميا، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الحراش الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة ، 29/12/2004قرار بتاريخ  336676قضية النائب العاـ ضد )ع ح( ك مف معو ممؼ رقـ  -
 .1/2005العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة العميا، ، 02/02/2005قرار بتاريخ  340648قضية )ع/ ع ؽ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2005قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة ، 22/06/2005قرار بتاريخ  336330مؼ رقـ ش ج بف غ ط( ضد النيابة العامة م(قضية   -
 .1/2005العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 20/07/2005قرار بتاريخ  351390قضية )ش ر( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2005الكثائؽ، الجزائر، العدد 

، 04/05/2005قرار بتاريخ  261578العاـ ك )ب ب( ممؼ رقـ  قضية بنؾ الجزائر الخارجي ضد النائب -
 .2/2005مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 04/05/2005قرار بتاريخ  315003قضية النيابة العامة ضد )ح ؼ( ممؼ رقـ  -
 .2/2005الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة ، 25/05/2005قرار بتاريخ  342286ضد )ح ـ ؿ( ك مف معو ممؼ رقـ قضية النائب العاـ  -
 .2/2005العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 
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مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 01/06/2005قرار بتاريخ  301132قضية النيابة العامة ضد )ـ ؽ( ممؼ رقـ  -
 .2/2005الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/09/2005قرار بتاريخ   360694قضية النائب العاـ ضد )ؽ ع( ممؼ رقـ  -
 .2/2005العدد الكثائؽ، الجزائر، 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/09/2005قرار بتاريخ  363327قضية )م ع( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2005الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/09/2005قرار بتاريخ  385600ة النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ قضي -
 .2/2005الكثائؽ، الجزائر، عدد 

، 01/06/2005قرار بتاريخ  305374قضية الشركة الكطنية لمتاميف ضد )ح ؼ ك النيابة العامة( ممؼ رقـ  -
 .2/2006العدد مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، 

مجمة ، 21/12/2005قرار بتاريخ  391134قضية النائب العاـ ضد )ب س، ع ؽ، ك مف معو( ممؼ رقـ  -
 .2/2006المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 18/01/2006قرار بتاريخ  379328قضية )ش م( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2006الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ  ،15/02/2006قرار بتاريخ  391897قضية النائب العاـ ضد مجيكؿ ممؼ رقـ  -
 .2/2006عدد  الكثائؽ، الجزائر،

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 19/07/2006قرار بتاريخ  415232قضية )ف س( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2006ؽ، الجزائر، العدد الكثائ

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 26/07/2006قرار بتاريخ  350242قضية النائب العاـ ضد )د ب( ممؼ رقـ  -
 .2/2006الكثائؽ، الجزائر، العدد 

قرار بتاريخ  385138، ممؼ رقـ 7/12/2004قضية النيابة العامة، )ب ع( ك مف معو ضد الحكـ الصادر في  -
 .1/2007،  مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 22/11/2006
مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، ، 30/11/2005قرار بتاريخ  319376ضد )ع ـ( ممؼ رقـ )ف ع( قضية  -

 .1/2007الجزائر، عدد 
المحكمة العميا، مجمة ، 18/01/2006قرار بتاريخ  363813قضية )غ ج( ضد )ب ع( ك مف معو ممؼ رقـ  -

 .1/2007قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 
قرار بتاريخ  384727قضية الككيؿ العسكرم لمجميكرية بالبميدة ضد )ؼ أ( ك مف معو ممؼ رقـ  -

 .1/2007عدد  ، مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،22/03/2006
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 18/10/2006قرار بتاريخ  399475قضية )ب ف( ضد )ع ع( ممؼ رقـ  -

 .1/2007الكثائؽ، الجزائر، عدد 
قرار  385138( ممؼ رقـ 07/12/2004قضية النيابة العامة ك )ب ع( ك مف معو ضد )الحكـ الصادر في  -

 .1/2007مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد ، 22/11/2006بتاريخ 
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مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 22/11/2006قرار بتاريخ  430866ؾ ح( ممؼ رقـ قضية النيابة العامة ضد ) -
 .1/2007الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة ، 20/06/2007قرار بتاريخ  499315قضية )ـ أ( ضد النيابة العامة بالمحكمة العميا ممؼ رقـ  -
 .1/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة ، 20/07/2005قرار بتاريخ  351801ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )ع ح( -
 .2/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة ، 26/04/2006قرار بتاريخ  323122قضية )ف س( ضد )ر ؿ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 24/01/2007قرار بتاريخ  417528قضية )ب ع( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2007الكثائؽ، الجزائر، العدد 

قرار بتاريخ  427994قضية )أ أ( ك مف معو ضد مؤسسة بريد الجزائر ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2007العدد  مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، ،24/01/2007
مجمة المحكمة ، 21/03/2007قرار بتاريخ  436871قضية )ب ب( ك مف معيا ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/2007العدد  العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،
مجمة المحكمة ، 05/09/2007اريخ قرار بت 393357قضية )ج ز( ضد )ط أ( ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، العدد 
مجمة المحكمة ، 21/11/2007قرار بتاريخ  419772قضية )س ع( ك مف معو ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/2007العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 22/10/2008ار بتاريخ قر  570886قضية النيابة العامة ضد )ؽ ـ( ممؼ رقـ  -

 .2/2008الكثائؽ، الجزائر، عدد 
مجمة المحكمة العميا، قسـ  ،23/04/2008قرار بتاريخ  536660قضية )س ب( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .1/2009عدد  الكثائؽ، الجزائر،
 .1/2009العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد مجمة المحكمة ، 01/04/2009قرار بتاريخ  492845ممؼ رقـ  -
مجمة المحكمة العميا، ، 21/01/2009قرار بتاريخ  582337قضية )ؽ ح ف د( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -

 .2/2009قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد
ة العميا، مجمة المحكم، 12/06/2007قرار بتاريخ  139قضية )ؿ ر( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -

 .2010قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
مجمة المحكمة العميا، ، 09/09/2008قرار بتاريخ  2767قضية )ـ ؾ( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -

 .2010قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
مجمة المحكمة ، 13/01/2009قرار بتاريخ  3273قضية )ب س( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -

 .2010العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 
مجمة المحكمة  ،18/03/2009قرار بتاريخ  573989قضية )ش ق( ضد ككيؿ الجميكرية العسكرم ممؼ رقـ  -

 .1/2010عدد  العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،
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مجمة المحكمة العميا، ، 13/10/2009قرار بتاريخ  4074قضية )ب ـ( ضد الككيؿ القضائي لمخزينة ممؼ رقـ  -
 .2010قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد خاص 

مجمة المحكمة العميا، ، 17/12/2009قرار بتاريخ  630518قضية النيابة العامة ضد )ع ب( )ـ ف( ممؼ رقـ  -
 .1/2010قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة ، 21/01/2010ار بتاريخ قر  680434قضية النيابة العامة ضد )ب ـ( ك )ح س( ممؼ رقـ  -
 .1/2010العدد  العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر،

مجمة المحكمة ، 20/05/2010قرار بتاريخ  613513قضية النيابة العامة ك )ب ـ( ضد )ع أ( ممؼ رقـ  -
 .2/2010العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، ط

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 15/07/2009رار بتاريخ ق 606449قضية )ش أ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2011الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة ، 22/07/2010قرار بتاريخ  679593قضية النيابة العامة ك )ح ك( ضد )د ع( ممؼ رقـ  -
 .2/2011العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة المحكمة العميا، قسـ ، 21/04/2011قرار بتاريخ  728841قضية )ب ـ( ضد النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .2/2011الكثائؽ، الجزائر، عدد 

مجمة ، 23/12/2010قرا بتاريخ  700979قضية )ص ع( ضد إدارة الضرائب ك النيابة العامة ممؼ رقـ  -
 .1/2012المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

، 17/11/2011قرار بتاريخ  764099النيابة العامة ممؼ رقـ  قضية )ف ع(، )ب أ(، )ع ح(، )ؾ ب( ضد -
 .1/2012مجمة المحكمة العميا، قسـ الكثائؽ، الجزائر، عدد 

 
- Décision  nº 75-56 DC du 23 juillet 1975 du conseil  constitutionnel français 

 
 المواثيق و اإلعالنات الدولية:

دخؿ حيز النفاذ  16/12/1966 صدر بتاريخ: السياسيةالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك  -
 .23/03/1976 :يكـ

 أك البلإنسانية أك القاسية العقكبة أك المعاممة ضركب  مف غيره ك التعذيب مناىضة اتفاقية -
 صادقت ك 26/11/1985 يكـ الجزائر عمييات كقع التي ك( 10/12/1984) الميينة
 .12/09/1989 يكـ عمييا

 .1989 نكفمبر 20 بتاريخ الطفؿ حقكؽ اتفاقية -
 (.09/12/1999) اإلرىاب تمكيؿ لقمع الدكلية االتفاقية -
 (.15/11/2000) الكطنية عبر الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية -
 .2003 أكتكبر 31 بتاريخ الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية -
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 الجمعية اتخذتو قرار بمكجب القسرم االختفاء مف األشخاص جميع لحماية الدكلية االتفاقية -
 (.20/12/2006) في المتحدة لؤلمـ العامة

 اليادؼ ك السياسية ك المدنية بالحقكؽ الخاص الدكلي لمعيد الثاني االختيارم البركتكككؿ -
 .15/12/1989 بتاريخ الصادر اإلعداـ عقكبة إلغاء إلى

 .10/12/1948 اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف -
 خير ك السمـ لمصمحة التكنكلكجي ك العممي التقدـ مف باالستفادة الخاص العالمي اإلعبلف -

 (.10/11/1975) البشرية
 أك المعاممة ضركب مف غيره ك لمتعذيب التعرض مف األشخاص جميع حماية إعبلف -

 (.  09/12/1975) الميينة أك البلإنسانية أك القاسية العقكبة
 (.  18/12/1982) الطب مينة أداب مبادئ -
 9) السمطة استعماؿ في التعسؼ ك اإلجراـ بضحايا المتعمقة األساسية العدؿ مبادئ إعبلف -

 (.1985 نكفمبر
 29( )بكيف قكاعد) األحداث قضاء شؤكف إلدارة النمكذجية الدنيا المتحدة األمـ قكاعد -

 (.1985 نكفمبر
 السمطة استعماؿ في التعسؼ ك اإلجراـ بضحايا المتعمقة األساسية العدؿ مبادئ إعبلف -

(29/11/1985  .) 
 لؤلمـ السابع المؤتمر اعتمدىا التي ك القضائية السمطة استقبلؿ بشأف األساسية المبادئ -

 6 إلى أكت 26 مف بميبلنك المنعقد المجرميف معاممة ك الجريمة لمنع المتحدة
 المؤرخ 32/40 المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرارم بمكجب نشرت التي ك ،1985سبتمبر

 .1985 ديسمبر 13 في المؤرخ 146/40 القرار ك ،1985 نكفمبر 29 في
 فيو يعيشكف الذم البمد مكاطني مف ليسكا الذيف لؤلفراد اإلنساف بحقكؽ المتعمؽ اإلعبلف -

(13/12/1985.) 
 أشكاؿ مف شكؿ ألم يتعرضكف الذيف األشخاص جميع بحماية المتعمقة المبادئ مجمكعة -

 (.9/12/1988)السجف أك االحتجاز
 المتحدة األمـ مؤتمر اعتمدىا التي ك العامة النيابة أعضاء دكر بشأف التكجييية المبادئ -

 سبتمبر 7 إلى أكت 27 مف ىافانا في عقدنالم المجرميف معاممة ك الجريمة لمنع الثامف
1990. 
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 لمنع الثامف المتحدة األمـ مؤتمر اعتمدىا التي ك المحاميف دكر بشأف األساسية المبادئ -
 .1990 سبتمبر 7 إلى أكت 27 مف ىافانا في المنعقد المجرميف معاممة ك الجريمة

 (.14/12/1990) حريتيـ مف المجرديف األحداث حماية بشأف المتحدة األمـ قكاعد -
 (.14/12/1990) االحتجازية غير لمتدابير النمكذجية الدنيا المتحدة األمـ قكاعد -
 (.14/12/1990) السجناء لمعاممة األساسية المبادئ -
 الجنائية العدالة ك الجريمة منع مجاؿ في المتحدة األمـ عمؿ برنامج ك المبادئ إعبلف -

 (.1991 ديسمبر)
حماية اعات ك ىيئات المجتمع في تعزيز ك اإلعبلف المتعمؽ بحؽ ك مسؤكلية األفراد ك الجم -

 (.09/12/1998بيا عالميا )حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية المعترؼ 
 الجريمة منع نظـ: العالمية التحديات لمكاجية الشاممة االستراتيجيات بشأف سمفادكر إعبلف -

( 12) المتحدة األمـ مؤتمر في جاء الذم ك متغير، عالـ في تطكرىا ك الجنائية العدالة ك
 كالذم 2010 أفريؿ( 19-12) البرازيمية بسمفادكر المنعقد الجنائية العدالة ك الجريمة لمنع
 .21/12/2010 بتاريخ اتخاذه تـ قرار شكؿ في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية تبنتو

 .الجنائية العدالة ك الجريمة بشأف فيينا إعبلف -
 .إعبلف المبادئ ك برنامج عمؿ األمـ المتحدة في مجاؿ منع الجريمة ك العدالة الجنائية -
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 .قكاعد األمـ المتحدة لمعاممة السجينات ك التدابير غير االحتجازية )قكاعد بانككؾ( -
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 .دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر، بدكف تاريخ

بدكف دار نشر،  د. أحمد السيد صاكم، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، -
2006. 

أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، التحقيؽ الجنائي االبتدائي كضمانات المتيـ كحمايتيا، دار الكتب  -
 .2005القانكنية، مصر، 
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العبلج  -كسائؿ الكقاية -د. أحمد خميؿ، التعارض بيف األحكاـ القضائية " مفترضات التعارض  -
 .1998ة، مصر، كسائمو ككيفيتو"، دار المطبكعات الجامعي

 د. أحمد رفعت خفاجي، قيـ كتقاليد السمطة القضائية، مكتبة غريب، مصر، بدكف تاريخ. -
د. أحمد عبد الحميـ شاكر، المعاىدات الدكلية أماـ القضاء الجنائي، دار الكتب القانكنية، دار  -

 شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر، بدكف تاريخ.
ؽ اإلنساف كأخبلقيات المينة، جياز نشر كتكزيع الكتاب د. أحمد عبد الكريـ سبلمة، حقك  -

 .الجامعي، جامعة حمكاف، مصر، بدكف تاريخ
د. أحمد فتحي سركر، الشرعية الدستكرية كحقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، دار النيضة  -
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االستدالؿ، دار النيضة العربية،  د. أسامة عبد اهلل قايد، حقكؽ كضمانات المشتبو فيو في مرحمة -

 .1994(، 3مصر، الطبعة )
د. آماؿ الفزايرم، المداكلة القضائية، دراسة تأصيمية مقارنة بيف النظاـ القضائي المصرم  -

 .السعكدم الفرنسي، اإليطالي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ
 .معارؼ، اإلسكندرية مصر، بدكف تاريخد. أماؿ الفزايرم، ضمانات التقاضي، منشأة ال -
د. إيياب طارؽ عبد العظيـ، عبلقة الفرد بالسمطة في الظركؼ اإلنسانية، دراسة مقارنة بيف  -

 .2005النظاميف الفرنسي كالمصرم، بدكف دار نشر، 
(، 1بطاىر تكاتي، المساعدة القضائية، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر، الطبعة ) -
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 .1998العربية، القاىرة مصر، 
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 .2002المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، 
خكيف، ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية خبلؿ مرحمة المحاكمة، مكتبة دار د. حسف بشيت  -
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د. حسف بشيت خكيف، ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية خبلؿ مرحمة المحاكمة، مكتبة دار  -

 .1998(، 1الطبعة )(، 2الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، الجزء)
 .د. حسف عمي، حقكؽ اإلنساف، ككالة المطبكعات، الككيت، بدكف تاريخ نشر -
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د. حسف محمد محمد بكدم، ضمانات الخصكـ أماـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية، دار  -
 .2006الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ الشريعة ف، خيرم أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساد.  -
 .2002بدكف دار نشر، اإلسبلمية ك المبادئ الدستكرية ك المكاثيؽ الدكلية، 

كراف، الصراع بيف حرية الفرد كسمطة الدكلة، المكتب الجامعي س راغبد. راغب جبريؿ خميس  -
 .08/2009الحديث، مصر 

في الشريعة اإلسبلمية نظرية التككيؿ في الدعكل د. رجائي سيد أحمد العطافي الفقي، المحاماة  -
 .2006بيف المتخاصميف في الشريعة اإلسبلمية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 

د. شحاتة أبك زيد شحاتة، مبدأ المساكاة في الدساتير العربية في دائرة الحقكؽ كالكاجبات العامة  -
 .2001ر، كتطبيقاتو القضائية، بدكف دار نش

 .1997د. صبلح الديف فكزم، مبادئ القانكف الدستكرم، دكف دار نشر،  -
محكمة الجنايات دراسة لنشاطيا ك دكر الدفاع أماميا عمى ضكء قضاء د. عبد الحكيـ فكدة،  -

 .النقض، منشأة المعارؼ اإلسكندرية مصر، بدكف تاريخ
كالقضائية في المكاد المدنية كالجنائية كاألحكاؿ بي، القرائف القانكنية ار د. عبد الحميد الشك  -

 .الشخصية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية مصر، بدكف تاريخ
د. عبد الحميد الشكاربي، اإلثبات الجنائي في ضكء القضاء كالفقو النظرية كالتطبيؽ، منشأة  -

 .1996المعارؼ اإلسكندرية، مصر، 
في ضكء القضاء كالفقو النظرية كالتطبيؽ، منشأة  الدفاعاإلخبلؿ بحؽ بي، ار د. عبد الحميد الشك  -

 .1997المعارؼ اإلسكندرية، مصر، 
بي، التنفيذ الجنائي في ضكء القضاء كالفقو، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ار د. عبد الحميد الشك  -

 مصر، بدكف تاريخ.
، بدكف ذكر الفكر العربيكحماية الحقكؽ، دار عبد العزيز خميؿ بديكم، القضاء في اإلسبلـ  د. -

 .1980البمد، 
د. عبد الغني بسيكني عبد اهلل، مبدأ المساكاة أماـ القضاء ككفالة حؽ التقاضي، منشأة  -

 .1993المعارؼ، مصر، 
عبد الناصر مكسى أبك البصؿ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك نظاـ القضاء  د. -

 .2005الشرعي، دار الثقافة، بدكف ذكر البمد، 
 .2004عدلي خميؿ، استجكاب المتيـ فقيا كقضاء، دار الكتب القانكنية، مصر،  -
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د. عصاـ أحمد عطية البيجي، الحكـ الجنائي كأثره في الحد مف حرية القاضي المدني، دار  -
 .2005الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 

ائي، الدار الجامعية، بدكف بمد اضي الجند. عمي عبد القادر القيكجي، المعاىدات الدكلية أماـ الق -
 .تاريخ نشرك 
د. عمي فضؿ البكعينيف، ضمانات المتيـ في مرحمة المحاكمة، دار النيضة العربية، مصر،  -

2006. 
 .عمرك عيسى الفقي، ضكابط اإلثبات الجنائي، منشأة المعارؼ االسكندرية، مصر، بدكف تاريخ -
 .1977(، 1دار النيضة العربية، مصر، الطبعة ) فاركؽ الكيبلني، استقبلؿ القضاء، -
 .2006، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، دار الثقافة، بدكف بمد، محمد د. فاضؿ زيداف -
د. فتحي تكفيؽ الفاعكرم، عبلنية المحاكمات الجزائية في التشريع األردني مقارنة بالتشريعات  -
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التحقيؽ الجنائي ك التصرؼ فيو ك األدلة الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، فرج عمكاني ىميؿ،  -

 .2006اإلسكندرية مصر، 
الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة، منشأة  كشاكش،أحمد د. كريـ يكسؼ  -

 .1987المعارؼ، اإلسكندرية مصر، 
كف سبلمة، حدكد سمطة القاضي الجنائي في تطبيؽ القانكف، دار الفكر العربي، مصر، د. مأم -

1975. 
مبدأ المساكاة في الحقكؽ العامة، مكتبة الجبلء الحديثة، المنصكرة د. مجدم مدحت النيرم،  -

 .2002مصر، 
اء المصرم د. محسف العبكدم، مبدأ المشركعية كحقكؽ اإلنساف، دراسة تحميمية في الفقو كالقض -

 .1995كالفرنسي، دار النيضة العربية، مصر، 
( النظـ السياسية ك القانكف 1د. محمد أنس جعفر قاسـ، الكسيط في القانكف العاـ، )الجزء  -

 .1995الدستكرم، دار النيضة العربية، مصر، 
(، 2)محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، الطبعة -

2009. 
الحقكقية،  الحمبي د. محمد حسف دخيؿ، الحريات العامة في ظؿ الظركؼ اإلنسانية، منشكرات -

 .2009 ،1ط بيركت، لبناف،
 .د. محمد سعيد مجذكب، الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف، دكف دار ك ال تاريخ نشر -



 قـائمة المراجع

 454 

الجنائية، ال تكجد دار نشر، كال د. محمد عمي الكيؾ، رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكاـ  -
 .تاريخ نشر

د. محمد عمي الكيؾ، أصكؿ تسبيب األحكاـ الجنائية، ال تكجد دار نشر، اإلسكندرية، مصر،  -
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د. محمد عمي سكيمـ، التكيؼ في المكاد الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -
2005. 

النظرية العامة ألحكاـ القضاء كفقا آلراء الفقو كأحكاـ المحاكـ،  د. محمكد السيد عمر التحيكم، -
 .ممتقى الفكر، اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ

 مصر، د. محمكد سبلـ زناتي، حقكؽ اإلنساف بيف القرآف كاإلعبلنات، مطبعة جامعة القاىرة، -
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لمحافظة عمى أسرار مككميو، دار د. محمكد صالح العادلي، الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي با -
 .2003الفكر الجامعي اإلسكندرية، مصر 

د. محمكد عبد ربو القببلكم، التكييؼ في المكاد الجنائية، دار الفرؾ الجامعي، اإلسكندرية،  -
 .مصر، بدكف تاريخ

 د. محمكد مصطفى يكنس، الحماية اإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في القانكف القضائي، دار النيضة -
 .(، بدكف تاريخ1العربية، القاىرة مصر، الطبعة)

د. مصطفى أحمد فؤاد، الطعف في األحكاـ دراسة في النظاـ القضائي الدكلي، منشأة المعارؼ،  -
 االسكندرية مصر، بدكف تاريخ.

د. مصطفى محمكد عفيفي، الحقكؽ المعنكية كالسياسية بيف النظرية كالتطبيؽ، دار الفكر  - 
 (، بدكف تاريخ.1الطبعة )العربي، مصر، 

د. نايؼ بف محمد السمطاف، حقكؽ المتيـ في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، دار الثقافة،  -
 .2005األردف، 

د نبيؿ إسماعيؿ عمر، التقدير القضائي المستقبمي في قانكف المرافعات المدنية ك التجارية، دار  -
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 .منشأة المعارؼ اإلسكندرية، مصر، بدكف تاريخ
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عيـ عطية، في النظريات العامة لمحريات الفردية، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، القاىرة د. ن -
 .1965مصر، 

المشاكؿ العممية لمعمؿ القضائي الجنائي، دار الفكر ك القانكف، المنصكرة ، د. ىشاـ الجميمي -
 .2007مصر، 

الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الفكر  قانكف القضائي الخاص الدكلي، دارىشاـ خالد، الد. -
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د. ىشاـ صادؽ، االختصاص المكسع لمقضاء العسكرم كحقكؽ اإلنساف، دار المطبكعات  -
 .الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دكف تاريخ

 
 الرسائل القانونية:

بدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ، المعيار المميز لمعمؿ القضائي، رسالة دكتكراه، بدكف ذكر  -
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 .1984دكتكراه، جامعة عيف شمس، مصر، 

 المجالت و الدوريات:
، مسألة انتياء مدة الحبس االحتياطي في القانكف الجزائرم، المجمة القضائية د أحسف بكسقيعة -

 .1997، 2العميا، الجزائر، عدد لممحكمة 
المعدؿ ك المتمـ  21/06/2001االحتياطي في ضكء القانكف د أحسف بكسقيعة، مدة الحبس  -

 .2001، 2لقانكف اإلجراءات الجزائية، المجمة القضائية لممحكمة العميا، الجزائر، عدد 
أحمد السيد صاكم، المساكاة أماـ القضاء في القانكف المصرم كالشريعة اإلسبلمية، كردت في  -

اإلسبلمية كالقانكف المصرم، تـ إعداد المشركع بالتعاكف دراسات في حقكؽ اإلنساف في الشريعة 
 .1983بيف كمية الحقكؽ جامعة القاىرة كمنظمة األمـ المتحدة لمتربية ك العمـ كالثقافة، اليكنسكك، 
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مقالة د. أحمد فتحي سركر، استقبلؿ القضاء حؽ مف حقكؽ االنساف في القانكف المصرم،  -

كردت في: "حماية حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية في مصر كفرنسا كالكاليات المتحدة، 
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 .1989" مصر، réséبات "لقانكف العقك 
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 الممخص بالمغة العربية:

 

حقوق اإلنسان من أىم الفروع القانونية التي باتت تتمدد باتجاه فروع قانونية 
لسبب واحد ورئيس وىو عدم قبول تجزئة الحقوق، لذا كالقانون الجنائي وغيره أخرى 

كان اإلنسان سواء مشتبيا فيو أو متيما أو جانيا أو حتى ضحية بمثابة حجر الزاوية 
 م القضاء الجنائي. ىذه الحماية أماعميو  ترتكزالذي 

من  -قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية -والقانون الجنائي بفرعيو 
نصب تالحقوقية الرقابة  جلأىم القوانين التي تثير عند مباشرتيا قضايا حقوقية، و 

زيادة عمى عمى قانون اإلجراءات الجزائية باعتباره التطبيق العممي لقانون العقوبات، 
العتبارات السمطة التقديرية وطرق اإلثبات الجنائي وحريتو،  أكبرساحة م يتيح نوأ

مام أوما ينجر عن ذلك من احتمال التضييق واالعتداء عمى حقوق وحريات المواطن 
 السمطة القضائية.

واألمر ال يتوقف ىنا فالحال كذلك عند الحكم عمى المتيم وتثبيت جريمتو 
مدى يطرح التساؤل مجددا حول  ، حيثالسجنيةوالدخول في مرحمة تأديتو لمعقوبة 

جدية ىذه الحماية الحقوقية إن كانت بالفعل تيدف إلى العقاب واقتصاص المجتمع 
وىو ما يقتضي بالضرورة إدراك  ،إعادة تأىيموحقيقة  أم أنو يراد منيا الجانيمن 

أما التي وقع أىمية احترام حقوق المحكوم عميو األساسية التي لم يشمميا قيد العقوبة، 
 عمييا القيد فال يجوز تجاوز التنفيذ فييا بأكثر مما يتطمبو القانون.

 

 

 



The summary: 

 

Human Rights are one of the most important legal branches, which 

are extending towards other legal ones, such as the penal code and others. 

This is due to one major reason which lies in the Human rights tendency 

which doesn't allow any segmentation between them As a result, the man 

whether, be is suspect, accused, guilty or victim, is considered as the 

stone corner on which his rights protection is based en infront of the 

penal code. 

The penal code with its two branches: The criminal law and the 

criminal procedure code, is one of the most important laws which raises 

many human rights issues when it is tackled. And most  Human Rights 

monitoring is focused on the code of criminal procedure as a practical 

application of the penal code. In addition it allows more consideration to 

the discretionary authority and means of criminal evidence and its 

independence and how they can result of harassment and violation on the 

rights and freedoms of citizens before the judicial authority. 

However, the question would surely raise again, to what extent the 

protection of human rights is serious? Mainly, when the accused is 

proved guilty and would spend his prison sentence. Is this criminal put to 

prison as a punishment for his deeds or is he there for a rehabilitation ? 

and in this case, it necessary to realize and respect basic rights of this 

convict, which were not covered under the penality. Even the ones, which 

were covered under the penality shouldn't be exceeded by more than the 

ones required by law.  

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 

Les droits de l’homme sont des plus importantes branches 

juridiques qui deviennent élargies vers d’autres branches juridiques telles 

que le code pénal et autres, pour une raison simple et essentielle qui est 

l’inacceptation  de l’indivision des droits ; alors l’homme qu’il soit un 

suspect ou un accusé ou un criminel ou même une victime, est considéré 

comme le pilier sur lequel est fondée la protection devant la justice 

pénale.  

Le code pénal avec ses deux branches –le code pénal et le code des 

procédures pénales – est parmi les importantes lois qui soulèvent, quand 

on les entame, des questions des droits de l’homme ; et la plupart de la 

surveillance des droits humains est axée sur le code des procédures 

pénales parce qu’il est considéré comme l’application pratique du code 

pénal. En plus, il permet un espace plus grand pour les considérations de 

l’autorité approximative et les méthodes de la preuve pénale et sa liberté, 

et ce qui en découle d’une possibilité de restriction et de viole des droits 

et des libertés du citoyen devant l’autorité juridique.  

Ne se limitant pas là, le cas  est ainsi lors du verdict sur l’accusé, et 

la stabilisation de son crime et l’entrée dans la phase  de sa peine  en 

prison, où la question se pose de nouveau sur la sincérité de cette 

protection des droits, si elle vise vraiment la peine et la vengeance contre 

le criminel, ou bien sa réhabilitation, ce qui exige nécessairement la 

perception de l’importance du respect des droits fondamentaux du 

condamné qui ne sont pas sous peine ; mais ceux qui sont sous la 

contrainte, il n’en est pas question de les dépasser plus que la loi ne le 

nécessite.           
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