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 إىل كل حمبوس مظلوم يف مؤسسة إعادة الرتبية يرجى الفرج »

نة تشريعية ، إىل كل العيون الساهرة إىل كل من أمر ونهى عن بيِّ

 من أجل

إحقاق احلق وإزهاق الباطل ، إىل الرجل الذي حكم فعدل ، 

 وأمن فنام

قلمه قصد ومل خيف لومة الئم ، إىل كل فقيه قانوني سخر عقله و

 حتقيق

 جتماعية وساهم يف كسر قيود الظلم واإلنظالم .....العدالة اإل

بالنفس والنفيس  أصحاب الضمائر احلية الذين يساهمون أولئك

 إلعمال

 ضوابط شرعية تتماشى واملنطق اإلنساني الواعي ...

 من اجل حياة ال حتصرها حدود وال حتبسها قيود ....

 «الة كذلك تلك هي احلياة إذًا والعد
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إىل من  ثالثون شهرًاإىل األم اليت محلتين كرها ووضعتين كرها ومحليَّ وفصاليَّ 

تين لبنها وسهرت عليَّ اللَّيالي واحملن، إليها يا من وهبتين حلمها ودمها و غذ

متنت يوما أن تراني واقفا على رجاليَّ ..إليها يا من متنت ومتنت أن أكون نابغة 

من مل ينقطع دعائها يوما متمنية لي اخلري والسعادة ودوام الصحة  ا ياهليعلم: إ

يف صلواتها، وال يف والعافية واهلدي إىل سبيل النجاح والرشاد فلم تنسين قط 

 اتها فهي احلنون على فلذ كبدها:حركاتها وسكن

 وليا، اهلل أن يهب له دعاإىل األب الذي كنت منيا مينى يف صلب ظهره إليه يا من 

 انيإليه يا من علمين وكّس

 رب ـأن الصـل علمين بـل علي: بــق ومل يبخـوأنف 

  ...ؤخذ وال يعطىــهو مفتاح الفرج وأن العلم ي

 اد .ــفمنه التوفيق والرش .االستعانة باهلل..وأن 

  ُأمُُّه َحَمَلْتُه ِبَواِلَدْيِه اَنـاْلِإنَس َوَوصَّْيَنا }قال تعاىل:

  ِلي ْرـاْشُك َأِن ِنــاَمْيـَع ِفي اُلُهـَوِفَص ٍنـَوْه َعَلى اـَوْهًن

 صدق اهلل العظيم  {اْلَمِصرُي  ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك

 (من سورة لقمان 14:)اآلية                                          

 



 ج

 

 
 

 
 

 

خالص شكري وعظيم تقديري ألستاذي وأستاذ األجيال من قبلي الدكتور  

فكرة هذه الرسالة واإلشراف عميد: كمال كيحل الذي تفضل مشكورا وتبنى نائب ال

نرجوا من اهلل أن يكون ،، وتابع عن كثب مراحل إعدادها إىل أن صارت عمالعليها

.. وأرشد فيها بسهم وافر من مثرة فكره لك بناذر وقته وغزير جهده.ضحى بذمتقبال، 

 فيها هجهده، عهدته دائما مستبشرا مل وخالصة خربته.. مل ُيخل فيها بوعده ومل ُيضين

يقابل إحلاحي متربما، وعاجل قلقي صابرا، رد شارد فكري إىل صحيح الدرب، وكلما 

أظلم أمامي الطريق واشتد بي الضيق، وجدته يهديين سراجا دريا من نور، ويبث يف 

 .نفسي البهجة والسرور، فلسيادته مين كل الشكر والتقدير عرفانا بفضله اجلميل

كما ال أنسى باألخص الدكتور املصري مربوك ، فاصلة عبد اللطيف، أقصاصي 

 عبد القادر، فتاحي حممد عن جهدهم املبذول ملناقشتهم هذه الرسالة .  
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 ة:ـــدمـمق
إذا كان مفهوم الحرية الفردية بسيطا، فإن الكفاح الذي خاضه اإلنسان خالل السنين 
إلقرارها لم يكن سهال، فالتاريخ يبين ثورات الشعوب التي دفعت النفس والنفيس منذ فجرها األول 

 والتخلص من العبودية والطغيان، وذلك بحثا عن الحرياتواإلنظالم  الظلمكسر قيود  قصد
والمقومات األساسية لها، من كرامة وأصل وبراءة وعدم تعذيب أو إنزال عقاب دون وجه حق، 

حتمي بين الحريات وتلك الثورات وما ترتبه من حقوق لألفراد وأوجه  رتباطاحتى صار هناك 
دفاع، هذا ما جعل بالدول التي تقدس الحريات الفردية للشخص تبحث عن األساليب األكثر 

لتي تحمل في طياتها أكبر قدر ممكن من الحريات في نظرها، مع المحافظة على ديمقراطية ا
، ألنها أدركت بأنه ال توجد حرية دون نظام، وال نظام بدون سلطة، واستمرارهنظام الحكم 

التي هي أساس  -والحرية في حالة توتر دائم مع السلطة وتقع هذه الحرية المنظمة
بين الفرض والتحكم، وعلى مستوى القانون الجزائي، فإن في منتصف الطريق  -1الديمقراطية

بين ما تفرضه السلطة العامة  Un juste équilibreحرية الفرد المتاحة تتجلى في توازن عادل 
وما يخضع له الفرد من قيود ضرورية تحد منها، فال يجوز التعرض لنشاطات  لتزاماتإمن 

 دي لها إال ضمن الحاالت المنصوص عليها قانونا.الفرد العادية اليومية أو عرقلة السير العا
وفي إطار حماية الحقوق والحريات الفردية يكون للمشتبه فيهم الحق في المثول أمام القضاء 
في أقرب وقت ممكن، وللمتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم بإحالتهم على المحاكمة في أجل 

شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية كل »للقاعدة الدستورية  واستنادامعقول، تطبيقا 
1996من دستور  45المادة «.ها القانونلبدانته مع كل الضمانات التي يتطنظامية إ

، والتي 2
 تبقى مفترضة في حقهم إلى غاية إثبات العكس بإدانتهم.

                                                           
"حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي"، مجموعة رسائل الدكتوراه، مطبعة عزت سعد الدين سيد البرعي، - 1

 .12العاصمة القاهرة، ص
المؤرخة  63، الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08المعدل بالقانون  ،1996نوفمبر  28دستور  - 2

 .2008نوفمبر  16في، 



 مقــــدمـــــة 

2 
 

 إذا: فإن موضوع الحماية الدستورية لحقوق الدفاع في الدعوى الجزائية يعرفنا بمدى إسهام تلك
الضمانات المسندة إليه، فضال عن دور تلك الضمانات في تسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة، 

حرية اإلنسان وصون كرامته وأدميته، تلك القيم والمبادئ التي هي ثمرة كفاح  احتراممع 
 الشعوب على مر العصور.

 الصادرة عن ملك بريطانيا )جون MAGNA CARTAفقد جاء في وثيقة العهد األعظم 

وهي  1، أول وثيقة قانونية ودستورية لإلنجليز1215( عام JEAN – SANS- TERRE انتارس
لن يقبض على شخص حر أو » جبها بتقييد سلطته المطلقة وأنه:اآلتي: تعهد الملك بمو ك

شكل كان من  أو يحرم بأي ىيعتبر خارجا على القانون أو ينف يسجن أو يحرم من أمالكه، أو
وطبقا لقانون أنداده  حكم ضده أو يدان إال بعد محاكمة قانونية منيمركزه، أو سمعته أو 

 .2من الوثيقة 39المادة « البالد
نص على مبدأ  1776كما أن إعالن استقالل الواليات المتحدة األمريكية الصادر عام 

 إن كل األفراد يولدون متساوين» الحرية الفردية بصورة مباشرة لفلسفة مدرسة القانون الطبيعي 
وحقه في  ةياحبها، ومن بينها حق اإلنسان في الوأن الخالق يمنحهم حقوقا ال يجوز المساس 

 «.الحرية وحقه في السعي من أجل السعادة ونحوها
ولقد جاء في قوانين أصول المحاكمات الجزائية )اإلجراءات الجنائية( اليوم لتضع 

لقهر واإلرهاب الذي يرافق التحقيق منذ كرامة اإلنسان، وتبرير مناخ ا باحترامالقواعد الكفيلة 
 اية صدور الحكم فيها.غجريمة مرورا بالحبس المؤقت إلى وقوع ال

هو قانون الشرفاء، ألنه يحدد « غارسون»فقانون اإلجراءات الجزائية كما وصفه العالمة 
 الدولة أن  ومن واجبات الضمانات التي تكفل حماية حريات األفراد ضد التحكم والتعسف، 

                                                           
1
المشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي القاهرة،  ،رؤوف عبيد -  

 .280ص 
2
  -THEMMIS : constitution et document politique, pans 1964 p 311.  
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تحمي حياة كل إنسان وفقا لنظام قضائي ال يستثني أحدا، فكيف يستطاع تحقيق هذه الحماية 
 1.؟ هذه الحماية كن النظام في الدولة هو الذي ينتهإذا كا

وفي سبيل بلوغ اإلجراءات الجزائية هدفها األساسي فإنها تستهدف إقامة توازن عادل بين 
لمجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة، ومصلحة الفرد مصلحتين متقابلتين ومتعارضتين، مصلحة ا

فالعدالة ال يؤذيها إفالت مذنب من العقاب بقدر ما يؤذيها  ،في حماية حقوقه وحرياته األساسية
إفالت "وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها:  2،إدانة شخص قد يكون بريئا

على حريات الناس والقبض عليهم اإلفتئات  يضير العدالة بقدر ما يضيرها مجرم من العقاب ال
 ."دون وجه حق

في روما في  انعقدكما تناول المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي 
 بحث موضوع الحبس المؤقت وأصدر عدة توصيات هامة بشأنه. 27/11/1953

حرية لالوثيق با التصالهومن هنا نجد أهمية هذا الموضوع "الحبس المؤقت واإلفراج" 
بب ضررا سيبالفرد ألنه:  حلي "un Mal" ددة إذ أنه ضرر وألمعالفردية كما يثير مشاكل مت

وينشأ شبه « فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته» لمبادئ القانون الراسخة إذ يهدم قرينة البراءة 
 .3قرينة على اإلجرام كما يهدم مبدأ الفصل بين التحقيق والمحاكمة

                                                           
1
األردني والمقارن الجزء األول، الطبعة األولى، سنة محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية  ،األستاذ فاروق الكيالني - 

 .11ص  1985والطبعة الثانية سنة  4ص  1981
2
 .504ص  1986دار النهضة العربية القاهرة سنة ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ،فوزية عبد الستار - 

 وما بعدها. 29، ص 1989الم العربي، القاهرة قوانين اإلجراءات الجنائية في الع ،الندوة العربية لحماية حقوق اإلنسان - 3
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لتشويه ويلحق به معاناة أدبية ومعنوية لنه يعرض سمعة المتهم ضرر وألم ألكما أنه 
 ومادية في المجتمع وبين أفراد عشيرته.

عد ألما ويسبب ضررا لمنافاته للمنطق القانوني السليم، فبهذا الحبس يوبهذا فإن الحبس المؤقت 
و الضرر ومع ذلك فإن هذا األلم أ«. عقوبة قبل معرفة ما إذا كان الشخص مذنباالتبدأ » 

ارة أخرى، ولكن فهو إجراء ترة ودواعي األمن تبرره ضرورات التحقيق تا Nécessaireضروري 
 Monstruosilté juridique، وقانونية  مخيفة Douteuse de sa légalitéمشكوك في شرعيته 

ى وهو نظام بعيد عن فكرة العدالة، لهذا يجب أال يستخدم هذا اإلجراء إال في أضيق الحدود وعل
 .1االستثناءسبيل 

ذا ما أمعنا النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية )اإلجراءات الجزائية( لوجدنا أن  وا 
بل هو نقطة  ،موضوع الحبس المؤقت واإلفراج من أخطر اإلجراءات مساسا بالحرية الفردية

المقيدة لها على ة بين الحرية واإلجراءات الجزائي le seul point de rencontreالوحيدة  االلتقاء
 .CARBONNIERكار بونييه  حد تعبير العميد

وتناقضه،  استقرارهبالحرية هي التي تفسر لنا عدم  هولعل هذه الصلة الوثيقة التي تربط
ان، هذا ما جعل الفقهاء يحتجون اليوم كثيرا مز في كل  نتقدبه في كل مكان وم ألنه معمول

 زيادة الضمانات لصالح المتهم.على قسوة نظام الحبس المؤقت وطالبوا ب
فال بد من إيجاد نظام آخر يختلف عن الحبس المؤقت وتطبيق هذا النظام عوضا عن 
الحبس، وللتقليل من مساوئ الحبس المؤقت ومن ثم وضع حد لهذه المساوئ عن طريق إيجاد 

أجلها تم وسائل أخرى تؤدي إلى النتائج المرجوة لتطبيق وتحقيق العدالة واألسباب التي من 
 النص على الحبس المؤقت.

                                                           
، وعرفه: "بأنه إجراء يسمح لقضاة النيابة 14، 13ص  واإلفراج المؤقت ، الحبس االحتياطيإجراءات  عبد العزيز سعد، - 1

العام لم  والتحقيق والحكم كل فيما يخص بأن يأمر بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون
، حيث أورد عدة تعاريف للفقه العربي اء"، وكذلك هاللي عبد اإلله أحمديقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القض

 ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.1985ط ،بعدها وما 726واألوربي، ص 
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وضع نظام للتعويض عن  HENRI CAPITAN "هنري كبتن" الفقيه العالمة اقترححيث 
منه  واالنتهاءالنتائج الضارة جراء الحبس المؤقت وتقليص مدته بواسطة اإلسراع في التحقيق 

 بأسرع وقت ممكن.
ضوعات ذات الصلة الوثيقة من المو  اعتبارهموضوع المذكرة هو  الختيارالدافع  ولعل

البشرية جمعاء على صيانتها مع طول مسار دأبت  بحقوق اإلنسان، تلك الحقوق التي
ة التسلط ستلزمته من تضحيات في مواجهة للحقوق والحريات الفردية، وما ااإلعالنات الدولي

لحة لى األمن العمومي ومصبهما الحكام من أجل المحافظة ع رعتذوالقمع، اللذان طالما 
 ، والتي كان من نتائجها التضحية بمبادئ جوهرية للحرية الشخصية.الجماعة

لقد كانت نقطة البداية في هذه المذكرة، اإلجابة على تساءل هام يمثل مشكلة أساسية 
الجهود دوما لعالجها وهو إلى أي مدى يتمتع المتهم  افرتتظفي إجراءات الدعوى الجزائية، 

المتابعة الجزائية؟ وهل تتماشى قواعد قانون اإلجراءات الجزائية مع  بالحماية الدستورية خالل
تلك الحماية دون أدنى تعارض أو تناقض حتى تستطيع القول بحمايتها للحريات وحقوق 

بين حق  "نظرية الموازنة"الدفاع؟، وتأسيسا على ذلك فإن إشكالية هذا البحث، تحدد معالمها 
فرد في الحرية ودفع التهمة عن نفسه كونه بريء حتى تثبت الفرد وحق المجتمع، بمعنى حق ال

إلى سن  ل التشريعات الحديثة تسعىجسيما وأن ال -عدة البراءة األصليةلقا ستناداإ -إدانته
قواعد إجرائية من شأنها أن تجعل حرية الفرد هي األصل في جميع مراحل الدعوى الجزائية وال 

 .استثناءايكون التغيير لها سوى 
وازن المشرع عند تقريره بين مصلحتين، مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع مع  وقد

تغليب مصلحة المجتمع ووضع قيود عليها تقتضيها مراعاة عدم سلب الحرية إال في نطاق 
جرائم جديدة ومنع أهل المجني عليه  ارتكابمحدود، وذلك لتحقيق أهداف منها منع المتهم من 

من المتهم باإلضافة إلى إرضاء الشعور العام بأن المتهم سوف ينال العقاب الالزم،  االنتقاممن 
 يكون ضمان تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم بها ألنه يحول دون فرار المتهم. لحبس المؤقتوا
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، هي االبتدائيوالسؤال األهم في هذه المساءل من اإلجراءات الجزائية والمتعلق بالتحقيق 
ت التي ينبغي توفيرها للمتهم في هذه المرحلة من حيث مشروعيتها كإجراءات مدى الضمانا

 .؟عملية
 باعتبارالئمة منهجية م حاولت إضفاء صورة علمية منظمة وذلك بإتباع إجراءاتولقد 

السبل المؤدية إلى هذا الهدف لما تتسم به من تعدد وتنوع، لذا حرصت على  هذه األخيرة بمثابة
 معينا من مناهج البحث العلمي.عدم إتباع منهجا 

مزيجا منها مما يتناسب مع طبيعة موضوع الرسالة حيث اتبعت المنهج  استخدمتحيث 
التاريخي لتأصيل حق المتهم في الدفاع عن حقوقه، ثم المنهج الوصفي لتحديد جوانب المشكلة 

 ضوع وفقا لما يلي: لمختلفة في تناولها لهذا المو وكذلك المنهج المقارن لتمييز أنظمة الدول ا
الوقوف على األبحاث والدراسات والتعديالت التشريعية المتعلقة بالحبس المؤقت واإلفراج  أوال:

في القوانين: الجزائري واللبناني واألردني والمقارن لتوضيح السياسات الجزائية في هذا الموضوع 
 من ناحية أخرى.منها في سد النقص الذي يعتري تشريعاتنا  واالستفادةمن ناحية، 

البحث عن بدائل لتجنب مساوئ الحبس المؤقت بحيث تكون أقل مساسا بالحرية  ثانيا:
 الشخصية، وتؤدي نفس الوظائف واألهداف التي يؤديها الحبس المؤقت دون سلب حرية الفرد.

ولقد أخذ المشرع الجزائري في تعديالته األخيرة لقانون اإلجراءات الجزائية بعين 
 االحتياطيالتطورات الحاصلة في ميدان حقوق اإلنسان عندما غير مصطلح الحبس  ،االعتبار

بمصطلح "الحبس المؤقت"، ألن المتهم يتمتع بقرينة البراءة األصلية، ويقتضي ذلك أن الصفة 
أي قرار بحبسه ولذلك تطرقنا في بحثنا  اتخاذ، عند االستثنائيةالطبيعية له هي الصفة المؤقتة 

س المؤقت واإلفراج كتكريس للحريات في التشريع الجزائري ومدى تأثيره على قرينة هذا إلى الحب
 البراءة األصلية، ولكي نعطي الموضوع حقه حاولنا اإلشارة بإيجاز 
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المشرع الجزائري  اعتمدهاغير مخل عن ماهية الحبس المؤقت؟ وما هي األسانيد التي 
 ومدى خطورته؟ في تبريره لهذا اإلجراء الماس بالحرية الشخصية

 فما هي الجهات التي خولها المشرع الجزائري بهذا األمر؟ إذا  
وما هي الشروط التي يجب توفرها إلصداره؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ وما هي مدته وكيفية 

 ؟ وكيف يمكن التعويض عنه في حالة إثبات وجود تعسف؟ إنهاءه
ذا كان الحبس المؤقت قد يمس بالحرية الفردية للمت  - في فائدة المتهم  واعتبارههم من جهة وا 

من جهة أخرى فكيف يمكن الموازنة أو الموافقة  -قصد حمايته من التهديد أو الثأر المحتمل
 وضرورة الحبس المؤقت؟ -بين قاعدة البراءة األصلية

 أي ما هو مفهوم الحبس واإلفراج في نظر المشرع الجزائري؟
أن نعالج موضوع الحبس المؤقت واإلفراج كتكريس  ولإلجابة على هذه اإلشكالية حاولنا

 للحريات في التشريع الجزائري على النحو التالي:
حيث مهدنا للموضوع بمقدمة عامة وتطرقنا فيها لمفهوم الحرية الفردية لإلنسان عبر 

 على التوالي: اثنينفقد عالجنا ذلك في بابين  ور مسلطين الضوء على التشريعات المقارنةالعص
جراءاته باب األول: خصصناه لدراسة تطور مفهوم الحبس المؤقت ال ن الجزائري في القانو وا 

 ، وفصلناه إلى فصلين
الفصل األول عالجنا فيه تعارض الحبس المؤقت مع قرينة البراءة باإلضافة إلى إبراز 

وسيلة أنه إجراء من إجراءات األمن، أو إجراء يضمن العقوبة باإلضافة إلى  باعتبارهوظائفه 
التطرق إلى الشروط الواجب توافرها في كل من المحقق الجنائي والمتهم من وسائل التحقيق مع 

براز الوظيفة الشرعيةباإلضافة إلى ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، و   له. ا 
أما الفصل الثاني من الباب األول والذي سنعالج فيه إجراءات الحبس المؤقت 

ما في ذلك اإلجراءات األولية قبل حبس المتهم مؤقتا مبررا في ذلك والضمانات المتعلقة به ب
 مع تحديد الجهات اآلمرة بالحبس المؤقت في القانون الجزائي االستجوابضمانات 
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 وقضاة الحكم االتهامالجزائري بما في ذلك سلطة كل من: قاضي التحقيق، وغرفة  
 العامة في األمر بالحبس المؤقت ة، وكذلك سلطة أعضاء النياباالستثنائيوجهات القضاء 

باإلضافة إلى تحديد مدة الحبس المؤقت سواء في الجنح أو في الجنايات ومعالجة فكرة خصم 
 مدة الحبس المؤقت.

اإلفراج طرق أما الباب الثاني فقد خصصناه لدراسة مفهوم الرقابة على الحبس المؤقت و 
وكل فصل إلى مباحث وكل مبحث إلى  ومدى المطالبة بالتعويض وقسمناه بدوره إلى فصلين

بخاتمة، ففي الفصل األول من الباب الثاني عالجنا مفهوم الرقابة على  االنتهاءمطالب مع 
ثبات  الرقابة  التزاماتالحبس المؤقت والتعويض عنه أي الرقابة على شرعية الحبس المؤقت وا 

التعويض عن الحبس المؤقت  القضائية عليه موضحا بذلك نتائج الرقابة القضائية على طلبات
التعسفي وتحديد شروط مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء مع إبراز موقف المشرع الجزائري 

 من الحبس المؤقت التعسفي.
وضمانات أما الفصل الثاني فقد عالجنا فيه موضوع اإلفراج عن الحبس المؤقت 

وكذلك تسبيب  إخالء السبيلالحريات الشخصية موضحا بذلك مفهوم اإلفراج وأحكامه ومعنى 
هذا الطلب مع الضمانات الواقعة عليه، مع التطرق إلى الجهات المختصة بالنظر في طلب 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ،اإلفراج بأشكاله وأنواعه مع إبداء رأي المشرع الجزائري
 إلفراج،سنلجأ إلى توضيح شروط اإلفراج وضماناته لما في ذلك شروط وواجبات طالب ا

واإلفراج تحت المراقبة باإلضافة إلى استصدار أوامر وأحكام قضائية بخصوص هذا األمر بما 
في ذلك صدور األمر بأن ال وجه للمتابعة مع إخالء سبيل المتهم في الحال، وكذلك المحاكمة 

 باإلضافة إلى تطرقنا إلى شروط اإلفراج على األجنبي. بالتسريح أو بالبراءة )التقادم(
طلب اإلفراج  استئنافأما المبحث الثالث واألخير من هذا الفصل سنعالج فيه ضمانات 

وكذلك مهلة استئناف طلب اإلفراج،  وآثاره بما في ذلك ضمانات استئناف أوامر قاضي التحقيق
باإلضافة إلى توضيح إجراءات الطعن باالستئناف وكذلك آثار االستئناف مع االنتهاء إلى 

  وبهذا نكون قد استوفينابس المتهم مع تسبيب األمر بذلك مبررات إعادة ح
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بخاتمة مجملة موضحين من خاللها  االنتهاءالموضوع قدرا كافيا لفهم مدلوله ومعناه مع   
 ومحاولتنا اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة في المقدمة.، اآلفاق المستقبلية
 خطة الرسالة.لمضمون عرض بالتفصيل توفي ما يلي سن



 



جراءاته الباب األول:  الحبس المؤقت وا 
حقها في العقاب من الشخص  القتضاءوسيلة الدول  وه الحبس المؤقتإن 

حبس المتهم عمال مجرما طبقا لقانون العقوبات، لذا يجوز القول بأن  ارتكبالذي 
يكون محل اتهام من قبل النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مؤقتا بارتكابه الجريمة 

م يتضح لنا أن النيابة العامة تمثل اإلدعاء في الدعوى الجنائية بينما أن ومن ث
 المتهم هو المدعى عليه فيها.

م على أن 1948وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية 

ويعتبر هذا األصل بمثابة  1فقرة  11اع عنه المادة للدفالضمانات فيها  تؤمن له
، كما يتفق هذا المبدأ مع قواعد 1مبدأ أساسي لضمان الحرية الشخصية للمتهم

ا الحدود عن المسلمين ما إدرأو »الشريعة اإلسالمية حيث ورد في الحديث الشريف 
في العفو ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن اإلمام لئن يخطئ استطعتم

 «خير من أن يخطئ في العقوبة
 وسنتطرق إلى تقسيم هذا الباب إلى فصلين أساسيين وهما 

 .والمقارن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري الفصل األول:
 .إجراءات الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفردية الفصل الثاني:

  وسنتناول ذلك بنوع من الشرح والتفصيل 

                                                           
، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، 2001حقوق المتهم في مرحلة جمع االستدالالت، ط  ناصر عبد اهلل حسن محمد،  - 1

 .47ص 
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 الفصل األول 

 والمقارن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري
والعربية لم يعرف لنا  1إّن التشريع اإلجرائي الجزائري كغيره من أغلب التشريعات األوروبية

الشيء الذي يضطرنا إلى بحث هذا التعريف لدى الفقهاء العرب واألوروبيين على  الحبس المؤقت
 السواء.

» أنهب" غاروما عّرفه به " هاعّرف الحبس المؤقت عدة تعريفات من أما الفقه األوروبي فقد
تدبير انضباطي ووسيلة من وسائل التحقيق وضمانة لتنفيذ العقوبة، فهو من هذه الوجوه ضرر 

المعتدلة المؤتلفة مع مصلحة التأديب  ن يحاط بجميع المخففات والتدابيرالزم وضروري يجدر أ
.» 

أمر من أوامر التحقيق يصدر عمن » فالحبس المؤقت هو: الذي نختاره، أما التعريف
منحه المشرع هذا الحق متضمنًا وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض مدة التحقيق أو 

 .«كلها أو حتى المحاكمة، قاصدًا بذلك تأمين سير التحقيق وسالمته
باحث أربع أساسية وهي وبهذه المفاهيم ارتأينا تقسيم هذا الفصل األول من المذكرة إلى م

 كاآلتي:
 .الفردية المبحث األول: الحبس المؤقت وأثره على الحريات

 اإلجراءات الشبيهة به.و المبحث الثاني: الحبس المؤقت 
 المبحث الثالث: الشروط الواجب توافرها في المحقق الجنائي والمتهم.

 المبحث الرابع: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق.   

                                                           

ن كان هناك من التشريعات القليلة والنادرة، كالتشريع السو  - 1 ري مثاًل عرف الحبس المؤقت حيث مما جاء في نص يسوا 
هو كل حبس يؤمر به خالل إجراءات »على أن الحبس المؤقت  1937من قانون العقوبات الفيدرالي الصادر سنة  110المادة 

 .«لجنائية بحسب احتياجات التحقيق أو دعوى األمنتحقيق الدعوى ا
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 األولالمبحث 
 ثره على الحريات الفردية:أو  مفهوم الحبس المؤقت 

الفردية،  تكثيرة على مجرى التحقيق والحريا على الرغم من أن الحبس المؤقت له مخاطر
، حيث به يلحق المتهم ألمًا بليغًا سواء في شخصه أو مصالحه أو في شرفه وقرينة البراءة

فائدته، ألجأت المشرعين إلى القول به، وبين وسمعته أو في أسرته، إال أن ضرورته وغالبية 
هذا وذاك تتفاوت التشريعات في مدى كفالتها للحريات والمحافظة عليها، وتبعًا لهذا االختالف 

الجديد يجد أنه قد طلب  1والتفاوت تختلف الضمانات، فمن نظر مثاًل إلى التشريع الفرنسي
بوقائع القضية   -كما في السابق - .كتفاءؤقت تسبيبًا دقيقًا دون االتسبيب أمر الحبس الم

لزامهم بالرؤية في  وعناصرها فقط، بل محافظة منه على الحريات ومنعًا من تعسف القضاة وا 
متهم المادة الخامسة من التعديل الجديد بتسبيب أمر الحبس المؤقت ز ألحيث اتخاذ القرار، 
ه بالعبارات العامة كمقتضيات التحقيق أو اقعيًا، ومعنى هذا أنه ال يكتفي فيو تسبيبًا قانونيًا و 

أو الكشف عن الحقيقة وما إلى ذلك من العبارات  2المصلحة العامة، أو متطلبات األمن العام
 المعروفة في الجانب العملي عندنا.

 وعلى هذا األساس تّم تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب وهي:
 الحبس المؤقت. تعريفالمطلب األول: 

 ثاني: تسبيب األمر بالحبس المؤقت.المطلب ال
 ديد الحبس المؤقت في التشريع المقارن.مالثالث: تسبيب أوامر ت المطلب

 المطلب الرابع: موقف المشرع الجزائري من الحبس المؤقت.
 المطلب األول

 الحبس المؤقت تعريف 
ن ما لم يرد في تشريعات اإلجراءات الجنائية المختلفة نص يعرف الحبس المؤقت، وا 

اقتصر البعض منها بوصفه بأنه إجراء استثنائي ومثال ذلك تشريع اإلجراءات الجنائية الجزائري 
، والقانون رقم 2001يونيو  26المؤرخ في  08-01المعدل بالقانون  1966الصادر سنة 

                                                           

 .1989جويلية  06الصادر بتاريخ  89/461القانون الفرنسي رقم  - 1
من ق.إ.ج.ف، من إمكانية تسبيب أمر  140تحت نص المادة  1970لقد ألغى المشرع الفرنسي ما كان مستعماًل بقانون  - 2

ام، وذلك لما رآه من غموض في هذا المعيار وتفاوت للناس في هذا اإلخالل، فما الحبس المؤقت بناًء على اإلخالل بالنظام الع
 يراه أحد األشخاص إخالاًل قد ال يراه غيره كذلك.
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123، المادة 10/11/2004المؤرخ في  04-14
منه وتشريع اإلجراءات الجنائية الفرنسي  1

 قبل التعديل. 127المادة  1970يوليو  17قانون قبل تعديله ب
ولقد حرص المشرع الدستوري في يوغوسالفيا على النص على تلك الصفة االستثنائية 

منه  187، حيث نصت المادة 1974فبراير  21لدستور الصادر في للحبس المؤقت في ا
 .«حددها القانونالحبس المؤقت يؤمر به بصفة استثنائية ووفقًا للشروط التي ي»: على أن

أما المشرع السويسري فقد وضع تعريفًا للحبس المؤقت في قانون العقوبات الفيدرالي 
وهو في معرض الحديث عن قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة  1937الصادر سنة

ُيعد حبسًا »على التعريف التالي للحبس المؤقت:  110السالبة للحرية، حيث نصت المادة 
ل حبس ُيؤمر به خالل إجراءات تحقيق الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو مؤقتًا ك

 .2«دواعي األمن 
بوضع تعريف للحبس المؤقت  3ومن جهة أخرى فقد عنى بعض فقهاء القانون الجنائي

وسيلة إكراه تتضمن حبس فرد ما من أجل الفصل »على أنه:   "فرنسو إكليرك" فعّرفه األستاذ
 .«نته بالنسبة لإلدعاء الموجه ضدهفي مدى إدا

إجراء يقضي بوضع المتهم في السجن أثناء كل أو بعض المدة التي تبدأ »وعرفه آخرون بأنه: 
 4.«بإجراءات التحقيق االبتدائي وحتى صدور الحكم النهائي في التهمة المنسوبة إليه

في الدول المختلفة، ويعد الحبس المؤقت من اإلجراءات التي تطبقها التشريعات الجنائية 
سواء كانت من التشريعات الالتينية أو من التشريعات المتناثرة بالنظام االتهامي والتي تخص 

 الدول األنجلوسكسونية.

                                                           

، يتضمن قانون 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  من ق إ ج ج، 123المادة  - 1
، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم 

 . 2003، ط 38، إسحاق إبراهيم منصور، ص «الحبس المؤقت إجراء استثنائي» ؛2006ديسمبر  24المؤرخة في  84
فيما يخصه بأن يأمر أو يودع السجن  بأنه إجراء يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل»بقوله  ،عرفه عبد العزيز سعد - 2

                    .«القضاءلمدة محددة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام 
3 - zirilli (Genvieve) : «Problemes relatif à la Dettention proventive» 

      .These 1975 Lansaine p13                                                        ترجمة إسماعيل سالمة.       
4 - Fransois clerc : «La déttention préventive en Suisse» ,1975,p63.  
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وليس صحيحًا أن هذه الدول األخيرة تجهل نظام الحبس المؤقت ألنها ال تعرف مرحلة التحقيق 
من المتهمين الذين ال ينتظرون سوى الحكم االبتدائي؛ ففي انجلترا تزدحم السجون بالعديد 

1عليهم.
 

 1967وقد كانت هذه الظاهرة من األمور التي حرص التشريع الجنائي اإلنجليزي الصادر سنة 
على معالجتها عن طريق فرض بعض القيود على سلطات قضاة الحكم، بحيث ال يمكنهم 

 بواسطة القانون. رفض اإلفراج عن المتهم بكفالة إاّل في حاالت خاصة ومحددة
أن أحد المتهمين قد  1971سبتمبر  17وقد نشرت جريدة "التايم" في عددها الصادر في 

( أشهر ثم تبين عند محاكمته بأنه بريء، كما تبين من أحد 09استمّر محبوسًا مؤقتًا لمدة )
( 20قد خضع حوالي ) 1969األبحاث اإلحصائية لعدد النزالء أو المساجين أنه في سنة 

 . 2شرين ألف مواطن إنجليزي للحبس المؤقت وعند محاكمتهم لم توقع عليهم عقوبة الحبسع

كل فرد يعتبر بريئًا في نظر القانون حتى »من الدستور بقولها  46وقد نصت المادة 
 .3«يثبت التحقيق إدانته، طبقًا للضمانات التي يفرضها القانون
ع حد فاصل بين مفهوم المشتبه فيه، ومن الضمانات التي يفرضها القانون؛ ضرورة وض

ومفهوم المتهم.فالمشتبه فيه؛ هو الشخص الذي بدأت ضده مرحلة التحريات لقيام قرينة تدل 
الفقرة  51على ارتكابه الجريمة، أو مشاركته فيها، ولم تحرك الدعوى الجزائية ضده، المادة 

 4. 06/22الرابعة من القانون رقم
 

                                                           

1- Merle-viti : «Traité  de droit criminel  - » T.I no1150. Mme Larguier « La protection de 

l’homme dans le  

procés penal» 1966,p119. .               270مجموعة القضاء والفقه ص  ،240نقال عن زكي أبو عامر، ج  2- 

Frank-stacy  : «A new bill of rights for Britain» exford 1972,p49.                 
      386نقال عن األخضر بوكحيل، الحبس االحتياطي، ص 

المؤرخة  63، الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08، المعدل بالقانون 1996مبر نوف 28دستور  - 3
 .2008نوفمبر  16في، 

ذا قامت ضد الشخص دالئل قوية ومتماسكة من شأنها «»من قانون االجراءات الجزائية الجزائري بقولها  51/04المادة  - 4 وا 
الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط 

 ( ساعة.48وأربعين )
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ت ضده دالئل كافية أو قوية أو متماسكة من شأنها التدليل على وأما المتهم ، فهو من قام
 1اتهامه وحركت الدعوى ضده.

ولقد أخذ المشرع الجزائري في تعديالته األخيرة لقانون اإلجراءات الجزائية بعين االعتبار 
مصطلح "الحبس االحتياطي"، إلى غير  التطورات الحاصلة في ميدان حقوق اإلنسان عندما

بس المؤقت"، ألن المتهم يتمتع بقرينة البراءة األصلية، ويقتضي ذلك أن الصفة مصطلح"الح
 الطبيعية له هي الصفة المؤقتة االستثنائية، عند اتخاذ أي قرار بحبسه.

والحبس المؤقت أحد أهم اإلجراءات وأخطرها على الحقوق الفردية التي يخولها قانون 
استثنائيته وخطورته في وضع المتهم في مؤسسة اإلجراءات الجزائية لقاضي التحقيق وتبدو 

عقابية وحبسه مؤقتًا وهو بريء في األصل لم يقرر القضاء إدانته بعد، وتبدو خطورته أكثر في 
  .2ظل قانون اإلجراءات الجزائية قبل تعديله

 المطــــلب الثاني
 تسبيب األمر بالحبس المؤقت 

بالقانون الفرنسي، ولكن  ا، اقتداءً فًا دقيقاً تعري ائية األوامرز لقد عّرف قانون اإلجراءات الج
من  123عند بيانه الحبس المؤقت لم يتعد وصفه بأنه إجراء استثنائي طبقًا لما جاء في المادة 

من نفس القانون قد أعطت لقاضي  125قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري وكذلك المادة 
عند وجود الضرورة الملّحة للتجديد، فإنه ال يكون التحقيق حق حبس المتهم مدة أربعة شهور ، و 

هورية مسببًا أيضًا ، وال يكون إاّل بأمر مسبب من قاضي التحقيق بعد استطالع رأي وكيل الجم
ديد وفق هذه الكيفية أكثر من مرتين فإن لم تكف هذه المدة فإن لقاضي التحقيق حق طلب التم

، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة تجديده مرة واحدة وأخيرة من غرفة االتهام
 مكّرر إجراءات جزائية جزائري. 125

 ويظهر شكل أو صورة الحبس المؤقت في أمر اإليداع.
 

                                                           

 .1992-1991ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولية، دار الهدى، طبعة  ،محمد محدة - 1
، والقانون  1990أغسطس  18 المؤرخ في 24-90، والقانون 1986مارس  04المؤرخ في  05-86بالقوانين المعدل  -2 

المؤرخ  22-06، والقانون رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04والقانون رقم  2001يونيو  26المؤرخ في  01-08
حيث كانت سلطة قاضي ، 2006ديسمبر  24المؤرخة في  84المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ، 2006ديسمبر 20في 

جراءات تمديد الحبس المؤقت. التحقيق شبه مطلقة إاّل من ح  يث مدته وا 
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 إليداعا أمرتعريف  الفرع األول:
يعرف أمر اإليداع بأنه هو األمر الذي يصدره قاضي التحقيق المختص إلى المشرف  

 ي يستلم المتهم ويعتقله.رئيس مؤسسة إعادة التربية لك
أمر اإليداع بمؤسسة إعادة  »من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها:  117/01المادة  هوقد عرفت

التربية هو ذلك األمر الذي يصدره القاضي إلى رئيس مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به 
 1.«من قبل

 لمختصة بأمر اإليداعاالهيئات الفرع  الثاني: 
الكالم عن أمر اإليداع، فإنه من المفيد أن نلقي بعض األضواء إلى الجهات  سبةبمنا 

المختصة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري بإصدار األمر باإليداع في الحبس بمؤسسة 
هو ذلك األمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية ف ،إعادة التربية

ه، فهناك بقاضي التحقيق وحدهم وكلمة قاضي "مطلقة" وليست خاصة باستالم وحبس المت
 كون الهيئات المختصة بإصداره هي:وبالتالي ت آخرون يمكنهم إصدار أمر اإليداع قضاة

 : قاضي التحقيقأولا 
أن قاضي التحقيق المختص يجوز له إصدار أمر اإليداع حسب الشروط الواردة في 

يجوز لقاضي  »على أنه:  2من قانون اإلجراءات الجزائية 109القانون، فقد نصت المادة 
بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء  االتحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمر 

ال يجوز لقاضي التحقيق  »من نفس القانون إلى أنه  118، كما تشير المادة «القبض عليه 
 .« عد استجواب المتهمإصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إاّل ب

واختصاص قاضي التحقيق بإصدار أمر اإليداع هو اختصاص وظيفي تمليه عليه مقتضيات 
 ظروف القضايا التي تطرح أمامه للتحقيق فيها.

 

                                                           

وأحمد الخمليشي، إجراءات  ؛71، المرجع السابق ، ص 2فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، ج  - 1
 .43التوقيف، ص

عدل ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الم1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2
ديسمبر  24المؤرخة في  84، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

2006. 



 الحبس المؤقت في التشريع الجزائري والمقارن                                           الفصل األول                       
 

 
 

 

19 

 : وكيل الجمهوريةثانياا 
لقد منح المشرع الجزائري وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم الحبس، وذلك إذا 

من قانون اإلجراءات  59ة شروط قد أوردها المشرع في أحكام المادة توفرت في القضي
 الجزائية.

وفحوى هذه المادة هو أنه يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر اإليداع إذا توافرت في 
  1الجريمة الشروط التالية:

 * أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بها.

 لمحاكمة.* أن ال يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور ل

 * أن يكون الفعل معاقبًا بالحبس.

 * إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة.

ففي هذه الحالة يصدر وكيل الجمهورية أمر إيداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته 
 وعن األفعال المنسوبة إليه.

 »على أنه  2ائيةمن قانون اإلجراءات الجز  117و تنص أيضًا الفقرة األخيرة من المادة 
يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط 

إذا ما رأى المتهم بارتكاب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية  59المنصوص عليها في المادة 
، وبهذه النصوص يتضح أنه بإمكان وكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع «لحضوره مرة أخرى

 من قانون اإلجراءات الجزائية.  59تهم الحبس ضمن الشروط الواردة في أحكام المادة الم
 : محكمة الجنحثالثاا 

ع المتهم في السجن أو القبض أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيدايجوز لمحكمة الجنح    
عن  ، وذلك إذا كانت الواقعة جنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضى بها تقلعليه

من قانون اإلجراءات الجزائية،  358الحبس سنة، وكل ذلك حسبما جاء في أحكام المادة 

                                                           

الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري من األمر  59ُانظر المادة  - 1
، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم ، يتضمن قانون 1966يونيو  08

 .2006ديسمبر  24المؤرخة في  84المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2

ديسمبر  24المؤرخة في  84، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم والمتمم 
2006. 
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تنظيم األسعار للمحكمة أن تصدر أمر إيداع ضد المتهم المحكوم  قانون من 55وتجيز المادة 
 عليه بالحبس أقل من سنة.

 رئيس غرفة التهام رابعاا:
ائية لرئيس غرفة االتهام إصدار أمر إيداع من قانون اإلجراءات الجز  181تجيز المادة   

وجه ه صدور قرار من غرفة االتهام بأالبناًء على طلب النائب العام الذي يتلقى على إثر 
للمتابعة، أوراقًا ظهر له من خاللها أنها تحتوي على أدلة جديدة كأقوال الشهود واألوراق 

ذه الحالة وريثما تنعقد غرفة االتهام والمحاضر التي لم يمكن عرضها على هيئة التحقيق، ففي ه
يجوز لرئيسها أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم أو بإيداعه 

  1السجن.
 شكل أمر اإليداع الفرع الثالث:

من قانون اإلجراءات الجزائية يتضح شكل األمر أو األوامر  109من استقراء أحكام المادة  
التحقيق أثناء مباشرة مهام التحقيق في القضايا المطروحة أمامه، ويجب  التي يصدرها قاضي

 أن يذكر في كل أمر من أوامره.
 جناية مع تحديدها بالضبط. منوع التهمة الموجهة للمتهم أهي جنحة أ -

 المواد القانونية المطبقة على الجريمة محل المتابعة. -

 ،والحالة العائلية له ،وتاريخ ومكان الميالد ،إيضاح هوية المتهم، وهو ذكر االسم واللقب -
 وعنوان سكناه أو محل إقامته. ،يباشرها والمهنة التي

 يمهر بختمه.و يؤرخ األمر ويوقع عليه القاضي الذي أصدره  - 

 يؤشر على األمر الذي يصدره قاضي التحقيق وكيل الجمهورية ويرسل بمعرفته. -

 المطــــلب الثالث
 الحبس المؤقت في التشريع المقارن تمديد قرارتسبيب 

البد عند إصدار القرار بالحبس المؤقت من وجود أسباب واقعية وقانونية تبرر إصدار هذا 
القرار، ويجب تضمين القرار على هذه األسباب، ولقد أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون 

المحكمة التي يرفع إليها  بتسبيب قرار الحبس المؤقت وقّرر مّد مدته، حتى تستطيع 2العقوبات
 ره.يالطعن بالقرار المذكور أن تتأكد من استناده إلى تبر 

                                                           

 السالف الذكر. 22 -06من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري من األمر  181ُانظر المادة  - 1
 .1989، 12دة الرسمية العدد ، المنشور في الجري27/09/1953المنعقد في روما في  المؤتمر - 2
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تسبيب القرارات واألحكام القضائية  مدى والتشريعات اإلجرائية في الدول المختلفة تؤكد
بشكل عام، والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق بشكل خاص، فالتسبيب يسمح لألفراد 

اء الذي اتخذه القاضي لم يتضمن مخالفة لحق الدفاع، كما أنه يسمح بالتأكيد من أن اإلجر 
لمحكمتي االستئناف والتمييز بمراقبة هذا اإلجراء للتأكد من احترام هذا الحق، وأنه لم يصدر 

 .1بناء على هوى أو ميل شخصي
رات على لهذا أوجب المشرعون في النظم اإلجرائية المختلفة أن تشمل األحكام والقرا

 .2ضمانًا لجديتها وثقًة في عدالتها ،سباب التي بنيت عليهااأل
ونجد أن تسبيب القرار الصادر بتوقيف )حبس( المدعى عليه مؤقتًا، الوسيلة المثلى لتقييد 

المبررات  في سلطة قاضي التحقيق، وال يطلق له العنان في إصداره دون روّية أو دون التثبت 
ا اإلجراء الخطير، ولكي تتاح الرقابة القضائية على أعماله التي يستند إليها في اتخاذ مثل هذ

 .3«الرقابة القضائية»ألن "التسبيب" يعني من وجهة نظر أخرى 
وسوف نتكلم ، 4وقد حرصت بعض الدول على النص على هذه الضمانة"التسبيب" في دساتيرها

 ة منها.بصورة موجزة عن هذه الضمانة "تسبيب القرار" في بعض التشريعات العربي
 التشريع الجزائري :ولالفرع األ 

على  1986من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدلة بقانون  125نّصت المادة 
مسببًا تبعا لعناصر الدعوى بعد استطالع رأي وكيل »أن يكون أمر تمديد الحبس المؤقت 

 .5«الجمهورية المسبب
يب أمر "الحبس المؤقت" ، إاّل أنه أعطى ويالحظ أن المشرع الجزائري رغم أنه أوجب تسب

القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد األسباب الخاصة بتمديد الحبس المؤقت، إذا لم يحدد 
ماهية األسباب التي يؤسس عليها القاضي إصدار األمر بتمديد الحبس المؤقت، ولعل السبب 

ع الفرنسي قبل تعديل في ذلك أن المشرع الجزائري أخذ بهذا االتجاه أسوة بالمشر 
17/07/1970. 

                                                           

 .06، ص1977رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، دار الفكر العربي، القاهرة، - 1
 .«يعتبر حاجزًا واقيًا للقاضي من التصورات البحتة»بقوله: Garrausوقد عّبر عن ذلك الفقيه "غارو" - 2
 . 72، 71في قانون اإلجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور، الوسيط - 3
ودستور اليونان  78المادة 1951، ودستور الدانمارك لسنة «13المادة » 1947ومن هذه الدساتير، دستور إيطاليا لسنة  - 4

 .06المادة  1975لسنة 
 .75فعي الموسوعة الجنائية ، ص، عبيدي الشا2001يونيو  26المؤرخ في  08-01تم تعديلها بالقانون رقم  - 5
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ومن جهة أخرى فإن صدور األمر بالحبس المؤقت األصلي يكون خاليًا من التسبيب في 
المواد الجنحية والجنائية على حد سواء.فلم ينص قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على 

يه بريء حتى تثبت لمدعى علامبررات الحبس )التوقيف(، وبما أن القاعدة الفقهية تقضي بأن 
ًً إدانته، فال بد إذ ًً ، حتى يتمكن التأكد من األدلة همن أن يبلغ المدعى عليه بأسباب توقيف ًا

التعسف من استخدام  المقدمة ضده وتحضير وسائل دفاعه، باإلضافة لذلك يجب الحد من
هي ، ألن التعسف يكون أسهل عند إصدار القضاة ألوامر " الحبس المؤقت" و الحبس المؤقت

 خالية من أي تسبيب.
ولهذا أّكد الفقه على ضرورة تسبيب أوامر الحبس )التوقيف(، ألنها من الضمانات الشكلية 

 التي تحمي حريات األفراد و الدفاع على حقوقهم.
 التشريع المصري :ثانيالفرع ال

إن تسبيب األمر بالحبس المؤقت ضمان ال غنى عنه لحسن سير العدالة، ومع ذلك فلم  
د نص صريح في قانون اإلجراءات الجنائية المصري يوجب تسبيب أمر الحبس المؤقت. بيد ير 

يبلغ فورًا كل من  » " من قانون اإلجراءات الجنائية المصري نصت على أن:139أن المادة "
التصال بمن يرى يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض أو حبسه، ويكون له حق ا

 .«ستعانة بمحام، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجه إليهاالإبالغه بما وقع و 
ويستفاد ضمنًا من نص هذه المادة إلى ضرورة تسبيب األمر بالحبس المؤقت، ويرى 

، «تسبيب األمر »و 1«بأسباب القبض أو التوقيف »بعض الفقهاء أن هناك خلطًا بين التبليغ 
مؤقت هو ذلك االلتزام القانوني والفني الحبس الإذ أن المقصود من تسبيب األمر الصادر ب

تفادي الطعون  ةالشكلي الذي يفرض على السلطات المصدرة ألمر التوقيف احترامه، بغيو 
 والبطالن، في حين أن إبالغ المتهم بأسباب توقيفه ال يفرض على القضاة مثل هذا االلتزام.

لى هذا األمر ضمن نصوص أنه كان أحرى بالمشرع أن ينص ع 2ويرى جانب من الفقه
الخاصة بتفتيش  44،45، علمًا أنه أوجب صراحًة في المواد 1971الدستور المصري في سنة 

أن يكون األمر الصادر بها المساكن ومراقبة وسائل االتصال البريدية و البرقية و الهاتفية 

                                                           

 .43محمود محمود مصطفى، التوقيف االحتياطي، ص - 1
؛ مأمون سالمة؛ صالح الدين عامر ، 2000أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،  - 2

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.1982النظرية العامة، ط 
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ومساسه بالحرية  م أهميته، ومع ذلك فإنه لم ينص على تسبيب األمر بالحبس المؤقت برغمسبباً 
 .الشخصية

المؤقت ألن  لحبسولهذا يرى الفقه المصري ضرورة النص على وجوب تسبيب األمر با
ذلك ضمانة أكيدة لحماية الحرية الشخصية، وعلى أن يكون جزاء إغفال التسبيب بطالن األمر 

 .)الحبس( الصادر بالتوقيف
 المشرع األردني :ثالثالفرع ال

التوقيف( حتى يصح إصدار األمر به سباب تبرر الحبس )أن تكون هناك أيجب    
أن الحبس  111يستخلص من نص المادة و  ،1وقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

المؤقت في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني هو اختياري في جرائم الجنحة، أي إذا 
لحبس الذي تتراوح مدته بين أسبوع و هي ا 2كانت العقوبة المقررة للجنحة المنسوبة للظنين

لتي عقوبتها أكثر من أصبح التوقيف للجرائم ا 114ثالث سنوات. ولكن بعد تعديل المادة 
 .سنتين حبساً 

و أيضًا يجوز للمدعي العام أن يتخذ قرار التوقيف في أية مرحلة من مراحل التحقيق إذا كانت 
 . 3إجراءات التحقيق تستدعي ذلك

أن يكون قرار المدعي العام األردني المتضمن توقيف المشتكى عليه  وليس بالضرورة
هو  «وجود مقتضى التحقيق  »مؤقتًا مسببًا، وهذا نقد توجه للقانون األردني، ولكن يالحظ أن 

السند القانوني الذي يحول المحقق إصدار قرار الحبس المؤقت، و يعني ذلك أن يقوم قرار 
ه، بأن يذكر العناصر الواقعية التي بني عليها، كأن يخشى الحبس المؤقت على أسباب تبرر 

ضياع األدلة أو التأثير على الشهود أو لمنع العودة الرتكاب الجريمة، آو لتهدئة السخط 
 االجتماعي .

 المشرع الكويتيالفرع الرابع: 
 سبب"المتهم مؤقتًا إاّل إذا قامبحبس مر األال يجوز للمحقق أن يمارس سلطته في إصدار 

الذي ينطوي غالبًا على الحد من حريات األفراد أو االعتداء على ،و صحيح" الذي يبرر تدخلهم
 حرياتهم و حقوقهم.

                                                           

دعاوى الجنائية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد الللمدعي العام في  »على أن  111المادة  -1
 . 2001لسنة  16القانون رقم  ،استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك

 الظنين، يقصد به المتهم في نظر المشرع األردني -2
 .383، 380جزائية، صعبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات ال - 3
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وعلى ضوء ذلك ينبغي أاّل يأمر المحقق بحبس المتهم مؤقتًا إاّل إذا قامت على اتهامه " 
ال أنه أمر رع المصري، إصراحًة كما فعل المشأدلة جارية" و إن لم ينص المشّرع على ذلك 

يستفاد من العبارات المتعددة التي استعملها و التي ال تدعم مجااًل للشك في عدم المساس 
بحريات المواطنين و عدم جواز انتهاكها إاّل بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة في مالحقة 

 .المجرمين و الوصول إلى الحقيقة، شريطة توافر األسباب القانونية الداعية إلى ذلك
ذا كان المشّرع الكويتي قد اشترط في القبض قيام دالئل جدية تشير إلى نسبة الجريمة  لمتهم لوا 

، فمن باب أولى، يكون الحال بالنسبة إلى الحبس المؤقت وهو أمر أشد إجراءات 12المادة 
 ضررًا من القبض.

صدر وتقدير جدية األدلة متروك لتقدير المحقق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإن أ
أمرًا بالحبس المؤقت لمجرد شبهة أو لمجرد شكوى أو بالغ، دون وجود أدلة جدية، فإن أمره 
بحبس المتهم مؤقتًا يكون باطاًل، ويبطل كل ما ينشأ عنه من أدلة، ومرّد ذلك أّن أمر الحبس 

جراًء المؤقت يتحول إلى إجراء غير قانوني، إذا لم يكن له سبب يبرره، وبالتالي يكون اإلجراء إ
 . 1تعّسفّيًا و إساءة الستعمال السلطة من قبل المحقق

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 المطــــلب الرابع
 موقف المشّرع الجزائري من الحبس المؤقت 

                                                           

 .121ضمانات المتهم عند التعرف في التحقيق بعد إجراء التحريات، ص -الفصل الثاني-أنظر، مجلة الحقوق الكويتية - 1
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يجوز لقاضي »على أنه  1" من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري109نّصت المادة "
و بإيداعه السجن أو بإلقاء التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرًا بإحضار المتهم أ

 .«القبض عليه
ولكن سلطة قاضي التحقيق في إصدار األمر بالحبس المؤقت ليست مطلقة إذ تتوقف 

 على نوع الجريمة وجسامتها والعقوبة المقررة لها.
ففي مادة الجنايات يجوز لقاضي التحقيق إصدار األمر بحبس المتهم مؤقتًا، وفي مواد 

من قانون  124، فقد نصت المادة جنح القانون العام وجنح الصحافة بين الجنح يتعّين التفرقة
ال يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة »اإلجراءات الجزائية الجزائري

في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسًا 
ن يومًا منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه مؤقتًا أكثر من عشري

من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثالثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ الرتكابه جنحة 
 .«من جنح القانون العام

ن لقد اشترط المشرع الجزائري أيضًا تقديم ضمانات كافية في الجنح المتلبس بها ، وذلك م
إذا لم يقدم مرتكب »من قانون اإلجراءات الجزائية تنص على أنه: 59/1خالل نص المادة 

الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبًا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن 
صدر وكيل الجمهورية أمرًا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته يقاضي التحقيق قد أخطر 

 .«عال المنسوبة إليهوعن األف
أما في جرائم الصحافة فال يجوز إصدار األمر بالحبس المؤقت إاّل استثناًء وفي جرائم 

من  59/4محددة على سبيل الحصر، ويظهر ذلك من خالل الفقرة الرابعة من نص المادة 
الجنح  تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو ال»على أنه:  2قانون اإلجراءات الجزائية

ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع  المتابعة فيها إلجراءات تحقيق خاصة، أو إذا 
 .«كان األشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرًا لم يكملوا الثامنة عشرة

 وأما في المخالفات فال يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر الحبس المؤقت.
 رائم األحداثجالفرع األول: 

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 ، السالف الذكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على أنه يجوز لقاضي األحداث  453نصت المادة  
إجراء التحريات الالزمة إلظهار الحقيقة، وله أن يصدر أي أمر الزم لذلك مع مراعاة قواعد 

 Laالقانون العام، ويجوز لقاضي األحداث أن يصدر أمرًا بوضع الحدث تحت الحراسة المؤقتة

garde provisoire   من قانون  444صت عليها المادة نودعه إحدى المؤسسات التي يأو
 .1اإلجراءات الجزائية الجزائري

وال يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثالث عشر سنة في مؤسسة عقابية ولو 
من  456/2إ.ج جزائري، وقد أكدت المادة  456بصفة مؤقتة، وهذا ما نصت عليه المادة 

جراءات الجزائية الجزائري بأنه ال يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة قانون اإل
عشر مؤقتًا في مؤسسة عقابية إاّل إذا كان هذا التدبير ضروريًا أو استحال اتخاذ أي إجراء 
آخر. وفي هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص، فإن لم يوجد ففي مكان خاص، ويخضع 

 . 2م العزلة بالليلقدر اإلمكان لنظا
 chambre d’accusationغرفــة التهــام الفرع الثاني:

جهة قضائية لمراقبة سلطات وأعمال قاضي التحقيق، كما أنها جهة  3غرفة االتهام تعتبر 
جراء التحقيقات ئاست نافية تتصدى للبث في الطعون المرفوعة إليها ضد قرارات قاضي التحقيق وا 

حد قضاة التحقيق لذلك، كما يجوز لها أن تأمر بحبس المتهم مؤقتا إذا كان التكميلية أو تنتدب أ
، وكذلك تحيل القضية إلى محكمة الجنايات فراج عنه إن كان محبوسًا مؤقتاً مفرجًا عنه أو اإل

 أو الجنح تبعًا لنوع الجريمة.
 .4من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 192،195،196وهذا ما نصت عليه المواد 

 النيابة العامةالثالث: الفرع 
لوكيل الجمهورية في القانون الجزائري سلطة إصدار األمر بحبس المتهم مؤقتًا في   

 الجزائية من قانون اإلجراءات 59المادة عليه نصت ما الجرائم الجنحية المتلبس بها هذا 

                                                           

 انون اإلجراءات الجزائيةالمتضمن ق 1982فبراير  13المؤرخ في  82/03القانون رقم  - 1
 .301، ص1992األخضر بوكحيل، الحبس االحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  - 2
أنظر القسم األول أحكام عامة في غرفة االتهام بالمجلس القضائي، الفصل الثاني من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،  - 3

 وما بعدها. 102أنظر عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية، ص  ،211إلى  176المواد 
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 4

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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ضور وكان الفعل معاقبًا إذا لم يقّدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للح» 1الجزائري
عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمرًا 

 .«بعد استجوابه عن هويته وعن األفعال المنسوبة إليه بحبس المتهم
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على »وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة: 

 8جراءات الجنح المتلبس بها وتحدد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه المحكمة طبقا إل
، إذ يجب أن يحيل وكيل الجمهورية المتهم المتلبس «أيام ابتداء من يوم صدور األمر بالحبس

 بجنحة أمام المحكمة بأقصى سرعة ممكنة.

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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 المبحث الثاني
 الحبس المؤقت واإلجراءات الشبيهة به

قاضي التحقيق بإصدارها شبيهة بإجراءات الحبس المؤقت في حالة  هناك إجراءات يقوم
ما إذا أراد أن يحضر المتهم أمامه من أجل سماع أقوال المتهم فيما يخص التهمة المنسوبة 

إحضار المتهم بواسطة ماطل أو يهرب ولهذا فإن قاضي التحقيق يلجأ إلى ضرورة تإليه؛ فإنه ي
ميز بين ليه، أو احتجازه ، ولهذا يجب أن نبإحضاره أو القبض ع اً يصدر أمر  وأ، القوة العمومية

 الحبس المؤقت واإلجراءات الشبيهة به.
 المطلب األول

 القبض والحبس المؤقت 
القبض هو سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي يعده القانون 

ألمر به إال من سلطة . والقبض بطبيعته إجراء تحقيق، ولذلك ال يجوز أن يصدر ا1لذلك
ذا كان القانون قد خّول األمر به لضابط الشر  طة القضائية عند التلبس مختصة بالتحقيق، وا 

 ، فذلك ألنه خّول الضابط في هذه الحالة سلطة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق.بالجريمة
، وهي حق التنقل( والقبض بطبيعته إجراء ماس بالحرية الشخصية )وبصفة خاصة حرية

ل القانون بعد ذلك دستور على تقرير مبدأ حمايتها وفصّ ساسي لكل إنسان، ولذلك حرص الأ
ال يتابع أحد، وال »تنص على أنه:  2من الدستور الجزائري 47ضوابط هذه الحماية، فالمادة 

 .«ص عليهابالقانون، وطبقًا لألشكال التي ين ررةقف أو يحتجز إاّل في الحاالت المقيو 
 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04من القانون رقم  4مكرر  40 وقد نصت المادة

الحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم بقوته بيحتفظ األمر بالقبض أو األمر  »على أنه 

                                                           

القبض على اإلنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو »عرفت محكمة النقض القبض في قولها:  - 1
 17مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، السنة  1966مايو  16نقض  «يسيرة تمهيدًا التخاذ بعض اإلجراءات ضدهلفترة 
 .613، ص110رقم 

 .06،ص1996-12- 08المؤرخة في  75،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1996دستور الجزائر لسنة  - 2
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، مع 1أعالهمكرر  40التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 
123مراعاة أحكام المواد 

 .«القانونوما يليها من هذا  2
إجراءات  40أما اختصاص قاضي التحقيق فيما يخص أمر القبض فقد حددته المادة 

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل  »:بقولها 3جزائية جزائري
إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤالء 

 . «كان هذا القبض حصل لسبب آخر األشخاص حتى ولو
ويصدر قرار القبض موجها إلى ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى 

جمع بين يالمؤسسة العقابية المنوه عنها في المذكرة حيث يجري تسليمه وحبسه، وقرار القبض 
لقبض عليه وحبسه مزايا قرار اإلحضار وقرار اإليداع ألنه يتيح البحث عن المدعى عليه وا

 )توقيفه(.
األمر بالقبض هو »إجراءات جزائية جزائري القبض على أنه:  119وقد عّرفت المادة 

ذلك األمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية 
 . «المنوه في المذكرة ، حيث يجري تسليمه وحبسه

إذا كان المتهم هاربًا أو مقيمًا خارج إقليم الجمهورية  فيما أضاف نص المادة على أنه
فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرًا بالقبض إذا 
كان الفعل اإلجرامي معاقبًا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ، ويبلغ أمر 

إجراءات جزائية  110،111،116لمواد القبض وينفذ باألوضاع المنصوص عليها في ا
 .4جزائري

إ.ج.ج  111ويجوز في حالة االستعجال إذاعته طبقًا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 
ة في ل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينقبض بدون تمهبالويساق المقبوض عليه بمقتضى أمر 

 التنفيذ إقرارًا بتسليمه المتهم.أمر القبض، ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف ب
                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

إ.ج.ج يجد أن المشرع أقر الحبس المؤقت حال ما إذا كانت الرقابة القضائية غير كافية  123ومن نظر إلى نص المادة  - 2
نقال عن األخضر بوكحيل المرجع  -المشرع مثل هذا مما كان فارقا آخر يضاف إلى ما سبق أما أمر اإليداع فلم يشترط فيه

 .419السابق، ص 
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 2004نوفمبر 10المؤرخ في  14 -04القانون رقم  - 3
اء الجنائي" القسم السادس، في أوامر عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية "قانون اإلجراءات الجزائية مذيل باجتهاد القض - 4

 .69، ص2008القضاء وتنفيذها، ط 
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على أنه: يستجوب المتهم خالل ثمان  1إجراءات جزائية جزائري 121وأضافت المادة 
( ساعة من اعتقاله، فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام 48وأربعين )

فمن أي قاًض من  وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه،
 قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال و إال أخلي سبيله.

فكل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين 
 .2( ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسًا تعّسفياً 48)

الحبس أو تسامح  ويتعّرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي كل قاض أو موظف أمر بهذا
 فيه عن علم.

وفي حالة قيام القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر 
األمر، ففي هذه الحالة يساق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه 

ه عن ذلك التنبيه في يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم اإلدالء بأقوال ما، وينو  يك
 المحضر.

ويقوم بذلك وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض 
ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على 

 .األمرالقاضي 
ض أن يدخل القببكما اشترط المشرع الجزائري أيضًا عدم جواز المكلف بتنفيذ أمر 

 ي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحًا وال بعد الساعة الثامنة مساًء.أمسكن 
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي ال يتمكن المتهم من اإلفالت من سلطة القانون، وتؤخذ 
هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة 

 تضمنه أمر القبض من طلبات. االمتثال لما 
يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر  3و إن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض

محل لسكن المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من 

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

، يتضمن 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66مر من األ 2فقرة  121أنظر المادة  - 2
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  يةالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائ 1982فبراير  13المؤرخ في  03-82من القانون رقم  4، 3الفقرتين  122المادة  - 3
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، فإن لم أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل األمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر
 .1ايمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهم

الشرطة أو قائد فرقة  وبعد ذلك يقّدم حامل األمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ
ير عليه، وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة قسم األمن الدرك للتأش

أمر القبض والمحضر إلى ه نسخة من األمر، وبعد ذلك يرفع ، ويترك لمكانالحضري في ال
 مر.القاضي اآل

سلب للحرية، وذلك من أجل جريمة ارتكبت، كالهما  يجمع بين القبض والحبس المؤقت أنو 
، ولكن يميز انوهما من إجراءات التحقيق، وقد يمهد القبض للحبس المؤقت في كثير من األحي

في حين أن الحبس المؤقت مدته طويلة نسبيًا، ويجوز لضابط بينهما أّن القبض مدته قصيرة 
الشرطة القضائية في حاالت محدودة أن يأمر بالقبض في حين ال يجوز لغير سلطات التحقيق 
أن تأمر بالحبس المؤقت ، ولخطورة الحبس المؤقت واحتمال طول مدته، فإن الشارع يحيطه 

وهذه الضمانات لم يتركها الشارع محاًل في  بضمانات خاصة، فقد اشترط أن يسبقه استجواب،
 .2القبض

                                                           

،دار الشهاب؛عبد اهلل أوهايبية، 67،1986بارش سليمان، "شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري" الطبعة ،،ص - 1
 ديوان المطبوعات الجامعية.، 2002، الطبعة،123"محاضرات في قانون االجراءات الجزائري"ص

مجرد الحيلولة بين شخص في حالة تلبس بجريمة التمييز بين القبض والتعرض المادي: التعرض المادي إجراء يستهدف  - 2
وبين الفرار ، وهدفه ينحصر في مجرد تسليم هذا الشخص إلى السلطات المختصة، أنظر لذلك فتحي سرور المرجع السابق، 

؛ و فوزية عبد الستار"ثمة فروق بين التعرض المادي من جانب األفراد، والتعرض المادي من رجال السلطة العامة، 498ص 
فاألول يتطلب مشاهدة المتهم في حالة التلبس؛ أما الثاني فيكفي فيه معاينة الجريمة في حالة التلبس ولو لم يشاهد المتهم في 
هذه الحالة " واألول يفترض جنحة يجوز فيها الحبس المؤقت، أما الثاني فيكفي فيه أن تستوجب الجنحة الحبس مطلقا، واألول 

 ب رجال السلطة العام، والثاني غايته تسليم المتهم إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.غايته تسليم المتهم إلى أقر 
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 المطلب الثاني
 الوقف للنظر والحبس المؤقت 

أو االحتجاز يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق التي يختص بها في  1الوقف للنظر
األصل قضاة النيابة وقضاة التحقيق، ومنح هذا اإلجراء بصفة استثنائية وفي ظروف وحاالت 

إجراءات جزائية جزائري على سبيل الحصر، وال يجوز لهم تجاوزها  50،51ادتان حددتها الم
 .2أو القياس عليها

على المتهم مع الحبس المؤقت أن كالهما يتطلب توافر  الوقف للنظرويتفق إجراء 
الدالئل الكافية على نسبة الجريمة إلى المتهم ومع ذلك فإن هناك أوجه اختالف الموجودة 

 فيما يلي: بينهما تتمثل
( وقف للنظرإّن الحبس المؤقت يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، أما االحتجاز )ال

سلطة الحبس المؤقت قاضي التحقيق الذي ال يجوز له  ةيعتبر إجراء تحفظي، ويختص بمباشر 
 وقف للنظرإصدار أمر بحبس المتهم مؤقتًا إاّل بعد استجوابه، أما السلطة المختصة بمباشرة ال

 األشخاص المكلفون بالضبط القضائي.شخاص فهم ضباط الشرطة القضائية و ى األعل
والحبس المؤقت من حيث نوع الجريمة، ففي هذه  الوقف للنظرأما فيما يخص مباشرة 

يات والجنح، ويختلفان مع الحبس المؤقت أن كالهما جائز في الجنا الوقف للنظرالحالة يتفق 
، ت المشهودة، أو محل تلبس الجريمةيكون في الجنح والجنايا أو االحتجازفي أن الوقف للنظر 

 أما الحبس المؤقت فإنه يصدر في الجنايات والجنح المشهودة والغير مشهودة.
أو حبسهم مؤقتًا هم األشخاص وقفهم للنظر وفيما يخص األشخاص الذين يجوز 

ن المشبوهين بحيث خّولت يقع على المتهمي وقف للنظر، فالةالمتهمين الرتكابهم جناية أو جنح
يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي  »على أنه: 3إجراءات جزائية جزائري 50نص المادة 

شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته. وعلى كل شخص يبدو له 
                                                           

 20المؤرخ في 22 -06لقد استطاع المشرع الجزائري في تعديله األخير لقانون اإلجراءات الجزائية من خالل القانون رقم  - 1
للنظر"، بأن كثيرا من رجال الفقه يرون أن يستبدل مصطلح "الحجز تحت النظر" بمصطلح آخر "الوقف  2006ديسمبر 

مصطلح "الحجز" يكون على األشياء أو األموال وليس على األشخاص، هذا ما جعل من المشرع يراجع عبراته ويستبدلها بما 
 يناسب التعبير.

بط ، تنص على "كل شخص أوقف للنظر يخبره ضا2001يونيو  26المؤرخ في  08-01مكرر من القانون  51المادة  - 2
 أدناه، ويشار إلى ذلك في محضر االستجواب ".                          1مكرر  51الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 3
 .2006ديسمبر  20لمؤرخ في ا 22-06والمتمم بالقانون رقم 
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يمتثل ضروريًا في مجرى استدالالته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن 
. فإذا ما رأى ضابط الشرطة القضائية «له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

لمقتضيات التحقيق أن يوقف شخصًا أو أكثر فعليه أن يطلع فورًا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم 
له تقريرًا عن دواعي التوقيف للنظر، وال يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين 

وهذا ال يستلزم بالضرورة قاضي التحقيق بحبس كل مشتبه فيه قدم من قبل  ( ساعة.48)
ضابط الشرطة القضائية أو أحيل إليه من طرف النيابة العامة إاّل بعد استجوابه والتعرف على 
هويته وشخصيته والتأكد من ضرورة عدم إمكان المتهم من تقديم ضمانات كافية لإلفراج عنه 

خالء سبيله.  وا 
، وذلك بقرار ن أقر قاضي التحقيق إدانتهمفالحبس المؤقت إذًا يكون ضد المتهمين الذي

 مسبب.
أو  وقف للنظروالحبس المؤقت، فإن مدة ال وقف للنظرأما فيما يخص مدة كل من ال

تمديد ، ويجوز ( ساعة قبل علم وكيل الجمهورية48االحتجاز يجب أاّل تتجاوز ثمانية وأربعين )
 من طرف ضابط الشرطة القضائية في حالة هأمر من وكيل الجمهورية بعد إخطار هذه المدة ب

، فال أربع وعشرين ساعة وفي كل الحاالت، ويجوز تمديد ذلك بعدم انتهائه من تحرياته األولية
، وقد بينت الفقرة ( ساعة72حت النظر اثنان وسبعون )ت وقف للنظريجوز أن تتجاوز مدة ال

، وذلك حاالت تمديد آجال التوقيف للنظر 1إجراءات جزائية جزائري 51األخيرة من المادة 
 شريطة أن يكون من وكيل الجمهورية المختص:

 ( عندما يتعلق األمر بجرائم االعتداء على أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات.                              1مرة واحدة ) -

 أمن الدولة. ( إذا تعلق األمر باالعتداء على 2مــرتين ) -

( مرات إذا تعلق األمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 3ثــالث ) -
 وجرائم تبييض األموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

 ( مرات إذا تعلق األمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.5خمس ) -

جال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرة السابقة يعّرض إن انتهاك األحكام المتعلقة بآ
 ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعّرض لها من حبس شخصًا تعّسفّيًا.

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06 والمتمم بالقانون رقم
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كما اشترط المشّرع الجزائري على أن يتم التوقيف للنظر في أماكن الئقة بكرامة اإلنسان 
 ومخصصة لهذا الغرض.

( يومًا إذا كانت جنحة تحتوي عليها 20اوز عشرين )أما الحبس المؤقت فإن مدته التتج
، وقد تكون مدة 1من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 124الشروط التي نصت عليها المادة 

الشروط  متهم متابع من أجل جنحة لم تستوفالحبس المؤقت أربع شهور في حالة ما إذا كان ال
 ائية جزائري، إجراءات جز  124المنصوص عليها في نص المادة 

وأن يكون المتهم متابع من أجل جناية، ويكون مكان الحبس المؤقت دائمًا هو مؤسسة 
 .2إعادة التربية

 الثالمطـلب الثـ
 العتقـال والحبس المؤقت 

االعتقال هو حجز الشخص في مكان ما، ومنعه من االنتقال أو االتصال بغيره أو 
ود التي تسمح بها السلطة اآلمرة به. واالعتقال إجراء مباشرة أي عمل من األعمال إاّل في الحد

وقائي يقصد منه حماية أمن الدولة وسالمة أفرادها، وهو بهذه المثابة يشابه الحبس المؤقت 
من وراء  ىعلى أساس أن من أغراض هذا الحبس أيضًا تحقيق نفس الهدف الذي يبتغ

 االعتقال.
توقيف اإلداري" أو ما يسمى من الحاالت المشابهة للحبس المؤقت هي "ال

Internement administratif   وهي قرارات إدارية ذات أهمية ملحوظة تصدرها السلطة ،
 التنفيذية ممثلة بشخص وزير الداخلية أو من ينيبه .

ولهذه القرارات اإلدارية تاريخ قديم وكثر استعمالها في العهود الالحقة للعهود المتوسطة 
ملكية المطلقة، حيث كان الملوك يلجئون إليها لسحق كل تحركات أي في ظل األنظمة ال

وفي النظام األردني فإن للحاكم ،3سياسية واجتماعية من شأنها التأثير على أنظمة حكمهم
                                                           

 . اإلجراءات الجزائية المتضمن قانون 1982فبراير  13المؤرخ في  03-82القانون رقم  - 1
البند الثاني في المؤسسات، القانون رقم  28أنظر عبيدي الشافعي القسم الثاني "تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة"، المادة  - 2

عادة اإلدماج 2005فبراير  06الموافق  1425ذي الحجة  27المؤرخ في   04 -05 ، يتضمن قانون تنظيم السجون وا 
حيث عرف مؤسسة إعادة التربية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي  على أنها مخصصة الستقبال االجتماعي للمحبوسين 

سنوات، ومن بقي منهم النقضاء عقوبته  05المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن 
 .25سنوات أو أقل أو المحبوسين إلكراه بدني، ص  05
 .427عباس مكي، التوقيف االحتياطي، ص يوسفالقاضي  - 3
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اإلداري أو الحاكم العسكري بناًء على أحكام قانون الدفاع عن شرف األردن وتعليمات اإلدارة 
 بتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على األمن العام.  العرفية في األردن أن يصدر أوامر

كل شخص »من تعليمات اإلدارة العرفية األردنية على أن:  بالفقرة  4وقد نصت المادة 
صدر أمر من الحاكم العسكري المحلي بإلقاء القبض عليه أو بتوقيفه أو حجزه يجب أن يحال 

مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من إلى المحكمة العرفية العسكرية ذات االختصاص خالل 
 .1«تاريخ صدور األمر إذا كان ذلك األمر قد صدر بسبب تهمة معينة نسبت إليه

يعين حاكم عسكري عام بقرار من »من نفس التعليمات على أنه  2وقد نصت المادة 
لدفاع مجلس الوزراء وموافقة جاللة الملك يمارس في سبيل تأمين السالمة العامة في المملكة وا

عنها كافة السلطات الصالحيات التي لجاللة الملك المعظم أو لرئيس الوزراء بمقتضى قانون 
 .«الدفاع وجميع األنظمة واألوامر الصادرة بمقتضاه

ويجرى الحبس المؤقت متى بدت خطورة الشخص على األمن العام أو الظروف التي 
نما فقط للمحافظة على  اقتضت إعالن حالة الطوارئ حتى ولم تسند للشخص جريمة معينة، وا 

 األمن والسالمة العامة.

أما إذا كان األمر المذكور قد »نصت على أنه  4لهذا فإن الفقرة الثانية من نفس المادة 
صدر للمحافظة على األمن والسالمة العامة فيجب أن يقدم إلى الحاكم العسكري العام خالل 

 .«ديقه ( أيام ليقترن بتص7مدة ال تتجاوز سبعة )

وهذه األوامر التي يصدرها الحاكم العسكري العام أو الحكام العسكريون المحليون نافذة 
بالحال وال تتبع أي وجه من وجوه الطعن أو المراجعة أمام أية محكمة من المحاكم بما في ذلك 

 محكمة العدل العليا.

لوزراء ممارسة رئيس ا 1992لسنة  13قانون األردني رقم المن  4كما أناطت المادة 
 .2هذه الصالحيات أيضاً 

إذا »على أنه  1957لسنة  7من قانون منع الجرائم األردني رقم  4وقد نصت المادة 
بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف ولم يمثل أمامه 

                                                           

، تتضمن 05/06/1967الصادر بتاريخ  2010من الجريدة الرسمية ، عدد  859نشرت هذه التعليمات في الصفحة  - 1
 من الدستور األردني. 125من المادة  2الصادر بمقتضى األمر  1967التعليمات اإلدارة العرفية األردنية لسنة 

 1967، تتضمن التعليمات اإلدارة العرفية األردنية لسنة 05/06/1967الصادر بتاريخ  2010عدد  الجريدة الرسمية، - 2
 من الدستور األردني. 125من المادة  2الصادر بمقتضى األمر 
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ص على أن تجري خالل مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخ
 .1«محاكمته خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه

 وهم: 4من نفس القانون نصت على األشخاص الذين أشارت إليهم المادة  3والمادة 

كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك  -1
 ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.

صوصية أو السرقة أو حيازة األموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص كل من اعتاد الل -2
 أو إيوائهم أو المساعدة على إخفاء األموال المسروقة أو المتصرف فيها.

كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا على الناس. ويبدو واضحًا أن  -3
إاّل أن هذه القوانين استعملت عبارة  ،التوقيف في ظل هذه القوانين مغاير للحبس المؤقت

 .2التوقيف أي التوقيف اإلداري

ويصدر أمر التوقيف بموجب هذه القوانين والتعليمات بال تحقيق سابق أو قيام جريمة 
محددة وهو إجراء إداري قصد به المحافظة على أمن الدولة، وهو يصدر عن سلطة غير 

القانوني لالعتقال وانتقاء اعتباره توقيفًا مؤقتًا بكل قضائية، والنتيجة الطبيعية لهذا التكييف 
معنى الكلمة المقصودة منه في القانون العام، هو عدم إجازة حسم مدته من أي حكم صادر 
بالعقوبة ضد من اتخذ قبله هذا اإلجراء، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة واإلنصاف واحترام حرية 

رنة بين الحبس المؤقت المنصوص عليه بالقانون العام وبالمقا اإلنسان ومبدأ قرينة البراءة
والتوقيف العرفي أو اإلداري، نجد عنصرًا مشتركًا بين االثنين وهو التنازع بين مصلحة الفرد في 
المحافظة على حريته وبين مصلحة الجماعة في المحافظة على أمنها واستقرارها. ففي الحبس 

على صالح الفرد ويقيد حرية الفرد الذي لم تثبت إدانته القاضي صالح الجماعة  بُ غلّ المؤقت يُ 
 بعد بمناسبة تحقيق قائم في جريمة أسندت إليه.

 

                                                           

 ، األردن.01/03/1954الصادر بتاريخ  1173من الجريدة الرسمية، عدد  141نشر هذا القانون في الصفحة  - 1
خالء السبيل بالكفالة ومعاييرهما، عقدت في  ،ة فؤاد الدرادك - 2 التوقيف اإلداري وضروراته مقدم في ندوة ضوابط التوقيف وا 

 عمان. ،1997المعهد القضائي األردني سنة 
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فإنه يتم تغليب مصلحة الجماعة للمحافظة على كيانها  ،أما التوقيف اإلداري أو العرفي       
 .1محددة وأمنها إزاء فرد له خطورته على مصلحة هذا المجتمع ولو لم يسند إليه جريمة 

 عند اإلدانةالفرع األول:

ولهذا فأيهما أولى ها فإنه يجري حسم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم ب 
عتقل وُأوقف بسبب شبهات دارت أ؛ الشخص الذي ُأدين بحكم قضائي أو ذاك الذي باالعتبار

الشبهات حوله ولم يسند له فيها ارتكاب جرم معين ومحدد، وبصفة خاصة فيما إذا كانت 
سياسية، ففي هذه الحالة فإنه من األجدر األخذ بعين االعتبار الشخص الثاني، إذ من 
اإلنصاف تعويضه عن الفترة التي أمضاها في المعتقل وعن األضرار المادية والمعنوية واألدبية 

 التي أصابته.

مدة الحبس وتطبيقًا لمبدأ العدالة التي تعتبر مصدرًا من مصادر القانون، ولمبدأ حسم 
فإنه يجب تعويض المعتقلين إداريًا والموقوفين عرفيًا إذا رأت  ،المؤقت من العقوبة المحكوم بها 

 السلطة اإلدارية خطورة هذا الشخص لسبب ما.
سراحه من حكم قام بتنفيذه أو  وبصفة خاصة أنه قد يجري توقيف الشخص بعد إطالق

له إداريًا مر بالتوقيف العرفي للشخص أو اعتقاوقد يصدر األ،لقت المحكمة سراحه قبل الحكمأط
أية إجراءات في أية دعوى، ولكن فقط لمجرد شبهات أو قرائن قامت  دون أن تتخذ في مواجهته

 ضده أو لمجرد وجود تكهنات بوجود خطورة منه على األمن العام.
ذات  إجراءات دعوى عادية مواجهته كما أن هذا األمر قد يصدر ضد شخص قد بوشرت في
 سببها مع سبب التوقيف العرفي. دموضوع آخر غير ما قام عليه االعتقال، أو في دعوى يتح

فإذا كان قد صدر أمر الحاكم العرفي بتوقيف الشخص لظروف قضية معينة اتخذت 
فيها إجراءات أوضحت مدى خطورته وأدت إلى توقيفه مؤقتا ثم انتهى األمر بهذه الدعوى إلى 

ه، فيجب في هذه الحالة أن تحسم مدة التوقيف العرفي من مدة العقوبة صدور الحكم بإدانت
المحكوم بها، في نظر المشرع األردني ال الجزائري ألن التوقيف العرفي هذا هو بمثابة الحبس 

 .2المؤقت ولو أنه لم يصدر من الجهة القضائية وهذا فيه تحقيق للعدالة
                                                           

-14حلقة دراسية عن التوقيف واالستجواب في مجمع النقابات المهنية بعمان ، بتاريخ  محمد الجبور، التوقيف اإلداري، - 1
15/01/1996. 
دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،325صمحمد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، - 2

 2005األردن، 
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 راءاتعدم اتخاذ ضد الفرد أية إج الفرع الثاني:

لم تتخذ ضد الفرد أية إجراءات في أية دعوى فال محل هنا لبحث حسم المدة النتفاء  ااد
 .1الجانب الذي تحسم منه ويكون له الحق في التعويض

ونرى أنه من قواعد اإلنصاف وتحقيقًا للعدالة وهي هدف القائمين على حماية حقوق 
الحاكم العرفي من العقوبة بغض النظر  الفرد في المجتمع، يجب حسم مدة التوقيف الصادر من

 عن الجهة التي أصدرته ما دام صدر لتنفيذ حرية الفرد التي يجب أن تصان .
 عالمطـلب الرابـ

 اإلحضار والحبس المؤقت 
إجراءات  110، أمر اإلحضار في المادة 2عرف المشّرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي

قاضي التحقيق إلى القوة  هضار هو ذلك األمر الذي يصدر األمر باإلح» بقوله: 3جزائية جزائري
 .«العمومية القتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور

، يجد أنه يأتي في مرتبة ثانية فحص بشأنه بقية القوانين األخرى وأمر اإلحضار هذا من
ة تختلف بعد األمر بالحضور، لذا فهو يتصف بنوع من الشدة واإلكراه، مع إمكانية الحجز لمد

( ساعة ، كما كان عليه قانون اإلجراءات في الجزائر، ولكن نظرًا 48عة إلى )ا( س24بين )
ألن المشرع أهمل األمر بالحضور وما يحمله من معاني االختيار، وعدم تقييد الحرية، فإنه قد 

ادر الصنظر إلى األمر خفف من وطأة الثاني نظرًا لعمومه وشموله لكل المتهمين، وعليه فمن 
يجد أن أمر اإلحضار هو أمر وسط بين أمري الحضور واإلحضار   1989ديسمبر  11في 

فهو قد حمل من األول بعض مواصفات االختيار وعدم الحجز، وأخذ من الثاني سلطة اإلرغام 
رادة الفرار.  واإلجبار عند عدم االمتثال وا 

                                                           

 .427التوقيف االحتياطي، المرجع السابق، ص ،يوسف عباس مكيالقاضي  - 1
 ،السالف الدكر.من القانون الفرنسي 122/3المادة  - 2
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 3

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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ق وباألخص منها يل إجراءات التحقيهوالهدف األساسي من وراء هذا األمر هو تس
تمكين المحقق من استجواب المتهم، كما يستهدف من ورائه أيضًا تهدئة الرأي العام، وضمان 

 .1حضور المتهم في جميع األحوال 
ئية الجزائري األشخاص زامن قانون اإلجراءات الج 109،110نت لنا المادتان لقد بيّ 

 .2الذين بإمكانهم إصدار هذا األمر
إجراءات جزائية جزائري بصفة عامة عن جميع األوامر التي  109فقد نصت المادة 

 يستطيع قاضي التحقيق إصدارها حسبما تقتضيه ظروف التحقيق ووضعيات األشخاص.
بصفة خاصة أمر اإلحضار، فبينت في  3إجراءات جزائية جزائري 110وبينت المادة 

طة المطلقة على جميع الفقرة األولى سلطة قاضي التحقيق في ذلك األمر، وأعطت له السل
المتهمين ما داموا قد أحيلوا له قصد التحقيق فيما ارتكبوه سواء أكان المرتكب جناية أم جنحة أم 
مخالفة، ذلك ألن نص المادة جاء بلفظ عام مفاده اقتياد المتهم، والشخص يكون متهمًا عند 

لتحقيق أن يصدر تحريك الدعوى عليه دون تفرقة بين شخص وآخر، وعلى هذا فإن لقاضي ا
هذا األمر سواء أكانت التهمة المنسوبة إلى الشخص جناية أم جنحة، وليس هناك ما يمنع 

ذا كان 4قاضي التحقيق من إصدار أمر اإلحضار ضد المتهم لوقائع هي في حقيقتها مخالفة ، وا 
حقيق من واقعًا أن المخالفات غالبًا ماال تصدر فيها مثل هذه األوامر لقلة إحالتها على الت

ناحية، ومن ناحية أخرى قد ال يستدعي التحقيق فيها إحضار المتهم، كما أن المحققين كثيرًا ما 
يوارون بين الفائدة التي تحصل من إحضار المتهم والخطر الذي يخشى تحقيقه ووقوعه من 

 وراء أمر اإلحضار.
يل الجمهورية ولت لوكمن القانون السالف الذكر فلقد خ 110أما الفقرة الثالثة من المادة 

من نفس القانون التي يفهم من خاللها  58، وهي مرتبطة بالمادة حق إصدار هذا األمر
 الشروط الموضوعية بين يدي وكيل الجمهورية حتى يستطيع أن يصدر مثل هذا األمر وهي: 

                                                           

 SALAH BEY : P97و  ؛.213-212وكذلك األخضر بوكحيل، ص - 1

وامر جميعها  سواء ما كان منها للحضور أو اإلحضار أو من نظر إلى القانون األردني يجد أن الذي يصدر هذه األ - 2
 من قانون اإلجراءات الجنائية األردني.  120إلى  111اإليداع، هو المدعي العام، وذلك وفق ما نص عليه في المواد من 

ة المعدل ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائي1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 3
 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06 والمتمم بالقانون رقم

 .1985، جانفي 1أوامر العدالة نشرة القضاة، تصدر عن وزارة العدل العدد ،ليتيم محمد - 4
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أن يكون الشخص في حال تلبس فلو كانت المتابعة عادية ما استطاع وكيل الجمهورية  -1
 دار هذا األمر.إص

 أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية فال أمر إحضار في الجنح. -2
، فإن توافرت جميع هذه الشروط يق قد أبلغ بعد ذلك بتلك الجريمةأن ال يكون قاضي التحق -3

 .1كان من حقه أن يصدر أمرًا بإحضار الشخص
ى على الحرية يتعدمما سبق نستنتج أن أمري الحبس المؤقت واإلحضار كالهما 

ة فقد يعتبر ذو طبيع ،، ورغم اتفاقهما إاّل أنهما يختلفان في طبيعة كل منهماالشخصية للمتهم
، أما الحبس المؤقت فهو يعتبر قرار إداري صادر عن جهة غير قضائية بل هو إجراء تحقيقي

 القضاء أو التحقيق.
وكيل الجمهورية حق وعلى هذا فإننا نستطيع أن نستخلص أن لكل من قاضي التحقيق و 

إصدار مثل هذا األمر أحدهما مالك له بصفة أساسية وأصلية ، ومن حقه أن يصدر مثل هذا 
طلب منه تحقيق في القضية، وهو وكيل الجمهورية، وذلك في  تىاألمر دون قيد أو شرط م

 . 2حال التلبس متى لم يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في القضية
 

                                                           

ر ضده أمر ولقد جاء التعديل الجديد لقانون اإلجراءات الجزائية بضمانة للمتهم تضاف إلى سابقاتها وهي أن الصاد - 1
إحضار، إذا أحضر إلى وكيل الجمهورية نتيجة أمر صادر من هذا األخير فإن استجوابه أمام محاميه متى كان له ذلك المادة 

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 1969سبتمبر  16المؤرخ في  73 -69من األمر رقم  85
 .367في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص األخضر بوكحيل، الحبس االحتياطي والرقابة القضائية  - 2
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 مبحث الثالثال
  الشروط الواجب توافرها في المحقق الجنائي والمتهم

، ففي مرحلة االستدالل يتم ضبط لمرحلة التي تلي مرحلة االستداللهو ا إن التحقيق
 الواقعة بمعنى جمع األدلة المشتبه لوقوعها ونسبها إلى الفاعل.

الجريمة  فهو تعزيز األدلة وتمحيصها للتحقيق من كفايتها في إثبات وقوع 1أما التحقيق
، وقد يشاركها فيه قاضي االبتدائي أصاَل النيابة العامة ونسبتها إلى مرتكبها. ويتولى التحقيق

التحقيق إذا وافق رئيس المحكمة االبتدائية على ندبة للتحقيق بناء على طلب النيابة أو المتهم 
 أو المدعى بالحق المدني.

مة على نسبة الجريمة إلى المتهم فغاية التحقيق االبتدائي هي تعزيز األدلة القائ
وتمحيصها للتثبت من كفايتها حتى ال ترفع الدعوى إلى المحكمة إال وهي مستندة إلى أسس 

 قوية من الوقائع والقانون.
ن كان األصل وجوب بناء  وهذه الغاية تكفي بذاتها إلبراز أهمية التحقيق االبتدائي، وا 

لمحكمة إال أنه ال تثريب على القاضي في طرح األحكام على التحقيقات التي تجرى أمام ا
األدلة التي يؤدي إليها ما تم أمامه من إجراءات وتأسيس حكمه على التحقيقات و بعض القضايا 

وأدعى إلى االطمئنان من إجراءات التحقيق  ،ى الحقيقةلاالبتدائية إذا بدت له هذه التحقيقات أد
البتدائي تلك األهمية البالغة فمن الواجب أن تحاط وما دام للتحقيق ا ،التي تمت أمامه الجلسة

 .2إجراءاته بعدة ضمانات تكفل الثقة بها وتضمن لها حيدتها ونزاهتها
، ولكن أكبر ن إجراءاته والمحافظة على أسرارهومن هذه الضمانات عالنية التحقيق وتدوي

ى إظهاره للحقيقة ضمان للتحقيق االبتدائي يرجع إلى المحقق نفسه فاستقامة التحقيق ومد
 يتوقفان قبل كل شيء على اختيار المحقق المحايد الذي يتمتع بقدر كاف من الكفاءة.  

والدعوى الجنائية يمكن أن ترفع في الجنح والمخالفات بناء على محضر جمع 
االستدالالت دون إجراء تحقيق قضائي من النيابة العامة، أما بالنسبة للجنايات فقد أوجب 

 العامة.رورة إجراء تحقيق من قبل سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة القانون ض
 

                                                           

أما في مواد الجنح فيكون ،من ق.إ.ج.ج على أن "التحقيق االبتدائي وجوبي في مواد الجنايات 66لقد نصت المادة  - 1
 ."اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية

 . 27، ص 2005، 1"التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتها "، ط،أشرف الشافعي، المحامي - 2
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 المطلب األول 
 الشروط الواجب توافرها في المحقق الجنائي

فن كباقي الفنون وكل فن يستدعي معلومات خاصة واستعدادًا خاصًا  1التحقيق الجنائي
من فروع  ةت مختلفة وعديدوكذا التحقيق فإن على من يتواله أن يكون على علم تام بموضوعا

 المعرفة.
 قوانـين خصوصـاا الجنـائية منـهامعـرفة ال الفرع األول:

الشك أن أولى خصائص المحقق أن يكون ملما بالقوانين الذي يقوم بمسائلة األفراد على 
أساسها وهي القوانين العقابية عمومًا واإلجرائية وأن يتابع حركة الفكر القانوني بشأنها على 

يدي الفقه والقضاء وأن يقتصر إلمامه بالقوانين الجنائية فقط، بل البد أن يكون محيطًا صع
عليه في جريمة االعتداء على موظف  ال يمكن تحديد المجني القانون المختلفة إذ فروعب

 عمومي أو استعمال القسوة إال إذا كان يعلم من هو الموظف العام من واقع القانون اإلداري.

 2الطالع على التعليمات الخاصة بالنيابة العامة :انيثـالفرع ال

جرى األمر على أن جهة التحقيق األصلية "النيابة العامة" تصدر  :التحقيق الجنائي أول:
النصوص اإلجرائية إلى واقع معاش وكيف  تعليمات تخاطب بها أعضائها تعمد فيها إلى تحويل

وألداء هذه التعليمات أهمية قصوى ألنها  ،واقعيؤدي عضو النيابة رسالته السامية في ضوء ال
 ها بين يدي عضو النيابة ليمارسها،تعرض النصوص اإلجرائية في حالة حياد تسعى وتذل

موضحة كيفية إتيان اإلجراء على مسرح الواقع مثل كيفية تحرير المضبوطات وأخذ العينات من 
يداعها ومخازن المضبوطات وما يودع المخدرات المضبوطة مثاًل وكيفية التصرف فيها وأماكن إ

جراءات استخراج الجثث وكيفية التعامل مع أعوان القضاء ومخاطبتهم وندبهم وتكليفهم  بها وا 

                                                           

، الفصل الثالث من قانون 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04من القانون رقم  5، مكرر 40، 38أنظر المواد،  - 1
كما أنها فرصة لمحاولة جمع أدلة جديدة تخدم  .34و 32و 31رجع السابق، صماإلجراءات الجزائية، عبيدي الشافعي، ال

تحقيق الجريمة التي وقعت، وجمع هذه األدلة يهدف إلى إثبات أو نفي الجريمة ونسبتها إلى المتهم بهدف محاولة الوصول إلى 
بية، دار النهضة العر  1990الحقيقة قبل وصول القضية إلى المحكمة أحمد عوض بالل، اإلجراءات الجنائية المقارنة، 

 .208ص
 ،السالف الدكر.، المتضمن ق.إ.ج.ج2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06من القانون رقم 2مكرر 40أنظرالمادة  - 2
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فالت  ،بالمهام المختلفة وقد يؤدي عدم االلتزامات بالتعليمات إلى إهدار كثير من الحقوق وا 
 .  1الجناة من المسائلة

 علــم النفـــس الث:ثالفرع ال

ووسيلته األساسية في  ،ية المحقق الجنائي الوصول إلى حقيقة الواقعة وكيفية حدوثهاغا
ع فهناك من يحاول طمس الحقيقة أو بهذا هو مناقشة أفرادها واستجالء رواياتهم بشأنها وبالط

عرضها بصورة تختلف عن كيفية حدوثها فلذاك يتعين أن يتميز المحقق باإللمام بالنفس البشرية 
ا ورغبات اإلنسان المتحكمة في تصرفاته السيئ منها والحسن ، وهذا ال يكون إال ودوافعه

باإللمام بعلم النفس وصفاء الذهن وسرعة الخاطر وقوة المالحظة وسعة االطالع على النفس 
 البشرية وأحوالها.

 أســاليب اإلجرام الفرع الرابـع:

ول إخفاء معالم الواقعة المؤثمة صراع فكري بين الجاني والمحقق يحاول فيه األ 2التحقيق
وتشويه الحقيقة والفرار من المسؤولية ويجتهد الثاني في كشف الستار عن الواقعة واستجالء 
حقيقة ما حدث وما يحيط بها من الغموض واألسرار، ولما كان الجناة يتسلحون بمنجزات 

ح بالقول أن الجريمة قد العصر إلتمام جرمهم وتتقدم طرق اإلجرام وأساليبه ووسائله مما يسم
سبقت طرق ضبطها من حيث التقدم الفني مما يكون معه على المحقق أن يتابع الحديث مما 
يستعمل كوسيلة الرتكاب الجرائم وطرقها المتعددة وتم ذلك من خالل قراءة التحقيقات المتميزة 

هذا مجاالت ومتابعة الجديد من األبحاث العلمية وطرق كشف الجريمة علميًا ويوجد في 
 وروايات وكتب متخصصة. 

 مبادئ الطب الشرعي امس:خـالفرع ال

الشك أن هناك ارتباط كبير بين الطب الشرعي وأداء المحقق يتعين أن يكون المحقق 
ملمًا بالمبادئ األولية لهذا العلم حتى يتمكن من استجالء ما تورده التقارير الطبية من 

ظرة الجثث ووصف اإلصابات فيجب اإللمام بما هو مصطلحات فضاًل عن أهميتها عند منا

                                                           

من ق.إ.ج.ج تنص "يطالب النائب العام باإلجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص  40المادة  - 1
لقانون وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة مكرر من هذا ا 40المحكمة المذكورة في المادة 

 اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية "
التحقيق كلمة مشتقة من الحقيقة، والتحقيق االبتدائي يعتبر أول مرحلة من مراحل الدعوة الجنائية فهو عدة إجراءات  - 2
 فرت عنها المرحلة الممهدة للدعوة الجنائية وهي مرحلة جمع االستدالالت.ستمحيص األدلة التي أل
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والسالح المششخن  الجرح القطعي أو اإلصابة المرضية ذو السجحات ومدخل الطلق الناري
سفكسيا الغرق أووغير المششخن و   .1الخنق ا 

 الثـقافـة العامة س:داسـالفرع ال

ن التحقيق هذا أ أي ؛قد تكون تلك الخاصية من أهم وأخطر خصائص المحقق الجنائي
ي هو مسائلة عن السلوك الذالالجنائي يتناول سلوك األفراد حتى أن فكرة التأثيم ذاتها قوامها 

، فالسلوك مرآة الثقافة والمكانة والوسط االجتماعي مما يقتضى من بالقطع رهين بثقافة األفراد
لثقافة هي جماع ما اففراد ، األالمحقق الجنائي اإللمام بثقافة مجتمعه حتى يمكنه تقييم سلوك 

أفرزه المجتمع في فترة ما من علوم وفنون وآداب واختراعات وسلوكيات وعادات وتقاليد فكلما 
زاد الوعي الثقافي لدى المحقق كان أقدر على تقييم سلوك وأقوال أفراده تقييمًا سديدًا وينزلها 

 .2منزلها الصحيح في القانون والحق والعدل

 لشخصية التي يجب على المحقق التحلي بها:الصفات ا ابع:سـالفرع ال

 الجد والنشاط: أول: 

إن مقام التحقيق الجنائي يتساوى مع مقام العبادة من أنه جد ال يحتمل هزل ويجب أن 
يستشعر كافة أطراف التحقيق أن المقام ال يحتمل إال الجدية في التناول والتعامل ، كما يجب 

متمثال في سرعة االنتقال لما لعامل الزمن من أثر بالغ  أن يكون أداء المحقق يتسم بالنشاط
كالمعاينة أو سرعة سماع شهود الواقعة قبل أن  يعمل الوقت وأصحاب الصالح  ،على الدليل

فعلهم في الشاهد وذاكرته وسرعة سؤال من قد ال تسعفه إصابته بإمكانية سؤاله في ما بعد فقد 
 . 3يشير أو يلمح إلى الجناة مثال 

 : يا: الصبر وطول األناةثان

إذ أن فقدان ذلك قد يفسد ،يحتاج إلى قدر كبير من الدقة  بصبر يتعين أن يتميز المحقق
أو يفرغه من مضمونه فما الطائل وراء معاينة غير دقيقة أو تفتيش غير متقن أو أقوال بغير 

كأنها حقيقة مناقشة كافية أو تمحيص أو ادعاء بواقعة غير حقيقية ال تمحص بدقة تبدو و 

                                                           

 .17والدراسات الميدانية عبر الزمان والمكان، بيروت، صمفاهيم القانونية لحقوق اإلنسان،المقاالت ال،الحاجساسي سالم  - 1
 .94، ص 88رقم  ،1988، 2محمود نجيب حسني، شرح اإلجراءات الجنائية، ط - 2
، القسم األول،  7، ط1993أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، القاهرة،  دار الطباعة الحديثة  - 3

، 1؛ والمستشار عدلي خليل، استجواب المتهم فقها وقضاًء، القاهرة، مؤسسة سعيد للطباعة، المكتبة القانونية ، ط137ص 
 .7، ص1986
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طمسا لجريمة كاالدعاء بسرقة أموال من أمين عليها اختلسها أو افتعال حوادث الحريق 
 لالحتيال على شركات التأمين مثاًل أو افتعال الجروح واإلصابات إلسقاط دليل كاالعتراف. 

 : ثالثا: الهدوء ورباطة الجأش
لثبات رائده فال يجعل كي يتمكن المحقق من إدارة التحقيق بمهارة يجب أن يكون ا

لكا لزمام نفسه ن يكون ماأ، و عليه  كالجزع والفزع واالشمئزاز للمؤثرات الخارجية أي سلطان
، فال يجعل لها دخال في عمله فان ذلك قد يؤثر على حواسه ودرجة مسيطر على عواطفه

ا مم ،والخطل في األداء لغضبتصوره وحسن تقديره لألشياء مما يؤدي به إلى مواطن ا
 يضطرب معه التحقيق وتضيع الحقيقة من بين يديه.

  الحيدة:رابعا: 
خطر صفات المحقق إذ هي تشكل العمود الفقري لتكوين ألعل تلك الصفة هي أهم و 

وهي موقف عقلي ونفسي يتعين على المحقق أن يلتزم به ويحمل نفسه عليها  1المحقق الجنائي
ن بها المحقق إيمانا عميقًا ويتعامل مع المتهم منطلقا وقوامها "قرينة البراءة " التي يجب أن يؤم

 شير إليه.يفيها مهما كان ظاهر األمر و 
إذ أن الحقيقة كثيرًا ما تكون متوارية ال يجلوها أي محقق محايد إذ أن شر ما تصاب به 

إذ أن المحقق إذا كون الرأي قبل التحقيق فقد ضرب ،عدالة جنائية هو تكوين الرأي مسبقًا 
دالة في مقتل ألن الرأي اقتناع برؤية فإذا كونت قناعتك ورؤيتك شأن الواقعة قبل التحقيق الع

أن  ففيما التحقيق وما الحاجة إليه آنذاك ، والحيدة ال يكفي أن تكون بين جنابتك بل ال بد
 ثلين أمامك ال بد أن يشعروا بحيدتك وأن ال يبدو منك ما تنال بهمتتعدى إلى أطراف النزاع الم

من قناعتهم بها ورحم اهلل الفاروق قاضي اإلسالم رضي اهلل عنه وأرضاه إذ قال "ساوين 
الخصوم في لفظك ولحظك" ويجب أن ال تجرك صورة الواقعة الظاهرة إلى ما يجرك إلى 
التعامل مع الواقعة بتصويرها المظاهر بل البد أن تستجمع أطرافها وتعيد نسج خيوط حقيقة 

مسبق لديك عنها إال من خالل ما يسفر عنه الدليل المشمول مما تجريه حدوثها دون تصوير 
 .2من تحقيقات

 

                                                           

 من الضمانات التي يثبتها مبدأ استقالل القضاء. والحيدة - 1
 .8المستشار عدلي خليل، استجواب المتهم فقها وقضاًء، المرجع السابق، ص - 2
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 إدارة التحقيق الجنائي البتدائي امن:ـثالفرع ال
 التحقيق الجنائيأول: 

سنادا وأخيرا تكييفا   هو مجلس قضاء محله البحث عن الحقيقة بشأن الواقعة المطروحة حدوثا وا 
 .الجنائي و هو المسؤول عن إدارتهامحقق ورئيس هذه الجلسة هو ال

 مكان التحقيقثانيا: 

كل مكان يصلح إلجراء التحقيق فيه يمكن أن يكون مكان للتحقيق فال يوجد مكانا معينا 
فقد  1يتعين إجراء التحقيق به وتحديد المكان هو أمر يخضع لتقدير المحقق وظروف الحال

ن كان األفضل دائما أن يكون مكان الواقعة أو محل الحادث أو قسم  الشرطة أو مقر النيابة وا 
وأفضل األماكن هو مقر النيابة ولكن يشترط دائما أيا ما اإلمكان، ريكون مكانا  حكوميا بقد

لمحقق هو الذي يملك دون غيره لكان مكان التحقيق فال بد أن يكون تحت السيطرة الكاملة 
اقتحامه أو اتخاذ أي أمر داخله إال بإذن  سلطة السيطرة على المكان ويمنع أي آخر مكان عن

 المحقق وموافقته على تواجده بداخله.
 زمان التحقيق:ثالثا: 

أو  2ال يوجد زمان معين إلجراء التحقيق فيجوز البدء فيه في أي وقت من ساعات الليل
ليل حاسما بشأن الد االنهار إال أنه يتعين مالحظة أن سرعة الشروع في التحقيق قد يكون عنصر 

واستقامته أو فقدانه وضياعه فيتعين على المحقق أن يبادر فورا بمباشرة التحقيق فور إبالغه 
بالواقعة الجنائية دون انتظار أو تمهل أو تكاسل وال يوجد مدى زمني لفترة التحقيق فيتعين 

 ا استغرق من وقت أو جهد محتمل.ماالستمرار فيه طالما توافرت القدرة على ذلك مه
 :نطاق التحقيق :رابعا 

                                                           

"يجوز تمديد االختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04من القانون  40/2المادة  - 1
تنظيم، في جرائم المحذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق ال

 باألنظمة المعالجة اآللية في المعطيات  وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
، المتضمن تحديد 2006/ أكتوبر 05فق ، الموا1427رمضان  12المؤرخ في  06/348أنظر أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 م ق.إ.ج  37االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، في هامش المادة 
ولما ثبت، في قضية الحال، أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها، األمر الذي أدى بمأموري الضبطية القضائية  - 2

قوع الجريمة، ليال وخارج الوقت القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق، لكن برضا إلى تفتيش المنزل، مكان و 
وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي ال ينافسه فيها ابنه المتهم.ومن ثم فإن قرار غرفة االتهام والقاضي 

 .213، ص 1997،  02، م، ق، ع، 30/07/1997جنائي: يش في محله مما يستوجب رفض الطعن، بصحة إجراءات التفت
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ال شك أن التحقيق ينصب أساسا  على الواقعة المادية وحدوثها وتصوير ذلك الحدوث 
وكذا إسنادها إلى فاعلها واستقامة هذا اإلسناد فال بد أيضا أن يتناول التحقيق الجانب  1ودليله

قد يكون المعنوي في الجريمة  إذ يشكل القصد الجنائي  هو أحد أركان  أي اتهام جنائي ، و 
، فاالعتداء المزهق للروح قد يكون مًا في التكييف القانوني للواقعةتصويره الصحيح عنصرًا حاس

عمدًا كالقتل أو ما وراء العمد كالضرب المفضي إلى الموت أو الخطأ كالقتل  الخطأ والفعل 
هو أمر المادي قد يكون متماثل في الحاالت الثالث ولكن األمر الفارق هو القصد الجنائي و 

داخلي يبطنه الجاني تنبئ عنه إمارات خارجية وهي التي تكون محل التحقيق ومدار السلوك 
ن كان الباعث ليس ركنًا في الجريمة الجنائية إال أنه يتعين على المحقق  وهدفه كما أنه وا 
الجنائي بحثه وتناوله لما له من أثر في التقدير القضائي للعقوبة إذ أن القتل للسرقة أو 
لالغتصاب يختلف عن القتل للعار أو للثأر أو للشرف أو لرد االعتداء ، كما يتعين أن يتناول 

وكذا  ،التحقيق الظروف المشددة أو المخففة كعذر االستفزاز في جريمة القتل عند التلبس بالزنا
كل تلك  ،وموانع العقاب كالجنون والعته ،أسباب اإلباحة كالدفاع الشرعي وحالة الضرورة

 ألمور يجب أن تكون ضمن نطاق التحقيق الجنائي حتى يكون متكاماًل.ا
 المطلب الثاني

 الشروط الواجب توافرها في المتهم 
البد من توافر عدد من الشروط باكتمالها يمكن أن  2لكي يكتسب الشخص صفة المتهم

لباسه ثوب االتهام من قبل السلطة المختصة بذلك  ويكتسب تتحرك الدعوى الجنائية ضده وا 
 بذلك مركزًا قانونيًا يكسبه بعض الحقوق ويلقي عليه بعض االلتزامات وهذه الشروط هي: 

 وقوع جريمةالفرع األول: 

إذا لم يكن  وقوع جريمة شرط أساسي لمباشرة إجراءات التحقيق بغية الوصول لمرتكبها   
 راءات ، فاألصل أن الشخص ال يكتسب صفة المتهم إال إذا اتخذ ضده إجمعروفاً 

 .1من إجراءات التحقيق بوصفه فاعاًل للجريمة أو شريكًا في ارتكابها  

                                                           

، ص 2005األدلة الجنائية، طمفتش المباحث الجنائية "التحقيق الجنائي والتصرف فيه و  ،أحمد البسيوني أبو الروس - 1
103." 

أحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، دراسة  -2
 .2007، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،124صنة،مقار 
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كانت هذه الجريمة تامة أم على صورة شروع ويستوي فيذلك أن تكون الجريمة من نوع سواًء أ
الجناية أو الجنحة أو المخالفة عمدية كانت أم ارتكبت بطريق الخطأ معاقبًا عليها بموجب 

 بالقوانين المكملة له.قانون العقوبات أو 
 الجنائية تحريك الدعوى الفرع الثاني:

ال يكفي وقوع جريمة حتى يكتسب مرتكبها صفة المتهم بل البد من تحريك الدعوى 
الجنائية قبله بوصفه فاعاًل للجريمة التي وقعت أو شريكًا في ارتكابها. وتحريك الدعوى الجنائية  

التهام أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة يكون بأي عمل من أعمال التحقيق أو ا
ن كان بحسب األصل من اختصاص النيابة العامة إال أنه من  المختصة وتحريك الدعوى وا 
الممكن أن تحرك الدعوى الحنائية من قبل المحاكم في أحوال التصدي وجرائم الجلسات أو 

 . 2المدعى بالحقوق المدنية وفق شروط معينة
بأن الخصومة  3عوى الجنائية بأعمال االستدالل، وقد قضت محكمة النقضوال تتحرك الد

الجنائية ال تنعقد وال تتحرك الدعوى إال بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه 
لهذا الغرض وال تعتبر الدعوى الجنائية قد بدأت بأي إجراء تقوم به سلطات االستدالل ولو في 

 بالجريمة.حالة التلبس 
 أن يكون إنساناا حياا  الفرع الثالث:

إن اإلنسان هو الكائن الحي الذي يكون محاًل للمسؤولية الجنائية وهو الكائن الحي الوحيد 
الذي ترفع عليه الدعوى الجنائية إذا ما ارتكب جريمة، وبالتالي فهو الذي يصح أن يكون متهما 

 .4و الجماداتفال ترفع الدعوى الجنائية على الحيوانات أ

                                                                                                                                                                                           

األصل أال يطلق على الشخص صفة متهم إال إذا اتخذ ضد إجراء من إجراءات التحقيق ومع ذلك فإن قانون منع الجرائم  - 1
نه لم يأت أضفى صفة المتهم على من يوجد في حالة من الحاالت التي حددها هذا القانون حتى لو ثبت أ 1954لسنة  7رقم 

/ب من ذات القانون على أنه ليس من الضروري في اإلجراءات التي تتخذ 45فعاًل أو أفعااًل إجرامية حيث تنص المادة 
 بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعال أو أفعااًل معينة.

مة المرتكبة جنحة أو مخالفة فال من قانون اإلجراءات الجنائية المصري ويجب أن تكون الجري 232فحسب نص المادة  - 2
 يجوز االدعاء المباشر إذا كانت الجريمة المرتكبة جنائية.

رقم  32مجموعة أحام النقض س 1981مايو 4،  148ص 19مجموعة أحكام النقض س  1968فبراير  5نقض  - 3
 .148ص
 نشر اإلسكندرية.، دار الجامعة الجديدة لل181ص  1997جالل ثروت، "نظم اإلجراءات الجنائية"  - 4
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وال بد أن يكون هذا اإلنسان حيًا فال ترفع الدعوى الجنائية على إنسان ميت فإذا ما 
بوشرت اإلجراءات ثم تبين لسلطة التحقيق أن من تجرى مالحقته ميتًا أو مات أثناء ذلك فإنه 

 يمتنع عليها مواصلة التحقيق ويتعين عليها إسقاط دعوى الحق العام عنه لوفاته.

 أن يكون معيناا الرابع:  الفرع
البد أن يكون المتهم معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة فقد تباشر إجراءات التحقيق ضد مجهول 
إال الدعوى الجنائية ال ترفع على مجهول وهذا ال يعني أن يكون معروفًا باسمه بل يكفي أن 

صاح عنه وقد ينتحل يكون معينًا بذاته فقد يقبض على شخص ويتعذر معرفة اسمه لرفضه اإلف
اسمًا آخر غير اسمه الحقيقي وهنا تتخذ السلطة المختصة بالتحقيق ما تراه مناسبًا للتأكد من 

 هويته وتصحيح االسم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
 أن يكون متمتعاا باألهلية الجنائية الفرع الخامس:

بملكات ذهنية طبيعية وأن هذه األهلية اإلجرائية تتطلب أن يكون هذا الشخص متمتعا 
يكون قد بلغ سن معينة وقت ارتكاب الجريمة حتى يالحق جنائيًا وبالتالي يكتسب صفة 

 .1المتهم

فال بد أن يكون المتهم سليمًا من الناحية العقلية والنفسية من إبداء دفاعه وقت رفع 
ون مباشرة الدعوى فلو ارتكب شخص جريمة وهو في حالة جنون مؤقت فإن ذلك ال يحول د

، ألنه وقت رفع الدعوى كان قادرًا 2إجراءات الدعوى الجنائية ولو ثبت فيما بعد انعدام مسؤوليته
 على الدفاع عن نفسه.

ذا ارتكبت الجريمة وبعد ذلك أصيب مرتكبها بعاهة عقلية فهنا يرجأ رفع الدعوى إلى أن  وا 
الدعوى فيمكن أن تتخذ اإلجراءات يعود لحالته الطبيعة على أن الوقف ال يشمل جميع إجراءات 

 غير الماسة بشخص المتهم إذا ما دعت الضرورة لذلك.

 الفرق بين المتهم والمشتبه فيه:أول: 

ال يكتسب صفة المتهم إال من أقيمت الدعوى العمومية ضده فكل شخص لم تحرك 
إال إذا اتصل  الدعوى الجنائية قبله ال يعتبر متهما ، وبمعنى آخر فإن الشخص ال يعد متهماً 

بالدعوى الجنائية أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي أو المحاكمة باعتباره فاعل لجريمة أو شريك 
 في ارتكابها.

                                                           

 . 125عبد الفتاح مراد، "أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيها"، ص  - 1
 .128، ص 1993عمر السعيد رمضان، مبادئ اإلجراءات الجنائية،  - 2
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: كل من يجرى معه تحريات أو استدالالت بشأن جريمة وقعت فهو المشتبه فيهأما 
، فالمشتبه بارتكابها)متدخل( ليتثنى اتهامه لقوية دالئل اتصاله بهذه الجريمة كفاعل أو شريك 

به وصف يكتسبه الشخص أثناء مرحلة االستدالل، وهي ليست في مراحل الدعوى الجنائية، أما 
محاكمة وال يعني ذلك أن كل متهم المتهم فإنه يكتسب هذه الصفة أثناء التحقيق االبتدائي وال

ه إليه االتهام  فقد البد أن يكون قد اكتسب صفة المشتبه فيه أو أن كل مشتبه فيه البد أن يوج
تحرك الدعوى الجنائية ضد فاعل الجريمة أو الشريك في ارتكابها مباشرة دون حاجة إلى إجراء 

للتحريات ويكتسب صفة ، وقد يخضع الشخص ذلك لكفاية دالئل االتهام ابتداءتحريات و 
لدعوى عالقة له بالجريمة المرتكبة فال تحرك ا، ثم يتبين أن هذا الشخص ال المشتبه فيه

 الجنائية ضده.

ن كان يكتسب المتهم حقوقًا ويفرض عليه التزامات إال أن  1ويرى البعض أن االتهام وا 
وهذا التمييز ال يؤخذ اكتساب الشخص صفة المشتبه فيه ال يكسبه حقوقًا وال يلقي عليه واجبات 

سة بحريته ؛ فأثناء خضوع الشخص إلجراءات االستدالل قد يتخذ ضده إجراءات ماعلى إطالقه
 .2كاالستيقاف والتفتيش والتحفظ

 الفرق بين المتهم والشاهدثانيا: 

مع أن كال من المتهم والشاهد يتصل بالدعوى الجنائية إال أن الشاهد ليس طرفًا فيها 
فدوره اجتماعي بحت يمكن في اإلدالء بما يعلمه عن الجريمة بوصفه أحد أفراد المجتمع الذين 

 روعوا من الجريمة.

، أما المتهم قبل أن يشرع في اإلدالء بشهادته ألصل أن يحلف الشاهد اليمين القانونيةاو 
سبة للمتهم يشكل إكراهًا فال يحلف اليمين كضمان لعدم إضعاف دفاعه وألن أداء اليمين بالن

، ومع ذلك فإن أداء اليمين ليس هو الفرق الجوهري بين الشاهد والمتهم، فقد تؤخذ شهادة معنوياً 
األشخاص دون أداء اليمين القانونية، والفرق الجوهري بين المتهم والشاهد هو إمكانية  بعض

 خضوع المتهم إلجراءات ماسة بحريته.

أما الشاهد فال يتخذ ضده مثل هذه اإلجراءات إال إذا أخل بواجبات الشهادة ، وقد تعمد 
كافية على اتهامه رغبة سلطة التحقيق إلى سماع أقوال شخص على أنه شاهد رغم أن الدالئل 

                                                           

الحماية الجنائية لحقوق ، يفهاللي عبد اإلله، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة، محمد س - 1
 .109، ص1990، جامعة عين شمس، والقانون الوضعي( رسالة دكتوراه المتهم )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي

 .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 49-35نظر المواد أ - 2
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، وبالتالي حرمانه من شاهداً منها لتأخير االتهام وأخذ إيضاحات من هذا الشخص بوصفه 
 الحقوق التي يتمتع بها لو تم توجيه االتهام له منذ البداية.

 الفرق بين المتهم والجانيثالثا: 

كافية على يختلف لفظ المتهم عن لفظ الجاني حيث أن الشخص إذا توافرت الدالئل ال
اتهامه بارتكاب جريمة معينة أو االشتراك فيها كان متهمًا ما لم تثبت صحة ترجيح ارتكابه لها 
أو االشتراك فيها بناء على األدلة  السابق جمعها ضده، فإذا ما ثبتت ضده تلك األدلة صح أن 

ن صح القول بأ ن كل جان هو يطلق عليه لفظ متهم وبناء على ذلك فإنه ليس كل متهم جانيًا وا 
 .1في األصل متهماً 

فمن تخطى مرحلة جمع االستدالالت إلى أن وصل به االشتباه إلى حد توجيه االتهام 
ومناقشته في ذلك االتهام بواسطة السلطة المختصة من خالل إجراءات التحقيق االبتدائي كان 

ذا وصل به االتهام إلى أن تعذر عليه إثبات  متهمًا منذ اتخاذ أول إجراءات التحقيق معه وا 
براءته أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي  إلى أن دخلت حوزة المحكمة المختصة كان جانيًا أمام 
سلطة الحكم التي تتولى بحث التهمة من اإلدانة أو البراءة والقضاء بما تراه أوفق لسير 

 .2العدالة
المتهم مازالت  ويظهر االختالف في مجال الحماية الجنائية لحقوق كل متهم حيث أن

نسبة الجريمة له محل مناقشة فيكون المساس بحريته الشخصية مقيد بقرينة البراءة ومشروعية 
جمع األدلة وعدم المساس بحرمة مسكنه مثاًل إال بإذن قضائي مسبب، أما الجاني فقد ترجحت 

زام إدانته فيكون المساس بحريته الشخصية في نطاق أوسع من المتهم إال أنه مع االلت
، فيرتب اإلدانة فيحال ي البراءة أو يختلف تقدير األدلةبالمشروعية حيث قد يظهر ما يرجح ف

إلى المحكمة بناء على ذلك محبوسًا مقيد الحرية إال أن المتهم قد ال يحبس حتى احتياطيًا إال 
إذا خيف هروبه أو يخشى من وجوده حرًا على ضياع األدلة إن ظهر مدى أثر وجوده حرا 

ى كشف حقيقة الجريمة على حين يتمتع كل متهم بحق الدفاع رغم أنه وجوبًا في حالة عل
 كما ال حام  ماالتهام بجناية على حين يثبت لكل من وجد أمام المحكمة الجنائية أن يستعين ب

                                                           

؛ محمد سيف؛ الحماية الجنائية -دراسة مقارنة –هاللي عبد اإلله، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي  - 1
، المرجع 1990لحقوق المتهم )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي( رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، 

 .110، 109السابق، ص
ولة لرسم معالم نظرية عامة"، خالد حسن موسى بكار، "سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، محا - 2

 . 27م، بنغازي، ص 1425التمور، 
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إجراءات، كما لهما معًا جواز سؤال  274يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إال إذا قبل ذلك م
ولكن في حدود ما يتعلق  2721أو المحاكمة م 115واء في التحقيق االبتدائي الشهود س

 بالموضوع محل المناقشة. 

 الفرق بين المتهم والمحكوم عليهرابعا: 

يدل لفظ المتهم على أنه الشخص الذي مازال يجري معه التحقيق في نسبة ارتكاب 
ن صحة إسناد التهمة إليه بارتكاب الجريمة إليه أن براءته مازالت معلقة على مدى التثبيت م

 .2جريمة معينة 
، كما أن المتهم ى مرحلتي االستدالل والتحقيق معهعلى حين أن المحكوم عليه قد تخط

، إال أن المحكوم عليه قد تخطى بدوره المرحلتين لة وسطى بين االستدالل والمحاكمةفي مرح
المحكمة فهو من أشارت إليه أدلت  فيما قبل وصوله إلى ساحة المحكمة فإذا وصل إلى ساحة

االتهام التي إذا ثبتت صحتها وشرعيتها ثبتت إدانته مما أدى إلى الحكم عليه بحيث يصبح 
 محكوما عليه إذا رجحت العدالة قوة أدلة اإلدانة عن أدلة البراءة من الجريمة.

الحقيقة، أما وتختلف حقوق منهما في بعض النقاط حيث تقيد حرية المتهم مؤقتًا لظهور   
المحكوم عليه فتقيد حريته على وجه التأقيت إال أنه تنفيذا لعقوبة ، وليس لكشف الحقيقة وقد 

مع مدة الحبس المحكوم بها فال شيء عليه، كما يملك المحكوم  المؤقتتتساوى مدة الحبس 
له خارج عليه بالحبس البسيط مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب بدال من تنفيذ الحبس تشغي

 .3إجراءات 479السجن وفق نص المادة 
 المطلب الثالث

 البتدائيأطراف التحقيق الجنائي  
الشك أن التحقيق الجنائي أطراف متصلة به كل له دور في إطار قواعد إجرائية تحكم 
سلوكه وتحدد حقوقه وواجباته وتكفل ضماناته وال شك أن إدارة هؤالء األطراف وضمان أدائهم 

جراء  في إطار القواعد اإلجرائية هو المحقق الجنائي باعتباره راعى الشرعية موضوعا وا 
 والحريص عليها واألمين على تطبيقها.

                                                           

 .24، ص 2005أحمد شوقي الشلقاني: مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجز الثاني، ط  - 1
 . 263، ص1991سليمان بارش: قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر، ط - 2
في شأن السجون، الجريدة الرسمية الليبية، العدد  1975لعام  47قانون رقم  ؛وأنظرقانون اإلجراءات الجنائية الليبي أنظر - 3

  . م1975يونيو  23هـ، 1395جمادى الثانية  31، 30
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 1قــالتحقي كـاتبالفرع األول: 
وهو موظف بالنيابة العامة يقوم بأعمال سكرتارية التحقيق من حيث تنفيذ القرارات وتدوين 

ذا المقام فعليه تدوين ما يمليه المحقق كما هو دون أن التحقيق وهي المهمة التي تعنينا في ه
التدوين تحت بصر  يكون له أي دور في الصياغة أو الترتيب كما يتعين دائمًا أن يكون هذا

وأن يقتصر دوره على هذا فقط دون أن يتدخل بأي صورة من الصور في أداء المحقق ورقابته، 
أو اإلشارة عليه بأي أمر إذ أن عليه االلتزام بدوره التحقيق أو أقوال الشهود أو تنبيه المحقق 

وعليه التوقيع في  ،دون الخروج عليه ألي سبب من األسباب ، وعلى المحقق أن يلزمه بذلك
نهاية محضر التحقيق فإن اقتضى األمر االستعانة بغير موظف النيابة لظرف طارئ يتعين 

تم التحقق من عدم وجود أي صلة له بقدر اإلمكان أن يكون أحد الموظفين العموميين وي
ثبات ذلك بالمحضر  بالتحقيق أو أطرافه ويتعين تحليفه اليمن القانونية قبل مباشرته لعمله وا 
ويلزم في األداء بما يلزم به كاتب النيابة من انضباط وعدم تدخل بأي صورة من الصور في 

المحو فإن تم ذلك سهوًا كان  مجريات التحقيق ويتعين أن يكون التدوين خاليًا من الشطب أو
على المحقق والكاتب التوقيع قرين ذلك ولكن هل يجوز للمحقق أن يتولى إجراءات التدوين 
بنفسه، لقد انقسم الفقه في ظل غياب النصوص التي تجيز أو تمنع المحقق من القيام بذلك إلى 

 ثالث اتجاهات.
، أما أصحاب  2لمحقق بنفسهذهب رأي فقهي بصحة اإلجراءات التي يقوم بتدوينها ا
 .                             3االتجاه الثاني فيرون بطالن اإلجراءات التي يدونها المحقق بنفسه

                                                           

وكذلك محاضرة عن م، 1989الندوة العربية لحماية حقوق اإلنسان في قوانين اإلجراءات الجنائية في العالم العربي، القاهرة  - 1
سرية التحقيق االبتدائي، محاضرة ألقيت على أعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للدراسات القضائية، الدورة التدريبية 

 م،)مجلة على شريط فيديو(. 1989الخامسة عشر للنيابة العمة 
دثة لضمانة حرية الفرد في التحقيق ، االتجاهات المستح343ص  313حسن المرصفاوي، مجلة مصر المعاصرة، العدد  - 2

 االبتدائي.
 .270، ص1988محمود مصطفى، "شرح قانوني اإلجراءات الجنائية" ، ط - 3
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بطالن اإلجراءات التي يدونها المحقق بنفسه إال أن هذا  1ويرى أصحاب الرأي الثالث
 محكمة النقض. أمام البطالن نسبي ال يجوز إثارته

ألخير يساير ما قررته محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن عدم وهذا االتجاه ا
استصحاب الكاتب ال يجوز أثارته أمام محكمة النقض ألول مرة فإذا كان األصل حضور كاتب 
التحقيق مع عضو النيابة في حالة االستعجال فله من االختصاص ما خّوله القانون لسائر 

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 24،31رجال الضبطية القضائية في المادتين 

 ونــالمحــام: فرع الثانيال

تجمعهم ذات الغاية وهي تحقيق العدالة ويربطهم نبل المقصد وهو تأكيد سيادة القانون 
. ذلك أن المحامي يعكف على القضية الموكل فيها 2يعينون القضاة فيقدمون لهم مادة أحكامهم

ية وآراء الفقه بشأنها عارضًا لحجج كل طرف وأسانيده باسطًا أمام ما تثيره من مشاكل قانون
. فكم من قضايا لم 3فيسهل على القاضي مهمته وينير طريقه وييسر له الوصول إلى الحقيقة

تتضح خفاياها إال بعد سماع مرافعة المحامي ومناقشته للخصوم أو الشهود أو لممثل االدعاء 
فيها مجرد االطالع على ملف القضية لكشف  أو االتهام ، وما أكثر األمور التي ال يكفي

غموض فيتبدد هذا الغموض بإلقاء المحامي الضوء على ظروف القضية ومالبساتها.وكم من 
قضايا تعثرت أمام القضاء لصعوبة ترجيح حق على آخر فأدى نقاش المحامين وتفنيد كل منهم 

المحاماة قانون المحاماة رقم  لرأي األخر وحججه إلى إظهار وجه الحقيقة. وينظم ممارسة مهنة
تستمد مكانتها من  4مهنة المحاماة. 1984لسنة  277بالقانون رقم  المعدل 1983السنة  17

 سمو مقصدها وال ينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها.

وتحقيق العدل بنصره المظلومين ورد  ،وألن غاية المحامي المساهمة في إحقاق الحق
بإسماع صوتهم للعدالة وتقوية حجتهم ودفع كيد الظالمين عنهم  ،هاالحقوق المغتصبة ألصحاب

                                                           

اإلجراءات  محمد زكي أبو عامر،؛ 405ص ،16،1985رءوف عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، ط - 1
 ،عبد الرءوف مهدي ،368، ص1993مبادئ اإلجراءات الجنائية،  ،نعمر السعيد رمضا؛. و 598، ، ص1982الجنائية، ط

                                                                                                                           .                                                                              203، ص1995شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، ط
 .21كنوز المحاماة ترجمة حسن الجداوي ومحمد عمر، ص - 2
 .116، ص1979علم النفس القضائي ،،رمسيس بهنام - 3
منظمة المحامين لناحية  ،، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1991يناير  08، المؤرخ في 04 -91القانون رقم  - 4
 .1لجزائر،العددا
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اكتسب المحاماة مكانتها الرقيقة من نبل مقصدها وسمو غايتها حتى أصبحت شرفًا يعتز به كل 
 منتسب إليها وصارت طموحًا يسعى لتحقيقه كل من فطر على الغيرة على الحق.

جل الكالم صناعته سيان عنده الدفاع ليس كما يتصور البعض مجرد ر  ،فالمحامي إذن  
عن الحق أو الباطل يستعين بعلمه لينصر باطل موكله على حق خصمه يسعى ليفلت المجرم 

 . 1من العقاب فالمهم عنده الحصول على األتعاب
فمثل هذا القول يصدر عن عدم فهم لطبيعة عمل المحامي وعدم إدراك لشرف الرسالة 

ات القضاة لتحقيقه، فلئن شاع لدى البعض شبهة التشكيك في التي يناضل المحامون في ساح
لى أنفسهم فإن هذه الشائعة ال تنال  نزاهة المحامي نتيجة لسلوك قلة ممن يسيئون إلى المهنة وا 

 مع ذلك من شرف المهنة وسمو رسالتها.
وهو الرجل الذي يسعى دوما لتحقيق العدالة هو دائما   بل يمكن القول بأن المحامي

تها فموكله الذي يخسر القضية ال يسلم أبدًا بحق خصمه وينسب الخسارة لتقصير ضحي
 محاميه. 

 ود ــــــالشه: فرع الثالثال
وهم عمدة الدليل في التحقيق الجنائي ومن أقوالهم يستجمع المحقق حقيقة الواقعة وكيفية 

لتصوير السابق في حدوثها فيتعين االستماع إلى أقوالهم مهما كانت غريبة أو مختلفة عن ا
اإلبالغ عن الواقعة ومناقشتهم عن تلك األقوال وعدم المصادرة على روايتهم أو توجيه أي لوم 
أو تأديب أو تكذيب ألي أقوال تساق على ألسنتهم بل استجالء حقيقتها وتوضيحها ثم مواجهتهم 

أو القولية السابق  بعد ذلك بما يتصادم مع تلك األقوال من ماديات الواقعة أو األدلة الفنية
 إيرادها بالتحقيق بدون إبداء انفعال أو موقف مسبق من تلك األقوال.

 : سماع الشهودأول

 قالتعريف بالشهادة كإجراء من إجراءات التحقي 

هي اإلدالء بمعلومات الشاهد المتعلقة بالجريمة وذلك أمام سلطة التحقيق، بالشكل القانوني 
اءات التحقيق وللمحقق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه هو الذي يضفي عليها صفة إجر 

سنادها إلى المتهم أو  من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وا 

                                                           

 .11آراء متناثرة عن مهنة الجبابرة مقال منشور بمترجم كنوز المحاماة، ص  حسن الجداوي، - 1
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ذا طلب الخصوم من المحقق سماع شاهد آخر فله أن يسمع شهادته كما  110براءته منها م  وا 
 .1دم الفائدة من سماعهمله أال يستجيب لطلب الخصوم إذا رأى ع

وتقوم النيابة العامة بإعالن الشهود وتكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة 
أيضًا حينما يكون  2رجال السلطة العامة وتتولى النيابة العامة هذا اإلعالن والتكليف بالحضور
ن الشهود الذين يقرر التحقيق يباشر بمعرفة قاضي التحقيق وفي هذه الحالة تلتزم النيابة بإعال

القاضي سماعهم. على أنه حضر أحد الشهود من تلقاء نفسه ودون إعالن فللمحقق أن يسمع 
 .111/2شهادته على أن يثبت حضوره التلقائي بالمحضر م

وقد اوجب القانون على كل من دعي للحضور أمام سلطة التحقيق سواء أكانت النيابة 
لشهادة بناء على الطلب المحرر غليه أو المعلن رسميًا له أن العامة أم قاضي التحقيق لتأدية ا

ال جاز الحكم عليه من القاضي الجزئي إذا كانت النيابة هي التي تباشره  يلتزم بهذا الواجب وا 
 بغرامة.

ويالحظ أن هذه اإلجراءات ال تتخذ إال بالنسبة لعدم الحضور رغم اإلعالن الرسمي 
السلطة العامة ولذلك فإن عدم الحضور بعد التنبيه عليه  بطريق المحضرين أو بواسطة رجال

من المحقق ال يخوله اتخاذ اإلجراءات السابقة وغنما يتعين عليه في هذه الحالة إعالنه بواسطة 
 المحضرين أو رجال السلطة العامة.

 طريقة الستماع للشاهد ثانيا:
 وسكنه وعالقته بالمتهم.يطلب المحقق من الشاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته  -1

فيجب على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية وهي  3إذا كان الشاهد قد بلغ أربع عشرة سنة -2
انه يشهد بالحق وال يقول إال الحق وكل الحق، كل ذلك قبل اإلدالء بشهادته وعلى المحقق 

ين وتكون إثبات ذلك في محضره ويجوز سماع شهادة من هم دون الرابعة عشر بدون حلف يم
شهادتهم على سبيل االستدالل، كذلك عدم تحليف المحقق للشاهد اليمين القانونية يترتب عليه 

نما تؤخذ على سبيل االستدالل .  عدم اعتبار الشهادة كدليل إثبات وا 

ذا أمتنع الشاهد   -3 يدلي الشاهد بمعلوماته ويجيب على األسئلة التي يوجهها المحقق إليه وا 
عن اإلجابة في غير األحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في  عن حلف اليمين أن

                                                           

 ، أحكام النقض المصرية.217رقم  3مجموعة األحكام س، 3/3/1953أنظر الطعن بالنقض   -1 

 .25لطة التحقيق، رسالة دكتوراه، ص الحماية الجنائية وسرية التحقيق االبتدائي،حقوق الدفاع أمام س ،عويس دياب - 2
 3/5/1943أنظر نقض  ،والعبرة بالسن بصدد حلف اليمين هي بوقت أداء الشهادة وليس بتاريخ الواقعة التي يشهد عليها -3 

 .251رقم  ، 54ص 1القواعد ج 
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الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بالحبس لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة 
ذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل االنتهاء من التحقيق يعفى من  ال تزيد على ستين جنيهًا وا 

وهذا الحكم يقبل الطعن وفقًا للطرق المقررة  119وم عليه بها كلها أو بعضها مالعقوبة المحك
 .120م في القانون 

يجب أن يسمع المحقق شهادة كل شاهد على إنفراد ومخالفة هذا الواجب ال يترتب عليها  -4
نما تؤثر على قيمة الدليل 1بطالن المستمد من الشهادة ويجوز للمحقق أن يواجه الشهود  وا 

منها ويثبت ذلك  االنتهاءبعضهم ببعض أو بالمتهم وسواء كان ذلك أثناء سماع الشهادة أم بعد 
 في محضره.

تدون شهادة الشاهد كتابة بالمحضر وكذلك البيانات الخاصة به بغير كشط أو تحشير وال  -5
ال إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد ويوقع على تصحيح أو شطب أو تخريج إ أييعتمد 

قراره بأنه مصرا عليها، فإن امتنع  الشهادة كل من القاضي والكاتب والشاهد بعد تالوتها عليه وا 
عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر وع ذكر األسباب 

تب إمضاءه على كل صفحة أوال بأول التي يبديها. وفي كل األحوال يضع القاضي والكا
 .114م

ال يجوز رد الشهود ألي سبب من األسباب نظرًا ألن الشهادة هي دائمًا خاضعة لتقدير  -6
 .288ويسمع المدعي المدني كشهادة بعد تحليفه اليمين م 285المحقق والمحكمة م

 :من يحق لهم المتناع عن الشهادة ثالثا:
ضد المتهم إذا كانت تربطه به صلة قرابة من الدرجة  يحق للشخص االمتناع عن الشهادة

الثانية، كذلك صلة الزوجية تعطى للشخص حق االمتناع عن الشهادة ولو بعد انقضاء رابطة 
 :2الزوجية وذلك بالشروط اآلتية

 أال تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره األقربين. -1
 د هو المبلغ عنها.إذا لم يكن الشاه -2

                                                           

ائي "، مجلة مصر المعاصرة "االتجاهات المستحدثة لضمانات الحرية الفردية في التحقيق االبتد ،حسن صادق المرصفاوي - 1
 م.1963، يوليو 313إلى  54من 

الحماية الجنائية وسرية التحقيق االبتدائي،حقوق الدفاع أمام سلطة التحقيق، رسالة دكتوراه، المرجع  ،عويس دياب  - 2
 .26السابق، ص 
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ن لم يكن له االمتناع عن الشهادة  -3  .286مأن تكون هناك أدلة إثبات أخرى وا 
 الخبراء الفرع الرابع:                             

من غير  1قد يستدعي التحقيق فحص مسألة فنية يتم اللجوء بشأنها إلى خبير متخصص
رعي قسم أبحاث التزوير والتزييف والمعمل الخبراء الملحقين لمعاونة القضاء كالطب الش

فإذا رؤى اللجوء لغيرهم لتشكيل لجان متخصصة للفحص  -الجنائي ومكتب خبراء وزارة العدل
المالي أو التجاري أو المباني المنهارة أو السفن الغارقة أو حوادث القطارات وما شابه فيتعين 

واجبًا في خدمة العدالة ويتم حليفهم التعامل مع الخبراء على أنهم أناس متخصصين يؤدون 
اليمين القانونية قبل مباشرة المأمورية وتمكينهم من اإلطالع على التحقيقات. وقد يسمح لهم 
بمناقشة بعض أطراف الدعوى أو استيضاحهم عن ما يعين لهم من استيضاحات ولكن دون 

كشهود في الدعوى ويتم  وبعد تقديم التقرير فإذا رؤى مناقشتهم فيه فيتعاملون -حلف يمين
 . 2سؤالهم تبعًا لقواعد سؤال الشهود

 

                                                           

م، وكذلك محاضرة عن 1989العربي، القاهرة  الندوة العربية لحماية حقوق اإلنسان في قوانين اإلجراءات الجنائية في العالم - 1
سرية التحقيق االبتدائي، محاضرة ألقيت على أعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للدراسات القضائية، الدورة التدريبية 

 م،)مجلة على شريط فيديو(. 1989الخامسة عشر للنيابة العمة 
 . 148، ص 1995جراءات الجزائية الجزائري،" د، م،ج"، المبادئ األساسية في اإل ،إسحاق إبراهيم منصور - 2
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 لرابعالمبحث ا
 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق 

ن كان تمهيدًا إال أنه ضروري، حيث ال يمكن  عنه  اءناالستغأن تناولنا لهذا المبحث، وا 
الحقوق ألنه به يتم تحديد إطار البحث من جهة ثانية نعرف بداية حق المطالبة بتلك 

 والضمانات المخولة قانونًا ألولئك األشخاص.
فبمعرفتنا للمتهم، وبداية االهتمام، وانتهائه نعرف من هم األشخاص الذين جاءت 
النصوص القانونية لحمايتهم، وضمان حريتهم وحقوقهم كما أنه بمعرفة الوقت الذي يبدأ  فيه 

ا وسرى مفعولها، وله حق االحتجاج الشخص بأن حقوقه وضماناته قد بدأ أثره أاالتهام ينب
 والمطالبة بإبطال إجراء حال انتهاك حقوقه أو إحباط أوجه دفاعه.

أما التحقيق االبتدائي فإنه بمعرفته وتمييزه عن غيره من التحريات األولية والتحقيقات 
ى جهة النهائية نعرف بأن المتهم ال زال أمام جهات التحقيق األصلية وأن قضيته لم تحل بعد إل

 .1الحكم، وأن الضمانات المخولة له قانونا في هذه المرحلة ال زالت سارية
أما دراسة النظم اإلجرائية فأوجبتها الحقوق والضمانات في تلك النظم، ذلك ألن ضمانات 
المتهم في النظم االتهامي ليست كضمانات المتهم في نظام التحقيق والتنقيب، وأن الضمانات 

ليست كالموجودة في النظام المختلط، إلى جانب أن معرفة النظام اإلجرائي  الموجودة في هذين
الذي كان موجودًا في الجزائر مهم جدًا لكي نعرف هل قانونا تطور فعال نحو البحث عما يؤكد 
ضمانات الحقوق و الحريات أم غير هذا، حيث أن االتهام صفة طارئة يوصف بها الشخص 

وهو ناتج عن تضاد بين  -الظاهر فيها أن تذهب إلى إدانته-بعد توافر مجموعة من األدلة
حماية الحريات الفردية واألصل في االتهام البراءة   من جهة والمحافظة على المصلحة 

 االجتماعية والنظام العام من جهة ثانية.
هذا التضاد أوقع المشرع قبل الجهة القضائية التطبيقية في حيرة من أمره حيث اإلنسان  

ال يصدر حقه بعد حكم قضائي نهائي يدينه، ولكن الدالئل وضغوط مصلحة المجتمع الز 
تستلزم عليه التدخل والمساس بحريته ولو بقدر ضئيل ليستوفي معه الجهاز القضائي إجراءات 

 البحث والتحقيق، لينال المتهم جزاءه إن ثبتت إدانته وتأكدت.
همين، حيث أن عدم التأكد من اإلدانة ومن هنا برزت فكرة الضمانات ووجدت حقوق المت 

جراءات قصيرة المدة تزداد سعة  جعلت المشرع يسعى إلى تقييد قاضي التحقيق  بقيود وا 
                                                           

 .39، ص2002، 2"التحقيق القضائي"، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ط، أحسن بوسقيعة - 1
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ر من ، تبعًا لنوع المجتمع وتطوره العلمي والثقافي ، فكلما كان المجتمع متطورًا وعلى قدوضيقاً 
، أما إذا اإلجراءاتلتحقيق وقلت مدة ، وبالتالي القيود على جهة االثقافة زادت الحريات وكثرت

كان المجتمع بدائيًا على درجة كبيرة من الجهل، فإن حريات أفراده تتقلص ، ويطلق العنان 
لجهة التحقيق لتقوم بإجراءاتها دون قيد أو شرط، إال ما عّد انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية، 

لتغيير والتعديل بالمقارنة مع غيرها من الجنائية كثيرة ا اإلجراءاتاألمر الذي جعل قوانين 
 القوانين األخرى.

للشخص مرحلة  -أي االتهام –مما سبق يتجلى لنا هذا الوصف الطارئ والمؤقت 
رادة توقيع الجزاء على المذنب.1انتقالية بين وصفين دائمين  ، أساسه هو ارتكاب الجريمة وا 

يعد كذلك؟ وهل بمجرد هذا االرتكاب ولكن هل كل شخص ارتكب جريمة أو أخل بالنظام العام 
يتحلى الشخص بهذا الوصف؟ أم أن هناك سلطة مالكة له؟ وهل إذا ما وصف الشخص به 

 استقر أمره وثبت حاله عليه؟ أم يزول بزوال سببه؟.

 هذا ما سنبينه ونبحثه في المطالب التالية:

 المتهم. تعريفالمطلب األول: 

 سلطة المالكة له.المطلب الثاني: بداية االتهام وال

 المطلب الثالث: انتهاء االتهام.

 المطلب الرابع: الحبس المؤقت، هل يتعارض مع قرينة"براءة المتهم"؟

 المطلب األول
 مــريف المتهــتع 

إن الشخص قد يرتكب الجريمة وال ُيعلم أمره أصاًل ، وتارة قد يكشف بعد مدة نتيجة 
كبيها، أو يكون كشفه نتيجة لبالغ أو شكوى تقدم بها تحريات الضبطية وبحثها عن الجرائم ومرت

المتضرر أو غيره، وعند جمع الضبطية لالستدالالت الالزمة للتحقيق وجدت التحقيق بطلب 
 .2افتتاحي من النيابة قصد التثبت والتحقيق في تلك الجريمة ومدى نسبتها إلى ذلك الشخص

                                                           

هذان الوصفان يستمر الواحد منهما مع اإلنسان حتى يأتي دليل يقيني آخر يناقضه، فاصل براءة اإلنسان هو مبدأ يقيني  - 1
ذا ُحكم على اإلنسان صار محكومًا عليه وُمدانًا واستمر على ذلك بقية حياته، فلو طال  ال ينقضي إال بحكم نهائي بات، وا 

 وتناسى الناس ونفذت العقوبة ما ذهبت على الشخص صفة اإلدانة.
 ،1999الطبعة األولى، ،121صجياللي بغدادي، "التحقيق، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية"، -2

 طني األشغال التربويةالديوان الو 
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أن وصفه هذا يختلف من مرحلة إلى فهل الشخص منذ ارتكابه للجريمة يعد متهمًا؟ أم 
 أخرى؟

فالناظر مثاًل إلى القانون  السعودي يجد أن الذي يقوم بالتحريات والتحقيقات رجل واحد،   
وهو رجل األمن، ومنذ ارتكاب الجريمة والشرطة في التحقيقات والتحريات وجمع األدلة يعتبر 

الف في مراحل الدعوى حتى ، ومن ثم فال فصل عندهم وال اخت1الشخص في حالة اتهام
 المحاكمة.

ن شابه بعض األحيان في عدم التفرقة بين  بينما الناظر إلى القانون السوداني يجده وا 
ن لم يميز المتهم عن المشتبه فيه  بعض المجرمين، إال أنه خالفه أحيانًا أخرى ، حيث أنه وا 

وأقامه بناء على ما يتوافر ضد كل  وفقًا للمرحلة التي يوجد فيها كال منهما إال أنه أسس التمييز
منهما من أدلة، فإذا لم تتوافر ضد الشخص دالئل قوية وكافية التهامه كان مشتبهًا فيه، أما إذا 
قام رجال الضبطية بالبحث والتحري وجمع األدلة وتوصلوا إلى دالئل كافية لالتهام انتقل 

ن بقي في ن فس الرحلة اإلجرائية ولو قبل الشخص من وصف االشتباه وصار بذلك متهمًا وا 
وتستهدف التحريات التي تجريها  »تحريك الدعوى، وفي هذا يقول محمد محي الدين عوض: 

 الشرطة إلى غرضين أساسيين:

: التعرف على مرتكب الفعل من بين أفراد الجمهور ، وللضابط المسؤول عن نقطة أولهما
صله إلى معرفته والكشف عنه، ومتى وجمع المعلومات وما يو  اإلجراءاتالشرطة أن يتخذ 

توصل إلى ذلك وكانت لديه كفاية على اتهامه فإن له أن يلقي القبض عليه أو أن ينيب غيره 
من مرؤوسيه في ذلك، وليس له أن يفرج عنه بعد ذلك إال بناء على تعهد أو كفالة أو أمر 

 .  2.ا.ج.ج42خاص من القاضي  المادة 

 التي تؤيد االتهام قبله.: جمع االستدالالت ثانيهما

                                                           

 وما بعدها. 32، ص1976الرياض،  ،النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية أحمد عبد العزيز األلفي، - 1
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2

ديسمبر  24المؤرخة في  84، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20رخ في المؤ  22-06 والمتمم بالقانون رقم
2006. 
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والفرض األول يتحقق عن طريق االشتباه وجمع المعلومات واإليضاحات بتحويل هذا 
االشتباه إلى اتهام، والفرض الثاني يتحقق عن طريق سماع شهود االتهام واكتشاف األدلة 

 .1«المادية 

ال يمكن  112إذا تبين أن التحري الذي يجري بمقتضى المادة »وفي مكان آخر يقول: 
أن يتم خالل أربع وعشرين ساعة من وقت وصول المتهم أو المشتبه فيه إلى نقطة الشرطة، 

 .2«فيجب على الضابط المسؤول عن نقطة الشرطة إطالق سراحه أو اإلفراج عنه

أما المتفحص في أصول المحاكمات الجزائية العراقي فيجد أن القانون قد فرق بين من 
تبه فيه، فالشخص في نظر هذا القانون منذ أن تبدأ تدور حوله الشبه أو يقوم بين المتهم والمش

يظن فيه وحتى المحاكمة يسمى متهمًا أو مشتبهًا فيه، والجانب العملي عندهم سار على هاتين 
، فالشخص قد يسمى متهمًا والقضية الزالت في 3التسميتين معًا دون تمييز بين مرحلة و أخرى 

 سمى بهذا االسم أيضًا بعد توافر األدلة ضده وتوجيه التهمة نحوه.                                                              حال تحريات أولية، وي

أما الناظر إلى القانون السوري مثاًل يجد أنه قد أعطى المتهم وصفًا خاصًا ولمرحلة خاصة، 
مًا بجناية ،أما من أقيمت ضده فالمتهم هو الشخص الذي أقيمت ضده الدعوى وكان مته
 .4الدعوى وكان متهمًا بجنحة أو مخالفة سمي ظنينًا ال متهماً 

في الدعوى العمومية،  5وهذا ما انتهجه جالل ثروت وسلكه عند تعريفه للمدعي عليه
والمدعى عليه في الدعوى العمومية يسمى ظنينًا إذا ظن فيه بجنحة ومتهمًا إذا  »:حيث قال

 . 6«اتهم بجناية

بينما قد أعطى رمسيس بهنام إلى المتهم تعريفين اثنين، أحدهما واسع مماثل للمدعى عليه في 
 الدعوى الجنائية تمامًا، والثاني خاص متعلق بمرحلة ما بعد تحريك الدعوى الجنائية حتى

يمكن أن يعطى عن المتهم تعريفان أحدهما ضيق واآلخر  »صدور الحكم فيها، وفي هذا يقول:
 . «ع منهأوس

                                                           

 .311، ص1980قانون اإلجراءات الجنائية السوداني، مطبعة جامعة القاهرة،  ،محمد محي الدين عوض - 1
 .338المرجع السابق، ص ،محمد محي الدين عوض - 2
، 1971،  1، دار الطباعة الحديثة بالبصرة، ط1ت الجزائية في القانون العراقي، جسامي النصراوي: أصول المحاكما - 3
 .232ص
 .636، ص1997، 4أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة اإلحسان، ط ،محمد الفاضل - 4
في  المدعى عليه أعم وأشمل من المتهم والمشتبه فيه، حيث يكون الشخص مدعى عليه من وقت إسناد الجريمة له ولو - 5

 .207، ص1982، الدار الجامعية، 1إخبار أو شكوى أو بالغ، أنظر تفصيل ذلك جالل ثروة، أصول المحاكمات الجزائية، ج
 المرجع السابق، نفس الصفحة. محمد الفاضل، - 6
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فالمتهم بالمعنى الضيق : هو كل شخص تقيم النيابة العمومية ضده دعوى جنائية، 
ويالحظ عن هذا التعريف أنه يتعلق بمرحلة من الرابطة اإلجرائية الجزائية هي بالذات مرحلة 
ن كنا ال نوافق المؤلف في عبارة  الجزائية وهي موضوع البحث، والمراد بالمتهم في قانوننا، وا 

دعوى الجنائية ، حيث أن تقييدها بهذا الوصف يخرج لنا المتهم بجنحة أو مخالفة ، وهو أمر ال
 غير صحيح.

 أما المعنى الثاني أو الواسع للمتهم: فيشمل أي شخص يوجد على حالة من الحاالت اآلتية: 

من صدر أمر بالقبض عليه من النيابة العمومية، أو من قبض عليه ليكون تحت  -1
 تصرفها.

من تنسب إليه الجريمة في األصل عن األعمال اإلجرائية الجنائية كمحضر بوليس أو  -2
 محضر نيابة.

 .1المبلغ ضده في بالغ عن جريمة -3

قامته من تفرقة بين  وهو بهذا التعريف الواسع قد أزال ما أرادت القوانين والكتاب تثبيته وا 
ه سلطة االتهام والتحقيق، ولما لهذه األخيرة المتهم والمشتبه فيه، وذلك لما للمتهم من حقوق اتجا

جبار ومساس بالحرية دون توافر ذلك لرجال التحريات الذين يعد الشخص  من سلطة قصر وا 
 أمامهم مشتبهًا فيه.

أن مصطلح المتهم إنما »ومن هذا المنطلق نجد أن حسين جميل قد أصاب عندما قال: 
ن 2«يطلق على من حّركت ضده دعوى جنائية كنا ال نوافقه على النقطة األخيرة، فالمتهم ، وا 

 هو كل من حركت ضده دعوى جزائية حتى يشمل التعريف كل المتهمين.

ويدعى متهمًا الفاعل الذي توافرت ضده »وهو ما صرح به محمد أحمد العمر إذ يقول:  
ن كان قد قيد 3األدلة وتوجهت له التهمة بشكلها المنصوص عليه في قانون األصول سلطة . وا 

                                                           

 ،بوكذلك معوض عبد التوا ؛158، ص 1977اإلجراءات الجنائية تأصياًل وتحلياًل، منشأة المعارف،  ،رمسيس بهنام - 1
  .1987توزيع منشأة المعارف،  ،84صالحبس االحتياطي علمًا وعماًل،

  .1972معهد البحوث والدراسات العربية،  ،122ص حقوق اإلنسان والقانون الجنائي ، ،حسين جميل - 2
ة ، تونس عبد السالم الحاج قاسم، حقوق المشتبه فيه في البحث األولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية واالقتصادي - 3

 .09، ص1980-1981
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هو كل شخص تحرك الدعوى الجنائية ضده ». وقال الفاكهاني المتهم: 1«االتهام بتوافر األدلة
 .2«لشبه ارتكاب جريمة أو اشتراكه فيها

والذي نقوله ونختاره في تعريف المتهم: هو الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد 
إما فاعال أو شريكًا أو متدخاًل أو معاقبته عن الجريمة المرتكبة المنسوبة إليه، وذلك بوصفه 

 محرضًا في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادام لم يصبح الحكم عليه نهائيًا.
وبتلك األوصاف نخرج المجرم أو من وصف بذلك عند علماء اإلجرام ، حيث ال 
د يشترطون في المجرم وال الجريمة أن يكون الفعل معاقبًا عليه قانونًا وال أن تحرك الدعوى ض

الشخص، فالمجرم عندهم هو من أخل جسيمًا بالقيم السائدة أو انتهك مشاعر الرحمة واألمانة 
 .3في المجتمع موقعًا بذلك االنتهاك أو اإلخالل ضررًا اجتماعياً 

أما من لم تتوافر ضده األدلة الكافية، ولم تحرك القضية وما زال أمره بين يدي رجال الضبطية 
 .4فهو المشتبه فيه

إذا لم يكن أي شيء من ذلك فالشخص عادي وطبيعي وال وصف له إال بما هو قائم عليه أما 
 من براءة أصلية. 

 ،الجنائية الجزائري اإلجراءاتنون وهذه األوصاف وتلك التقسيمات هي التي قال بها قا
حيث وصف من كان بين يدي رجال الضبطية القضائية حال التحريات األولية بأنه مشتبه فيه، 

                                                           

واالتهام نشاط إجرائي تباشره جهة معينة ويتمثل  »فلقد عرف المتهم من خالل نشاط القائم بالتهام فقال: ،أما محمد عوض - 1
في إسناد واقعة إجرائية إلى شخص معين أما صراحة عن طريق مواجهته بأنه مرتكبها، أو ضمنًا عن طريق إخضاعه إلجراء 

. انظر في ذلك مجلة القضاء والتشريع التونسية حقوق «اإلجراءات التي ال تتخذ ضد المتهمين بالقبض والحبس أو أكثر من
 .  80، ص1980، ماي 22، السنة 5المشتبه فيه في مرحلة التحقيق ، العدد 

وما  68، ص1980اهرة، ، الدار العربية للموسوعات ، الق42حسن الفاكهاني: موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج/ - 2
 بعدها.

مبادئ علم  ،لمزيد من التفاصيل، أنظر تعريف الجريمة لدى علماء اإلجرام والمدرسة الوضعية في ذلك فوزية عبد الستار - 3
 .1978دار النهضة العربية،  ،14صاإلجرام والعقاب،

 .1976، 2دار الفكر، ط ،78صمأمون محمد سالمة: قانون العقوبات القسم العام،
. 104، ص1977، 1غداد، ط/، الجريمة، مطبعة دار السالم، ب1المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج ،سامي النصراوي
 .29،30، ص1978، دار المطبوعات الجامعية، 1الوجيز في قانون العقوبات )القسم العام( ،ج محمد عوض،

هذا المسلك أحمد مجيد بنجلون، حيث بين بأن المتهم  . ولقد سار على09بق، صاعبد السالم الحاج قاسم، المرجع الس - 4
هو الشخص الذي يوجه ضده قاضي التحقيق تهمة معينة بعد أن يستنطقه، فكل األشخاص الذين يلقى عليهم القبض من 

نما هم أفراد يظن أنهم شاركوا في اإلجرام، ولهذا م الشرطة تستمع إليه -وبهذه الصفة -طرف الشرطة القضائية ليسوا متهمين وا 
 .من كتاب حقوق الدفاع.127القضائية. انظر: ص
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رر ذلك في المواد التي تتكلم عن الحريات األولية في أعمال الضبطية القضائية في حال وك
، يجد أن 1ائيةز من قانون اإلجراءات الج 45، 42، 40، 37التلبس ، فالناظر مثاًل إلى المواد 

من نفس القانون،  6الشخص فيها موصوف دائمًا بأنه مشتبه فيه، بينما الناظر إلى المادة 
كلم عن انقضاء الدعوى العمومية واالنقضاء للدعوى ال يكون إال بعد تحريكها، فقد والتي تت

 وصفت الشخص بأنه متهم.  

ائية والتي تتكلم عن أعمال ز الج اإلجراءاتمن قانون  84،86، 83، 82 كما أن المواد
 قاضي التحقيق و إجراءاته وهي مؤكدا بعد تحريك الدعوى تصف الشخص بأنه متهم ال مشتبه
فيه، ولو لم تتوافر ضد الشخص الدالئل الكافية إلدانته أو تؤكد اتهامه، وهذا ما وضحته المادة 

صدار أمر بأن  إخالءمن نفس القانون، حيث تطلب من القاضي التحقيق  163 سبيل المتهم وا 
ية وجه للمتابعة إذا كانت الوقائع ال تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو ال توجد دالئل كاف ال

ضد المتهم، أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهواًل.الشيء الذي يؤكد تمام التأكيد أن قانون 
الجنائية قد اعتمد هذا التمييز والتزامه لما للقائم باإلجراءات في كل منها صالحيات  اإلجراءات

 .2ولما للشخص من حقوق

 
 
قد أعطى الشخص في كل  وعليه فإننا نستطيع القول بأن قانون اإلجراءات الجنائية 

ن كان ،3مرحلة وصفًا معيناً  ه التفرقة فنجد أن السمة الغالبة الجانب العملي ال يولي أهمية لهذ وا 
                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
ديسمبر  24 المؤرخة في 84، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06 والمتمم بالقانون رقم

2006. 
ومع هذا الوضوح فإننا نجد من شراح قانون االجراءات الجنائية من ال يميز بين متهمًا ومشتبهًا فيه فهذا سليمان بارش قد  - 2

وصف الشخص في المرحلتين وصفًا واحدًا وكأنه ال فرق بينهما من حيث اإلجراءات وال الضمانات الممنوحة، حيث عنون 
، وتكلم تحت هذا العنوان عن أعمال الضبطية القضائية وأعمال قاضي التحقيق، أنظر «تحقيق مع المتهمال»الجزء الثاني ب

وغير هذا  152بطه في الصفحةوعن حجزه وض 143، وأعاد ذلك عند الكالم عن سؤال المشتبه فيه في الصفحة127ص
 .1986، شرح قانون اإلجراءات الجنائية الجزائري، دار الشهاب ،نظر في ذلككثير.أ

أنه يجوز ارغام المشبوه فيه على  الحضور » ،، حيث يقول الخمليشيه  عليه  الكثير من شراح القانونوهو ما سار علي - 3
عن طريق األمر باالستقدام إذا كان الوكيل العام أو أحد نوابه يقوم بالبحث التمهيدي في جناية متلبس بها، ولم يكن قاضي 
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ة تصف الشخص بأنه متهم، والبعض اآلخر منها نجدها بين يعلى محاضر رجال الضبط
 الوصفين معًا في محضر واحد.

ية وجد أن الغالب فيها كأنه فمن دقق النظر في محاضر تحريات الضبطية القضائ
طالع بقانون  ينطق بلغة صاحب التحريات فمحاضر سماع األقوال هي عندهم استجواب، وا 

جزم بأن القانون يعطي الجنائية، واطلع على إجراءات الضبطية القضائية قطع و  اإلجراءات
كله بسبب  ولها كل إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق، وهذا الخلط واللبس حاصلالضبطية ويخ

عدم إعطاء المصطلحات القانونية مكانتها وأهميتها المقصودة قانونا للتفرقة بين األشخاص 
يجاد الضمانات.  وا 

فمن نظر مثاًل في المحاضر المحالة إلى وكيل الجمهورية من طرف أمن دائرة عين 
وجدها تصف الشخص  1988أكتوبر  22بتاريخ  254ببوش والية أم البواقي، تحت رقم 

باالتهام وال زالت القضية لم تحرك بعد، ولم تتعد مرحلة التحريات األولية، وهده المالحظة 
 تنطبق على أغلب محاضر الضبطية في مختلف مناطق الوطن .

 

                                                                                                                                                                                           

انظر في ذلك التعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي في ضوء الفقه  75قضية، المادةالتحقيق قد وضع يده على ال
 ،249، ص 1983، 2، الدار العربية للموسوعات، ط/1والقضاء، تأليف عبد السالم بناني ومن معه، ج

التي تثيرها قبله سلطة الضبط ويقول سامي حسين الحسيني "وتخول بعض التشريعات للمشتبه فيه حقوقًا معينة تجاه اإلجراءات 
القضائي، رغم كونه في مرحلة سابقة عن االتهام، مثال ذلك أن القانون السوفياتي ينص على حق المشتبه فيه في تقديم 
اإليضاحات والطلبات، وأن القانون األلماني يمنح المشتبه فيه الحق في االمتناع عن اإلدالء بأي بيان أمام 

، 1978يناير  2ي ذلك ضمانات الدفاع، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والتشريعات جامعة الكويت، السنة أنظر ف،البوليس...الخ"
 .219، ص 1العدد 
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، وغيرهما ساروا جميعًا على هذا المنهج والخلط 2(647)رقم، وكذلك 1(575فالمحضر رقم )
 واللبس.

خلطًا ولبسًا في التسمية حيث سمي الشخص ومن المحاضر من كان صاحبه أقل 
 ، ولكن سار أصحابها على نهج سابقهم في بقية المصطلحات. 4أو المشتبه فيه 3بالمشكوك فيه

ونتيجة لذلك اللبس فإننا نجد أنفسنا ملزمين ببيان من له حق توجيه االتهام حقيقة حتى 
مكفولة له، وذلك ابتداء ببداية وانتهاء يتمكن الشخص من المطالبة بحقوقه اإلجرائية والقانونية ال

 بانتهائه.
 المطلب الثاني

 له بداية التهام والسلطة المالكة 
لم تحدد ما هو أول إجراء يبدأ به االتهام ومن ثم وقع  -إن لم نقل كلها -أغلب القوانين

 على الفقه والقضاء عبء ذلك وتوضيحه.
منح للنيابة العامة سلطة إقامة  يجد أن المشرع قد اإلجراءاتومن نظر في مرحلة 

حيث  5الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها، ومن ثم كان لها الدور الرئيسي في تلك األعمال
" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها أنعلى  6نص في المادة األولى الفقرة األولى

 لقانون ".ويباشرها رجال القضاء أو موظفون المعهود غليهم بما بمقتضى  ا

                                                           

 29/7/1998صادر عن فرقة درك عين فكرون، بتاريخ  - 1
 01/9/1977صادر عن فرقة درك الطاهير، بتاريخ  - 2
 أبحاث الدرك بقسنطينة. عن فصيلة 27/2/1985( الصادر 36أنظر المحضر رقم ) - 3
 كلها غير منشورة . -جيجل–عن فرقة درك الطاهير  4/10/1977( الصادر بتاريخ 549أنظر المحضر رقم ) - 4

5- Merle(R) ET Vitu(A):traite de droit criminel :10 eme ED.cujas.PARISk,1979.P: 279 
 .64، ص2000-1999ط ،التحقيق الجنائي ،إبراهيم حامد الطنطاوي ،نقال عن

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 6
ديسمبر  24المؤرخة في  84، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06 والمتمم بالقانون رقم

2006. 
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العمومية باسم المجتمع الدعوى على أن "تباشر النيابة العامة  1 29/1وينص في المادة 
وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام جهة قضائية"، ولكي تقوم النيابة بهذه األعمال من 

ها تحريك الدعوى ومباشرتها، عليها أن تتأكد قبل كل شيء من انطواء هذه األعمال المرسلة إلي
أو المبلغ عنها من الغير تحت نص قانوني  18من طرف الضبطية القضائية وفق المادة 

مكانية نسبتها إلى شخص معين، فإذا لم تستطع تكييفها التكييف القانوني لعدم  يعاقب عليها وا 
وجود نص ينطبق على الواقعة أمرت بحفظها إداريا، ولو كانت تلك الفعلة مخالفة للمبادئ 

 .2ألخالقيةالدينية وا
أما إذا تمكنت من ذلك بلغت الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة قصد 
النظر فيها، ومن ثم نجد أن النيابة في تصرفها إزاء الدعوى الجزائية تتخذ أحد اإلجراءات 

 األربعة وهي:
 إما حفظ الدعوى. (1

 إلدانة.إحالتها لمحكمة الجنح في حالة تلبيس ووجود األدلة الكافية ل (2

 التكليف بالحضور المباشر في الجنح والمخالفات إذا لم تر ضرورة التحقيق. (3

 .3اإلحالة على التحقيق في الجنايات وجوبًا وفي غيرها إذا رأت النيابة لزومه (4

ويبلغ من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،  333،338وهذا ما نصت عليه المادتان 
ية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر الجهات القضائرية وكيل الجمهو 

بالغها للجهات القضائية المختصة هو ما يسمى بتحريك ، بحفظها بقرار قابل دائمًا لإللغاء" وا 

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18ؤرخ في الم 155 -66األمر  - 1
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

ال يوجد تضارب بين دور النيابة العامة الذي يقوم به أحد أعضائها وبين قيام قاضي من قضاة التحقيق أحيانا بهذا الدور  - 2
، 1970جوان -، أفريل 02ق،ع،  ، ن،1969يناير  28،هذا األخير ال يشترك في ما تصدره المحكمة من قرارجنائي ألن 
 الجزائر . 62ص
 .339ص  1979محمد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  - 3
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. ذلك ألن اتصال 1الدعوى وتوجيه االتهام، وهذا كله بالطلب االفتتاحي الموجه لقاضي التحقيق
ريق طلب من وكيل الدولة يطلب فيه من قاضي التحقيق، قاضي التحقيق بالقضية يكون عن ط

وموقعًا من طرف  ، هذا الطلب البد أن يكون مؤرخاً التحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول
  .وكيل الجمهورية حامال لختمه ناصا على الواقعة محل المتابعة

ال ضد كل شخص يكشف عنه عن كان  مشيرًا إلى اسم أو أسماء المتهمين إن وجدت، وا 
درك الأو  ةشرطالمجهواًل، كما تكون مع هذا الطلب المستندات والوثائق المستند إليها من تقرير 

 .2جماركالأو 
فهل معنى أنه ليس لقاضي التحقيق أن يمد يده إلى القضية قصد التحقيق إال بموجب   

 طلب افتتاحي من النيابة العامة؟
لشأن حيث غلت يد قاضي التحقيق نقول لقد جاءت النصوص القانونية واضحة في هذا ا

ا إال بعد عن النظر قي القضية والتحقيق فيها ولو كان ذلك بصدد  جناية أو جنحة متلبسًا به
 .3من قانون اإلجراءات الجزائية 38،37مادتان ، وهذا ما نصت عليه الطلب من النيابة العامة

ومن ثم بداية المطالبة  ماالتهاوهذا األمر ييسر على المتهم وعلى محاميه معرفة بداية 
 بالشكلية اإلجرائية وحقوق الدفاع والضمانات القانونية.

نقول حقًا يحصل هذا لو كان وكيل الدولة هو الشخص الوحيد الذي يملك توجيه التهمة 
 إلى الشخص فقط؟.

                                                           

. وفي هذا يقول بالنسبة للنظام القضائي 30، ص1986المعارف،  محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العامة، منشأة - 1
نما يلزم في سبيل أدائه  الفرنسي" بأن زمام التحقيق في الجرائم يوجد في يد قاضي التحقيق ينقطع لهذه الوظيفة بصفة عامة، وا 

 أيضًا. 40صفحة لوظيفته أن تتقدم النيابة العامة بطلب فاتح للتحقيق" وأعاد هذا المعني مرة ثانية في ال
ى القضاة النائب العام لدى مجلس الجزائر، جهات التحقيق دروس ألقيت عل ،أنظر في هذا الموضوع، أحمد جبور - 2

جوان 24السنة  6لتحقيق، مجلة القضاة و التشريع، العدد ، وكذلك الطاهر المنتصر، في ا4 ، ص1980المتربصين دفعة 
  .34ص،1982

  Zeroula (c) :les rapport. Entre le juge d’instruction et le procureur de la république mémoire 

de magister, constantine 1982 P   38،39.  

 .           223الحبس االحتياطي والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص ،نقال عن األخضر بوكحيل

اضي التحقيق يستطيع أن يضع يده على القضية بنفسه ومن نفسه، وذلك بينما الناظر إلى القانون الموريتاني، يجد أن الق - 3
إذا وجد خارج مقر المحكمة هذا الحق  أيضًا إذا كان قاضي التحقيق غالبًا، وكان في وضع مماثل لوضع قاضي التحقيق، 

 من قانون اإلجراءات الجنائية الموريتاني.  71أنظر في ذلك المادة 
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إلى جانب السلطة األصلية في االتهام وهي  -ولكن الواقع والقانون قد منح هذا الحق 
، ولغرفة زائيةمن قانون اإلجراءات الج 67لقاضي التحقيق بموجب المادة  -1العامةالنيابة 

 من نفس القانون. 1892االتهام بموجب المادة 
ن كان القانون قد قيد قاضي التحقيق بالنسبة للوقائع واشترط عليه عدم إجراء  حيث وا 

طلب إضافي من النيابة تحقيقات في وقائع ظهرت إليه أو تبدت أثناء قيامه بعمله إال بعد 
، فإنه قد أعطاه حرية وحقًا في اتهام من يرى األدلة ووسائل اإلثبات تلزم اتهامه، و لو 3العامة

لم يشر إليهم في الطلب االفتتاحي أو عوملوا في بداية  األمر كشهود، كما له أن يتجاوز عن 
 .4متهم اتهمته النيابة العامة إلى متهم آخر أظهر التحقيق

نقول حسنا فعل القانون عندما حدد نطاق أعمال قاضي التحقيق ومجالها  وهناك
باألفعال ال باألشخاص، ذلك أن النيابة العامة ال تستطيع وهي في بداية الطريق تحديد جميع 
األشخاص، الفاعلين والمساهمة والمحرضين، لكن تستطيع أن تطلب من قاضي التحقيق ، 

ة مثال أو القتل أو االختالس أو غيرها، ولو أختلف التكييف التحقيق في واقعة معينة، كالسرق
ائية بقولها: " ولقاضي ز من قانون اإلجراءات الج 4و 67/3بينهما، وهو ما وضحته المادة 

 التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعاًل أو شريكًا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.
لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق، تعين عليه  فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع

 أن يحيل فورا إلى وكيل الدولة الشكاوي أو المحاضر المثبة لتلك الوقائع".
ومن ثم فأننا نقول بأن التمسك أو المطالبة بالحقوق المخولة للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق ال 

 تكون إال بتوفر شرطين:
 الفرع األول: تحريك الدعوى

                                                           

 .179سابق، ص جالل ثروت، المرجع ال - 1
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 ، وما بعدها.72، ص: 1965محمد الفاضل، قضاء التحقيق، مطبعة جامعة دمشق،  - 3
، مارس  32، السنة 7الدين سالم، على هامش قانون االجراءات الجنائية، مجلة المحاماة المصرية العدد  محمود عز - 4

 1 060، ص1952
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تحريك الدعوى، ورفعها بعد ذلك ألن الشخص ال يوصف بكونه فاعاًل أو شريكًا أو  هو 
ذلك ألن الواقع  (1)محرضًا، ومن ثم طرفا في الدعوى إال بعد تحريكها ورفعها ومالحقته جزئياً 

يبين "بأنه ليس كل األشخاص الذين يقترفون الجرائم ويساهمون في تنفيذها يكونون في موضع 
، وكذلك قد يالحق جزئيًا ويغدوا طرفًا أو فريقًا أو خصمًا في الدعوى الجزئية مالحقة جزئية

نما اشتبه في أمرهم فأقيمت عليهم الدعوى العامة  أشخاص لم يرتكبوا في الحقيقة أي جرم وا 
 .2للشبهة والظن"

، ولكن نظرا لعدم توافر األدلة اعلونلفابينما هناك  أشخاص آخرون قد يكونون هم 
 ملون معاملة الشهود حتى يتضح أمرهم وتثبت األدلة تجاههم.ضدهم يعا

 :توجيه التهمةالثانيالفرع 
ه، فإنه يعامل إذا لم يتهم الشخص ولم يعامل معاملة المتهمين لعدم توافر األدلة ضد 
، وفي هذه الحالة يصعب تحديد بداية االتهام أكثر، ذلك ألننا ال ندري ما هو أول إجراء كشاهد

، وكيف يتسنى لنا معرفة أن قاضي التحقيق ؟ة المحقق من الشهادة إلى االتهاميحول قناع
، وما قيامه بإجراءات مع الشاهد وفق هذه الكيفية إال  قصد ؟منذ البداية التهامليست له قناعة با

 -أي تحديد بداية االتهام-"قد يبدو ذلكإحباط أوجه دفاعية، وفي هذا يقول محمد سامي النبراوي
الناحية النظرية، ولكن عند التطبيق تعترضه بعض الصعوبات، حيث أن اإلجراء ال  سهال من

يكون دائما واضح الداللة على أنه ال يتضمن توجيه االتهام إلى شخص ما مثل: سماع أقوال 
الشاهد في موضوع الدعوة، وهذه هي النقطة الهامة التي يخشى في االستمرار في أخذ أقواله 

رغم وجود ما يشير إلى اتهامه وذلك دون مواجهته به مع عدم توفير بعد حلفه، اليمين 
 .3الضمانات الالزمة في هذه الحالة "

أما إذا كان مجهوال أصال وغير معلوم ال للنيابة وال للتحقيق، فإنه في هذه األحوال لم 
ق ضده فإذا طلب من قاضي التحقي هةالموج اإلجراءاتيضمن له القانون حقوقا معينة تجاه 

                                                           

 .119، ص9819علم النفس القضائي،  ،رمسيس بهنام - 1
 .636، ص 1الوجيز في أصول المحاكمات ، ج محمد الفاضل، - 2
 .60ص  1969 -1968المتهم، دار النهضة العربية  أنظر في ذلك، محمود سامي النبراوي، استجواب - 3
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قبل له باالحتجاج عليه بعدم حضور يافتتاح تحقيق في تلك الواقعة وأحيل إليه الشخص فإنه ال 
ن كان قاضي التحقيق  محاميه أو االمتناع عن حلف اليمين، ذلك ألن االتهام لم يحصل، وا 

دانته، ولكن رأى بأن معاملته كشاهد فيها إفادة للتحقي ق ضمنيا قد توافر لديه ما يؤكد اتهامه وا 
 الشيء الذي يجعل حقوق الدفاع تهدر وضمانات المتهم تنتهك .

وفي هذا يقول سامي الحسيني:"قد يدق األمر عند تحديد إجراءات االتهام التي تجعل 
اإلنسان متهما، بما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، وال صعوبة في شأن القرار الذي تتخذه 

ى المحكمة عن طريق تكليف المتهم مباشرة بالحضور، الجنائية إل ىسلطة االتهام برفع الدعو 
بإحالة المتهم  اإلحالةأو سلطة  1وال بالنسبة ألمر اإلحالة الذي تصدره سلطة التحقيق االبتدائي"

 إلى المحكمة.
لكن الصعوبة تثار بصدد إجراءات التحقيق االبتدائي، ووجه الصعوبة يكمن في أن 

ديد شخصية المتهم، فما هو اإلجراء الذي يتم بواسطته إسناد التحقيق االبتدائي قد يبدأ قبل تح
 االتهام إلى شخص معين؟

يتمثل هذا اإلجراء في كل عمل يعبر به المحقق صراحة أو ضمنا عن عزمه على اتخاذ 
الشخص محال للتحقيق الذي يجريه لكشف حقيقة أمر محدد مسند إليه ويعتبره القانون جريمة 

 .2مر بالقبض ولو لم يكن مسبوقا بأي قرار ضد المقبوض عليهويبدو ذلك جليا في األ
األمر بحضور الشخص أو بإحضاره فإنه ال يفيد  بذاته معنى توجيه االتهام ما لم  اأم

تلحقه إحاطة الشخص بالتهمة وسؤاله عًما هو منسوب إليه، فإذا اقتصر المحقق على إصدار 

                                                           

 عند من يقولون بالجمع بين سلطتي التحقيق واالتهام، حيث هذه األخيرة تحقق وتحيل القضية. - 1

وأخيرا ينبغي أن نوضح أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي االبتدائي من حيث األصل، وأن المشرع أجاز 
ا التحقيق لمعرفة جهات قضائية أخرى ، وأيا كانت الجهة التي تباشره فإن هذا التحقيق االبتدائي يعنى بتحقيق مباشرة هذ

الموازنة بين مصلحة الدولة في اتخاذ بعض اإلجراءات الماسة بالحرية الفردية للمتهم وكفالة حقه في الدفاع ويتعين التوفيق بين 
هم ال تمس إال في حدود القانون وأن إجراءات التحقيق تتخذ في حيدة تامة، إبراهيم حامد هاتين المصلحتين بتأكيد أن حيرة المت

  64، ص2000/ 1999ط  التحقيق الجنائي، ،طنطاوي
يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66من قانون إ.ج.ج األمر  114، 110، 109راجع المواد  - 2

 2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم ، يتضمن قانون اإلجراءات 1966
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ة وسؤاله عنها عند حضوره فإن االتهام يعتبر هذا األمر دون أن يشفعه بإحاطة الشخص بالتهم
    .  1وكأنه لم يكن إال إذا توافر بطريقة ضمنية

 المطلب الثالث
 امــاء التهــنتهإ 

لذلك فاتصافه به يجعله في وضع  -االتهام أمر طارئ على الشخص وليس أصاًل فيه 
يمكن أن يكون ضمن  ائية على أن الشخص المتهم الز ولقد نص قانون اإلجراءات الج -قلق

،  حيث هو من جهة ال يتساوى مع غيره من األبرياء، ومن 2 362/3قائمة المحلفين، المادة 
يزول بزوال سببه، ذلك ألن  هوومن ثم ف ، 3جهة ثانية يخلف عمن ثبتت إدانتهم بصفة نهائية

ما الشخص ال يبقى طيلة حياته متهمًا، حيث تتغير صفته إما برجوعه إلى أصله بريئاً  ، وا 
والذي يبرئ ،بصدور حكم نهائي بات يدين، وفي كلتا الحالتين تزول على الشخص صفة االتهام

 الشخص ويزيل عنه صفة االتهام دون الحكم هو:
 تقادم الدعوى: الفرع األول

وليس تقادم الجريمة، ذلك ألن الشخص ال يكون مهتما إال إذا أقيمت الدعوى، وبدئي 
، فإذا انقطعت بعد ذلك المتابعة والتحقيقات لمدة عشرة سنوات كاملة في إجراءات التحقيق ضده

في الجنايات، وثالث سنوات كاملة في الجنح وسنتين كاملتين في المخالفات وفق ما نصت 
ة زالت عن الشخص صفة االتهام وبرئت من قانون اإلجراءات الجزائي 7،8،9د عليه الموا

 ضمانات في مرحلة التحقيق. ساحته ثم حسر عنه ما كان يتمتع به من
 إصدار أمر بأن ل وجه للمتابعة :الفرع الثاني

سواء أكان هذا األمر من طرف قاضي التحقيق أم غرفة االتهام وتصدر هذه األخيرة 
قرارها ذلك إذا ما رأت بأن الواقع ال تكون جناية أو جنحة، أو مخالفة أو ال تتوافر دالئل كافية 

من قانون  1954 ةالمتهم ال يزال مجهواًل، وذلك وفق نص الماد إلدانة المتهم، أو كان

                                                           

  . 54المرجع السابق، ص ،فوزية عبد الستار  - 1
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 2

 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 .81محمد عوض، حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق، المرجع السابق، ص  -3

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 4
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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ئية، وهذا القرار يكتسي هو أيضًا حجية كحجية أمر قاضي التحقيق تمامَا، زااإلجراءات الج
ولكن تبقى السمة الموصوفة بها في عمومه هي التأقيت ال الديمومة ذلك ألن مثل هذا القرار ال 

أدلة جديدة، أو الطعن من النيابة العامة وفق نص  د ظهوريمنع من الرجوع إلى الدعوى عن
 .1ئيةزامن قانون اإلجراءات الج 497المادة

وأمر بأن ال وجه للمتابعة هذا سواء أسس على أسباب قانونية، كأن يرى قاضي التحقيق 
أن الواقعة غير معاقب عليها لعدم انطوائها تحت أي وصف قانوني أو لشمولها بالتقادم أو 

ال يمكن  يءفو، أو جنون الشخص وقت ارتكاب الجريمة، أو الرتكابها تحت إكراه ملجالع
مقاومته أو غير ذلك من األسباب، أو كان التأسيس على أسباب موضوعية، كعدم صحة وقوع 

من قانون  163وهو مانصت عليه المادة  2الجريمة أصاًل أو عدم كفاية األدلة وتوافرها
 .3ائيةز اإلجراءات الج

 ويمنح المتهم  4ا األمر يكتسي حجية حتى تجاه القاضي حيث يمنعه من العودة إليههذ

                                                           

الحفظ من النيابة العامة فإنه يقضي على االشتباه ويزلها على االتهام ألنه يكون قبل تحريك الدعوى وقبل أما إصدار أمر  -1
وعدمه، فما كان أق إجراء التحقيق بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ومن ثم يمكن التمييز بينهما بشخص المصدر مع س

الحفظ، وهو عمل إداري ليست له قوة الشيء المقضي فيه ويجوز لها الرجوع من النيابة ولم يسبق بإجراءات التحقيق فهو أمر 
في والعدول عنه طالما لم تتقادم القضية، ولو لم تظهر أدلة جديدة، ذلك ألن النيابة العامة ليست ملزمة بإبداء أسباب عدولها 

 عن ذلك الحفظ، ويكون المصدر في حقه أمر الحفظ مشتبها فيه ال متهمًا. 
ن كان صادرًا من قاضي التحقيق بعد البدء في إجراءاته فهو أمر قضائي والمصدر في حقه متهم ال مشتبه فيه، محمد أما إ

أصول اإلجراءات الجنائية نشر منشأة المعارف،  ،وكذلك حسن صادق المرصفاوي ؛396،397الغريب، المرجع السابق؛ ص 
 ،1980، دار النهضة العربية،1جراءات الجنائية،جأصول اإل ،فتحي صادق المرصفاوي ؛425،426مطبعة أطلس ص

راوي، أصول ؛ سامي النب230، ص 1954، 2دار الكتاب العربي، ط/ 1فقه اإلجراءات الجنائية ج ،توفيق الشاوي؛ 161ص
فوزيه عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات ؛ 367،368 انون العراقي المرجع السابق، صالمحاكمات الجزائية في الق

أبو اليزيد علي المتيت، األصول العلمية والعملية إلجراءات  ؛423،424ص  1975اني، دار النهضة العربية، الجزائية اللبن
 .529،530 ، ص1986، 2التقاضي، المكتب الجامعي الحديث، ط

عدها  فتحي . وما ب367، المرجع السابق، ص 1سامي النصراوي، أصول المحكمات الجزائية في القانون العراقي ج  -2
أحمد جبور، جهات التحقيق، المرجع ؛164،165، المرجع السابق ، ص  2سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، ج

حسن صادق المرصفاوي،  ؛159رمسيس بهنام، اإلجراءات الجنائية تأصياًل وتحلياًل، المرجع السابق، ص  ؛40السابق ، ص 
 .427لسابق، صأصول اإلجراءات الجنائية، المرجع ا

Bouloc (B) : l’acte d’instruction these, L.G.D.J.Paris 1965. P 26 
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 3

 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 .270 ،، المرجع السابق، ص1اإلجراءات الجنائية، ج توفيق الشاوي، فقه -4
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حقًا في االحتجاج به على من أقام عليه الدعوى ثانية هي ذاتها التي صدر فيها أمر بأن ال 
  .1وجه للمتابعة

هذه الحجية مشروطة ومؤقتة، مشروطة بعدم  أنولكن مع هذا كله ال بد من اإلشارة إلى 
 170ئناف أمر بأن ال وجه للمتابعة من طرف وكيل الجمهورية وفق ما نصت عليه المادة است

ائية، وذلك في ظرف ثالثة أيام من تاريخ صدور هذا األمر صفة ز من قانون اإلجراءات الج
األحكام النهائية الباتة من الدوام على اإلدانة أو البراءة، بل تنتهي هذه الحجية بظهور أو 

المنصوص  2ائيةز ل جديدة قبل فوات المدة المقررة قانونًا النقضاء الدعوى الجاكتشاف دالئ
 ائية.ز من قانون اإلجراءات الج 7،8،9عليها في المواد 

هذا األمر إن خالف صفة األحكام النهائية من حيث الدوام إال أنه تكون له ما ألحكام البراءة 
رجاع ا -وهي االتهام –من إزالة الصفة الطارئة  ص بريئًا كما كان عليه قبل تحريك    لشخوا 

 .3الدعوى

                                                           

ويختلف أمر بأن ال وجه للمتابعة عن األمر برفض التحقق، ذلك ألن إجراء من إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن القضية  -1
 االتهام.  يمكن أن تنظر من طرف قاضي آخر مختصًا نوعا أو مكانًا مثال، وعليه فإن الرفض لم يته القضية، ولم يول صفة 

. فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات 523، ص 1957،  3عبد الوهاب حومد، الوسيط في اإلجراءات الكوينية، ط -2
. حسن صادق المرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص  165، المرجع السابق، ص: 2الجنائية، ج

 . 4لسابق ص . أحمد جبور، جهات التحقيق المرجع ا429،430
صري يسمح للنيابة في الدول التي تمنح للنيابة العامة سلطة التحقيق تسمح لها أيضًا بأن تصدر هذا األمر،فالقانون الم -3

ا األمر دون المعاونين لهم، انظر في ذلك محمد عز الدين سالم، على هامش قانون اإلجراءات الجنائية، العامة إصدار هذ
   .1052المرجع السابق، ص
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 بالتسريح أو بالبراءة مـالحكثالث:الفرع ال

يكون إال بإحالة القضية إلى قاضي الحكم سواء من قبل قاضي  أما الحكم فإنه ال  
ر من ، وهذا الجهاز متى أصدر حكمه على المتهم وصار نهائيًا غيّ 1التحقيق أم غرفة االتهام

كان مدانًا، ومن ثم ال يرجع إلى صفة االتهام وال  متى ص وسمي محكومًا عليهوصف الشخ
، ألن الشخص ال يحاكم على جرم 2يجوز إحياؤها من جديد على المحكوم عليه لنفس الواقعة

. وفي هذا يقول حسن الفكهاني " ويختلف المتهم عن المحكوم عليه في أن هذا األخير 3مرتين
م بات بإدانته وتوقيع العقوبة كاءات الدعوى الجنائية بصدور حتكون قد انقضت قبله إجر 

 .4عليه"
ومن ثم فإننا نجد أن المحكوم عليه قد تخطى بوصفه هذا، ثالث مراحل، مرحلة 
التحريات، ومرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة، وفي كل مرحلة من مراحل اإلجراءات كما نعلم 

جراءات واجبة اإلتبا نسانيته وتميز معاملته له ضمانات خاصة وا  ع تكفل للشخص حريته وا 
 مادام على ذلك الوصف. 

ولما كان بحثنا هو ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي، فإننا بهذا نكون قد 
تظهر فيه هذه الضمانات ابتداء بأول إجراء تحقيق بعد تحريك الدعوى  يحددنا اإلطار الذ

ال وجه إلقامة الدعوى أو أمر اإلحالة من قاضي التحقيق  واتهام الشخص، وانتهائه بأمر بأن
من قانون  165وفقًا لنص المادة  جمهوريةعن طريق وكيل ال ،إلى محكمة الجنح أو المخالفات

ائية، أما إذا تبين لقاضي التحقيق بأن الواقعة تكون جناية، وهذا قصد فصل اإلجراءات الجز 

                                                           

ن كان القانون الفرنسي بمجرد اإلحالة يميز الشخص عن غيره، ذلك ألن القانون الفرنسي يعتبر الشخص متهمًا  -1 وا 
(INCULPE  ) مادام التحقيق جاريًا سواء  أكان في جناية أم جنحة أما إذا أحيل فإنه بمجرد اإلحالة يختلف وصفه وفق الجهة

ن أحيل إلى محكمة الجنايات عن طريق غرفة االتهام  . (PREVENUالجنح فهو ) التي أحيل إليها، فإذا أحيل إلى محكمة  وا 
 . (L’ACCUSE)فهو 

 .58،59 صأنظر في ذلك محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، المرجع السابق،
 .159رمسيس بهنام: علم النفس القضائي، المرجع السابق، ص  -2
مقررا المبدأ العام الذي يحكم مثل هذه الحالة  1969ماي  20ه الصادر في وهذا ما قضي به المجلس األعلى في قرار  -3

قائال: "تنقضي الدعوة العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه، إذا صدر عن جريمة 
أفريل  2أنظر النشرة القضائية، العدد واحدة حكمان تناوال نفس األفعال وذات المتهمين، تعين إلغاء الحكم الثاني منهما"،

 .68، ص 1970
 . 68، ص42ائية، ججراءات الجز حسن الفكهاني: شرح قانون اإل -4
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إلى محكمة الجنايات، هذا القرار غير قابل للطعن  غرفة االتهام فيه بإصدار قرار اإلحالة
 .1ائيةمن قانون اإلجراءات الجز  197،495 بالنقض، وهذا وفقًا لنص المادتين

ومن ثم فإننا نستطيع أن نوجز حدود ضمانات االتهام في مرحلة التحقيق االبتدائي بأنها 
 فة االتهام وتنتهي بأن الوباتصاف الشخص بص ى،عد تحريك الدعو بتبتدئ بأول إجراء تحقيقي 

وجه للمتابعة أو اإلحالة إلى الحكم من طرف قاضي التحقيق عن طريق وكيل الجمهورية في 
 .غرفة االتهام في الجنايات أوالجنح والمخالفات 

وفي هذا الموضوع البد من بيان وتوضيح حتى ال يحدث لبس أو يضن إتحاد وجمع 
بتدائي ينتهي بما ذكر االار وعدمه فنقول بأن التحقيق بين التحقيق واالتهام من حيث االستمر 

من قبل أما صفة االتهام فتبقى لصيقة بالشخص الذي أحيل إلى المحاكمة حتى صدور حكم 
ومن ثم فإنه من هذه الناحية تكون أكثر دوامًا والتصاقا  ،دانة أو البراءةاإلنهائي بات ب

 بالشخص وتنتهي بالتحقيق االبتدائي.
ن كان ال ،اإلطار الحقيقي للبحث هو بداية التحقيق االبتدائي وانتهائه وعليه فإن حقيق توا 

 لصيقًا إلى حد ما ببداية االتهام إلى أن ينتهي بانتهائه األمر الذي استلزم بيان التحقيق وحدوثه.  
 الرابعالمطلب 

 قرينة براءة المتهمو  الحبس المؤقت 
 فقه المدرسة الوضعية :الفرع األول

وما يترتب  2الفقيه " أنريكوفيري " وهو من أقطاب هذه المدرسة قرينه براءة المتهم انتقد
(، ويرى انه في حاالت التلبس indubiop roresعليها من قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم )

بالجريمة أو االعتراف الصادر عن المتهم، فإن هذه القرينة التي تكون وحدها في جانب المتهم 
الحاالت ال يكون لها نفس القوة من ناحية المنطق أو القانون، والسيما إذا كان في مثل هذه 

 المتهم من طائفة المجرمين العاديين أو المحترفين آو المجرمين بالوراثة، 
 

                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر   - 1
 .2006برديسم 20المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

 .1980،جامعة األزهر،51ص أحمد سعيد محمد صوان،قرينة البراءة و أهم نتائجها في المجال الجنائي،رسالة دكتوراه - 2
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وهذا على عكس المجرمين بالصدفة والذين يسقطون في الجريمة ألول مرة فإنهم يتمتعون بهذه 
 .1القرينة

ال يستند إلى أساس قانوني أو علمي سليم،  دالمدرسة في هذا الصدغير أن اتجاه هذه 
فقرينة البراءة ليست من طبيعتها أن تكون قاصرة في حمايتها للحرية الفردية على المجرمين 

إثبات  ءبالصدفة دون غيرهم، كما أن حالة التلبس بالجريمة ال تهدم كلية هذه القرينة إذ أن عب
 .2االتهام التهمة يظل على عاتق سلطة

أما بالنسبة للمجرمين العاديين أو المحترفين أو المجرمين بالوراثة، والذين تهدر قرينة 
البراءة في مواجهتهم، فإنه من السهل الرد على مزاعم هذه المدرسة في هذا الشأن بأن التمييز 

من الخطأ  بين أنواع المجرمين ال يرد إال بعد إثبات إدانتهم وليس في مرحلة االتهام، وأنه
ائية، ألن القدرة على تصنيف ز االعتماد على هذا التقييم العلمي في مرحلة اإلجراءات الج

ال يمكن أن تأتي إال في مرحلة متأخرة وبعد بحث -بفرض صحة هذا التصنيف  –المجرمين 
 .3دقيق في شخصيتهم

 .الوضع المحايد اتجاه المتهم :ثانيالفرع ال
التي وردت في إعالن  4لى حد اعتبار أن قرينة براءة المتهمونييه " إبذهب الفقيه " كار 

قد أعلن عنها بأسلوب متهور أو عديم التبصير، ويشرح  1789حقوق المواطن الفرنسي سنة 
دعوى  دائية جارية بصدز كون هناك إجراءات جتهذا الفقيه وجهة نظره في ذلك بأنه يجب أال 

بالنسبة إلدانة أو براءة المتهم، فال تثار قرينة  ه يجب أال يكون هناك حكم مسبقعليائية، فز ج
البراءة وال على العكس قرينة الجرم التي تورطت فيها المدرسة الوضعية بالنسبة للمجرمين 

 .5يكون هناك وضع قانوني محايد تجاه المتهم أن بالوراثة، ولكن يجب
راءة ليس فقط بالنسبة بيد أنه من الواضح أن هذا االتجاه إنما يؤدي إلى إهدار قرينة الب

للعائدين أو المجرمين بالوراثة، ولكن أيضًا بالنسبة للمجرمين بالصدفة، ألن في حالة عدم كفاية 
                                                           

1 - Enrico Ferri ، " la sociologie uinivelle " trad terrior. 1905.pp 493-494. 
 .45ة مقارنة ص بس االحتياطي دراسمجموعة رسائل دكتوراه الح ،نقال عن إسماعيل سالمة

 .79"مدلول الحكم الجنائي من حيث الصحة والقوة"، اإلسكندرية، ص محمد عبد المنعم سالم،  - 2
3- Merle et vitu : traité de droit uinivelle 2emeédition 1967 T : 2 p 133   

 .46المرجع السابق ص ،نقال عن إسماعيل سالمة
 .79كم الجنائي من حيث الصحة والقوة"، اإلسكندرية، ص "مدلول الحمحمد عبد المنعم سالم،  - 4

5 - carbannier :"instuiction uinivelle  " Thése paris 1937 p 43.  
  .46المرجع السابق ص ،نقال عن إسماعيل سالمة 



 الحبس المؤقت في التشريع الجزائري والمقارن                                           الفصل األول                       
 

 
 

 

79 

األدلة أو الشك في صحتها إذا ما سلمنا بأن مثل هذه الحالة يستفيد منها المتهم، فإن ذلك 
ذا كان هذا الشك ستستفيد منه  سلطة ا التهام فإن معنى ذلك يتعارض مع وضعه المحايد، وا 

 قرينة اإلدانة . ىإسقاط قرينة البراءة وتبن
 رير نطاق قرينة البراءةقت: ثالثالفرع 

أنه ليس ثم تعارض بين الحبس المؤقت وقرينة البراءة وذلك  1يرى األستاذ 'فرنسوكليرك'
ت إثبا ىءلسبب بسيط هو أن هذه القرينة ليست إال قاعدة إثبات من مقتضاها أن يكون عب

ذا كان المتهم المحبوس مؤقتا ال  التهمة المنسوبة للمتهم على عاتق سلطة االتهام ليس إال، وا 
يعامل كشخص مدان فإن ذلك يرجع إلى أنه لم يحكم عليه بعقوبة بعد ، وليس ألنه حبس بوهم 

 .2نه بريءأأو تصور 
 قل عبئ اإلثباتعلى أننا نرى أنه ال يمكن التسليم بقصر نطاق مبدأ براءة المتهم على ن

، فهذا المبدأ ال يجوز تجزئته سواء من حيث الحرية 3عاتق سلطة االتهام فحسب على
الشخصية أو من حيث اإلثبات الجنائي، فالبراءة المفترضة يصاحبها التمتع الكامل بالحرية، 
 ويقتضي هذا التمتع كفالته بضمانات معينة لمواجهة أي إجراء يمكن أن ينتقص من االستعمال
القانوني لهذه الحرية، ومن ناحية أخرى فإن البراءة المفترضة ال تتفق مع تشجم المتهم أي عناء 

 ًا. وعلى من يريد خالف ذلك إثبات العكس.يقانون افي إثباتها، فهي أمر 
 .الحبس المؤقت يمثل بداية العقوبة: رابعالفرع ال

تجه جانب من الفقه إلى صياغة وفي محاولة للتوفيق بين الحبس المؤقت وقرينة البراءة، ا
نظرية مؤداها أن الحبس المؤقت يمثل عقوبة حقيقية نتيجة لحكم صادر من جهة التحقيق، 
ولكن هذا الحبس لن يكون له مضار العقوبة بمفهومها الكالسيكي والتي تقتضي بها سلطة 

 الحكم.
ؤقت ليس عقوبة ناتجة ويبرر هذا االتجاه تلك النظرية بأنه إذا ما اعتبرنا أن الحبس الم 

اك مبررًا قويًا يعارض ذلك وهو مبدأ األصل في المتهم البراءة وما يترتب نفإن ه ،عن حكم
عليه من قاعدة أن الشك يفسر لصالحه، وعلى العكس إذا ما اعتبرنا أن الحبس المؤقت يسقط 

                                                           

خالء السبيل بالكفالة ومعاييرهما"، عقدت في المعهد القضائي ا، فؤاد الدرادكة - 1 ، 1997ألردني، "ندوة ضوابط توقيف وا 
 عمان.

2 -clerc : « la déteution preventive » r.p.s 1968 p150 . 
 .المرجع السابق. 47الحبس االحتياطي دراسة مقارنة ص ، مجموعة رسائل دكتوراه ،نقال عن إسماعيل سالمة

 .2002أبريل  10، مع تعديل 1996نوفمبر  28من دستور  45ألن األصل في المهم البراءة طبقا لنص المادة  - 3
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ؤقتا سيعتبر كفرد إذ أن المحبوس م،تلقائيًا وال يمكن أن يكون هناك محل للبحث في هذه القرينة
عقوبة المتمثلة في الحبس المؤقت، ويضيف هذا المدان ويصبح من المشروع أن نطبق عليه 

االتجاه أنه من األفضل أن يكون هناك اتفاق على أن الحبس المؤقت يتضمن بداية العقوبة 
بس التي ستوقع على المتهم ألنه يراعي عند تنفيذ العقوبة الصادر بها الحكم خصم مدة الح

ومن الواضح أن مبررات الحبس المتقدمة ليست مقنعة،  1المؤقت التي نفذت به مدة هذه العقوبة
ًً كيان أو وجود ألية عقوبة صدرت بمقتضى حكم قضائي  فمن ناحية أولى ليس هناك أصاَل

 مقررًا إدانة المتهم أو فارضًا عليه عقوبة، ومن ناحية أخرى فإن أوامر الحبس 
ذا كانت محاًل سلطة  رهاالتي تصد التحقيق ال يمكن أن تهدم قرينة البراءة، فهذه األوامر وا 

م في مرحلة التقدير على عكس التقدير الذي يت إال أن هذاتقدير دقيق من جهة سلطة التحقيق.ل
ال يحدث إال في فترة ال تكون أدلة الدعوى كلها قد جمعت خاللها، ولعل هذا هو  الحكم. فهو

 .2مؤقت لقرارات سلطة التحقيقع البالذي يبرر الطا

                                                           

1 -                Bornecque : « la  déteution preventive » Thése paris 1942 p 14 et 30 
 . 47المرجع السابق. ص  ،نقال عن إسماعيل سالمة

 كما جاء في ،أوصى بأنه ال يجب أن يكون للحبس المؤقت طابع العقوبة  62وفي قرار مؤتمروزارة المجلس األوربي رقم - 2
، من مشروع المبادئ التي وضعتها لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة يصدر عدم شريعة القبض أو الحبس 41المادة 

 E/CN.4/826 P 305الوثيقة الدولية ،أنظر أو النفي التعسفي أن القبض والحبس المؤقت ليس لها طابع العقوبة
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 الفصل الثاني
 إجراءات الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفردية

من أهم الموضوعات التي تشغل بال الفقه  تعتبر ضمانات الحريات الفردية للمتهم
ذلك ألن القاضي أو  ،اإلجرائي في الوقت الحاضر لكونها هي التعبير الحي في قوة القانون

ة أو تطبيقها رأسا دون إجراء يمكنه من كشف المكلف بتنفيذ العقوبات ال يستطيع إنزال عقوب
 الحقيقة، وكيفية المحاكمة وتنفيذ الجزاء.

، مباشرا   حيث أن هذه اإلجراءات جميعها تنصب على الحريات الفردية، وتمس بها مسا  
 فتحرم بذلك المواطن من حقوقه األساسية، وتجرده من الوسائل التي يحتاج إليها إلثبات كيانه

ه، مما يعيق تكيفه مع المجتمع، األمر الذي جعل إهمال هذه اإلجراءات، وتنمية شخصيت
وتركها دون قيد أو شرط يهدم ما قصدت البشرية بناءه، ودافعت من أجله مئات السنين، وهي 

 الشرعية الموضوعية.

إلى ثالث مباحث وكل مبحث إلى مطالب وهي إلى تقسيم هذا الفصل  ومنأجل دلك عمدنا
 كاآلتي:

 .اإلجراءات األولية قبل حبس المتهم مؤقتا   األول: المبحث
 .الجهات اآلمرة بالحبس المؤقت في القانون اإلجرائي الجزائري المبحث الثاني:

  .مدد الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفرديةالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 اإلجراءات األولية قبل حبس المتهم مؤقتا 

من هم األشخاص من خاللها وانتهائه، نستطيع أن نعرف  االتهاممتهم وبداية إن معرفتنا لل
الذين جاءت النصوص القانونية لحمايتهم، وضمان حرياتهم وحقوقهم كما أنه بمعرفة الوقت 

ينبأ الشخص حقوقه وضماناته قد بدأ أثرها وسرى مفعولها، وله حق  اتهامالذي يبدأ فيه 
 .1اإلجراء حال انتهاك حقوقه أو إحباط أوجه دفاعهاالحتجاج والمطالبة بإبطال 

أما التحقيق االبتدائي فإنه بمعرفته وتمييزه عن غيره من التحريات األولية والتحقيقات النهائية 
نعرف بأن المتهم ال زال أمام جهات التحقيق األصلية وأن قضيته لم تحال بعد إلى جهة الحكم، 

 .2ي هذه المرحلة ال زالت ساريةوأن الضمانات المخولة له قانونا ف
أما دراسة النظم اإلجرائية فأوجبتها اختالفات الحقوق والضمانات في تلك النظم، ذلك ألن 

ليست كضمانات المتهم في نظام التحقيق والتنقيب، وأن  االتهاميضمانات المتهم في النظام 
نا نا كي نعرف هل قانو مهم جد ،3رالضمانات الموجودة في هذين ليست كالموجودة في الجزائ

تطور فعال نحو البحث عما يؤكد ضمانات الحقوق والحريات أم غير هذا؟ حيث من نظر إلى 
 االتهامي، يجد معالم النظام 4المجتمع البربري أول األمر وكذلك زمن حكم الشريعة اإلسالمية

والتنقيب بأبشع  للبالد يجد أن نظام التحقيق ، بينما من نظر إلى فترة الرومانبارزة وواضحة
 قد » صوره وأدنى مستوياته كان هو الحاكم للحريات والمسيطر وفي هذا يقول سامي الحسيني 

                                                 

 دارأبوالمجررد ،الناشررر،2001الطبعررةاألولى،35صاالسررتدالالت،ن محمررد،حقوق المررتهم فرري مرحلررة جمررع ناصرررعبداح حسرر  - 1
 .بالهرم للطباعة

، يتضرمن قرانون 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المرؤر  فري  155 -66مرن األمرر  66راجع برذلك المرادة  - 2
نون مررررن قررررا 77، وكررررذلك المررررادة 2006ديسررررمبر  20المررررؤر  فرررري  22-06اإلجررررراءات الجزائيررررة المعرررردل والمررررتمم بالقررررانون رقررررم 

اإلجررراءات الجنائيررة المصررري الترري تررنص علررى أنرره شللمحقررق أن يباشررر فرري حالررة االسررتعجال بعرر  إجررراءات التحقيررق فرري غيبررة 
كمررا نررص المشررر  الجزائررري علررى أنرره يستصررحب ألوراق المثبتررة لهررذه اإلجررراءات ش، الخصرروم ولهررؤالء الحررق فرري اإلطررال  علررى ا

كترراب المحكمررة يوقررع معرره المحاضررر وتحفررظ هررذه المحاضررر مررع األوامررر وبرراقي قاضرري التحقيررق فرري جميررع إجراءاترره كاتبررا مررن 
 .8ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ص  ،األوراق في قلم كتاب المحكمة .أنظر بذلك محمد محدة

، معهد الحقوق والعلوم 1991/1992الطبعة األولى، ،74صمحمد محدة،"ضمانات المتهم أثناء التحقيق"،الجزء الثالث، - 3

 االدارية،جامعة قسنطينة،دار الهدى عين مليلة،الجزائر.
، مؤسسررة الرسررالة بيررروت، ص  1التشررريع الجنررائي اإلسررالمي مقارنررا بالقررانون الوضررعي، ج، عبررد القررادر عررودة،أنظررر بذلك - 4
 .25ص  ،مي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان األردنالوجيز في الفقه الجنائي اإلسال ،. ومحمد نعيم ياسين69
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التي تجعل اإلنسان متهما، بما يترتب على ذلك  االتهامبرق األمر عند تحديد إجراءات 
لجنائية من نتائج قانونية، وال صعوبة في شأن القرار الذي تتخذه سلطة االتهام برفع الدعوى ا

إلى المحكمة عن طريق تكليف المتهم مباشرة بالحضور، وال بالنسبة ألمر اإلحالة الذي تصدره 
 «.أو سلطة اإلحالة بإحالة المتهم إلى المحكمة 1سلطة التحقيق االبتدائي

لكن الصعوبة تشار بصدد إجراءات التحقيق االبتدائي، ووجه الصعوبة يكمن في التحقيق    
بدأ قبل تحديد شخصية المتهم، فما هو اإلجراء الذي يتم إسناد االتهام إلى شخص االبتدائي قد ي

 معين؟.
 وعلى هذا األساس ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب وهي كاآلتي:

 المتهم قبل حبسه مؤقتا. استجوابالمطلب األول: وجوب 
 به.المطلب الثاني: ضمان دعوة محامي المتهم للحضور أثناء استجوا

 المطلب الثالث: ضمان إطال  محامي المتهم على التحقيق قبل االستجواب.
 المطلب الرابع: أثر إغفال االستجواب أو ضماناته على الحبس المؤقت.       

                                                 

 عند من يقولون بالجمع بين سلطتي التحقيق واالتهام حيث هذه األخيرة )النيابة( تحقق وتحيل القضية . - 1
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  لمطلب األولا
 قبل حبسه مؤقتا   المتهم استجوابوجوب 

ب من قبل ن يسبق إصدار األمر بالحبس المؤقت اإلستجواالمشر  الجزائري أ اشترط
 .1وبدون االستجواب يكون األمر بالحبس باطالي التحقيق ضقا

ش يجب أن على أنه 2جزائية الجزائريالجراءات اإل انونمن ق 112حيث نصت المادة 
مية، اإلحضار بمساعدة محا ألمر اذييستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنف

وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف فإذا تغدر إستجوابه على الفور، قدم أمام 
المتهم  باستجواباة هيئة القضاء أن يقوم قضحالة غيابه فمن أي قا  آخر من بالتحقيق وفي 

ال أخل  سبيلهش. يفي الحال وا 

ففي هذه الحالة يجوز  ،هذه القاعدة وهو إذا كان المتهم هاربا  على  استثناءناك ولكن ه
وقد عرفت محكمة النق  المصرية اإلستجواب ،مؤقتا  دون إستجوابه األمر بالقب  عليه وحبسه

قام عليه امناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها، ومجابهته بمبأنه شمناقشة المتهم 
 .3 شلها من األولية وبمناقشته في أجوبته يرادبها إستخالص الحقيقة التي يكون كاتما  

شمجابهة المتهم باألولة المختلفة قبلها ومناقشته تفصيلية  وأيضا عرفته في حكم آخر بأنه
من  1الفقرة  123والمادة  4االعترافشللحقيقة أويعترف بها إذا شاء كما ينفدها إذا كان منكرا  

خيرة يعني مجرد القانون اإلجراءات الجنائية المصري فرقت مابين اإلستجواب والسؤال في أن األ
إلى إجابته، ومطالبته بجالء الغمو  في أقواله،  واالستما ه مر جريمتإستيضاح المتهم أ

 . 5االتهامواليتضمن ذلك مناقشة تفصيلية أو مواجهته بأدلة 
 

                                                 
1
 .63، ص2002محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،عبد اح أوهايبة - 

  .407قانون اإلجراءات الجنائية، ص  ،مأمون سالمة - 2
 .1222، ص 198، رقم 2مجموعة القواعد القانونية المصرية، ج25/01/1931أنظر نق   - 3

 23، س 11/12/1972، ونقرر  862، ص 162رقررم  17، س 31/06/1966مجموعررة أحكررام محكمررة الررنق ، نقرر   - 4
 .1367، ص 308رقم 
ئيرة المعردل ، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزا1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 5

 . 2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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أن المواجهة تختلف عن اإلستجواب إذ تعني المواجهة وضع المتهم وجها  لوجه إزاء  كما
ما أدلوا به من متهم آخر أو شاهد أو أكثر، كي يسمح ما قد يصدر منهم من أقوال بصدد 

 علومات متعلقة بواقعه أو أكثر فيتولى اإلجابة تأييدا  أو نفيا .م
 التحقيق من إجراءات كإجراء االستجوابالفرع األول :

مثول المتهم  قاضي حينالعلى أنه شيتحقق  1إجراءات جزائية جزائري 100نصت المادة 
 المنسوبة إليه وينبهه بأنه ن الوقائعلديه ألول مرة من هويته ويحيطه علما  صراحة بكل واقعة م

فإذا أراد المتهم أن  ،تنبيه في المحضرلا عدم اإلدالء بأي إقرار وينوه عن ذلكفي  له الحق 
بأنه له يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم 

ن له القاضي محاميا  من تلقاء نفسه إذا إختيار محام عنه فإن لم يخترله محاميا  عيالحق في 
وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي عالوة على ذلك أن ينبه المتهم  ،2طلب منه ذلك

اره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم إختيار موطن له في دائرة وجوب إخطإلى 
 إختصاص المحكمةش.

و النيابة العامة، ولم ألتحقيق ان قاضي يجب أن يقوم به المحقق سواء كا فاالستجواب 
إستجواب، ولهذا اليحق لضابط الشرطة القضائية ينص المشر  الجزائري صراحة على حظر 
من قانون اإلجراءات  52مكرر و 51 و 51و 50ولكن هذا يستفاد ضمنا  من نصوص المواد 

ئية إتخادها وليس منها راءات التي يجوز لضابط الشرطة القضاالتي حدد ال 3الجزائية الجزائري
صدار أمر  إجراء اإلستجواب، ولهذا اليحق لصاب الشرطة القضائية إجراء اإلستجواب وا 

 .لحبس المؤقت إال من أحوال التلبسا
ة ن قبل ضابط الشرطالمشر  الجزائري إخطار كل شخص أوقف للنظر م اشترطحيث 

مكرر على أنه شكل شخص  51مادة تنص ال رحلة توقيفه إذأثناء م القضائية بالحقوق المكتسبة
مكرر أدناه ويشار  51أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 

                                                 
1
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
2
د محدة، يرى أنه ما دام األمر كذلك فإننا نهيرب بالمشرر  أن يتردخل قصرد حرذف كلمرة )إذا طلرب منره ومن وجهة نظر محم - 

ق.إ.ج.ج، فيصرير الرنصش كمرا ينبغري للقاضري أن يوجره المرتهم برأن لره الحرق فري اختيرار محرامي عنرره،  100ذلرك ( مرن المرادة 
  شلك في المحضر ما لم يرف  المتهم صراحة ذلكفإن لم يختر له محاميا عين له القاضي من تلقاء نفسه، وينوه على ذ

3
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

  .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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ش فقد يتعين على ضابط الشرطة القضائية عند إنقضاء مواعيد االستجوابمحضر إلى ذلك في 
ك مباشرة أوبواسطة ب ذلإجراء فحص طبي للشخص الموقف وجوبا  إذا ما طللنظر، لالتوقيف 

عائلته، ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من  محاميه أو
ذ المحكمة، اختصاصدائرة في األطباء الممارسين  ا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة وا 

 القضائية تلقائيا  طبيبا ، حيث تظم شهادة الفحص الطبي لملف اإلجراءات .
قانون اإلجراءات الجنائية المصري التي أوجبت إجراءات من  70وهذا ما أكدته المادة
ضابط الشرطة  فال يجوز ندب،التحقيق أوالنيابة العامةقاضي  ةاإلستجواب بواسطة سلط

لهذا اإلجراء ، بإستثناء أحوال الضرورة التي يخشى فيها فوات  (مأمور القضائيالقضائية )
المندوب له ضابط الشرطة القضائية، والزما  متصال  بالعمل  االستجوابالوقت، متى كان 

نه شيجب على كل ضابط إجراءات جزائية جزائري على أ 52/¹لكشف الحقيقة ونصت المادة 
سما  كل شخص موقوف للنظر مدة إستجوابه وفترات محضر للشرطة القضائية أن يضمن 

دم إلى القاضي الراحة التي تخللت ذلك اليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو ق
 ش.1المختص

اءات إجر  108أما فيما يخص شكل محاضر اإلستجواب فقد أوضحت ذلك نص المادة 
ا  األوض فقش تحرر محاضر اإلستجواب والمواجهات و جزائية جزائري على حد قولها
تكون  االستجواب 92و 91وتطبق أحكام المادتين  94،95المنصوص عليها في المادتين 

 إجراء إستجواب إجمالي وذلك قبل محضر التحقيق .جوز فرادية إال أنه ي
على أنه ش ويجوز  2إجراءات جزائية جزائري 2فقرة  108على ذلك المادة  توقد نص

 لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء إستجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق ش.
لوسائل دفاعه، فلما  اى المتهم ال تتكرر لكونه صار محققا كانت فائدة اإلستجواب علفإذ

   األمرر ييصفالينص المشر  على وجوبه على األقل خاصة في الجرائم التي فيها تحقيق، 
                                                 

1
سرتجواب المرتهم خاللهرا مثرل القرانون الفيلنردي الرذي حردد وقرت قد حرصت بع  التشرريعات علرى تحديرد الفتررة التري يمكرن ا - 

االستجواب ما برين السراعة السادسرة صرباحا والسراعة التاسرعة مسراء  ، وأنره ال يجروز اسرتجواب المرتهم مردة تزيرد عرن اثنري عشرر 
مرة الموضرو  هري التري ساعة مررة واحردة وبنراء عليره فرإن إرهراق المرتهم باالسرتجواب يبطلره، ويبطرل كرل دليرل مسرتمد منره، ومحك

ال كران معيبرا: أنظرر، تقدر وجود الصلة بين االستجواب الباطل والدليل المسرتمد منره، ويجرب أنره تبرين فري سرامي  حكمهرا ذلرك وا 
 .107وكذلك مجلة الكويت الحقوقية ، ص  ؛439النبراوي، أسباب بطالن إجراءات التحقيق، ص 

2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 
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ويعتبر التغافل عنه أو تركه من األمور المبطلة  ،كلما وجب التحقيق وجب اإلستجواب
اد عنها، بل على قاضي التحقيق إذا أر إلجراءات التحقيق إلهمالها حقوق الدفا  والتغاضي 

قابال  لإلستئناف من المتهم والنيابة العامة ويستثني من هذا المتهم رفضه فليكن رفضا  مسببا  
 .1هارب(الالفار )

 لمتعلقة بالمتهم قبل حبسه مؤقتا  االشروط الفرع الثاني: 
 :المتهم مؤقتا  الشروط اآلتية اشترط المشر  الجزائري قبل حبس

بمعنى أنه يجب أن تتم إحاطة المتهم بالتهمة  ،دة إليه إحاطة المتهم علما  بالتهمة المسن -
 إلعداد دفاعه . المسندة إليه قبل وقت كاف من إستجوابه

كي  يا،ومواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه والدالئل القائمة ومناقشتها تفصيل استجوابوجوب  -
 ش.2يفندها فيدفعها عن نفسه أو ها يعترف بها فيؤيد

عبارة عن وضع المتهم وجها  لوجه إزاء متهم آخر أوشهود، للسما   أما المواجهة فهي
ش 3إلى ما يدلونه من معلومات حول الواقعة المنسوبة إليه واإلجابة عليها بالتأكيد عليها أوبنفيها 

. 
مؤسسة إعادة في إيدا  أمر م بناءا  على األمر بالحبس المؤقت سواء  تقبل  االستجوابويكون 

ي في الفقرة األولى منها على جزائية جزائر إجراءات  118انصت عليه المادة التربية، وهذا م
المتهم  يجوزلقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيدا  بمؤسسة إعادة التربيةإال بعد إستجواب الشأنه:

ذا كانت الجريمة م   .4شعاقبا  عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامةوا 
لذي يبحث عنه بمقتضى أمر اإلحضار موجودا  خارج دائرة إختصاص إذا كان المتهم ا -

إلى وكيل الجمهورية  فإنه يساق ،مراألصدر عمل بدائرتها قاضي التحقيق الذي أالمحكمة التي ي
على أنه ش  يستجوب وكيل الجمهورية هذا  2فقرة  114ت المادة الذي وقع بدائرته القب  ونص

                                                 

  .63، ص2004، 1الرقابة القضائية وشالكفالةش، دار الهدى، ط ،بدائل الحبس المؤقت ، علي بولحية بن بوخميس 1
2
 .255التحقيق، ص ضمانات المتهم أثناء  أحمد الشلقاني، - 

3
 . 200، ص 1999قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب والنشر، ط ،سليمان بارش - 

4
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 2001يونيو  26المؤر  في  08-01القانون رقم  - 
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م يحيله بعد ثشيء منها أي ينبهه بأنه حر في عدم اإلدالء ب بعد أن هعن هويته ويتلقى أقوال
 .1شلمنظورة أمامه القضيةاإلى حيث يوجد قاضي التحقيق 

تجوابه أما إذا كان المتهم هارباش فيجوز للمحقق األمر بحبسه مؤقتا  دون إستجوابه ألن إس -
كافية على المتهم مت الدالئل اومن هنا يجوز للمحقق ماد ،لةادالمتهم هارباش من طرف الع

 .حقيق تالغائب قائمة، ويتم إستجوابه من طرف قاضي ال

أن يبدأ يجب على قاضي التحقيق أن يوفر الطريقة المثلى إلجراء اإلستجواب وقبل  -
 إلتهام المتهم لقيامه بالجريمة.  بإستجواب المتهم يجب عليه أن تتوفر لديه دالئل وقرائن كافية

من كل ضغوط خارجية التي قد تؤثر عليه أثناء اإلستجواب  على المحقق أن يحمي المتهم -
ستعمال الع ال كان إعتراف المتهم باطالمثل اإلكراه وا   .نف وا 

 المطلب الثاني
 ضمان دعوة محامي المتهم للحضور أثناء إستجوابه 

لما كانت أهمية وجود المحامي مع المتهم واضحة وبارزة وخاصة في الجرائم الخطيرة 
الوصول إلى  مادام الهدف واحدا  وهو وقاضي التحقيق بين قاضي الحكمأن اليفرق  لمشر لكان 

مع العلم بأن إجراءات التحقيق تعد هي اللبنة األولى في الدعوى، وعليها ربما تقام  ،الحقيقة
 .2عند النطق بالحكم وسائل اإلثبات

 في التشريع الجزائري الفرع األول:
يتدخل قصد حذف كلمة )إذا طلب منه ذلك(  أن بالمشر  كذلك فإننا نهيب األمرفما دام 

ر النص ش كما للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار ييصف 3إج ج 100 من المادة
محام عنه، فإن لم يختر له محاميا  عين له القاضي محاميا  من تلقاء نفسه وينوه على ذلك في 

 المحضر مالم يرف  المتهم صراحة ذلكش .

                                                 

، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966و يونير 08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 1
 . 2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

2
شإن المتهم المحبوس له الحق دائمرا فري االتصرال بمحاميره ومقابلتره فري الحربس وال يجروز الحيلولرة دونره ودون ذلرك الحرقش،  - 

 .432، ص 1997معة الجديدة ، ط دار الجا ،نظم اإلجراءات الجنائية ،جالل ثروت
3
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 . 2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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هو الموازنة بين الخصوم في جلسة  همما تستدعي نصوص اإلستجواب تعديلأنه  كما
دخل و اإلستفسار تاإلستجواب، حيث ال يعقل أن تحضر النيابة ومحامي المتهم، ويسمح لها بال

ما أن يسمح لهما على المساواة، وهذا ما فعله المشر   دون محامي المتهم، فإما أن يمنعا معا  وا 
 .1سيوالتونالفرنسي 

مرة أخرى هذا مانصت عليه  استجوابه عندكما أنه من حق المتهم أن يختار محامي 
ش اليجوز سما  المتهم أو المدعى المدني أو إجراء إجراءات جزائية جزائري بأنه: 105 المادة

 مواجهه بينهما، إال بحضور محامية أو دعوته قانونيا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك.
( على األقل قبل إستجواب 2كتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين )يستدعي المحامي بو 

المتهم أو سما  الطرف المدني حسب الحالة.يمكن أيضا  إستدعاء األطراف شفاهة ويثبت ذلك 
 بمحضر.ش

تنفى هذه المادة بطالن اإلستجواب والمواجهة بين المتهم والمدعى المدنى إذا لم يحضر 
يتعين على قاضي التحقيق اإللتزام به عند دعوة ع شكال معينا  المتهم، كما ان القانون لم يض

المحامي لألطراف سواء كانت دعوتهم بخطاب أو شفاهة ولكن يجب أن يذكر ذلك في 
 محضر.

ساعة وذلك للمساعدة  24جراءات قبل اإلستجواب مي من اإلطال  على ملف اإلاتمكين المح
 هار الحقيقة أو الدفا  على المتهم .إظ على

إجراءات  105و 100فإذا لم ترا  الشروط والضمانات التي نصت عليها المادتان 
157جزائية جزائري، فإن المادة 

من نقس القانون نصت على إجراء جزاء البطالن عند عدم  2
  على ملف مرعاة األحكام الخاصة بإستجواب المتهم وضمان دعوة محامية وتمكينه من اإلطال

 .التحقيق
 في التشريع الكويتي الفرع الثاني:

يجب أن يتم اإلستجواب بحضور محام في الجنايات، ذلك ألن وجود المحامي إلى 
إرتكاب جريمة من شانها ان يصون حق الدفا  الذي يعتبر جانب المتهم وهو يواجه إتهامات 

                                                 

 .1988دار هومة ، الجزائر،  ،116صن الداخلي،يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانو  - 1
2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 . 2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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حقا  مقدما  في جميع تشريعات دول العالم، ويساعده على إضهار براءته، فضال  على انه يهدئ 
 .1من رو  المتهم ويساعده على اإلتزان والهدوء في إجاباته

للمتهم للمجني عليه الحق في  »إجراءات جزائية كويتي على أنه 75وقد نصت المادة 
 «حضور جميع إجراءات التحقيق اإلبتدائي، ولكل منها الحق في أن يستصحب معه محامية 

اية الحق في أن يوكل من يدافع جنللمتهم في  » إجراءات كويتي على 120ونصت المادة 
 .«مين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم احدا  اعنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المح

تطمين للمتهم وصون  » وضمان دعوة محامي المتهم إلى الحضور أثناء إستجوابه هي
 .2«حرية الدفا  عن نفسه

 المطلب الثالث
 االستجواببل لتحقيق قإطالع محامي المتهم على اضمان  
ين محامي المتهم من اإلطال  من ضمانات اإلستجواب هي تمك ةمانم ضالشك أن أه

أو المواجهة حتى يكون على علم بما يتم في التحقيق، وماقدم فيه على التحقيق قبل اإلستجواب 
 من أدلة مما يمكنه من الدفا  وتفنيد أدلة اإلتهام .

يوضع  أنويجب  »نه:على أ 3راءات جزائية جزائريإج 4رة فق 105وقد نصت المادة 
ملف اإلجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل إستجواب بأربع وعشرين ساعة على االقل كما 

له بأربع وعشرين ساعة على يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعى المدني قبل سما  أقوا
 .«قل األ

لجزائية الكويتي نصا  صريحا  في ولم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائي والمحاكمات ا
شأن تمكين محامي المتهم في اإلطال  على التحقيق قبل إستجواب المتهم، هو حق مرتبط 

من الدستور  24دة بحق الدفا  الذي يكلفه الدستور الكويتي للمتهم، وهذا مانصت عليه الما
                                                 

1
 محدود الثقافة أو التعليم، أنظر:  وتزداد جسامة عدم االستعانة بمحامي عندما يكون المتهم - 

cour suprême philippines :Annuaire des droits de l homme pour 1950( publication des nations 

unis) 
 .62، ص 1970شاستعانة المتهم بمحاميش، رسالة الدكتوراه القاهرة   ،محمد حسن علوب ،راجع في الموضو 

2
ن اإلجررراءات الجنائيررة الكررويتي علرى أنرره شللمررتهم فرري جنايررة الحرق فرري أن يوكررل مررن يرردافع مرن قررانو  120وقررد نصررت المررادة  - 

عنرره، وعررل المحكمررة أن تنترردب مررن المحررامين مررن يقرروم بهررذه المهمررة إذا لررم يوكررل المررتهم أحرردا، وللمررتهم فرري جنحررة أو لغيررره مررن 
 الخصوم الحق دائما في توكيل من يحضر معه ش

3
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18في المؤر   155 -66األمر  - 

 . 2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 



 إجراءات الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفردية                                                      الثاني              الفصل 

 

 

 

92 

فيها الظمانات تؤمن له المتهم برئ حتى تثبت إدانته في المحاكمة قانونية  »:الكويتي بقولها
 .1« الضرورية لممارسة حق الدفا 

كل شخص يعتبر بريئا   »تنص على أنه:  2الدستور الجزائري من 45يقابله نص المادة  
 .«حتى تثبت جهة القضائية نظامية إدانته، مع كل الظمانات التي يتطلبها القانون

للمتهم  »:بقولها لتي قضتإجراءات جزائية كويتي ا 75النص المادة كما يستفاد من 
ن ولكل منها الحق في أ االبتدائيق حضورجميع إجراءات التحقيوللمعني عليه الحق في 

 .«3ن من المحققيه، وليس للمحاي ان يتكلم إال بإذيستصحب معه محام
حتى يستطيع المحامي أداء المهمة الملقاة على عاتقه يجب أن يتمكن من اإلطال  على 

ما نصت عليه المادة  إال إذا كان سريا وهذا ، االستجوابقبل مناسب اللوقت ملف التحقيق في ا
ضيات تيلتزم بمق أنضي التحقيق اقوعلى  »:نهإجراءات جزائية جزائري على أ 2رة فق 83

مقدما جميع اإلجراءات الالزمة لضمان إحترام كتمان  ن يتخذأولكن عليه  45،47المادتين 
 .حالة اإلنتقال والتفتيش ا فيوهذ  «سر وحقوق الدفا ال

اءات التحقيق على حد المشر  الجزائري ضمان حقوق الدفا  في شتى إجر  طاشتر كما 
يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما  وال »قوله ب 4فقرة 89نص المادة تعبيره في 

إنابة قضائية  وال لرجال القضاة وضابط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى
توافقة على مبغية إحباط حقوق الدفا  اإلستما  إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دالئل قوية و 

 . «قيام إتهام في حقهم 
                                                 

دراسررة تحليليررة مقارنررة  ،شضررمانات المررتهم أمررام سررلطة التحقيررق االبترردائي فرري التشررريع الكررويتي، فاضررل نصررر اح عررو  - 1
 .624، ص2002، سبتمبر 1ي والمصري ش، قسم قانون الجزاء، طبالتشريع الفرنس

 ،السالف الدكر.2002ريل بأ 22مع تعديل  1996نوفمبر   28دستور  - 2
3
التري ترنص علرى أنرهشفي غيرر حالرة  124/1ويؤكد على هذه الضمانة قانون اإلجراءات الجنائية المعدل المصري في المرادة  - 

ف مرن ضريا  األدلرة، ال يجروز للمحقرق فري الجنايرات أن يسرتجوب المرتهم أو يواجره بغيرره مرن التلبس وحالة السررعة بسربب الخرو 
المتهمين أو الشهود إال بعد دعوة محاميره إن وجرد وعلرى المرتهم أن يعلرن اسرم محاميره بتقريرر يكترب فري قلرم كتراب المحكمرة، أو 

ذا إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا اإلقرار أو اإلعال م، وال يجوز للمحامي الكالم إال إذا أذن له القاضي، وا 
لم يؤذن له وجب إثبات ذلرك فري المحضررش، وعلرة ضرمان دعروة محرامي المرتهم إلرى الحضرور أثنراء اسرتجوابه كمرا تقرول محكمرة 

عانة المرتهم شاسرتلدفا  عن نفسهش، راجرع فري الموضرو ، محمرد حسرن علوب،النق  المصرية هي ش تطمين للمتهم وصون حرية ا
 .65بمحاميش، المرجع السابق، ص 

4
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 
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يتعين على المحقق أن يطلعه على ماح للمحامي باإلطال  على التحقيق، سفإذا تم ال
ولو قد تمت في  التي بوشرت، منا  جميع اإلجراءاتضه غير منقوص متملف التحقيق برمت

 غيبة المتهم.
ملف الدعوى، ولذلك فإنه ينطوي كين المحامي من معرفة كل ما في واإلطال  يعني تم

 .1ى الترخيص له بالنسخ أو التصويرحتما  عل
 المطلب الرابع                                      

 رديةفالحريات الماناته على ضأثر إغفال اإلستجواب و  
األحكام  ىتراع »على أنه جزائري قانون إجراءات جزائية  1فقرة 157ة نصت الماد
المتعاقة بسما  لمدعي  105المتعلقة بإستجواب المتمهنين والمادة  100المقررة في المادة 

ال ترتب على مخالفتها بطالن اإلجراء نفسه وما يتلوه من . كما انه يترتب «إجراءات  المدني وا 
 100فة األحكام الجوهرية المقررة بخالف األحكام المقررة في المادتين البطالن أيضا  على مخال

 .الدفا  أو حقوق أي خصم في الدعوىإذا ترتب على مخالفتها إخالل بحقوق  105و
ويتم السحب من الملف التحقيق أوراق اإلجراءات التي أبطلت وتود  في هذه الحالة 

 .2لدى قلم كتاب المجلس القضائي
ي مثل هذه الحاالت إلى غرفة اإلتهام التي تفصل فيها وفقا  ألحكام ويرفع األمر ف

تنظم غرفة اإلتهام في صحة اإلجراءات  »على أنه: 3إجراءات جزائية جزائري 191المادة
ذا تكشف لها سبب من أسباب البطالن قضت ببطال  ت المشوب بهاان اإلجراءالمرفوعة إليها وا 

طال، أن تتصدى الية له كلها أوبعضها، ولها بعد اإلببطالن اإلجراءات الت االقتضاءوعند 
تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو غيره لمواصلة إجراءات لموضو  اإلجراء أو 

 .«التحقيق

                                                 

 ،319شررح قرانون اإلجرراءات الكررويتي، ص  اوي،حسرن صرادق المرصررف، 687، ص ، ضرمانات االسرتجوابنجيرب حسررني - 1
 . 329، ص سيط في قانون اإلجراءات الجنائيةالو  ،، أحمد فتحي سرور333

 وما بعدها 94عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية، ص ،من ق.إ.ج.ج 191، 161، 160، 159، 158أنظر المواد:  - 2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08فرق الموا 1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 3
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، حيث يتجلى التأثير هو عدم تعر  المتهم لتأثير مادي أيضا   االستجوابمن ضمانات 
ستجواب المطول والتنويم المغناطسي المادي في صورة العنف وكذلك إرهاق المتهم في اإل

ستعمال العقاقير المخدرة.  وا 
 اإلكراه المادي العنف أوالفرع األول: 

إلى جسمه ويكون وهو عبارة عن كل قوة مادية خارجية تقع على الشخص وتستطيل    
ك لها فيتر  ،فيها نسبيا   تأثيرالث تشل حرية اإلختيارأو ة نهائيا  بحيرادمن نتيجتها أن تسلبه اإل

ويتحقق اإلكراه  رغبتها وفي كلتا الحالتين يصبح اإلجراء باطال . ا غيرتذا بير ولكنفرصة التع
ويستوي أن  ةسالمة الجسديبالالمادي بأي درجة من العنف ومهما كان قدره طالما  فيه مساسا  

 .1كمن ذل يءلما أو لم يسبب أي شيكون  اإلكراه قد سبب أ

هتك عرضه، أو حرمانه  وأ ،كراه المادي قص شعر المتهماإل ومن األمثلة على العنف أو
وسيلة، أو إكراه المتهم  يةانة بأهواإل ،من الطعام، أو تجريده من مالبسه، أو نز  شعر الجسد
وقع إكراه مادي من هذا القبيل  ، فإذارهعلى شرب بوله، أو إطفاء سجائر بجسمه أو نز  أظاف

ان هذا اإلستجواب باطال  ويبطل كل دليل يستخدمه، ومرد وبسببه كقبل أو أثناء اإلستجواب 
أي دليل يستمد من اإلستجواب الباطل بيب اإلرادة ه فيعذلك  المتهم يكون تحت ثأثير اإلكرا

 24اويا  المادةالقيمة له ويتعين طرحه جانبا  وقدحظرالدستورالكويتي إيذاء المتهم جسمانيا  أو معن
إكراه  »وال يجوز  حاكمات الجزائية الكويتي التعذيباءات والمقانون اإلجر كما منع  ،2فقرة 

 158المادة ش معينة بأية وسيلة من الوسائل   جابة وال على إبداء أقوالاإل المتهم أو إغراؤه على
دينار  500بالحبس مدة التزيد على خمس سنوات و غرامة التي التتجاوز  عاقب قانون إجزائهيو 
عذب بنفسه بطرف غيره متهما  أوشاهدا  أو مستخدم ، كل موظف أو حدى هاتين العقوبتينبإ أو

، فإذا «على اإلدالء بأقوال أو معلومات في شأنهابجريمته، أو خبيرا  لحمله على اإلعتراف 
أفضى التعذيب أو إقترن بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، عوقب الفاعل بعقوبة هذا 

 .2يب إلى الموتذضى التعوت عمدا ، إذا أفللمالفعل، وتكون العقوبة المقررة 
 

                                                 
1
رسالة دكتوراه أسرباب  ،محمد سامي النبراوي ،298، ص 64، رقم 1965، مجموعة أحكام النق  1965مارس  29نق   - 

 . 416بطالن إجراءات التحقيق، ص 
سررالمة قررانون اإلجررراءات  محمررود ،1970مررن قررانون إجررراءات المحاكمررات الجزائيررة الكررويتي لسررنة  31 -24اد أنظررر المررو  - 2

 .391الجنائية، ص 
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 المطول باالستجوابإرهاق المتهم الفرع الثاني: 
وذلك بأن يعمد المحقق إلى  1«اإلرهاق»من األساليب التي تتبع في اإلستجواب المتهم 

مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية مطولة تمتد ساعات متواصلة حتى  تضعف سيطرته على إرادته 
 .2تكن إرادته تتجه إلى قولهلم  فيقول ما

يؤثر في إرادة المتهم، لذلك يبطل كل دليل إستمد منه وقد حرصت  االستجوابومثل هذا 
ها مثل القانون الفنلدي حدد خاللهم تبع  التشريعات على تحديد الفترة التي يمكن إستجواب الم

وانه اليجوز إستجواب  الساعة السادسة صباحا  والساعة التاسعة مساءا   وقت اإلستجواب مابين
وبناء عليه فإن إرهاق المتهم باإلستجواب  المتهم مدة تزيد على إثني عشرة ساعة مرة واحدة

بين  وجود الصلةتثبت يبطله، ويبطل كل دليل مستمد منه، ومحكمة الموضو  هي التي 
ال كان مع الباطل والدليل المستمد منه ، ويجب أن االستجواب  ا .يبتبين في حكمها ذلك وا 

 يالمغناطيسالتنويم الفرع الثالث:                    
ثة تستخدم في كثير من الدول في إستجواب وسيلة علمية حدي يالمغناطيسالتنويم   

 األشخاص في الجرائم المهمة توصال  للحصول على المعلومات منه عن هذه الجرائم.
النوم ويقول  ، ويستجوب وهومستغرق فيمغناطسيا   سي ينوم المتهميناطوفي طريقة التنويم المغ

فتطفو حالة ،في مشاعرهيعود قادرا  على التحكم  دته، والراتهم يفقد السيطرة على إمأنصارها إن ال
الالشعور إلى سطح النفس، وعندها يجيب عن كل سؤال يوجه إليه دون أن يكون قادرا  على 

في إرادة الخاضع له، بل إن صح يؤثر سي طيوالشك في أن التنويم المغنا 3إخفاء ماكان يكتمه
 التعبير فهو يعدلها وبالتالي يكون إستجوابه أثناء ذلك باطال  ويبطل كل دليل إستمد من هذا 

 

                                                 
1
، يتضررمن قررانون 1966يونيررو  08الموافررق  1386صررفر عررام  18المررؤر  فرري  155 -66مررن األمررر  112أنظررر المررادة  - 

ق.إ.ج.ج  121وكررررذلك المررررادة ، 2006ديسررررمبر  20المررررؤر  فرررري  22-06اإلجررررراءات الجزائيررررة المعرررردل والمررررتمم بالقررررانون رقررررم 
سراعة مرن اعتقالره، فرإن لرم يسرتجوب ومضرت هرذه المهلرة دون اسرتجوابه يقتراد أمرام وكيرل الجهوريرة  48شيستجوب المرتهم خرالل 

ال الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن أي قا  آخر من قضاة الحكم ليقوم باستج وابه في الحال وا 
 أخلي سبيلهش.

2
 .439ص  المرجع السابق، أسباب بطالن إجراءات التحقيق، ،سامي النبراوي - 

3
 .196ص ، المرجع السابقضمانات استجواب المتهم،  ،عبد الوهاب حومد - 
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محظور على المحقق اللجوء إليه، ألن اإلعتراف الناشئ عن  الباطل وعليه فهو االستجواب
 .1يةإلرادة حرة واعتنويما  مغناطيسيا  ليس وليدا   الشخص المنوم

ستجوابه للحصول على على حظر تنويم المتهم مغناطسيا  أثناء إالتشريعات  لذلك نصت بع 
 2اإلعتراف منه

 العقاقير المخدرة ستعمالإالفرع الرابع: 
دي إلى حالة نوم عميق مع بقاء هي مواد يتعاطاها الشخص فتؤ  المخدرةالعقاقير 

ستطيع المحقق الشخص القدرة على اإلختيار فيفتفقد  التخديرنب اإلدراكي سليما  طول فترة الجا
مسلوب اإلرادة ويمكنه الحصول على إعتراف ب عنها وهو يشاء من األسئلة فيج أن يوجه له ما

دلة ذه الطريقة أصبح باطال  وكذلك األفإذا تم اإلستجواب إستنادا  إلى ه،منه بإرتكاب الجريمة 
 قير المخدرة التي تستعمل إلستجواب األشخاص وأشهر العقا،المستمدة منه مادامت مترتبة عليه

، وقد ش  SUM de véritéش وهو العقار المسمى بعقار الحقيقة شPenthonalنتونال بالش
مع القب  عليه إلرتكابه جرم التعاون  مع شخص فرنسي ألقي 1944فرنسا عام في  ُأستعمل
حرف فأحاله قاضي التحقيق ب وأثناء التحقيق معه لم ينطق األلماني االحتاللأثناء  األلمان

 .3كمنه مصاب بالبألطباء الذين فحصوه أللفحص الطبي الشرعي فقرر ا
بعدم جواز إستعمال العقاقير  05/01/1962حقوق اإلنسان في منظمة  أوصتوقد 

في التصرف أو تؤثر وب نها أن تمس حرية المتهم أو المستجالمخدرة أوأية وسيلة أخرى من شأ
 .4هيز يفي ذاكرته وتم

 

 

                                                 

 .180ص، 1989حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية )لم تذكر مؤسسة الطبع(،  ،محمد محي الدين عو  - 1
 .74ضمان حرية المتهم أثناء التحقيق، ص ،نبيل مدحت سالم ،أنظر بذلك - 2
مرن قرانون اإلجرراءات الجنائيرة فري األكروادور علرى حضرر اسرتعمال عقرار الحقيقرة عنرد االسرتجواب كمرا  141ترنص المرادة  - 3

أحمرد فتحرري سررور، اإلجررراءات،  ؛رة، أنظرررنرص قرانون اإلجررراءات الجنائيرة أللمانيررا االتحاديرة علررى عردم مشرروعية المررواد المخرد
، كما رف  القضاء الفرنسي اسرتخدام عقرار الحقيقرة فري االسرتجواب ولرو بنراء علرى طلرب المرتهم ، ولرم يسرمح بره إال  222ص 

 23، أنظرر تشرريعات وثيقرة األمرم المتحردة بتراريخ ، وللتشرريعات مواقرف فري هرذا الشرأنلألغرا  العالجية بواسطة الطب العقلري
 .107وكذلك مجلة الحقوق الكويتية، ص  ؛من الوثيقة 66إلى  59، البنود من 1975وليو ي

، المنشرور 1948ديسرمبر  10اإلعالن العرالمي لحقروق اإلنسران، المعتمرد مرن طررف الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة بتراريخ  - 4
 .1963سبتمبر  10المؤرخة بتاريخ  64في الجريدة الرسمية رقم 



 إجراءات الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفردية                                                      الثاني              الفصل 

 

 

 

97 

السماح بإستعمال أي  1945ر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام مكما رف  المؤت
 .عقار مخدرألن من شأن ذلك اإلعتداء على العقل الباطن للمتهم وشل حريته في الدفا 

 عدم جواز تعذيب المتهم  الفرع الخامس:
حقيقة، حيث كان اإلعتراف األنظمة القانونية القديمة التعذيب كوسيلة إلدراك ال عتمدتإ

، وصوال  إليه اح القضاء كل سبل اإلكراه والتعذيبجله إستبيعتبر سيد األدلة الجنائية، من أ
يعتبر ما، منها متعددة عقوبات، وتعذيب المتهم يخضع لصورالمتهم ببع  ال كسند إلدانة

لنفسية أو العقلية التي بدنية اوالجامع هو المعاناة ال يعتبر إكراها  أدبيا ،ما إكراها ماديا  ومنها 
 تصيب المتهم من جراء إستخدام إحدى وسائل التعذيب.

 ن سادت حقوق اإلنسان وصدرتأالحديث من فكرة التعذيب بعد  ستجواباإلوقد تخلص 

الذي حظر  1948إعالنات هذه الحقوق،منها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة   
الدولية للحقوق  االتفاقية من اإلعالن، وأكدت هذا المعنى 5مسة تعذيب المتهم المادة الخا
صري الصادر سنة ، ونص عليه كثير من الدساتير كالدستور الم7المدنية والسياسية المادة

43المادة 1971
: على مايلي 1962لكويت الصادر عام من دستور ا 34، نصت المادة 1

ة مانات الضرورية لممارسنية تؤمن فيها الضفي المحكمة قانو المتهم برئ حتى تثبت إدانته ش
 3من الدستور الجزائري 45ونصت المادة ؛2شسمانيا  أو معنويا  حق الدفا  ويحظر إيذاء المتهم ج

تثبت جهة قضائية حتى  يئابر : شكل شخص يعتبر م على أنهالمعدل والمتم 1996عام  الصادر
وقد تأكد مبدأ عدم جواز تعذيب المتهم ، نشنظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانو 

ل العالم فالمادة ائية في مختلف دو ز بنصوص صريحة في عدد كبير من قوانين اإلجراءات الج
له الصادرة نيتجة أو أقواقانون اإلجراءات الجنائية المصري إعتبرت إعترافات المتهم من  159

ءات قانون اإلجرامن  40ذلك المادة وك ؛«يمة لها في اإلثباتقباطلة وال »تعذيب أو إكراه
وز القب  على اإلنسان أو حبسه إاُل بأمر من اليج» مايلي:على الجنائية المصري نصت 

 .4«كرامتهيصون السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته فيما 

                                                 
1
وعمرررر الفررراروق  ؛347، ص1996حمايرررة حرررق المرررتهم فررري محاكمرررة عادلرررة، منشرررأة المعرررارف باإلسررركندرية،  ،ارحررراتم بكررر - 

 .59، 51، ص1986، لى االعتراف، دار النهضة العربيةتعذيب المتهم لحمله ع ،الحسيني
2
 .109ص المرجع السابق،،مجلة الحقوق الكويتية - 

3
  ،السالف الدكر.2002فبراير  22المعدل في  1996الدستور الجزائري لعام  - 

4
 .223ص المرجع السابق،المرصفاوي في شرح قانون اإلجراءات الجنائية المصري، - 
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مطلقا،  ة، الناتج عن التعذيب يكون باطالوبناء على ذلك فإن اإلعتراف كمصدر للحقيق
رضي من تأثير منه أو هدد به حيث اليجوز التنازل عنه، كما اليسوغ إفترا  صحته وتو ب

 بذلك.
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 المبحث الثاني
 ي الجزائريمرة بالحبس المؤقت في القانون اإلجرائالجهات اآل 

 الهذا يجب إحاطته ،إجراءات التحقيق مساسا  بالحرية الشخصية هو لبس المؤقت
 ،في نطاق الهدف الذي شر  من أجله او إستعماله ى عليهبضمانات تكفل حماية حرية المدع

يطمئن معه  ة واإلستقالل ماوأولى هذه الضمانات أن تكون السلطة التي تصدره لها من الكفاء
كما يجب أن يكون لها من ،لحسن تقديرها لهذا اإلجراء، وتكفل للمدعى عليه تحقيق دفاعه 

س المؤقت، لتستطيع تطبيقه على أفضل وجه ولكي الدراية بمعرفة طبيعة وماهية القرار بالحب
 التستخدمه جزافا .

والسلطة المختصة بإصدار مذكرة اإليدا  بالحبس المؤقت في األصل هي سلطة 
 رار بالحبس المؤقت فيها.بع  التشريعات الجزائية تختلف سلطة الق التحقيق، وهناك

في التشريع الجزائري ليس مر بالحبس المؤقت ولكن سلطة قاضي التحقيق قي إصدر األ
 لها. لجريمة وجسامتها والعقوبة المقررةمطلقة إذ تتوقف على نو  ا

كل خول المشر  الجزائري أمر الحبس المؤقت على غرار سلطة قاضي التحقيق إلى إذ 
باإلضافة إلى سلطة  ،وكذلك قضاة النيابة وقضاة الحكم ،اإلتهام األحداث وغرفة من قاضي

 .1ئي في ذلكالقضاء اإلستثنا
 :ويظهر ذلك على النحو اآلتي

 مر بالحبس المؤقت. األالمطلب األول: سلطة قاضي التحقيق في إصدار 
 المطلب الثاني : سلطة غرفة االتهام في األمر بالحبس المؤقت. 
 المطلب الثالث : سلطة قضاة الحكم في األمر بالحبس المؤقت.

 نائي في األمر بالحبس المؤقت.المطلب الرابع : سلطة جهات القضاء االستث
  : سلطة أعضاء النيابة العامة في األمر بالحبس المؤقت.المطلب الخامس

 

                                                 
1
ولقررد عرررف هررذه األوامررر عرراطف النقيررب علررى أنهررا:شأوامر خطيررة يتوجرره بهررا القاضرري إلررى المرروظفين المختصررين إلررى إبررالغ  - 

قامررت عليرره الشرربهات وفقررا لمقتضرريات التحقيررق ونررو  األوامرررش، أنظررر  الشررخص المقصررود فيهررا أو تررأمين إحضرراره أو توقيفرره إذا
 .381المرجع السابق، ص  ،محمد محدة
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 األولالمطلب 
 الحبس المؤقتب مراأل سلطة قاضي التحقيق في إصدار 

على  1فقرة أولى من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 109وهذا ما نصت عليه المادة 
بإحضار المتهم أو بإيداعه  تقتضي الحالة أن يصدر أمرا  لتحقيق حسبما يجوز لقاضي ا :شأنه

سلطة قاضي التحقيق في إصدار األمر بالحبس ويالحظ أن ، شالسجن أو بإلقاء القب  عليه
ة في التشريع الجزائري، ويتوقف ذلك على نو  الجريمة وجسامتها والعقوبة قالمؤقت ليست مطل

في مواد الجنايات ،  حبس المتهم مؤقتاإصدار األمر ب دائما   حقيقالمقررة لها، فيجوز لقاضي الت
جنح القانون العام  واليتسنى له ذلك في جرائم المخالفات، وفي مواد الجنح يتعين التفرقة بين

 .2وجنح الصحافة
واألصل اليجوز إصدار أمر الحبس المؤقت في الجرائم األخيرة إاُل  إستثناءا  وفي جرائم 

ن إجراءات جزائية قانو  124ما في مواد الجنح فقد نصت المادة أبيل الحصر، محددة على س
اليجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد األقصى  للعقوبة المقررة في القانون ش على أنه: 3جزائري

المتهم المستوطن بالجزائر حبسا  مؤقتا  أكثر يحبس هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن 
كم عليه من أجل حأمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد  مرة منذ مثوله أولمن عشرين يوما  

ابه جنحة من جنح الحبس مدة أكثر من ثالثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ إلركتعقوبة بجناية أو 
إجراءات جزائية جزائري الحاالت التي يجوز فيها حبس  123المادة  ت  ت  ثبأوقد ؛شالقانون العام

 123جليا من خالل الفقرة الثانية من نفس المادة حيث نصت المادة  ظهر ذلكالمتهم مؤقتا، وي
ال يمكن أن يأمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى على أنه ش 4جراءات جزائية جزائريقانون إ 2الفقرة

 عليه إال  إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحاالت اآلتية:
كانت و قر أو كان اليقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة،إذا لم يكن للمتهم موطن مست -1

 جد خطيرة .األفعال 

                                                 

، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  فري  155 -66األمر  -1
 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

 .23، ص 92/ 91، ط3ضمانات المتهم أثناء التحقيق جامعة قسنطينة ،ج ،حمد محدةم - 2
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.  1982فبراير  13المؤر  في  03-82القانون رقم  - 3
 . 74، دار الهدى، ص 2008/ 1القسم السابع في الحبس المؤقت واإلفراج، ط  -الموسوعة الجنائية ،عبيدي الشافعي - 4



 إجراءات الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفردية                                                      الثاني              الفصل 

 

 

 

101 

الحجج أو األدلة المادية أو وسيلة  سيلة الوحيدة للحفاظ علىو عندما يكون الحبس المؤقت ال -2
، والذي قد تواطؤ بين المتهمين والشركاءالضحايا أو لتفادي اللمنع الضغوط على الشهود أو 

 ة كشف الحقيقة.يؤدي إلى عرقل
و وضع حد للجريمة، أو الوقاية من أعندما يكون الحبس المؤقت ضروريا  لحماية المتهم  -3
 وثها من جديد.دح

عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية  -4
المنصوص  ع في الحبس المؤقت على األسبابضكما يجب أن يؤسس أمر الو ،ا  المحددة له

 .1من هذا القانون 123في المادة عليها 

قاضي التحقيق اآلمر بالحبس المؤقت يات الشخصية أنه يجب على ضمانات الحر ومن  
( أيام من تاريخ هذا التبليغ 3) أن يبلغ األمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثالثة

 إلى هذا تبليغ في المحضر. إلستئنافه، ويشار
  في فرنسااألول: الفرع 

والزال  1881يوليو سنة  29من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في  52دةنصت الما
 1962ديسمبر  31الصادر في األمر في الحمهورية الجزائرية بمقتضى القانون مطبقا  هذا 

المتهم مؤقتا   اليجوز حبس »سابقا على مرحلة اإلستقالل على أنه هبإعتبار  الذي أجاز تطبيقه
مادام له محل إقامة ثابت بفرنسا، بيد أنه يجوز حبسه إذا إرتكب إحدى الجرائم المنصوص 

من القانون  37و 36و 27و 26و 25ثالثة والمواد و فقرة أولى  24و 23في المادة  عليها
 2«المذكور سابقا  

 

                                                 
1
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
ن أهرم الجررائم المنصروص ، ومر1983مرارس  16بقرانون  1881يوليرو  29وقد عدل قانون الصحافة الفرنسي الصرادر فري  - 2

أو إذا أهران رئريس الجمهوريرة أو أحرد الممثلرين  ،جناية أو جنحة : التحري  على ارتكاب، 37 36، 27 ،25عليها في المواد: 
 إجراءات جنائية مصري.  125الدبلوماسيين، أنظر كذلك المادة 
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 : جرائم األحداثالفرع الثاني
مؤهل إلجراء  ث أو أي قا األحدا قاضيل يجوز نه، فإلجرائم األحداثأما بالنسبة 

 .1مراعاة قواعد القانون العامالحقيقة أن يصدر أي أمر الزم لذلك مع  حريات الالزمة إلظهارالت
يقوم قاضي األحداث ببذل  »على أن  2إ.ج جزائري 453وفي هذا المعني  نصت المادة 

رف على شخصية الالزمة للوصول إلى  إظهار الحقيقة وللتعكل همه وعناية ويجري التحريات 
وتحقيقا  لهذا الغر  فإنه يقوم إما بإجراء تحقيق غير  ،الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة يشهد به

رسمي أوطبقا  لألوضا  المنصوص عليها في هذا القانون اإلبتدائي  وله أن يصدر أي أمر 
 .3«الزم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام

 LAا  بوضع الحدث تحت الحراسة المؤقتة ش لقاضي األحداث أن يصدر أمر ويجوز 

GARDE » PROVISOIRE  »   444أو يود  أحد المؤسسات التي نصت عليها المادة 
  :ج جزائري وهي.إ

 أو الشخص جدير بالثقة . هتسليمة لوالديه أو لوصي -1
 تطبيق نظام  اإلفراج عنه مع وضعه تحت المرقبة. -2

 .تكوين المهنيالدة للتهذيب أو صة معوضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خا -3

 وضعه في مؤسسة طبية او طبية تربوية مؤهلة لذلك . -4

 .مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة وضعه في  -5

 وضعه في مدرسة داخلية صالحة إليواء األحداث المجرمين في سن الدراسة. -6

                                                 

، فهرررو يهررردف إلرررى حمايرررة األحرررداث  1972رايرررر فب 10، المرررؤر  فررري  93-72قرررانون حمايررررة الطفولررررة والمراهقرررة رقرررم:   - 1
المعرضررين لخطررر معنررروي، محمررد عبررد القرررادر قواسميرررة:  جنرروح األحررداث فرري التشررريع الجزائرررري ، المؤسسررة الوطنيررة للكترراب ط 

 . 30،  29، ص  1992
ت الجزائيرة المعردل ، يتضرمن قرانون اإلجرراءا1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 2

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
الفرنسري الخراص بقرانون األحرداث  1945فبرايرر  02مرن األمرر الصرادر بتراريخ  08وهرذه المرادة مرأخوذة حرفيرا عرن المرادة  - 3

 .1970يوليو  17، وقانون 1951مايو  24والمعدل بقانون 
فري المرواد  1966أدرج نصوص هذا القانون في قانون اإلجرراءات الجزائيرة الجزائرري الصرادر سرنة  ويالحظ أن المشر  الجزائري

، 1970يوليررو  17بعررد تعررديل  1945إجررراءات جزائررري ، لكررن المررواد الجزائريررة أصرربحت مغرراير لنصرروص أمررر  494إلررى  442
   .بفرنسا
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يرمي إلى  خذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبيرغير أنه يجوز أن يت
يجوز وضع المجرم  والت المراقبة أو التربية اإلصالحية،وضعه في المؤسسة عامة للتهذيب تح

في مؤسسة عقاربية إال  إذا كان هذا التدبير ضروريا  أو إستحال  من سن الثالثة عشرة مؤقتا  
إتخاذ أي آخر وفي هذه الحالة بحجز الحدث بجناح خاص فإن لم يوجد ففي مكان خاص 

 .1. جزائريفقرة ثانية إ.ج 456المادة ضع قدر اإلمكان لنظام العزلة في الليل ويخ
 المطلب الثاني

 سلطة غرفة اإلتهام في األمر بالحبس المؤقت 
 ش CHAMBRE D’ACCUSATIONش 2 االتهامغرفة 

جهة قضائية لمراقبة سلطات و أعمال قاضي التحقيق، إلى جانب  االتهامتعتبر غرفة 
طعون المرفوعة إليها ضد قرارات قاضي التحقيق و التصدي للبث في ت ئنافيةاستكونها جهة 

ر بحبس المتهم إجراء التحقيقات التكميلية أو تندب أحد قضاة التحقيق لذلك ، ويجوز لها أن تأم
ى محكمة رجا  عنه أو اإلفراج عنه إن كان محبوسا  مؤقتا ، وتحيل القضية إلمؤقتا  إذا كان مف

إجراءات  195،196،  192ا مانصت عليه المواد لنو  الجريمة وهذلجنح تبعا ، الجنايات أو ا
قانون اإلجراءات الفرنسي ولغرفة فقرة ثالثة ورابعة من  179لمادة وا 213/1والمواد  3جزائري

 :الحبس المؤقت في حالتين راإلتهام إصدار أم
مؤقتا  ويتعين  لها سلطة إبطال أمر برف  حبس المتهم ستئنافإها قضاء بصفتفهي 

نصت على عليها أن تتولى بنفسها إصدار أمر الحبس دون إلزام قاضي التحقيق القيام بذلك ، و 
ائية الجزائري ش إذا كانت غرفة ز فقرة ثانية من قانون اإلجراءات الج 192هذه الحالة المادة 

بس مر صادر من قاضي التحقيق في موضو  حام قد فصلت في إستئناف مرفو  عن أاإلته
أصدرت ستمرارحبسه أو إبغته وأمرت باإلفراج عن المتهم أو المتهم مؤقتا ، سواء أيدت القرارأم أل

ائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي عه السجن أو بالقب  عليه فعلى النأمرا  بإيدا

                                                 

 .229ع السابق، ص الحبس االحتياطي والرقابة القضائية، المرج ،األخضر بوكحيل - 1
إ.ج فرنسرري ،  191مررن قررانون المسررطرة الجزائيررة، وفرري فرنسررا، المررادة  216وهرري نفررس التسررمية بالنسرربة للمغرررب الفصررل  - 2

إجررراءات  251إ.ج. تونسرري، وتسررمى بهيئررة االتهررام فرري القررانون اللبنرراني، المررادة  112وتسررمى برردائرة االتهررام فرري تررونس المررادة 
 جنائية لبناني .

، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66ألمر ا - 3
 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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أن  على 2إجراءات جزائية جزائري 204وقد نصت المادة ،1التحقيق بعد العمل على تنفيد الحكمش
 :يلي ة تنحصر فيماينالقانون منحها سلطة األمر بالحبس المؤقت في حاالت مع

 جديدةحالة ظهور أدلة الفرع األول: 

بحيث يجوز لرئيس غرفة   جزائية جزائري إجراءاتقانون  181المشار إليها بالمادة   
دلة جديدة هور أي حالة إعادة تحقيق قضائي، بعد ظاإلتهام إيدا  المتهم الحبس المؤقت ف

 ج.ج..إمن ق. 175دة لمابالمعنى الموصح في ا
وهذا بعدما أصدرت أمر بأال  وجه للمتابعة، وهذا بطلب النائب العام من رئيس غرفة 

بإيداعه السجن ويشترط إلصدار رئيس غرفة  أمرأو  اإلتهام ان يصدر أمرا  بالقب  على المتهم
 : تاليةفي الحبس المؤقت الشروط ال أمر إيدا اإلتهام 

  .اء وجه الدعوىصدور قرارنهائي بإنتف -
 أن تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق قبل إنتهاء مدة التقادم. -

 .من شأن هذه األدلة تعزيز اإلتهامأن يكون  -

 العام ذلك من رئيس غرفة اإلتهام. أن يطلب النائب -

 غرفة اإلتهام. انعقادبل أن يكون هذا األمر ق -

 

                                                 

سررمح مررن قرانون اإلجررراءات الجزائيررة ال ت 192إن المررادة ،تصرردي غرفرة االتهررام للموضررو  عنررد نظرهرا فرري الحرربس المؤقرت  - 1
نمررا إلغرفررة االتهررام عنررد نظرهررا  سررتئناف أمررر صررادر عررن قاضرري التحقيررق بشررأن الحرربس المؤقررت بررأن تتصرردى لموضررو  الرردعوة وا 

وبنراء علرى هرذه القاعردة يعتبرر مشروبا بالخطرأ فري تطبيرق القرانون ،تجيز لها أن تقضري بتأييرد األمرر المسرتأنف أو بإلغائره ال غير
ذي تصردى لموضرو  الردعوة عنرد نظرره اسرتئناف النيابرة العامرة المرفرو  ضرد أمرر صردر عرن ويتعين نقضره قررار غرفرة االتهرام الر

من القسم األول لغرفة الجنح والمخالفرات فري الطعرن رقرم 1991جوان  02قاضي التحقيق بشأن الحبس المؤقت،قرار صادر يوم 
تهرراد القضررائي فرري المررواد االج بغرردادي،جياللرري  .313، ص  1993لسررنة  3المجلررة القضررائية للمحكمررة العليررا العرردد  ،76624
 . 1075، القرار رقم 1، جالجزائية

، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 2
 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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 ختصاصإلاحالة الحكم بعدم الثاني:  الفرع
بإصدار أمر اإليدا  في الحبس المؤقت في  تهاماإلغرفة  بعد اإلفراج المؤقت تختص 

من قانون  3فقرة  131الحاالت التي تقضي فيها جهات الحكم بعدم اإلختصاص طبقا  للمادة 
عدم االختصاص وذلك  ،شولغرفة االتهام ذلك الحق نفسه في حالةالجزائرياإلجراءات الجزائية 

ذا قررت غرفة االتهام اإلفراج معدلة بذلك قرار  ريثما ترفع الدعوة للجهة القضائية المختصة، وا 
قاضي التحقيق فال يجوز لألخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه االتهام عينها إال 

المتهم في اإلنتفا   إذا قامت غرفة االتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق
 بقرارهاش.

 تحقيق تكميلياء حالة إجر الفرع الثالث: 
فإنه يجوز لغرفة  الجزائريقانون اإلجراءات الجزائية من  190دة بناء على نص الما

سواء من تلقاء نفسها أوبناءا  على طلب النائب العام أوبناء  1تحقيقات تكميلية اإلتهام إجراء
إ.ج جزائري، ويعهد التحقيق إما إلى أحد  187، 186المادة  طلب الخصوم طبقا  لنصعلى 

: هل يملك ولكن السؤال المطروح،أعضائها أو إلى قاضي التحقيق الذي ينتدب لهذا الغر 
 القاضي صالحية أوسلطة إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ؟.

المؤر  في  08-01من قانون رقم  09لقد أجابت على هذا اإلشكال نص المادة التاسعة 
 2في فقرتها العاشرة 01-125 المادة أضافت المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية قد 2001يونيو 

التحقيق القضائي وعينت قاضي التحقيق لهذا مواصلة إذا قررت غرفة اإلتهام  شعلى أنه: 
جزائري إذ هذه المادة تنص على  .ج.مكرر إ 125الغر  يصبح هذا االخير وفي المادة 

لم تحدد صفة القاضي  117صاص القاضي المفو  في الحبس المؤقت مادامت المادة إخت
، بعد التصريح تصاص غرفة اإلتهام بالقب  الجسديوتجدر اإلشارة إلى إخ،اآلمر بالوضع

حالته أمام محكمة الجنايات  .3بإتهام المتهم وا 

                                                 
1
ة التي كانت معروضرة لمما يستوجب نق  قرارها متى تصدت لموضو  الدعوى مع أن المسأتتجاوز غرفة االتهام سلطتها  - 

، 231875عرن الغرفرة الجنائيرة األولرى فري الطعرن رقرم  1981ينراير  27قرار صادر يوم  ،عليها تتعلق بالحبس المؤقت فحسب
 .         1076جياللي بغدادي: المرجع السابق، رقم القرار 

2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 .87، ديوان األشغال التربوية، ص 1999 1التحقيق دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، ط ،جياللي بغدادي - 3
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تأييد أوب ا  سواء برف  حبس المتهم مؤقت ،وتختص كذلك بإبطال أوامر قاضي التحقيق
من قانون اإلجراءات الجزائية  02-192وضع المتهم في الحبس المؤقت طبقا  للمادة األمرب

مرفو  عن أمر ال ستئنافاإل يقد فصلت ف االتهامكانت غرفة  إذا التي تنص على أنه الجزائري
 ، سواء أيدت القرار أم ألغته وأمرتمؤقتا  صدر عن قاضي التحقيق في موضو  حبس المتهم 

ورجوعا  ،مر بإيداعه السجن أو بالقب  عليهصدرت أأباإلفراج عن المتهم أوبإستمرار حبسه أو 
إجراءات جزائية جزائري السابق ذكرها يتضح أنها تشير إلى وجود صعوبات  192لنص المادة 

عار  بين أوامر قاضي التحقيق وغرفة اإلتهام، كأن يرى األول عدم في التطبيق تتمثل في الت
إستمرار حبس المتهم مؤقتا  في حين تأمر غرفة اإلتهام بحبسه أو العكس، والسؤال جدوى 

 المطروح هو: 
 .كيف يحل هذا التضارب ؟ -

الطريق في هذا  حكام تنير لناتضمن أحكام القضاء الجزائري على أت الفرضية األولى:أن
ففي ،طريفةسألة الالمجال، وبالرجو  إلى أحكام القضاء الفرنسي نجده قد تطرق إلى هذه الم

ي حين أعادت غرفة اإلتهام قاضي التحقيق أمرا  باإلفراج عن المتهم ف العديد من القضايا أصدر
إلغاء اإلفراج(، ثم أفرج عنه قاضي التحقيق من جديد، لكن غرفة اإلتهام أمرت بحبسه حبسه )

فة اإلتهام قرار وهكذا دواليك وفي هذا الصدد قضت محكمة النق  الفرنسية بأنه إذا ألغت غر 
قاضي التحقيق، عليها أن تتولى نظر النزا  الالحق عن الحبس المؤقت متى أصدرت في هذا 

  .1الموضو  قرارا  محله لقرار قاضي التحقيق

الفقرة األولى إجراءات  207شدة هذا الحكم لمخالفته نص المادة بالفقه الفرنسي  وانتقد
2إج جزائري 192لمادة تطابق حرفيا  نص ا ائية فرنسي جز 

العام بإعادة الملف النائب التي تلزم  
بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعدإصدار غرفة اإلتهام لقرارها . عالوة أن هذا الحكم يخل 
بمبدأ المساواة بين المتهمين لحرمان بعضهم من حق إستئناف قرار رف  اإلفراج الصادر عن 

فادى الحاالت الالمقبولة المشار إليها سابقا ، غرفة اإلتهام رغم أنه الحال الوحيد الذي يت
الذي ألغى األثر الموقف  1984يوليو  9وأصبحت هذه الوضعية أكثر طرفة منذ صدور قانون 

 إلستئناف النيابة العامة في موضو  أمر اإلفراج عن المتهم .
                                                 

 ،المرجع السابق. 197،االخضر بوكحيل،صإجراءات جزائية فرنسي 207أنظر المادة  - 1
2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66ألمر ا - 

        ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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ن رف  قاضي التحقيق اإلفراج عالمرفو  لغرفة اإلتهام ضد أمر  االستئناف أنويالحظ 
يشكل عقبة لنظر  ول اليد الحبس غير مستأنف والحق عن األمر األالمتهم، ووجود أمر بتمد

ل في صحة األمر المرفو  إليها ويصبح أمر تئناف ويتعين على غرفة اإلتهام أن تفصاإلس
الحاالت  في المتهم مؤقتا   سلطة إصداراألمر بحبس االتهامولغرفة ،باإلفراج أمر التمديدباطال إذا 

، أو إذا قررت اإلفراج عن المتهم معدلة بذلك قرارقاضي 1ي تجري فيها تحقيقات إضافيةالت
اإلستفادة  عرفة اإلتهام منغفال يجوز لألخير أن يصدر أمر حبس جديد إال  إذا قامت  التحقيق،

فقرة رابعة إج جزائري  ولغرفة اإلتهام أيضا  سلطة إصدار أمر الحبس  131بقرارها المادة 
 131ة القضائية المختصة المادة في حالة عدم اإلختصاص ريثما ترفع الدعوى للجهالمؤقت 

 .2قرة ثالثة إجراءات جزائية جزائريف
جماعيا ، إال أنه توجد فرضيتان يملك وفي جميع الحاالت يصدر قرار غرفة اإلتهام 

فتح  األولى إعادة بالحبس المؤقت تخصفيهما أحد أعضاء السلطة اإلتهامية إصدار أمر 
ال وجه للمتابعة فيجوز لرئيس ن بأ »رصدور قرار غرفة اإلتهام ببعد لظهور أدلة جديدة تحقيق 
يداعه السجن  ب العام أمرا  بالقب رفة أن يصدر بناءا  على طلب النائتلك الغ على المتهم أوا 

 .«3ريثما تنعقد غرفة اإلتهام 
ختصاصات مستشارة غرفة فهي محل خالف وتتعلق بإمتداد إ: أما الفرضية الثانية

فة ما إذا كانت غرفة اإلتهام اإلتهام المكلف بإجراء التحقيق التكملي، والسؤال المطروح هو: معر 
أنها تفو  سلطة إصداره في ذات الوقت الذي  لنفسها بسلطة إصدار أمر الحبس أم ظتحتف

 ؟ 4ليتفو  فيه سلطة إجراء التحقيق التكم
بإجراء الفصل بين السلطتين ) سلطة التفوي  اليمكن  يذهب القضاء القديم إلى أنه  

صدار أمر الحبس (، فكما ينصب التفوي  على إجراء التحقيق ، ينصب أيضا  على التحقيق وا 
المفو  بإجراء ار سلطة إصدار أمر الحبس يشكل إجراء تحقيقا ، وعلى العكس ليس للمستش

                                                 

 .307رجع السابق، ص الم ،األخضر بوكحيل - 1
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 2

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
أنظرررر مجلرررة اإلجرررراءات الجزائيرررة إ.ج تونسررري،  121إ.ج فرنسررري وكرررذلك المرررادة  196إ.ج. ج وتقابلهرررا المرررادة  181المرررادة  -3

 . 86، ص 2000 التونسي، ط
 .112جع السابق، ص الرقابة القضائية والكفالة، المر   ،بدائل الحبس المؤقت علي بولحية بن بوخميس، - 4
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جراء قضائي من إختصاص غرفة اإلتهام، في طلب اإلفراج ألنه إلي سلطة البث يالتحقيق التكم
  فراج عنه.ول للقاضي سلطة األمر بحبس المتهم مؤقتا  دون اإلمعيب ألنه يخوهذا القضاء 

 
 لمطلب الثالثا                                        

 سلطة قضاة الحكم في األمر بالحبس المؤقت 
ية واإلستئنافية ومحكمة الجنايات، درجتي التقاضي اإلبتدائالمقصود بجهة الحكم هو 

لمؤقت إلى هذه الجهات في إطار اولقد خول المشر  الجزائري سلطة إصدار األمر بالحبس 
من المحكمة والمجلس القضائي في التشريع الجزائري سلطة تملك كل حيث  ،تطبيق القانون

 :الحبس المؤقت في الحاالت اآلتيةب مرإصدار أ
 المتهم بعد اإلفراج عنهم إمتثال حالة عد :أوال

أو إذا طرأت  ثل أمام القضاء،تفراج عنه مؤقتا  ولم يمالمتهم للحضور بعد اإل ستدعىأُ إذا 
لجهة الحكم المرفو   ي التحقيق أوضمن الضروري حبسه فلقاخطيرة تجعل و ظروف جديدة أ

، والمستفاد من 1.ج جزائريإ 131/2بإيداعه الحبس المادة  ا  إليها الدعوى أن تصدر أمرا  جديد
ء كانت محكمة المؤقت مخولة لجميع المحاكم سوا هذه المادة، أن سلطة إصدار أمر الحبس

 لثالت التالية: ايدة بالشروط أومحكمة جنايات ، وهذه السلطة مق إبتدائية أو مجلس قضائي
 .ج عنهقد سبق حبسه مؤقتا  ثم أفر أن يكون المتهم  -1
 ر مقبول.ودون توافر عذثل رغم تبليغه قانونيا  المتهم للحضور ولم يمت يأستدعإذا  -2

  .إذا طرأت ظروف جديدة أوخطيرة تستدعي إتخاذ هذا اإلجراء -3
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إذا حدث أن أخل أحد » ن إجراءات جزائية جزائري على أنهقانو  295تنص المادة 
ذا حدث في 1ة الجلسةأن يأمر بإبعاده من قاعلرئيس فلاضرين بالنظام بأية طريقة كانت الح ، وا 

 «2مر بإيداعه السجناألثل له أو أحدث شغبا  صدر في تهذا األمر أنه لم يم خالل تنفيذ
 .3نفسهاألحكام السابقة على المتهم  وصوتطبق نص

 محكمة الجناياتو أ جريمة بجلسة محكمة أو مجلس قضائي رتكابإحالة ثالثا:   
مجلس جنحة أو مخالفة في ال ارتكبتإذا أنه ش 4إجراءات جزائية جزائري 568تنص المادة     
ذا كانت الجنحة و أمر الرئيس بتحرير محضر عنها يقضائي ال رساله إلى وكيل الجمهورية وا  ا 

مر بالقب  على جاز له أن يأ شهور معاقبا  عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة
رساله فورا  للمثالمتهم  و  وكيل الجمهورية أما إذا إرتكب جنحة أو مخالفة في جلسة  ول أماما 

يأمر الرئيس  ،5محكمة تنظر في القضايا الجنح أو المخالفات أو في جلسة محكمة جنايات
ابة العامة والني ال بعد سما  أقوال المتهم والشهودفيها في الح ىبتحرير محضر عنها ويقض

ك الجهة جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تل أما إذا وقعت؛شوالدفا  عند االقتضاء
ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية المختص الذي وترسل الجاني القضائية تحرر محضر 

 . 6يطلب إفتتاح محضر تحقيق قانوني
 

 يا  على المتهم بالحبس لمدة سنة حالة الحكم غياب رابعا:

                                                 
1
إن إصرردار األمررر بررالقب   علررى المررتهم فرري الجلسررة يجررب أن يكررون موضررو  تسرربيب  ،إصرردار األمررر بررالقب  فرري الجلسررة - 

ال ترترب علرى ذلرك النق  358/1خاص وفقا ألحكرام المرادة  ثراني مرن القسرم ال 1981فبرايرر  19قررار صرادر يروم ،مرن ق.إ.ج وا 
 .1000، أنظر جياللي بغدادي، المرجع السابق، رقم القرار 241954للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 

2
 إجراءات جنائية مصري. 13إ.ج.فرنسي والمادة  405و 404وهذه المادة  تقابل المادتين  - 

 إ.ج فرنسي 405إ.ج جزائري تقابلها المادة  296أنظر المادة :  - 3
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66 األمر 4 -

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

5
وكانررت يجرروز لغرفررة االسررتئنافات الجزائيررة أن تررأمر أثنرراء الجلسررة بإيرردا  المررتهم فرري الحرربس إذا كرران األمررر يتعلررق بجنحررة   - 

إجررراءات  358العقوبررة المحكرروم بهررا ال تقررل عررن سررنة حبسررا بشرررط أن تعلررل قضررائها تعلرريال كافيررا طبقررا للفقرررة األولررى مررن المررادة 
ال كرران قرارهررا مشرروبا بالقصررور عررن القسررم األول للغرفررة الجنائيررة فرري الطعررن رقررم  1984ديسررمبر  25قرار صررادر يرروم ،جزائيررة وا 

 .1079، جياللي بغدادي ، المرجع السابق، رقم القرار 1989لسنة  4كمة العليا، العدد ، المجلة القضائية للمح30345
6
إ.جنائيرة مصرري والمرادة  468إ.ج فرنسي ، وأنظر كذلك المادة  465إ.ج جزائري، الفقرة األخيرة وتقابل المادة  358المادة  - 

 .1974أبريل  12من القانون البلجيكي الصادر  12
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بها الحبس  قضىانون العام وكانت العقوبة المبجنحة من جنح الق كان األمر متعلقا   إذا
بقرار خاص مسبب بإيدا  المتهم في السجن أو  فيجوز للمحكمة أن تأمر ،أكثرلمدة سنة أو 

رضة أو قضى االقب  عليه، ويظل هذا األمر منتجا  أثره حتى لوقضت المحكمة في المع
 358سنة المادة  أقل منالمجلس القضائي في اإلستئناف بتخفي  عقوبة الحبس إلى 

يدا  منتجا  أثره أيضا  حتى ولوقضى اإليظل أمر ،و 1ن األولى والثانيةإ.ج.جزائري الفقرتا
 اإلستئناف بتخفي  عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.في المجلس القضائي 

مر ا، سلطة إلغاء هذه األو في االستئنافلمجلس بيد أن للمحكمة في المعارضة كما ل
مر السابقة منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنق  اظل األو وذلك بقرار مسبب، وت

 ج جزائري  الفقرتان الثالثة والرابعة..إ 358المادة 
 411رضة للحكم طبقا  للشروط المنصوص عليها في المادتين احالة المعويتعين في 

أيام على أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أوخالل ثمانية  2إج جزائري 412و
ذا إقتضى األمر تأجيل الدعوى فعلى و كثر من يوم المعارضة األ ال أفرج عن المتهم تلقائيا ، وا  ا 

طلب اإلفراج في حق كله دون اإلخالل بما للمتهم من المحكمة سما  أقوال النيابة العامة وذلك 
 .¹إج جزائري 130و129و128باألوضا  المنصوص عليها في المواد 

 ير التكييف القانوني للجريمةتغي حالة خامسا:
، أنه إذا رأت المحكمة بأن الواقعة 3إجراءات جزائية جزائري 437و 362طبقا  للمادتين 

نائية أحالتها للنيابة تستأهل توقيع عقوبة ج طروحة عليها تحت وصف جنحة من طبيعتهاالم
امة أن تصدر  أمرا  صرف فيها حسبما تراه، ويجوز لها بعد سما  أقوال النيابة العالعامة للت

فيذ لتنر خاص مسبب باإلستمرار في حبسه و أن تأمر بقراو بإيدا  المتهم السجن أو القب  عليه 
 .²ارهمر منتجا  آثاألهذا القرار يظل 

 بعدم اإلختصاص الحكم حالة سادسا:
                                                 

1
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر 20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
2
عردل ، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة الم1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  -  

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
3
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر 20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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نص المشر  الجزائري صراحة على سلطة المحكمة أو المجلس القضائي في إصدار 
إذا حكم بعدم اإلختصاص في القضية المطروحة هم مؤقتا  أو القب  عليه األمر بحبس المت

، 1جزائري .إ.ج 237 ،362، وهذا مانصت عليه المادتان أمامها ألنها تحمل وصف جناية 
إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف الجنحة من على أنه ش 362تنص المادة 

حالتها للنيابةطبيعة تستأهل توقيع عقوبة جناية، ق العامة  ضت المحكمة بعدم إختصاصها وا 
 .ش2القب  عليهأو تصدر في القرار نفسه أمرا  بإيدا  المتهم بمؤسسة إعادة التربية  التي

 .االستثنائيتتعلق بجهات القضاء  وثمة حالة خاصة أخرى لها نطاق عملي واسع جدا  
 المطلب الرابع

 مر بالحبس المؤقتستثنائي في األسلطة جهات القضاء اإل 
 قضائية تفصل في جرائم معينة  في الجزائر يتمثل في ثالث جهات االستثنائيكان القضاء 

 :ها قانون اإلجراءات الجزائية وهييشمل وتتبع بشأنها إجراءات خاصة ال
في  الصادر 68-609بموجب األمر رقم  1968نوفمبر  4في  يءمجلس الثورة الذي أنش -1

 .75-45األمر رقم بموجب  1975ونية ي 17
بموجب األمر  1966يونية  21في شئت نجرائم اإلقتصادية التي ألالمحاكم الخاصة بقمع ا -2

وهي المحاكم التي حلت محلها اليوم أقسام الجرائم اإلقتصادية بمحاكم الجنايات  180-66رقم 
 لدى المجالس القضائية .

قانون القضاء العسكري  المتضمن 71-28المحاكم العسكرية التي ينظمها األمر رقم  -3
اإلختصاص المنصوص  خاصة بالنظام العسكري وفقا  لقواعدلوالمختصة بالفصل في القضايا ا

المؤقت لسلطات التحقيق بموجب  سلطة األمر بالحبسول وتخ،منه 25عليها في المادة 
 لمادةمن ذلك قاضي األحداث ا ،3ياالستثنائكام المتعلقة بالقضاء النصوص واألح

 

 

                                                 
1
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 .  2000إ.ج. فرنسي لعام  469وهذا ما نصت عليه المادة  - 2
عرادة 1972فبراير 10هر الموافق 1931ذي الحجة عام  25مؤر  في  72 -02أمر رقم  - 3 م يتضمن قانون تنظريم السرجون وا 

 م1972فبراير  22هر، الموافق 1392محرم  07المؤر  في  15تربية المساجين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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لقسم اإلقتصادي بمحكمة الجنايات وقاضي التحقيق لدى ا قانون القضاء العسكريمن  93 
4-327المادة 

ملغاة، بحيث  2إ.ج جزائري 27-327تحقيق العسكري المادة السابقا ، وقاضي  1
جاء في نص المادة الثانية من قانون مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي 

حكام األمر رقم الدولة، تنقل إلى الجهات القضائية المختصة طبقا  أل التحقيق أمام مجلس أمن
 .1966يونيو سنة  8 المؤر  في 66-155

بالحبس المؤقت تحيل أما بالنسبة للجنح والجنايات العسكرية، فإن سلطة إصدار األمر 
 3من القانون القضاء العسكري الجزائري 93نصت عليه المادة  للقاضي العسكري وهذا ما

، ويالحظ أن قواعد إجراءات الحبس المؤقت في قانون 1971سنة  71-28مر رقم الصادر باأل
اإلجراءات قانون ت الحبس المؤقت في القضاء العسكري تتشابه في حاالت كثيرة مع إجراءا

الجزائري في فقرتها من قانون القضاء العسكري  84ت المادة ا لهذا التشابه نصالجزائية، وتدعيم
حضاره تبلغ إليه بواسطة أعوان القوة :ش على أناألولى  أوامر ومذكرات القب  على المتهم وا 
 .ت الجنائيةشالذين يجب عليهم مراعاة أحكام قانون اإلجراءا العامة

ونصت الفقرة الثانية منها على أن أوامر أو مذكرات اإلحضار والقب  على المتهم واإليدا  
ائية بإستثناء ط المحددة في قانون اإلجراءات الجز الشرو  تنفذ ضمن أنفي السجن مؤقتا  يتعين 

 في هذا القانون.جاء ما يخالف ذلك مما 
 
 
 
 

 المطلب الخامس
 سلطة أعضاء النيابة العامة في األمر بالحبس المؤقت 

                                                 

الموسررروعة  ،، أنظرررر عبيررردي الشرررافعي1990غشرررت  28المرررؤر  فررري  24 -90ملغررراة مرررن القرررانون رقرررم  4 -327المرررادة  - 1
 . 171، 170الجنائية، ص 

2
، أنظرر برذلك عبيردي 1989أبريرل  25المرؤر  فري  06 -89ملغراة مرن القرانون رقرم  41 -327إلرى  16 -327المرواد مرن  - 

 .171الشافعي: الموسوعة الجنائية، ص
 المتضمن قانون القضاء العسكري في الجزائر المعدل والمتمم. 1971الصادر عام  71-28األمر رقم  -3
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يجوز لوكيل  »:على أنه 1لجزائرياقانون اإلجراءات الجزائية من  69نصت المادة 
راحل فتتاحي إلجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أي مرحلة من مالجمهورية سواء في طلبة اإل

 .«هار الحقيقة راه الزما  إلظيالتحقيق أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء 
أن يعيدها في ظرف ويجوز على سبيل هذا الغر  اإلطال  على أوراق التحقيق على 

ذا رأى قاضي التحقيق بأنه الموجب ،ساعة ثمانية وأربعين إلتخاد اإلجراءات المطلوبة منه وا 
لية لطلب وكيل افتعيين عليه أن يصدر قرارا  مسببا  خالل خالل األيام الخمسة  الت

إن طلب وكيل الجمهورية اإلضافي للقاضي المحقق يجب أن يكون الغر  منه الجمهورية،
المهم  ،لمدنيحة المدعي الصممتهم أو لالهار الحقيقة ولفائدة العدالة، سواء أكان لمصلحة ظإ

لحق لنه جوازي، فقد يكون عند اإلقتضاء إحقاقا  أهار الحقيقة، و ظأن يكون هذا اإلجراء الزما  إل
نصافا  ألطراف الخصومة وليس لقاضي التحقيق ان يقوم بهذا اإلجراء اإلضافي في جميع ،وا 

أنيصدر قرارا  الحاالت، بل إذا رأى أنه الموجب إلتخاد اإلجراءات المطلوبة منه فيتعين عليه 
إجراءات جزائية  69/3مسببا  خالل األيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية وفقا  للمادة 

 .2جزائري

 التحقيق لىع سلطة النيابة في اإلشراف الفرع األول:
، فإن المشر  قد خول لها سلطة 3وباإلضافة إلى سلطة النيابة في اإلدارة التحقيق

القانون اإلجراءات من  69،106،175تحقيق وذلك وفقا  للمواد اإلشراف المستمر على ال
 الجزائية لجزائري  ونشير إلى هذه المراقبة فيما يلي:

 

                                                 
، يتضررمن قرانون اإلجررراءات الجزائيررة المعرردل 1966يونيررو  08الموافررق  1386صررفر عرام  18لمررؤر  فرري ا 155 -66األمرر  -1

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06انون رقم والمتمم بالق
3
لما كان التنظيم القضائي عند توزيعره إلرى األعمرال القضرائية ال يراعري قاعردة االختصراص، حيرث الكرل قضراة فحسرب،فإنه  - 

 بررذلك جعررل بإمكرران الشررخص الواحررد القيررام بهررذه المهررام، فهررو قررد يكررون وكيررل جمهوريررة متهمررا للشررخص ، ثررم ينتقررل إلررى وظيفررة
قاضي التحقيق محققا ومدلال عما قد كان قد قام به من اتهام، ألنه عند قيامه بهذا األخيرة هو قا  ولىَّ تلك الوظيفة على هذا 
األسرراس وعنررد التحقيررق هررو كررذلك، ومررن ثررم فررال مررانع يمنعرره ممررا قررام برره، الشرريء الررذي جعررل بعضررهم يرقررى بهررذا الفصررل بررين 

جراءات الجنائية. ومن ثم صار عندهم مبدأ أساسيا به تكفل حقوق الدفا  والحريرات الفرديرة، الوظائف إلى مرتبة المبدئية في اإل
 .1075مجموعة أحكام محكمة النق ، الجياللي بغدادي المرجع السابق، رقم القرار 
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 اإلطالع على ملف التحقيقأوال: 
لحسن سير العدالة يجوز لوكيل الجمهورية اإلطال  على أوراق التحقيق في أية مرحلة و 

( ساعة وذلك 24محقق في ظرف أربع وعشرين )من مراحل التحقيق على أن يعيدها للقاضي ال
 كي يتسنى له أن يصدر طلبات إظافية أو كل إجراء يراه الزما  إلظهار الحقيقة .

 لى مكان الجريمة مع قاضي التحقيقإ نتقالاإل  ثانيا:
يجوز لقاضي التحقيق  شعلى: 1لجزائرياة إلجراءات الجزائيق. ا 79وقد نصت المادة 

ائم إلجراء جميع المعاينات الالزمة أو للقيام بتفتيشها ويخطر بذلك وكيل لمكان الجر  االنتقال
ق دائما  بكتاب التحقيق ويحرر ، ويستعين قاضي التحقيجمهورية الذي له الحق في مرافقتهال

 .را  بما يقوم به من إجراءاتمحض
شر فيها لتي يباكم المجاورة للدائرة ااالمح اختصاص اضي التحقيق إلى دوائرقوال ينتقل 
بمحكمته وفقا   إجراءات تحقيق ضرورية والزمة إال بعد إخطار وكيل الجمهوريةوظيفته للقيام ب

 لجزائري.امن قانون اإلجراءات الجزائية  80للمادة 
 استجواب المتهمحضور ثالثا: 

لوكيل الجمهورية حضور إستجواب المتهمين ومواجهاتهم وسما  أقوال المدعى يجوز 
أن يوجه مباشرة ما يراه الزما  من األسئلة، وعلى كاتب ضبط  التحقيق في كل المدني، ويجوز 

كرة ره بمذخطمرة يبدي فيه وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور اإلستجواب ي
 .2لجزائريامن ق. اإلجراءات الجزائية  106المادة بيومين على األقل، بسيطة قبل اإلستجواب 

 

 

 إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة  ة النيابة في طلبسلطالفرع الثاني: 
للنيابة العامة وحدها حق طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة لقد خول المشر  الجزائري 

والتي نص جزائية جزائري إجراءات  175جديدة، وذلك وفقا  للشروط القانونية الواردة في المادة 
يجوز  لمتابعة اللمن قاضي التحقيق بأال وجه الذي يصدر بالنسبة إليه أمر المتهم ش:على أن

 .عة نفسها مالم تطرأ أدلة جديدة  متابعته من أجل الواق
                                                 

1
المعردل ، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
2
، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 ،السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06 والمتمم بالقانون رقم
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األوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي تعد األدلة جديدة أقوال الشهود و و 
وأن من شأنها تعزيز األدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها  ،التحقيق لتمحيصها

ان ثمة محل كلنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا ع تطورات نافعة إلظهار الحقيقة ولطي واقتع
لطلب إعادة التحقيق بناء  على األدلة الجديدة، أم ليس هناك محل لطلب إعادة التحقيق بناء 

 على األدلة الجديدة .

طلب إعادة  يبرر إن النيابة العامة وحدها تقرر ما إذا كان هناك مافوبناء  على ما تقدم 
م فحصها عرضت على التحقيق ت كن قد، وبناء على ظهور أدلة جديدة لم تالتحقيق من جديد

 .ا  جيدا  ودقيقا  إلظهار الحقيقةفحص

 حق النيابة في إستئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة اإلتهام  الفرع الثالث:

سير التحقيق، هو حق  ي أعطاها المشر  للنيابة بخصوص مراقبةومن السلطات الت
قانون اإلجراءات من  170ص المادة ضي التحقيق أمام غرفة اإلتهام إذ تنإستئناف أوامر قا

إلتهام يكون لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة ا:ش نلجزائري على أاالجزائية 
كمة ويجب أن بتقرير لدى قلم كتاب المح االستئنافويكون هذا  .جميع أوامر قاضي التحقيقش

 ( أيام من تاريخ صدور األمر.03يدفع في خالل ثالثة )
في حبسه حتى يفصل من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا   االستئنافومتى رفع 

في اإلسئناف ويبقى كذلك في جميع األحوال إلى حين إنقضاء ميعاد اإلستئناف وكيل 
 ى اإلفراج عن المتهم في الحال الجمهورية إال إذا وافق وكيل الجمهورية عل

أيضا  في جميع  االستئنافيحق :ش على أنه 1قانون اإلجراءات الجزائيةمن  171وتنص المادة 
األحوال ويجب أن يبلغ إسئنافه للخصوم خالل العشري يوما  التالية لصدور أمر قاضي 

 التحقيق.
 ج.يوافق هذا الميعاد والرفع اإلستناف تنفيذ األمر باإلفرا وال

المخولة للنيابة العامة في  سلطات الفإنه بالرغم من  دوالجدير بالمالحظة في هذا الصد
لقاضي التحقيق في شأن  لك أن توجه  تعليمات معينةارة التحقيق ومراقبته فإنها ال تمشأن إد

يخضع في هذا المجال إال للضمير  بل فإن قاضي التحقيق ال السير بالحقيق وحهة معينة،

                                                 

، يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل 1966يونيرو  08الموافرق  1386صفر عام  18في المؤر   155 -66األمر  - 1
 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
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يراه صالحا  إلظهار الذي يسير بالتحقيق في اإلتجاه  فهو يستطيع وبكل حرية أن،والقانون
أمام  ستئنافوعلى النيابة اال.1ن يصدر األوامر التي يراها مالئمة في القضيةأوله الحقيقة 

الذي أعطاها إياه المشر  الجزائري وفقا  للمادتين  قاضي التحقيق وهوغرفة اإلتهام أوامر 
من ق.إ.ج الجزائري بشروط وهي  59نص المادة ات جزائية جزائري، مقيد بإجراء 170،171

     :اآلتيك
 أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها -1

 دد المشر  مايحعدم تقديم مرتكب الجنحة المتلبس بها الضمانات الكافية للحضور، ولم  -2
 ها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية.هذه الضمانات وتركهي 

المعاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن لم يحدد المشر  المدة الدنيا لعقوبة  أن يكون الفعل -3
ج جزائري وتركها لسلطة تقدير وكيل  .إ .ق 124الحبس عكس ما نص عليه في المادة 

 .2الجمهورية

عدم إخطار قاضي التحقيق أي لم يتخذ وكيل الجمهورية طلب افتتاح محضر تحقيق  -4
 ج جزائري. .إ .ق 66لنص المادة  قضائي ألنه اختياري في الجنح طبقا

 استجواب المتهم عن هويته واألفعال المنسوبة إليه قبل حبسه. -5

محضر االمتثال أمام وكيل الجمهورية وينوه عن ذلك في  إمكانية استعانة المتهم بمحام عند -6
 االستجواب. 

ا  وتطبيقا إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أمر اإليد -7
فإنها استثنت مجموعة من الجنح بحيث ال يجوز لوكيل  3ج جزائري .إ .ق 59لنص المادة 
غة السياسية والجرائم ها وهي جنح الصحافة وجنح ذات الصبأمر باإليدا  في إصدارالجمهورية 

تخضع إلجراءات خاصة كالقضاة والدبلوماسيين وأعضاء الحكومة ويعفى الموظفين طبقا  التي
والجنح المرتكبة من طرف القصر الذين لم يكتملوا السن  4ج جزائري .إ .ق 573ص المادة لن

                                                 

 .وما بعدها 83، ص 1986ششرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريش، دار الشهاب، ط  ،بارش سليمان - 1
 .190تياطي والرقابة القضائية، ص الحبس االح ،األخضر بوكحيل - 2
3
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
4
جتهراد القضراء الجنرائي شالجررائم والجرنح المرتكبرة مرن الموسروعة الجنائيرة، البراب الثرامن ق.إ.ج.ج مرذيل با ،عبيدي الشرافعي - 

، المتضرررمن قرررانون 1990غشررت  18المررؤر  فررري  24 -90طرررف أعضررراء الحكومررة والقضررراة وبعرر  المررروظفينش، القررانون رقرررم 
 اإلجراءات الجزائية.
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الثامنة عشر من عمرهم غير أن ما تجدر به اإلشارة بأن التطبيقات العملية في تقديم المتهم 
 أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس، يؤدي بصورة آلية إلى إصدار مذكرة اإليدا .

قانون إجراءات جزائية جزائري  59لمفهوم نص المادة  ئبالتطبيق السي وهذا ما يفهم  
لذلك وجب على المشر  إيضاح الغمو  حول الضمانات المخولة للمتهم أمام وكيل الجمهورية 

ألن كرامة اإلنسان فوق كل  والمساس بكرامته اإلنسانومراقبة هذا األمر الخطير على حرية 
 .1اعتبار

                                                 
1
 .87المرجع السابق، ص  ،سليمان بارش - 
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 المبحث الثالث
 الحبس المؤقت وضمانات الحريات الفرديةمدد 

حدد الشار  للحبس المؤقت مددا قصوى ال يجوز أن يتعداها، وعلة هذا التحديد أن 
قتضته مصلحة التحقيق، ومن ثم كانت له بطبيعته صفة عارضة مؤقتة، إالحبس المؤقت إجراء 

إلى ما يجاوز ذلك  متدادهإما تقتضيه هذه المصلحة، إذ  فال وجه ألن يمتد إلى ما يجاوز
يناق  علة شرعيته باإلضافة إلى ذلك، فقد استهدف الشار  بتحديد المدد القصوى للحبس 
المؤقت أن يحفز سلطة التحقيق إلى التعجيل فيه كي ال تجد نفسها تجريه وقد تجردت من 
ار ، إحدى وسائلها فيه، ويبرر هذا التحديد في النهاية أن الحبس المؤقت إجراء بغي  إلى الش

إذ ينطوي على سلب للحرية ال يستند إلى حكم قضائي، ومن ثم أراد المشر  حصره في نطاق 
 .1زمني ضيق

يقرها القانون  إليحيث تقتضي دراسة تنفيذ أمر الحبس المؤقت البحث في الضمانات 
للمحبوس مؤقتا، وأسلوب تنفيذ أمر الحبس المؤقت وخصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة 

 ،وعى هدا األساس قسمنا هدا المبحث إلى أربع مطالبوهي كاآلتي:2ي يحكم بهاالت
 .المطلب األول: مدة الحبس المؤقت في الجنايات

 .المطلب الثاني: مدة الحبس المؤقت في الجنح التي ال تزيد عقوبتها عن سنتين       
 .الث سنواتمدة الحبس المؤقت في الجنح التي تزيد عقوبتها عن ث المطلب الثالث:

 .المطلب الرابع: موقف المشر  الجزائري من فكرة خصم مدة الحبس المؤقت
 

                                                 
1
حبس المتهمتين قرد تقادمرت بمضري المردة تعرين علرى المجلرس األعلرى متى كان من الثابت أن األفعال التي كانت سببا في  - 

 )المحكمة العليا( االستجابة إلى طلبهما واألمر باإلفراج عنهما ما لم تكونا محبوستين لسبب آخر. 
ئي االجتهراد القضررا ،الجياللري بغردادي (،65751مررن الغرفرة الجنائيرة األولرى فري الملررف رقرم  1988مرايو  10)قررار صرادر يروم 

 في المواد الجزائية ، الجزء األول .
المرجرع السرابق،  ،، وكذلك األخضر بوكحيرل34، 33إجراءات الحبس االحتياطي واإلفراج المؤقت، ص  ،عبد العزيز سعد - 2
 .201، ص  91قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر، ط ،. وسليمان بارش197ص
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 المطلب األول
 مدة الحبس المؤقت في الجنايات 

ثنتين، وفي كل إيجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يمدد الحبس المؤقت مرتين 
ستطال  رأي وكيل إد مرة البد له من أن يصدر أمرا مسببا تبعا لعناصر التحقيق بع

أكثر من أربعة أشهر طبقا لنص وال يجوز أن يمدد الحبس المؤقت في كل مرة إلى ،الجمهورية
فقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه: ش عندما يكون الحد األقصى  125المادة 

الضروري  للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثالث سنوات حبسا ويتبين، أنه من
إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطال  رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن 

 يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط ألربعة أشهر األخرىش.
مدة الحبس المؤقت في الجنايات  شعلى أن 1ج جزائري .إ .ق 1-125كما نصت المادة 

ستنادا إلى عناصر الملف إقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق إغير أنه إذا ، شأربعة أشهر
ستطال  رأي وكيل الجمهورية، المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت إوبعد 

للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا تعلق األمر بجنايات معاقب عليها بالحبس 
الحبس المؤبد أو باإلعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس لمدة عشرين سنة أو ب المؤقت

كل تمديد للحبس المؤقت ال يمكن أن ،المؤقت ثالث مرات وفقا لنفس األشكال المبينة أعاله
كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من  ،يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة

أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة  غرفة االتهام تمديد الحبس المؤقت في
    .2أعاله

وذلك بصريح ش 12ش ثني عشر شهرا  إوبذلك تكون مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات  
من ق.إ.ج.ج، هذا في األحوال العادية وبالتالي يجب على قاضي التحقيق  125/1المادة 

 لألشخاص. ةحترام هذه المدة ألنها تمس بالحريات العامإ
وهناك ظروف وحاالت استثنائية يمكن فيها لقاضي التحقيق في مادة الجنايات فقط  

 من  125/1وعندما ال يستطيع إنهاء التحقيق في المهل المحددة والمنصوص عليها في المادة 

                                                 
1
، يتضررمن قررانون اإلجررراءات الجزائيررة 1966يونيررو  08الموافررق  1386صررفر عررام  18المررؤر  فرري  155 -66األمررر رقررم - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .192الحبس االحتياطي والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص  ،األخضر بوكحيل - 2
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قانون اإلجراءات الجزائية، وألسباب خاصة وخارجة عن إرادته وتبعا لظروف التحقيق، وطبقا 
مكرر من نفس القانون، يمكنه أن يطلب من غرفة االتهام تمديد الحبس  125دة لنص الما

المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، وفي الحالة التي تقرر فيها غرفة االتهام 
 .1أشهر غير قابلة للتجديد 04تمديد الحبس المؤقت ال يمكن أن يتجاوز هذا األخير مدة 

مكرر من ق.إ.ج.ج على أنه: شعندما يتعلق األمر  125ادة وبناء  على ذلك تنص الم 
بأفعال إرهابية أو تخريبية يجوز لقاضي التحقيق وفق األشكال المبينة في بجنايات موصوفة 

عندما يتعلق األمر بجناية ،ش( مرات 5أن يمدد الحبس المؤقت خمس ) أعاله، 125/1المادة 
 ( مرة.11أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى عشر ) عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق

كل مرة، وأضافت ( أشهر في 4كل تمديد للحبس المؤقت ال يمكن أن يتجاوز أربعة ) 
.ج.ج على أنه: يجوز لقاضي التحقيق وفق نفس األشكال المبينة في المادة مكرر إ 125المادة 
قت في أجل شهر قبل انتهاء أن يطلب من غرفة االتهام تمديد الحبس المؤ  2ق. إ.ج.ج 125/1

 مدة هذا الحبس، كما يمكن تجديد هذا الطلب مرتين. 
وفي الحالة التي تقرر فيها غرفة االتهام تمديد الحبس المؤقت، ال يمكن أن يتجاوز هذا  

أشهر عند كل تمديد، وال يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة  (4األخير مدة أربعة )
( شهرا، ويستنتج من ذلك أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات ال 12ي عشر)ثنإعلى هذا النحو 

( 60( سنوات أي ما يعادل ستون )5يمكن أن تتجاوز في حاالتها االستثنائية مدة خمس )
 .3مكرر ق.إ.ج.ج 125شهرا، وهذا بحسب نص المادة 

 

 

 
 

  المطلب الثاني
 ن سنتينمدة الحبس المؤقت في الجنح التي ال تزيد عقوبتها ع

                                                 
 .75، قانون اإلجراءات الجزائية مذيل باجتهاد القضاء الجنائي، ص الموسوعة الجنائية ،عبيدي الشافعي -1
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤر  في  155 -66األمر رقم -2

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
 .2001يونيو  26في المؤر   08-01أنظر القانون رقم  - 3
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من ق.إ.ج.ج على أنه:ش ال يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد  124لقد نصت المادة  
األقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويها، أن يحبس المتهم 

( يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي 20المستوطن في الجزائر حبسا مؤقتا أكثر من عشرين )
( 3ق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثالثة )التحقي

 124أشهر بغير إيقاف التنفيذ بارتكابه جنحة من جنح القانون العامش وعليه عمال بحكم المادة 
( يوما غير قابلة للتجديد، يخلى 20ق.إ.ج.ج. يجوز حبس المتهم حبسا مؤقتا لمدة عشرين)

في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس  ئها تلقائيا، وهو حبس ال يجوز إالقضاسبيله بعد ان
 : 1ةلمدة أقصاها سنتين متى توافرت الشروط التالي

أو ( 2الحبس أقل من سنتين ) أن يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة في القانون هو -
 يساويهما 

 من المقيمين بها.مستوطنا بالجزائر أي أن يكون المتهم المراد حبسه  -
أن ال يكون المتهم قد حكم عليه سابقا من أجل جناية أو جنحة من جنح القانون العام  -

 (أشهر نافذة أي غير موقوفة التنفيذ.3بعقوبة الحبس تزيد على ثالثة )
 .2المتابع من أجلها جنحةأن تكون الجريمة  -

بعقوبة حبس أكثر من ثالثة وعليه فإن غير المقيم والسابق الحكم عليه بحكم نهائي  
بارتكابه جنحة من جنح القانون العام أو جناية، ال يجوز لقاضي التحقيق األمر  ةأشهر نافذ

 من ق.إ.ج.ج.  125أشهر وتطبق األحكام المقررة في المادة  4بحبسه أكثر من 
فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في المتهم المحبوس، فإنه ال يجوز حبسه حبسا مؤقتا  

 ( يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، فإذا حبس المتهم مع 20أكثر من عشرين)
 .3يوما حبسا تعسفيا (20توافره بهذه الشروط كان حبسه أكثر من عشرين )

                                                 
1
، يتضرررمن قرررانون 1966يونيرررو  08الموافرررق  1386صرررفر عرررام  18المرررؤر  فررري  155 -66رقرررممرررن األمرررر  124المرررادة  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
2
 .270أنظر موالي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص  - 

محبوسررا بصررفة تعسررفية وغيررر قانونيررة وبالتررالي يجررب اإلفررراج عنرره وعلررى الفررور مررا لررم يكررن محبوسررا لسرربب آخررر يعتبررر   - 3
الشررخص الررذي أعتقررل وأدخررل الحرربس بنرراء علررى حكررم باطررل أصرررته  جهررة قضررائية لررم تكررن مختصررة بالنسرربة إليرره ألن المجلررس 

نما  اكتفى بإحالة المتهمين الطاعنين ال غير. األعلى )المحكمة العليا( لم يقرر إحالته إليها بعد النق  وا 
تهراد القضرائي فري االج ،، الجياللري بغردادي39923من الغرفة الجنائية األولى في الملرف رقرم  1984مايو  15قرار صادر يوم 
 .1086، الجزء األول، رقم المواد الجزائية
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أما إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة في المتهم المحبوس، فإنه يجوز لقاضي التحقيق، في  
( يوما ، ولكن ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 20عشرين ) مادة الجنح حبسه مؤقتا أكثر من

 إ.ج.ج  إال   124( أشهر، في غير األحوال المنصوص عليها في المادة 4المؤقت هذه أربعة)
 ئري.إجراءات جزائية جزا 125بشروط قد نصت عليها المادة 

 
 المطلب الثالث

 اتمدة الحبس المؤقت في الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثالث سنو 
على أنه:شفي غير األحوال  1من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 125تنص المادة 

أشهر  (4، ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة )124المنصوص عليها في المادة 
 في مواد الجنحش.

( 3عندما يكون الحد األقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثالث ) 
بسا ويتبين، أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد سنوات ح

استطال  رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة 
وعلى هذا األساس يتضح لنا من خالل قراءة نص المادة ،( أشهر أخرى4واحدة فقط ألربعة )

 : 2ات الجزائية أن الحبس المؤقت في مواد الجنح يقوم على مايليمن قانون اإلجراء 125
 124إذا لم تتوفر في المتهم المحبوس مؤقتا الشروط واألحوال المنصوص عليها في المادة  -

أما إذا ،( أشهر4فإن مدة الحبس المؤقت ال يمكنها أن تتجاوز أربعة ) 3من ق.إ.ج الجزائري
 ي تمديد مدة الحبس المؤقت، فإنه يجوز له التحقيق أنه من الضرور  يرأى قاض

 
 
 
 

                                                 
1
يتضرمن قرانون اإلجرراءات الجزائيرة المعردل  ،1966يونيرو  08الموافرق  1386صرفر عرام  18المؤر  في  155 -66األمر  - 

 .2006ديسمبر  20المؤر  في  22-06والمتمم بالقانون رقم 
2
 .270، المرجع السابق، صأنظر بذلك موالي ملياني بغدادي - 

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 1982فبراير  13المؤر  في  03-82القانون رقم  - 3
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تمديده بأمر مسبب يصدره بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية الصريح، ويكون تمديد الحبس المؤقت 
 في مثل هذه الحالة وتحت شروط معينة كما يلي: 

مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها في القانون تزيد  -
( سنوات حبسا وبالتالي يجب أن تتوفر لقاضي التحقيق لكي يمدد في الحبس 3الث )عن ث

 المؤقت الشروط التالية: 
 كون هناك ضرورة قصوى يتحتم معها تمديد الحبس المؤقت ( أن ت1
 ( أن يصدر قاضي التحقيق أمرا مسببا بعد استطال  رأي وكيل الجمهورية 2
 ي القانون تزيد عن ثالث سنوات حبسا.( أن تكون العقوبة المنصوص عليها ف3
 .1( أن يمدد الحبس المؤقت مرة واحدة فقط4

( 20وخالصة القول أن الحبس المؤقت في مادة الجنح ال يجوز أن يتجاوز عشرين ) 
من قانون  124يوما إذا توافر في المتهم الحاالت والشروط المنصوص عليها في المادة 

( أشهر في غير األحوال المنصوص 4تتجاوز مدة أربعة ) اإلجراءات الجزائية وال يمكن أن
أنه يجوز تمديده مرة واحدة إذا كانت هناك أسباب وجيهة، المذكورة أعاله عليها في المادة 

مسببا  يتحتم معها تمديد الحبس المؤقت، ويلزم في هذه الحالة أن يصدر قاضي التحقيق أمرا  
تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون  استطال  رأي وكيل الجمهورية ويجب أن دبع

وتكون بذلك أقصى مدة الحبس المؤقت ،( سنوات حبسا  3والمتابع بها المتهم تزيد عن ثالث )
( أشهر وهي مدة طويلة على المشر  إعادة النظر فيها وتقليصها إلى 8في مادة الجنح ثمانية )

فيها أسهل مما هو عليه في مادة أقل من ذلك نظرا ألن مادة الجنح يكون موضو  التحقيق 
 الجنايات. 

  
 
 

 

 
 

                                                 
1
المرجع السابق،  ،وكذلك األخضر بوكحيل ؛34، 33الحبس االحتياطي واإلفراج المؤقت، ص  إجراءات ،عبد العزيز سعد - 

  .203، ص  91، دار الشهاب للطباعة والنشر، طنون اإلجراءات الجزائية الجزائريقا ،. وسليمان بارش197ص
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 المطلب الرابع 
 المشرع الجزائري من فكرة خصم مدة الحبس المؤقت موقف 

عادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين  1من قانون تنظيم السجون 13تنظم المادة   وا 
قا لهذه المادة الجزائري خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها على المتهم، ووف

تخصم مدة الحبس المؤقت كاملة وبقوة القانون من عقوبة الحبس دون تدخل من القضاء، 
وتحسب مدة الحبس المؤقت من يوم حبس المحكوم عليه بناء  على أمر قضائي من أجل 

 الجريمة التي أدت إلى إدانته.
ب سريان مدة من القانون المذكور أعاله على أنه شيبدأ حسا 13وقد نصت المادة  

المحكوم العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند اإليدا  الذي يذكر فيه، تاريخ وساعة وصول 
 ةش. عليه إلى المؤسسة العقابي

( ساعة، وعقوبة عدة أيام بعددها مضروبا في 24تحسب عقوبة يوم بأربع وعشرين ) 
وعقوبة سنة واحدة باثني  ( يوما،30( ساعة، وعقوبة شهر واحد بثالثين )24أربع وعشرين )

( شهر ميالديا ، وتحسب من يوم إلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم 12عشر )
 .2إلى مثله من الشهر

تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكومة بها، وتحسب هذه المدة و  
 13م عليه. طبقا لنص المادة من يوم حبس المحكومة عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحك

عادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسينفقرة ثالثة من قانون تنظيم السجون و   .3ا 
دون انقطا  للحبس، يكون بدء ن واحد زمة تعدد المتابعات المتعاقبة في وفي حال 

حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند اإليدا  األول حتى لو كان مآل المتابعات 
وجه للمتابعة  بأالاألولى البراءة، أو وقف التنفيذ، أو عقوبة غير سالبة للحرية، أو أمر أو قرار، 

                                                 
1
عررادة اإلدمرراج االجتمرراع 04-05قررانون مررن  13المررادة  -   ي للمحبوسررين الجزائررري تررنص المتضررمن قررانون تنظرريم السررجون وا 

:شيبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند اإليدا  الذي يذكر في تاريخ وساعة وصول المحكوم عليره إلرى 
تخصررم مرردة الحرربس المؤقررت بتمامهررا مررن مررردة العقوبررة المحكومررة بهررا، وتحسررب هررذه المرردة مررن يرروم حررربس  ،المؤسسررة العقابيررة 

 بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليهش.  المحكوم عليه
2
 وما بعدها. 140، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة - 

3
عادة اإلدماج االجتماعي الجزائري للمحبوسين 04-05من القانون  13المادة  -  راجع نص المادة  -المتعلق بتنظيم السجون وا 

 .المذكورة أعاله
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عندما يصادف نهاية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم 
 السابق له. 

تا واجب ويستفاد من النص السابق أن كل سلب للحرية سابق على ذلك ال يعد حبسا مؤق 
الخصم من العقوبة المحكوم بها، وعلى ذلك ال تخصم مدة الحجز تحت المراقبة أو الوقف 

ساعة تنفيذا ألمر اإلحضار،  24للنظر، والقب  على المتهم في حالة تلبس، والوقف )الحجز( 
قامة الحدث البالغ سن  سنة في مركز اإليواء والمالحظة بناء على أمر الحراسة المؤقتة  18وا 

كجزاء تأديبي ضد  بهالصادر من قاضي التحقيق أو قاضي األحداث، وسلب الحرية المحكوم ا
العسكريين، والمدة التي قضاها المتهم في المستشفى بعد إصدار أمر القب  أو اإليدا ، كذلك 

أو الحبس في دولة أجنبية  1أو التوقيف الوقف للنظرال تخصم المدة التي قضاها المتهم في 
ن أحكام القضاء الفرنسي القديمة، طلب التسليم ويالحظ أن المشر  الجزائري قن  بناء على 

عادة اإلدماج  13/3المتعلقة بالخصم في المادة  )فقرة ثالثة( من قانون تنظيم السجون وا 
االجتماعي للمحبوسين، ولم يساير بدوره التطورات والتعديالت التي أدخلت على القانون 

 . 2الفرنسي آنذاك
القول بأن الفقه والقضاء الذي استوحى منه مشرعنا الجزائري نص المادة السابقة،  ويمكن

حيث تجاوزته التطورات وأصبح غير معمول به، فإذا كان اليوم الحبس المؤقت ال يعتبر وسيلة 
لنزا  االعتراف، وسيادة مبدأ احترام الحرية الشخصية فالوقت إذا  قد حان من أجل ترتيب 

اإلجرائي الجزائري وفقا للترتيبات والتنظيمات الحديثة للقوانين الغربية التي تجيز  وتنظيم القانون
في مجملها خصم كل المدة التي سلبت فيها حرية المتهم في العقوبة المحكوم بها سواء أكانت 

 . 3عقوبة الحبس أو الغرامة

                                                 

 ي.توقيف يراد به: اإلعتقال اإلدار ال - 1
 .193الحبس االحتياطي والرقابة القضائية، المرجع السابق، ص ،األخضر بوكحيل - 2
3
فإنره ينتهري علرى السراعة صرفر مرن يروم  1998جرانفي  24تبعرا لرذلك فرإذا بردأ الحربس المؤقرت بداية ونهاية الحبس المؤقت، - 

علررى أن المحكمررة العليررا  141و 140 التحقيررق القضررائي، نفررس المرجررع ص ،أحسررن بوسررقيعة ،مرراي مررن نفررس السررنة عررن د 24
بشأن هذه المسألة قضت بوجه عام: شجمع اآلجال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية هي مواعيد كاملرة ال يحسرب 

م إجررراءات، وتعتبررر القواعررد المتعلقررة باآلجررال مررن النظررام العررا 726فيهررا يرروم برردايتها وال يرروم نهايتهررا كمررا تررنص علررى ذلررك المررادة 
عن جياللي  36018من الغرفة الجنائية األولى في الطعن رقم  13/12/1983ويترتب على مخالفتها البطالنش قرار صادر يوم 

 .32واد الجزائية الجزء األول، ص بغدادي، االجتهاد القضائي في الم



 



 على الحبس المؤقت و طرق اإلفراج : الرقابة و التعويضالباب الثاني
ا الباب إلى فصليين اثنين و كل فصل إلى مباحث و كل لقد عمدنا إلى تقسيم هذ

 بحث إلى مطالب.
على الحبس ففي الفصل األول سنتناول بالتفصيل الحديث عن الرقابة   

 الحبس التعسفي)الغير مبرر(.التعويض عن و المؤقت 
المبحث األول للحديث عن الرقابة على شرعية الحبس المؤقت في  وسنتطرق في

 التشريع الجزائري .
لتزامات الرقابة القضائية على الحبس إفي المبحث الثاني: سنتطرق إلى و 

كلم عن نتائج الرقابة القضائية المؤقت، وفي المبحث الثالث من الفصل األول سنت
ا الباب: سنتطرق إلى ذاني من هثرها على طلبات التعويض. أما الفصل الثأو 

ضمانات الحريات الشخصية، حيث تم يث عن اإلفراج عن الحبس المؤقت و الحد
 تقسيم هدا الفصل إلى مباحث ثالث و كل مبحث إلى مطالب.

ففي المبحث األول لجأنا إلى الحديث عن مفهوم اإلفراج و أحكامه أما 
األخير من أما المبحث الثالث و  ضماناته،الثاني فسنتناول شروط اإلفراج و  المبحث

آثاره مع تأكيد ضمانات الحريات ستئناف طلب اإلفراج و إسنبين فيه ا الفصل هذ
 .   الفردية
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 الفصل األول

 التعويض عن الحبس التعسفيالرقابة على الحبس المؤقت و 

يمية  ا و نه يقع في دوامةة االةروتينأ ،هيؤخذ على رقابة القاضي لشرعية الحبس من تلقاء نفس
ادى الرجةو  عةن قةرار  إلى تمديد أوامر الحبس المؤقت للمدة المنصوص عليها في القةانون ،لنةن يتفة

  الرقابةةة قةةد تمارسةةها النيابةةة اليامةةةة أو قابةةة فيليةةة لشةةةرعية الحةةبس و  ةةذر ا البةةد مةةن السةةابو و لهةةذ
علمةةا بةةلن الرقةةابتين ا خيةةرتين  ،1رئةةيس فرفةةة االتهةةار أو فرفةةة االتهةةار أو المجلةةس ا علةةى للقضةةاء

  ما اللتان تيتبران رقابة قضائية حقيقية.

المؤقةةةةت مةةةةرة بةةةةالحبس و قةةةةد انتهينةةةةا فيمةةةةا سةةةةبو مةةةةن دراسةةةةة الضةةةةواب  المتيلقةةةةة بالسةةةةل ة اآ
جراءات الحبس ذاته، و  حا ته بلنبر قدر من الضةمانات التةي تنفة  ا اإلجراء و لك قصد تقييد  ذذوا  ا 

 شرعية المساس بالحرية الفردية في اإل ار القانوني السلير.  

الضواب  تصبح عديمة الفائدة إذا أمنن إصدار ا بسةهولة دون رقابةة ذ  الضمانات و بيد أن  
ن تقةةدير نةةو  مةةن الرقابةةة تنفةة  فياليةةة  ةةذ  الضةةمانات أو الشةةرو ، وفالبةةا مةةا تخةةو   ةةذ  و لةةذا يتيةةي

 ختصاصها في  ذا الشلن.إإلى سل ة قضائية ينظمها القانون و يحدد 

الرقابةة   ،نتنةاو  فةي المبحة  ا و  ،مباحة  ة نقسةر  ةذا الفصة  إلةى  ة  بيد  ذ  التو ئةو 
جزائةةرو و نخصةةص المبحةة  ال ةةاني اللتزامةةات الرقابةةة علةةى شةةرعية الحةةبس المؤقةةت فةةي التشةةريع ال

ئية وأ ار ةةا أمةةا المبحةة  ال الةة  فنسةةتخلص فيةةه نتةةائق الرقابةةة القضةةا ،القضةةائية علةةى الحةةبس المؤقةةت
تبةةدأ برقابةةة القاضةي التلقائيةةة فهةةو أو  مةةن يتلنةةد  ،بحيةة المؤقتعةةن الحةبس  علةى  لبةةات التيةةوي 

 نلية إلصةةدار ا مةةر بةةالحبس المؤقةةتوعية منهةةا و الشةةمةةن مةةدى اسةةتيفاء الشةةرو  القانونيةةة الموضةة

تخةةةذ بالمخالفةةةة إتضةةةح أنةةةه إعلةةةى أمةةةر الحةةةبس أو يلايةةةه إذا مةةةا اآجةةةا  القانونيةةةة المحةةةددة، فيبقةةةي و 
 .2للشرو  القانونية

 
                                                           

 .بيار بالجزائر الياصمة، تيد قمة الهرر القضائيا بالمحنمة اليليا، النائن مقر ا با المجلس ا على للقضاء أصبح يسمى حالي - 1
2 - LAROOUE .art .prec .p 402 / heury .th .prec . p 354                                                                  

وما  643ص  1985سنة  رن راجع  أحمد فتحي سرور الوسي  و المقاو بالنسبة لحاالت الرقابة التلقائية في القانون المصرو 
 بيد ا.
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 المبحث األول

 الرقابة على شرعية الحبس المؤقت في التشريع الجزائري

المؤقةةةةت فةةةةي الرقابةةةةة اإلداريةةةةة التةةةةي  ةةةةي مةةةةن الحبس ر بةةةةتتم ةةةة  الرقابةةةةة الشةةةةرعية علةةةةى ا مةةةة
وفرفةة المحنمةة اليليةا ختصةاص إتهةار و الرقابةة القضةائية التةي  ةي مةن إختصاص رئيس فرفةة اإل

   ا خيرة مصفاة اإلجراءات التي يتخذ ا قاضي التحقيو.ذتهار و تيد  اإل

ئرة قيةةةو بةةةدالقةةةد أع ةةةى المشةةةر  الجزائةةةرو لةةةرئيس فرفةةةة االتهةةةار صةةة حية مراقبةةةة قضةةةاة التح
 مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجزائيةةةةة 203، مةةةةن خةةةة   المراقبةةةةة اإلداريةةةةة  بقةةةةا لةةةةنص المةةةةادة المجلةةةةس
تهةةةار و يشةةةرإ علةةةى إجةةةراءات التحقيةةةو ايراقةةةئ رئةةةيس فرفةةةة اإلالتةةةي تةةةنص علةةةى أنةةةه   1الجزائريةةةة

الخامسةةةةة المتبيةةةةة فةةةةي جميةةةةع مناتةةةةئ التحقيةةةةو .و يتحقةةةةو بةةةةا خص مةةةةن ت بيةةةةو شةةةةرو  الفقةةةةرتين 
للتلنيد على مبدأ شةرعية الرقابةة علةى الحةبس المؤقةت ال بةد مةن عةدر إففةا  و ا.دسة من المادة والسا

 157أحنةةةار المةةةواد   2ت بةةةو علةةةى  ةةةدا البةةةائ و إ ج ج التةةةي تةةةنص علةةةى أنةةةه ا 201دة نةةةص المةةةا
نةةةةذلك صةةةةحة و  3صةةةةحة أحنةةةةار فرفةةةةة االتهةةةةارن إجةةةةراءات التحقيةةةةو و المتيلقةةةةة بةةةةب   160و 159و

خضةع لرقابةة المحنمةة ا نةان حنةر الارفةة قةد فصة  فةي صةحتها تالسابقة عليهةا إذإجراءات التحقيو 
 وعلى  ذا ا ساس قسمنا  ذا المبح  إلى أربع م الئ و ي نا تي   اليليا وحد اا

 .الم لئ ا و   مفهور الرقابة على الحبس المؤقت

 .الم لئ ال اني  رقابة النيابة اليامة

 .تهارالم لئ ال ال   رقابة فرفة اإل

 .الم لئ الرابع  رقابة المحنمة اليليا )محنمة النق (

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
 يقصد بذلك، االفص ا. - 2
 لئ ب  ن إجراءات التحقيو القضائي، بيد أمر التسوية، إلى فرفة االتهار، من  رإ المتهر أو ال رإ المدني.يقدر   - 3

 387، ص 01،2005، ر،ر، ، 02/02/2005، من وني  الجمهورية أو قاضي التحقيو جنائي  يقدر ال لئ أ ناء سير التحقيو
 .95ات الجزائية مذي  باجتهاد القضاء الجنائي ص أنظر عبيدو الشافيي، الموسوعة الجنائية قانون اإلجراء
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 المطلب األول

 مفهوم الرقابة على الحبس المؤقت 

التةةي أع ا ةةا المشةةر  الجزائةةرو صةة حية مراقبةةة  1تتم ةة  الرقابةةة القضةةائية فةةي فرفةةة االتهةةار
الدرجةة ال انيةة،  شرعية ا وامر الصادرة عن الحبس المؤقت، و ذلك على اعتبار أنها جهةة التحقيةو

حتةةرار حقوقةه التةي نفلهةا لةةه القةانون و ضةمان حمايةة الحةةو  ةذا فةي حةد ذاتةةه ضةمانة للمةتهر فةي إو 
 اليار في سير إجراءات التحقيو على الوجه الذو رسمه المشر  من جهة أخرى.

تهار بمراقبة شرعية ا مر بالوضع فةي الحةبس المؤقةت ، مةن خة   نظر ةا وتختص فرفة اإل
سةةتئنافات المرفوعةةة إليهةةا مةةن  ةةرإ المةةتهر أو النيابةةة اليامةةة سةةواء مةةن ونيةة  الجمهوريةةة أو فةةي اال

النائئ اليار لدى المجلس القضائي أو من خ   ال لبات المرفوعة إليها  بقا لما تقتضةيه المادتةان 
 . 2الجزائرومن قانون اإلجراءات الجزائية  126/2و  126/1

 ،  ةةو حةةو مسةةتحد  بموجةةئالوضةةع فةةي الحةةبس المؤقةةتاإ ا مةةر بسةةتئنإحةةو المةةتهر فةةي و 
التيدي  الجديد لقانون اإلجراءات الجزائية ، و ينون ذلك في أج     ةة أيةار مةن تةاريل تبليةر ا مةر 

 123بالوضع في الحةبس المؤقةت شةفا ة و بالنيفيةة المنصةوص عليهةا فةي الفقةرة ال انيةة مةن المةادة 
يبلةةر قاضةةي التحقيةةو ا مةةر المةةذنور شةةفا ة إلةةى   او التةةي نصةةت علةةى أنةةه 3منةةرر مةةن و إ ج ج

 .االمتهر و ينبهه بلن له    ة أيار من  ذا التبلير الستئنافه

سةتئناإ ا مةر بالوضةع فةي الحةبس المؤقةت ، ينةون إ  الضمانة التي منحت للمةتهر فةي بهذو 
أيةة  الئةي م ة  مةر بيةدما نةان مجةرد أمةر و ا اذالمشر  الجزائرو قد أضفى الصةباة ال بييةة علةى  ة

تتم ةة   ةةةذ  الرقابةةة فةةةي نفايةةة ا سةةةبائ التةةي بنةةةي عليهةةا أمةةةر الوضةةع فةةةي الحةةةبس ، و رقابةةة قضةةةائية

                                                           
و . إ،ج جزائرو تنص على ما يلي  اوتقرير فرفة االتهار ما إذا نان الب  ن يتيين قصر   159الفقرة ال انية من نص المادة  - 1

 على اإلجراء الم يون فيه أو امتداد  جزئيا أو نليا على اإلجراءات ال حقة لها.
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  66/155ا مر رقر  - 2

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22/ 06بالقانون رقر 
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 2001يونيو  26المؤرخ في  08-01القانون رقر  - 3
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، بةةالنظر فةةي الشةةرو  القانونيةةة و سةة مة اإلجةةراءات نةةذلك ، نمةةا تتسةةع فرفةةة االتهةةار فةةي المؤقةةت
 .  1مراقبة الحبس المؤقت، من خ   نظر ا في ب  ن إجراء من إجراءات التحقيو

التحديد فإنها حين تقةرر ب ة ن االسةتجوائ ا و  فإنهةا تقةرر بصةفة تبييةة ب ة ن الحةبس بو 
جزائةرو التةي نصةت علةى أنةه تراعةى ا حنةار من قانون. إ. ج.  157موجئ المادة المؤقت و  دا ب

 .2إ. ج .ج المتيلقة باستجوائ المتهمين 100المقررة في المادة 

وضع في الحةبس المؤقةت فةي الرقابةة اإلداريةة التةي  ةي وتتم   رقابة الشرعية على ا مر بال
ن اختصةةاص المحنمةةة اليليةةا مةةن اختصةةاص رئةةيس فرفةةة االتهةةار و الرقابةةة القضةةائية التةةي  ةةي مةة

ستخ صةه إفرفة االتهار، و تيد  ةذ  ا خيةرة مصةفاة اإلجةراءات التةي يتخةذ ا قاضةي التحقيةو فةي و 
 .3 مر اإليدا  في الحبس المؤقت أو تمديد 

تهةار صة حية مراقبةة قضةاة التحقيةو مةن خة   حي  منح المشر  الجزائرو لرئيس فرفة اإل 
و.إ.ج جزائرو علةى أنةه  ا يراقةئ رئةيس فرفةة االتهةار ويشةرإ  203المراقبة اإلدارية فتنص المادة 

و تشةةم  رقابةةة   اعلةةى مجةةرى إجةةراءات التحقيةةو المتبيةةة فةةي جميةةع مناتةةئ التحقيةةو بةةدائرة المجلةةس
رفة االتهار باإلضافة إلى سل ة اإلشةراإ علةى سةير التحقيةو سةل ة مراقبةة الحةبس المؤقةت رئيس ف

إجراءات جزائية جزائرو من خ   تلقيه ن     ة أشةهر قائمةة تحتةوو علةى  204 بقا لنص المادة 
جميع القضايا المتداولة و قائمة خاصة تتضمن أسماء المتهمين المحبوسين مؤقتا نمةا لةه أن يةزور 

مؤسسة عقابية في دائرة اختصاص المجلس القضائي لني يتحقو من حالة المحبوسةين مؤقتةا ، ن  
و إذا ما بدا له أن الحةبس المؤقةت فيةر قةانوني وجةه إلةى قاضةي التحقيةو الم حظةات الشةفوية ، و 
يست يع أن يقدر  لئ إلى فرفة االتهار لني تنيقد ب لئ منه ني تفص  في  لئ الحةبس المؤقةت 

 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرو .   205و 178ص المادتين  بقا لن

 المطلب الثاني
                                                           

 .194ص ا خضر بونحي ، المرجع السابو،  - 1
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 2

 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22/ 06بالقانون رقر 
تيا ي )المؤقت( فإن أن النيابة اليامة، استلنفت أمر قاضي التحقيو بشلن االح -في قضية الحا  –ولما نان من ال ابت  - 3

  ،ومتى نان نذلك استوجئ نق  القرار الم يون فيه،فرفة االتهار، بتصديها للموضو  تنون قد أخ ل في ت بيو القانون 
 .109.عبيدو الشافيي،الموسوعة الجنائية، المرجع السابو، ص 313ص  1993، 03، ر، و،  ،  02/06/1991جنائي 
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 ةـامـة العـة النيابـرقاب

ال تيتبر رقابة النيابة اليامة على شرعية الحبس المؤقت رقابة قضائية بمينى النلمة و لنةن 
نةه يصةيئ التفرقةة ي حظ أن عم  النيابة اليامة و يو الصلة بمهار و أعما  قضةاة التحقيةو حتةى أ

فيسهر النائئ اليار على ت بيو قانون اليقوبةات أمةار المجلةس القضةائي و مجمةو  المحةانر ،1بينهما
 من و.إ.ج الجزائرو. 33و  29النائنة في دائرة اختصاصه و  دا ما نصت عليه المادتان 

، و مةن حةو  و يسوغ لوزير اليد  أن يخ ر النائئ اليار بةالجرائر المتيلقةة بقةانون اليقوبةات
مةةن  2فقةةرة  126ونيةة  الجمهوريةةة أن ي لةةئ اإلفةةراج عةةن المةةتهر فةةي نةة  وقتةةا  بقةةا لةةنص المةةادة 

علةى ، واال ة   ه فةي اإلفةراج التلقةائي عةن المةتهرقانون اإلجراءات الجزائية الجزائرو ، و يبةدو رأية
ا لةةر يبةة  التهةةار إذفةةراج المؤقةةت إلةةى فرفةةة ا، و يحةةو لةةه رفةةع  لةةئ اإلملفةةات اإلفةةراج إلبةةداء  لباتةةه

قاضي التحقيو فةي ال لةئ المقةدر إليةه فةي المهلةة المحةددة قانونةا و لونية  الجمهوريةة الحةو فةي أن 
يسةةتلنإ أمةةار فرفةةة االتهةةار جميةةع أوامةةر قاضةةي التحقيةةو ، و ي حةةظ فةةي ا خيةةر أن  لبةةات النيابةةة 

و ممةا  2  الجنةائي الجزائةرو، و  دا ما يشن  ضمانة إضافية أراد ا المشر تنون مسببة دائما اليامة
يؤخةةةذ علةةةى رقابةةةة النيابةةةة اليامةةةة أنهةةةا ال تمةةةارس علةةةى اليمةةةور إال فةةةي اتجةةةا  واحةةةد باسةةةت ناء حةةةاالت 

، و بيبارة آخرة تمةارس  ةذ  الرقابةة فةي االسةتمرار علةى حةبس المةتهر قانونية جسيمةارتنائ أخ اء 
 مؤقتا.

سةةتمرار علةةى حةةبس المةةتهر ارس إال فةةي اإلو يوجةةه نقةةد إلةةى رقابةةة النيابةةة اليامةةة بلنهةةا ال تمةة
، نمةا أن مةن واجباتهةا السةهر علةى ت بيةو قةانون اليقوبةات و إنةزا  اليقةائ علةى مرتنبةي مؤقتا فق 

ن نيةةإ تيةةار  قةةرار قاضةةي التحقيةةو الةةذو يةةرى ضةةرورة ، إذر سةةواء أنانةةت جنائيةةة أر جنحةةةالجةةرائ
  مسةةةؤولية  قيلةةةة و لةةةيس فةةةي الحالةةةة اسةةةتمرار حةةةبس المةةةتهر مؤقتةةةا ل و فةةةي  ةةةد  الحالةةةة فقةةة  تتحمةةة

الس الينسةةةية ، و يجةةةئ مراعةةةاة عوامةةة  أخةةةرى نالتقةةةةدير الةةةذو يننةةةه القضةةةاء الواقةةةإ للقضةةةاء الجةةةة
الةرواب  و الصة ت اإلنسةانية التةي تت ةور و  إلةى، إضةافة المتمتع بن  ضمانات الحيدة واالسةتق  

، فةة  يرفةةئ القاضةةي اتخةةاذ اصلةةى وجةةه خةةتنمةةو بةةين  يئةةة القضةةاء بنوعيةةه فةةي المحةةانر الصةةارى ع
                                                           

أنظر في الموضو ،  ؛ 24، ص 2004، منقحة ومتممة 2انون الجزائي اليار ا، دار  ومه،  أحسن بوسقيية، االوجيز في الق - 1
 . 131فتحي سرور، المرجع السابو، ص 

يتضمن قانون  1966يونيو  08الموافو  1386المؤرخ في صفر عار  155 -66من ا مر رقر  33و  29أنظر المادتان  - 2
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 ةةةذ  الةةةرواب ، و بهةةةد  النيفيةةةة تنةةةاق  مسةةةاء  الحةةةبس  اإالونيةةة  خشةةةية إضةةةي قةةةرار مخةةةالإ لقةةةرار
المؤقةةةت بةةةين قضةةةاة النيابةةةة اليامةةةة و قضةةةاة الحنةةةر أن ةةةر ممةةةا تنةةةاق  بةةةال رو القانونيةةةة علةةةى شةةةن  

 لدفا . لبات نتابية و استئناإ، وال تخلو  ذ  ال ريقة من اإلخ   بضمانات ا

 المطلب الثالث

 امـة االتهـة غرفـرقاب 

 رقابة رئيس غرفة االتهام الفرع األول:

، أن 1نون اإلجةةراءات الجزائيةةة الجزائةةرومةةن قةةا 203جةةاء فةةي الفقةةرة ا ولةةى مةةن نةةص المةةادة 
تهار حو الرقابة و اإلشةراإ علةى سةير إجةراءات التحقيةو المتبيةة فةي جميةع مناتةئ لرئيس فرفة اإل

من نفةس المةادة  3و 2ختصاصه، نما جاء بالفقرتين إدائرة المجلس القضائي التابع بدائرة التحقيو ب
ببيةةةان جميةةةع القضةةةايا  تهةةةار فةةةي بدايةةةة نةةة     ةةةة أشةةةهر قائمةةةةأنةةةه يجةةةئ أن يسةةةلر رئةةةيس فرفةةةة اإل

 القائمة الخاصة بالمتهمين المحبوسين مؤقتا .المتداولة و 

ن يةةةةزور نةةةة  مؤسسةةةةة عقابيةةةةة فةةةةي دائةةةةرة مةةةةن و إ ج ج أجةةةةازت لةةةةه أ 203نمةةةةا أن المةةةةادة 
يتحقةةةو مةةةن حالةةةة المحبوسةةةين مؤقتةةةا فةةةي القضةةةايا التةةةي تةةةر فيهةةةا الحةةةبس  نختصةةةاص المجلةةةس، لنةةةإ

من نفس القانون للرئيس أن ييقةد فرفةة االتهةار  205لك فقد أجازت المادة باإلضافة إلى ذ؛2المؤقت
، إذ مةةن رقابةة أنهةا نظريةةة بحتةةعلةى  ةةذ  اليؤخةذ أمةر اسةتمرار حةةبس المةتهر مؤقتةةا و  نةي يفصة  فةةي

الناحيةةة اليمليةةة ال يمنةةن أن يتةةرك رئةةيس فرفةةة االتهةةار اختصاصةةات أخةةرى م ةة  عقةةد الجلسةةات و 
صةةةيافة ا حنةةةار و قضةةةايا تسةةةلير المجةةةرمين و يتحةةةو  إلةةةى قاضةةةي متنقةةة  بةةةين المؤسسةةةات اليقابيةةةة 

ودة فةةةي نةةة  منتةةةئ مةةةن  لزيارتهةةةا ، نمةةةا أنةةةه ال يسةةةت يع أن يفحةةةص مئةةةات بةةة  آالإ الملفةةةات الموجةةة
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ذ  ن  ةةة، و لهةةةذا فةةةإ1ختصةةةاص المجلةةةس القضةةةائي التةةةابع لةةةهإمناتةةةئ التحقيةةةو التةةةي تقةةةع فةةةي دائةةةرة 
 .   تهارن ر من إختصاص رئيس فرفة اإلأ 2ختصاص قاضي ت بيو اليقوباتاإلختصاصات من إ

 : رقابة غرفة االتهامالفرع الثاني

الرقابةةةة علةةةى شةةةرعية الحةةةبس ، و لهةةةا تهةةةار جهةةةة قضةةةاء تحقيةةةو درجةةةة  انيةةةةتيتبةةةر فرفةةةة اال
فةي المسةاء  المتيلقةة بةذلك فةي أسةر  وقةت ممنةن وذلةك خة    ا، و يجئ أن تصدر قراراتهةالمؤقت

نون اإلجةراءات الجزائيةة مةن قةا 127سةتئناإ المنصةوص عليةه فةي المةادة    ين يومةا مةن تةاريل اإل
لمةادة إجةراء تحقيةو إضةافي حسةئ ا ، و بخ إ دلك يجئ اإلفراج عن المةتهر مةا لةر يتقةررالجزائرو

 .إجراءات جزائية جزائرو 179

مةةن و.إ.ج.ج سةةةل ة اإلفةةةراج علةةةى  128/4نادا إلةةةى نةةةص المةةةادة تتهةةةار إسةةنمةةا أن لارفةةةة اإل
المةةةةتهر قبةةةة  إحالةةةةة الةةةةدعوى لمحنمةةةةة الجنايةةةةات و فةةةةي ا دوار بةةةةين انيقةةةةاد تلةةةةك المحنمةةةةة و الفقةةةةرة 

ن النق  ضةد حنةر محنمةة الجنايةات ، فةإا  ين بةا إذ  نفس المادة نصت على أنهمن  5الخامسة 
، ونفةةةةس الشةةةةلن فةةةةي حالةةةةة صةةةةدور حنةةةةر بيةةةةدر الحةةةةبس المؤقةةةةت ينةةةةون لارفةةةةة اإلتهةةةةارالفصةةةة  فةةةةي 
 .  3االختصاص

تمةةارس فرفةةة االتهةةار رقابتهةةا و  4ن اإلجةةراءات الجزائيةةة الجزائةةرومةةن قةةانو  363 بقةةا لةةنص المةةادة  
، ومةةةن  ةةةر تب ةةة  حة اإلجةةةراءات المرفوعةةةة إليهةةةافةةةي صةةةعلةةةى شةةةرعية الحةةةبس المؤقةةةت بحيةةة  تنظةةةر 

 .إ الشرو  القانونية للحبس المؤقتا وامر أو القرارات التي تخال

                                                           
 .123، ص اعلي بولحية بن بو خميس، ابدائ  الحبس المؤقتاالرقابة والنفالة - 1
عادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين 2005فبراير  06المؤرخ في  04-05من القانون  23المادة  - 2  ،المتضمن تنظير السجون وا 

 .20ت بيقية، ص أنظر بذلك عبيدو الشافيي، الموسوعة الجنائية، ملحو بالنصوص ال
أن  لئ النائئ اليار المتيلو بالفص  في التناز  عن االختصاص بين أمر قاضي  -في قضية الحا  –ولما نان من ال ابت -3

التحقيو المتضمن إحالة القضية أمار محنمة الجنح، وبين قرار المجلس المتضمن عدر االختصاص باعتبار أن القضية جنائية، 
  437و 363وفقا للمواد از  يمنع السير في الدعوة، ب  نان عليه أن يحي  الدعوة إلى فرفة االتهار فير سلير ليدر وجود تن

، الموسوعة 247، ص 04،1997، ر، و،   02/02/1988ومتى نان نذلك استوجئ رف  ال لئ، جنائي   و.إ.ج .ج  
 .186الجنائية، عبيدو الشافيي،المرجع السابو، ص 
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مسةةبئ تبيةةا ليناصةةر التحقيةةو بمةةد الحةةبس المؤقةةت فيجةةئ فةةي حالةةة إسةةتئناإ أمةةر صةةحيح و و 
ييةةد تهةةار أن تضة لع مةةن جديةةد بصةةفتها درجةة  انيةةة بةةدور قاضةةي التحقيةو و مةةن  ةةر تعلةى فرفةةة اإل

سةت نائية التةي تةلمر فيهةا ، مةا عةدا الحةاالت اإلنفس اليناصر و الوقائع المتةوفرةفحص ملإ المتهر ب
 لقاصةةةي جةةةه أمةةةرا  قرار ةةةا و ال تتصةةةدى للموضةةةو  أو تو بةةةإجراء تحقيةةةو إضةةةافي و يجةةةئ أن تسةةةبئ 

 .حقيو بإصدار أمر الحبس أو إلاائهالت

قةائع و أدلةة اإل بةات دون ميقةئ، لقاضي التحقيو حريةة التصةرإ فةي البحة  عةن الو  وينون
مر الحةةةبس و يقتصةةةر دور فرفةةةة االتهةةةار علةةةى تلييةةةد أو إلاةةةاء قةةةرار قاضةةةي التحقيةةةو فيمةةةا يتيلةةةو بةةةل

إذا  1مةن قةانون اإلجةراءات الجزائيةة الجزائةرو 192نصت عليه المادة  ا ماذ المؤقت المرفو  إليها و 
إ مرفةةو  عةةن أمةةر صةةادر مةةن قاضةةي ا نانةةت فرفةةة االتهةةار قةةد فصةةلت فةةي اسةةتئناجةةاء فيهةةا  ا إذ

التحقيو في موضو  حبس المتهر مؤقتا فسواء أيدت القرار أر ألاته و أمرت باإلفراج عن المةتهر أو 
باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو بالقب  عليه ، فيلى النائئ اليار إعةادة الملةإ 

ا حةةد  فةةي أو موضةةو  آخةةر أن ذا  حنةةر، و لبايةر تمهةة  إلةةى قاضةةي التحقيةةو بيةةد اليمةة  علةةى تنفيةةذ ا
 ى للموضةو  أو تحية  الملةإ إلةى قاضةيألات فرفة االتهار أمر قاضي التحقيو فةإن لهةا أن تتصةد

نةةةن حنةةةر اإللاةةةاء قةةةد أنهةةةى التحقيةةةو التحقيةةةو نفسةةةه أو إلةةةى قاضةةةي فيةةةر  لمواصةةةلة التحقيةةةو مةةةا لةةةر ي
التصةةدو لمسةةللة اإلفةةراج عةةن المةةتهر أو تهةةار إلسةةتنادا لةةنص المةةادة المةةذنورة أعةة   ينةةون لارفةةة اا  و ،ا

االستمرار في حبسه ، و  ي الجهة الوحيدة المختصة بتيدي  قةرارات قاضةي التحقيةو و بهةذا ينتفةي 
 .    2تهارالتيار  بين قاضي التحقيو و فرفة اإل
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 المطلب الرابع
 ومحكمة النقضحكمة العليا رقابة الم 

 )سابقا( مجلس األعلى للقضاءالرقابة  :الفرع األول                     

المجلس ا على للقضاء أن يفر  رقابته على أوامر الحبس المؤقةت  ن  بإست اعة لر ينن
لك قةةةد ال يةةةؤدو ذ، و بةةةلةةةر يشةةةر إلةةةى مبةةةررات الحةةةبس المؤقةةةت قةةةانون اإلجةةةراءات الجزائيةةةة الجزائةةةرو

الحةبس المؤقةت نمةا نةان الوضةع  المجلس ا على للقضاء الجزائرو وظيفته في الرقابة على شةرعية
التةةةي قضةةةت فةةةي  1970يونيةةةو  17بالنسةةةبة لةةةدور محنمةةةة الةةةنق  الفرنسةةةية فةةةي الرقابةةةة قبةةة  تيةةةدي  

اإلفةراج عنةه و إنمةا  واليديد من أحنامها بيدر اختصاصها بتقدير مدى م ئمة حبس المتهر مؤقتا أ
 125عليةةه نةةص المةةادة  لةةك باسةةت ناء مةةا نصةةتوذ،قةةدير ذلةةك لقضةةاة الموضةةو  دون ميقئيخضةةع ت

اوز مةدة الحةبس المؤقةت أربيةة على أنه ا ال يجوز أن تتج 1من قانون اإلجراءات الجزائية  الجزائرو
بةلمر مسةبئ تبيةا   ، فلقاضي التحقيو أن يمةدأنه من الضرورو مد الحبس المؤقت ا تبين، فإذأشهر

 ست    رأو ني  الجمهورية المسبئا .إليناصر التحقيو يصدر  بيد 

رفةة  اإلفةةراج  ن رقابةةة علةةى تسةةبيئ التمديةةد و يتضةةمن  ةةدا الةةنص علةةى وسةةائ  تتةةيح ال الو 
 2وظائإ الحبس المؤقت فير منصوص عليها في القانون و  و مةا يسةتحي  علةى المجلةس ا علةى

الصةةادر فةةي  رقابةةة شةةرعية الحةةبس المؤقةةت، أمةةا بالنسةةبة لمحنمةةة الةةنق  الفرنسةةية فقةةد فيةةر التيةةدي 
مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنائيةةة الفرنسةةي  144و  137خولةةت المادتةةان  لوضةةع، إذا 17/07/1970

ا اإلجةراء تبيةا لحبس المؤقت ، بمينى مراقبة مةا إذا أتتخةذ  ةذمحنمة النق  وسائ  مراجية شرعية ا
مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنائيةةة  144ليناصةةر نةة  دعةةوى علةةى حةةدى مةةع اإلشةةارة إلةةى أحنةةار المةةادة 

 مر بالوضع في الحبس المؤقةت، و يخشةى فةي م ة   ةدا السةبئ الشةنلي الصةرإ عند ا ،3الفرنسي
 في إ دار حقوو ا فراد والمساس بضمانات الحريات الشخصية.
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 محكمة النقض على العذر القانوني رقابة :الفرع الثاني

بهة فةةي تنييةةإ اليةةذر القةةانوني سةةواء أنةةان مخففةةا أو ميفيةةا مةةن اليقةةائ مسةةللة قانونيةةة ال شةة
تقتضةةي ت بيقةةه إلةةى أصةة  ميةةين مةةن نصةةوص القةةانون الواجةةئ  ك  نةةه يت لةةئ رد الواقيةةة التةةيدلةة

، عناصةةر اليةةذر نمةةا تت لبهةةا النصةةوص الت بيةةو عليهةةا فيةةدخ  فةةي إشةةراإ محنمةةة الةةنق  تحديةةد
تصةةحيحه بحسةةئ ا حةةوا ، ممةةا تملةةك  هوييتبةةر الخ ةةل فيهةةا خ ةةل فةةي ت بيةةو القةةانون أو فةةي تلويلةة

بيد إدانتةه خ ةل ليقوبة المخففة ،أو القضاء ببراءة ال اعن لتوافر اليذر الميفى ، القضاء بابنفسها و 
 .  1من محنمة الموضو 

 على شرعية الحبس المؤقت  عدم جواز رقابة المحكمة العليا :الفرع الثالث

أمةةا فيمةةا يخةةص مةةدى إمنانيةةة المحنمةةة اليليةةا بالقيةةار بالرقابةةة القضةةائية علةةى شةةرعية الحةةبس 
صةة حيتها مةةن حديةةد مةةدى إختصاصةةها و لةةك بتالمشةةر  الجزائةةرو القيةةار بةةدلك و ذ د منيهةةاالمؤقةةت فقةة

  يجةةوز التيبيةةر بمةةا يلةةيإلةةى حةةد  2مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجزائيةةة الجزائةةرو 495خةة   نةةص المةةادة 
 ال ين ب رو النق  أمار المحنمة اليليا .

ا البنةد مؤقةت و الرقابةة القضةائية و بهةذتهار ما عدا ما يتيلو منها بةالحبس الفي قرارات فرفة اإل -أ
و إ ج ج ينون المشر  الجزائةرو قةد أسةت نى المحنمةة اليليةا مةن  ةدا اإلجةراء  495من نص المادة 

ا بخةة إ محنمةةة محنمةةة موضةةو  و ةةذنمةةة قةةانون و لةةيس الشةةاو الةةذو يصةةيئ عليهةةا بةةدور ا نمحن
و  137لتيةةدي  خولةةت المادتةةان ا ا، حيةة  بموجةةئ  ةةذ1970يوليةةو  17دي  الةةنق  الفرنسةةية قبةة  تيةة

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي محنمة الةنق  وسةائ  مراجيةة شةرعية الحةبس المؤقةت  144
 .3نافة الضمانات و الحقوو الفردية مع مراعاة

ا علةى للقضةاء و المحنمةة اليليةا فةي الجزائةر  سمما سبو نستخلص أن دور ن  من المجلة
ا مةةن ذ ةةو  تهاء  الحةةبس المؤقةةت و الرقابةةة القضةةائية علةةى مةةدى شةةرعيال يجةةوز لهمةةا النظةةر فةةي مسةة
                                                           

لنق  والتيليمات اليامة للنيابات، منشلة حسان ع ر، قانون اإلجراءات الجنائية  مع تيليو فقهي تحليلي للنصوص وقضاء ا - 1
 .267، ص 1991، 1الميارإ اإلسنندرية،  

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 2
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 

 .281، ص 98،   2مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرو د.ر.ج الجزء  أحمد شوقي الشلقاني، - 3
 جامية بشار. 35نق  عن حسيني مراد، رسالة ماجستير، الحبس المؤقت وأ ر  على قرينة براءة المتهر، ص 



  الرقابة على الحبس المؤقت و التعويض عن الحبس التعسفي                              الفصل األول         

 

 139 

. إذا 1نون اإلجةةراءات الجزائيةةة الجزائةةرومةةن قةةا 495جةةاء فةةي البنةةد ا و  مةةن نةةص المةةادة  خةة   مةةا
ال حقةة التةي مةن المفةرو   ا فةي انتظةار التيةدي تذ، و  ة ةذ  الرقابةة نييد ن  البيد عةفن  ما ب
أن توسةع مةن صة حية السةل ات الممارسةة بالحبس المؤقت ووسةائ  الرقابةة و   تماما نبيراأن تولي إ

 لهدا الحو باية تحقيو ضمان أنبر للحريات الفردية.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 لتزامات الرقابة القضائية على الحبس المؤقتإ                     
                                                           

الجزائية الميد  والمتمر يتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1
 السالإ الدنر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
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 ح  إرتلينا تقسيمه إلى أربع م الئ على النحو اآتي نظرا   مية  ذا المب 

 فاية الرقابة القضائية. المطلب األول:

   االلتزامات اإليجابية للرقابة القضائية.المطلب الثاني

 االلتزامات السلبية للرقابة القضائية. المطلب الثالث:

 تل ير الرقابة القضائية على الحبس المؤقت. المطلب الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 ةـة القضائيـة الرقابـغاي 
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 ةةةو التخفيةةةإ مةةةن  1لهةةةدإ مةةةن الرقابةةةة القضةةةائيةيسةةةتخلص مةةةن النصةةةوص القانونيةةةة بةةةلن ا
يوليةةو صةةراحة لهةةذا الهةةدإ  17أشةةارت المةةذنرة اإليضةةاحية لمشةةرو  قةةانونمسةةاوئ الحةةبس المؤقةةت، و 

ؤديهةةا الحةةبس  ةةداإ التةةي يعلةةى أنةةها مةةن الم ئةةر الةةنص علةةى إجةةراءات تةةؤدو نفةةس الوظةةائإ وا 
 ا.2المؤقت دون سلئ حرية المتهر

ر الجديةةةد و حةةةددت مجةةةةا  قةةةد عرفةةةت النصةةةوص علةةةى خةةة إ النصةةةةوص الجزائريةةةة النظةةةاو 
و إجراءات جنائية فرنسي من المراقبة القضائية علةى مسةتوى التحقيةو  144جيلت المادة ت بيقه، و 

س المؤقةةةت البةةةدي  الةةةذو ال يةةةؤمر بةةةه إال فةةةي القاعةةةدة اليامةةةة إلجةةةراءات تقييةةةد الحريةةةة و مةةةنن الحةةةب
، بمينى إذا لةر تنةن إجةراءات المراقبةة ها في  ذ  المادة على سبي  الحصرالحاالت المنصوص علي

نافيةةةة و نةةةان الحةةةبس الوسةةةيلة الوحيةةةدة للحفةةةاظ علةةةى ا دلةةةة أو الحمايةةةة النظةةةار أو منةةةع ارتنابهةةةا أو 
 . 3ضمان حضور المتهر أمار اليدالة

بلن المراقبة ما  ي إال ت بيو جديد للحريةة المراقبةة للمتهمةين الراشةدين   4الفقهاء يرى أفلئو 
الحةةبس مقابةة  الرقابةةة  و تشةةن  فةةي ذات الوقةةت بةةدي  م ئمةةا جةةدا للحةةبس المؤقةةت ، فاالسةةتاناء عةةن

 .اضحان في المراقبة القضائيةو   ما إجراءان

لتزامةات المراقبةة المنصةوص إمةن  لتةزار أو أن ةرويجوز لقاضي التحقيو أن يخضةع المةتهر إل
( 08المتم لةة فةي  مةاني )و  5مةن قةانون اإلجةراءات الجزائيةة الجزائةرو 1منةرر 125عليها في المةادة 

حاالت محددة ضمن بنود المادة المذنورة نما يمنن أيضا لقاضةي التحقيةو عةن  ريةو قةرار مسةبئ 
                                                           

-1منرر  125و  123ي حظ أن المشر  الجزائرو لر يفرو بين الرقابة القضائية والمراقبة القضائية م لما  و الحا  في المواد  -1
ه جهةات قضةائية عليةا لمراقبةة إجةراءات الحةبس المؤقةت، و تةارة أخةرى و. إ. ج جزائرو، إذ تارة ييتبر الرقابةة عمة  والئةي تقةور بة 4

 ا .Contrôle Judiciaireييتبر ا إجراء بدي  للحبس المؤقت و ذا ما يسمى في التشريع الفرنسي بالمراقبة القضائية ا 
اقبةة القضةائية  ةي ا خلةو الظةروإ مقرر لجنة القوانين الو نية الفرنسةية بةلن الاايةة مةن نظةار المر  ،اDegrasllyوأوضح السيد ا -2

 أو الشرو  الم ئمة للحد من استخدار الحبس المؤقت ا.
على أن ا المراقبةة بةدي  للحةبس المؤقةت  ةدفها  1970ديسمبر  28أند المنشور الت بيقي الصادر عن وزارة اليد  الفرنسية في  -3

 ا  أو القب .التقلي  من عدد المتهمين المحبوسين بناء على صدور أوامر باإليد
مقرر لجنة القوانين الو نية الفرنسةية بةلن الاايةة مةن نظةار المراقبةة القضةائية  ةي ا خلةو الظةروإ  ،اDegrasllyوأوضح السيد ا -4

 أو الشرو  الم ئمة للحد من استخدار الحبس المؤقت ا. 
ون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر يتضمن قان 1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 5

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
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ذ  المةةةةادة وقةةةد نةةةص المشةةةةر  أن يضةةةيو أو ييةةةد  التةةةزار مةةةةن االلتزامةةةات المنصةةةوص عليهةةةةا فةةةي  ةةة
ائيةة فرنسةي و أففة  المشةر  ز إجةراءات ج 138الفرنسي على  ذ  االلتزامات من خة   نةص المةادة 

فةةي مةةادة تنفيةةذ  1950الجزائةةرو الةةبي  منهةةا مسةةتفيدا مةةن الخبةةرات و التجةةارئ المنتسةةبة منةةذ سةةنة 
يقةةاإ وحةةة علةةى شةةن  إفةةراج شةةر ي مةةن ناحيةةةاليقوبةةة فةةي البيئةةة المفت التنفيةةذ مةةع الوضةةع تحةةت ، وا 

ال   االلتزامةةات فةةي نةة  قضةةية علةةى حةةدة، و االختيةةار مةةن ناحيةةة أخةةرى و يحةةدد قاضةةي التحقيةةو  ةةذ
يوجةةةد أو التةةةزار مشةةةترك ي بةةةو علةةةى جميةةةع المتهمةةةين، و ال يةةةلمر قاضةةةي التحقيةةةو إال بااللتزامةةةات 

 ةةةة   ةةةةذ  مةةةةن و إ ج ج  بقةةةةا لمبةةةةدأ الشةةةةرعية و تتم 1منةةةةرر 125المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة 
علةةى ذلةةك ، و ، أو تفةةر  عليةةه القيةةار بةةبي  ا عمةةا ات فةةي حظةةر قيةةار المةةتهر بيمةة  ميةةينااللتزامةة

 يمنن أن تنون  ذ  االلتزامات إيجابية و قد تنون سلبية .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 يجابية للرقابة القضائيةلتزامات الال  
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مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات   1نةةةرر م 125يجابيةةةة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي المةةةادة لتزامةةةات اإلاإل
مةةن قةةانون إجةةراءات  111ج فرنسةةي ونةةذلك نةةص المةةادة .إ.مةةن و 123المةةادة و  1الجزائيةةة الجزائةةرو

     2تيبناني الجديد  ي على النحو اآالمحانمات الل

إع ر قاضي التحقيو بنة   إع ر قاضي التحقيو بن  التنق ت خارج الحدود اإلقليمية الميينة  -1
 138 ن  دإ السل ة المختصة فةي  ةذ  الحالةة  ةو منةع المةدعى عليةه مةن الهةرئ المةادة  تنق ته

 .4و إ ج فرنسي فقرة  انية بند 

  ،لتزار المدعى عليه بالحضور في مواعيد دورية منتظمة أمار السل ات التي ييينها القاضيإ -2

تصةرإ اليدالةة عةن تحديةد اإلقامةة  م ئمةة لبقةاء المةتهر تحةتنتشةارا  و إلتزامةات لتةزار أن ةر اإل ذا اإل
، قاضي التحقيةو ) مرنةز شةر ة أو درك حضور  على فترات دورية أمار السل ات الميينة من قب و 

قةةد بنيةةت ، و 3 بييةةي أو مينةةوو و خةةاص لةةدى المحقةةولةةدى أو شةةخص ( و مرنةةز قضةةائي أو إدارو
الفرنسةةي واجبةةات  ةةذ   ئيةةةلجزامةةن ال ئحةةة الملحقةةة بقةةانون اإلجةةراءات ا 17الفقةةرة ال انيةةة مةةن المةةادة 

السل ة والتي تتم   فةي مراقبةة حضةور المةدعى عليةه فةي المواعيةد التةي يحةدد ا قاضةي التحقيةو و 
حضةار  4المواعيةد المحةددةفةي القاضةي بةلو تخلةإ أو إخة    القيار بتسجي  حضةور فةي نة  مةرة وا 

ا  الجزائةرو التةي تشةتر  ائيةةبقةانون اإلجةراءات الجز  1منةرر 125( من نص المادة 3البند ال ال  )و 
 .اتحقيوالسل ات المينية من  رإ قاضي الالم و  دوريا أمار المصالح أو 

سةتدعى إلتزار المدعى عليه بالحضور أمار سل ة أو شخص منلةإ بالرقابةة علةى المةتهر نلمةا إ -3
إذا حةاو   (،لتزار بسرعة النشإ عن منان المةتهر )المةدعى عليةها اإليسهر  ذ ،للحضور أمار أيهما

 الهرئ بسبئ سرعة و سهولة التنق  في  ذا اليصر.

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
لسنة  328من قانون المحانمات اللبناني الجديد رقر  111/1إ.ج فرنسي والمادة  137إ.ج.ج والمادة  125أنظر المادة  - 2

2001. 
 المؤسسات المؤ لة قانونا. 15/06/2000وقد أضاإ قانون اإلجراءات الفرنسي بتاريل  - 3
 بفرنسا. 23/12/1970، الجريدة الرسمية الصادرة في 23/12/1970مرسور  - 4
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نمةا  لر يشر القةانون الجزائةرو و الفرنسةي علةى السةل ات التةي يلةزر المةتهر بةالم و  أمامهةا، وا 
و المتيلةةو بت بيةةو  28/02/1970أشةةار إليهةةا المنشةةور الصةةادر عةةن وزارة اليةةد  الفرنسةةية بتةةاريل 

إقامةة ناتئ النيابة اليامة بدائرةناتئ ضب  المحنمة أو لقد تنون  و  ذ  السل ة،1المراقبة القضائية
 و الدرك .أالمتهر أو قسر الشر ة 

يةؤمر بتقةديمها المةتهر )المةدعى  ،لة يحدد ا قاضي التحقيو مراعيا موارد المدعى عليهاتقدير نف -4
  دفيهةا مةع مراعةاة عليه( المحبوس مؤقتا أو المفرج عنه و يتولى قاضي التحقيو مبلر النفالة وآجا

 2الجزائةرو ةيةبقانون اإلجراءات الجزائ 131مادة مصادر  روة المدعى عليه على وجه الخصوص ال
فرنسي ويتر دفيها إلى نتابة ضب  الشرو  المنصةوص عليهةا فةي  5بند  2فقرة  138تقابلها المادة 

خةةة   يةةةومين إلةةةى و  مةةةن ال ئحةةةة الملحةةةة بقةةةانون اإلجةةةراءات الجزافةةةي الفرنسةةةي  و تحةةة 11المةةةادة 
 من ال ئحة السابو ذنر ا. 23الودائع من  رإ المحص  المادة خزينة ا مانات و 

مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات  4بنةةةد  1منةةةرر 125ت المةةةادة ألزمةةة ،تسةةةلير مسةةةتندات إ بةةةات الشخصةةةية -5
 المتهر )المدعى عليه(ا تسلير نافة الو ائو التي تسمح بماادرة الترائ  3الجزائرو الجزائية

 ن الو ني أو ممارسة مهنة أو نشا  يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضب  أو مصلحة أم
 

 .  4ييينها قاضي التحقيو مقاب  وص 

                                                           
المتيلو بالضمانات الفردية في مادة الوضع في الحبس  30/12/1987الصادر بتاريل  1062-87من القانون رقر  2دة الما - 1

، من القانون اللبناني  111/1والمادة  15/06/2000من القانون الفرنسي الصادر بتاريل  137المؤقت والمراقبة القضائية، والمادة 
 .2001لسنة  328الجديد رقر 

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66رقر  ا مر - 2
 .2006ديسمبر  20رخ في المؤ  22 -06بالقانون رقر 

مر يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمت 1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  66/155ا مر رقر  - 3
 نر.،السالإ الذ2006ديسمبر  20ؤرخ في الم 22/ 06بالقانون رقر 

 
 

 
 WALDECKاعتراضةةا شةةديدا فةةي البرلمةةان الفرنسةةي و قةةد سةةرد السةةيد ا  17/07/1970أ ةةار  ةةذا االلتةةزار أ نةةاء مناقشةةة مشةةرو   -4

HUUILLIERى عليةةه و إع ائةه بةةدال منهةةا دفتةةر ا  ةذا االعتةةرا  نمةةا يلةي  اإن إمنانيةةة سةةحئ نة  المسةةتندات الم بتةةة لهويةة المةةدع
فيةه تيةد علةى نرامةة الفةرد ا. و اقتةراق أن يقتصةر السةحئ علةى جةواز السةفر دون فيةر  مةن ا وراو الم بتةة  Livre pénalعقةابي ة 

 للشخصية، و لنن يمنن للمدعى عليه إقليمية متيددة بتقدير ب اقة التيريإ الو نية.
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مجلةةس الشةةيوخ الةةنص الةةوارد مةةن لجنةةة القةةوانين للجمييةةة الو نيةةة و  ةةو نةةص  ىو لهةةذا تبنةة
يجةةةةئ أن و ؛و مناقشةةةةة عتةةةةرا  أإفرنسةةةةي دون ال ئيةةةةةبقةةةةانون اإلجةةةةراءات الجزا 7بنةةةةد  128/2المةةةةادة 

 يقة المسلمة إلةى السةل ة المختصةة، يتضمن الوص  المسلر للمدعى عليه على  بيية و بيانات الو 
صةةو صةةورة المةةدعي عليةةه ، تةةاريل و منةةان مةةي د المةةدعى عليةةه و نةةذلك يجةةئ أن تلاالسةةر و اللقةةئ
المةةادة  لشخصةةية تةةة ل، و أن يشةةار بةةه إلةةى أنةةه مسةةاو فةةي قيمتةةه لةةنفس ا وراو الم بعلةةى اإليصةةا 

 .1الفرنسيإ.ج. قانون بمن ال ئحة الملحقة  17/5

 7فقةةرة ال انيةةة بنةةد 1منةةرر 125نصةةت المةةادة  ،الخضةةو  للفحةةوص ال بيةةة و الوسةةائ  الي جيةةة -6
على أنه يجةئ ا الخضةو  إلةى بية  إجةراءات فحةص ع جةي حتةى و إن نةان بالمستشةفى السةيما 

مةةةن أصةةةو  المحانمةةةات الجزائيةةةة  111( مةةةن المةةةادة 9) وقةةةد نصةةةت الفقةةةرة، باةةةر  إزالةةةة التسةةةمر ا
 .لمخبرية مدة ييينها قاضي التحقيواو على إخضا  المدعى عليه للفحوص ال بية  2اللبناني

 

 

 

 

 

 

  المطلب الثالث

 لتزامات السلبية للرقابة القضائيةال 

                                                           
 .31الحتيا يا، المرجع السابو، ص محمود محمود مص فى، االتوقيإ ا -  1

 . 2001لسنة  328ية اللبناني رقر من قانون أصو  المحانمات الجزائ 111المادة  - 2
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مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات  1منةةةةرر 125لتزامةةةةات المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة إن بةةةةاقي اإل
ي تنةون بةدور ا يةة الفرنسةقةانون اإلجةراءات الجزائ 138لمةادة التي تقابلهةا نةص او  1ائروية الجز ئالجزا

    سلبية و  ي نا تي

لتةزار مةن  ذا اإل ،عدر ماادرة الحدود اإلقليمية التي يحدد ا قاضي التحقيو إال بإذن  ذا ا خير( 1
 قةةةانون اإلجةةةراءات 1بنةةةد  2فقةةةرة  1رمنةةةر  125قةةةد نصةةةت عليةةةه المةةةادة لتزامةةةات ت بيقةةةا، و أن ةةةر اإل

يةة فرنسةي و دلةك لضةمان ئمةن قةانون اإلجةراءات الجزا 1بنةد  2فقةرة  138المةادة و  2الجزائية جزائرو
مةةن قةةانون  111مةةن المةةادة  (أ)ألزمةةت الفقةةرة ى عليةةه تحةةت تصةةرإ سةةل ات التحقيةةو و بقةةاء المةةدع

دة أو قريةةةةة ومنةةةةع مةةةةن مدينةةةةة أو بلةةةةالمةةةةدعى عليةةةةه باإلقامةةةةة  3أصةةةةو  المحانمةةةةات الجنائيةةةةة اللبنةةةةاني
 اتخاذ مح  إقامة بها . مبارحتها و 

ا التحقيةةو و بالشةةرو  التةةي يحةةدد ا  ةةذعةةدر التايةةئ عةةن المسةةنن أو المقةةر الةةذو يحةةدد  قاضةةي ( 2
علةى تحديةد  4الفرنسةي مةن قةانون اإلجةراءات الجزائيةة 6و 5بفقرتيهةا  142اقتصةرت المةادة ا خير  

الفقةرة  129وأضافت المادة ، 5تهمين( في الجرائر التي تقع ضد امن الدولةإقامة المدعي عليهر )الم
ا خيرة على انه ا ويياقئ مةن تهةرئ مةن إجةراءات المراقبةة باليقوبةات المنصةوص عليهةا فةي الفقةرة 

 ا ولى من  ذ  المادة ا.

فضة  عةةن دلةةك فيجةةوز مياقبةةة ا جنبةةي المحنةةور عليةةه وجوبةةا بسةةحئ جةةواز السةةفر مؤقتةةا، و  
تمنيةةه مةةن ماةةادرة التةةرائ الةةو ني، بحيةة  يةةتر تبليةةر قةةرار أن نمةةا يجةةوز لجهةةة التحقيةةو أو القضةةاء 
اءات تخةاذ إجةر مةتهر ا جنبةي إلةى وزيةر الداخليةة المخةتص بإتحديد مح  اإلقامة اإلجبارية بالنسةبة لل

ريةةةة عنةةةد داخةةة  ا راضةةةي الجزائ  ، تسةةةلير التصةةةريحات المؤقتةةةة بالتنقةةةلمراقبةةةة محةةة  اإلقامةةةة المحةةةدد

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1

 .2006مبر ديس 20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد   1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر   - 2

 ،السالإ الدنر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06والمتمر بالقانون رقر 
 .2001لسنة  328قانون أصو  المحانمات الجزائية اللبناني رقر  - 3
 17/7/1970جراءات الجزائية الفرنسي بتاريل قانون اإل - 4
يونيةو      17المةؤرخ فةي  75/46من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرو  بقا لألمةر رقةر  129نصت على نفس المبدأ المادة  - 5

1975. 
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تيةةةاد عةةةن بويحظر علةةةى المحةةةدد محةةة  إقامتةةةه اإل،االقتضةةةاء بحيةةة  يةةةتر إخ ةةةار جهةةةة التحقيةةةو بةةةذلك
ا سةةةبائ التةةةي يحةةةدد ا قاضةةةي التحقيةةةو ، ويجةةةوز للقاضةةةي أن يخضةةةع مسةةةننه إال وفقةةةا للشةةةرو  و 

لتحةةةةاو بمنةةةةان عملةةةةه إذ أن  ةةةةدإ البقةةةةاء فةةةةي مسةةةةننه وعةةةدر ماادرتةةةةه إال باإل رلتةةةةزاالمةةةدعي عليةةةةه إل
 اقبة القضائية  و عدر إبياد المدعي عليه عن بيئته المهنية .المر 

نصةت علةى  ،عدر التواجد في ا مانن التي يحدد ا القاضةي أو قصةر تةردد  علةى أمةانن ميينةة( 3
علةى  1مةن قةانون اإلجةراءات الجزائيةة الجزائةرو 1منةرر 125المةادة  2ا االلتزار الفقةرة ال انيةة بنةد  ذ

و يلتةةزر المةةدعي عليةةه المحةةددة مةةن  ةةرإ قاضةةي التحقيةةو ا    ا مةةاننأنةةه اعةةدر الةةذ ائ إلةةى بيةة
مةةانن بموجةةئ الحنةةر الصةةادر بوقةةإ التنفيةةذ مةةع الوضةةع تحةةت االختيةةار بةةلال يتةةردد علةةى بيةة  ا 

قةةانون مةةن  111مةةن المةةادة  1ألزمةةت الفقةةرة ئ/نالحانةةات ونةةازينو القمةةار ومنةةان ارتنةةائ الجريمةةة و 
 .  التردد على مح ت أو أمانن ميينةعليه بيدر  المدعى 2انيأصو  المحانمات الجزائية اللبن

ااالمتنةةةا  عةةةن رؤيةةةة  6بنةةةد  2فقةةةرة  1منةةةرر  125  ألزمةةةت المةةةادة حظةةةر االتصةةةا  مةةةع الايةةةر( 4
 2فقةةرة  138ا. وأنةةدت ذلةةك المةةادة ببيضةةهرا شةةخاص الةةذين يييةةنهر قاضةةي التحقيةةو أو االجتمةةا  

ار المةةةةدعي عليةةةةه باالمتنةةةةا  عةةةةن اسةةةةتقبا  أو مقابلةةةةة ائيةةةةة فرنسةةةةي ودلةةةةك بةةةةإلز ز إجةةةةراءات  ج 9بنةةةةد 
قةةةةات علةةةةى أو وجةةةةه مةةةةع  ةةةةؤالء ا شةةةةخاص الةةةةذين يييةةةةنهر قاضةةةةي التحقيةةةةو ، و أال يةةةةدخ  فةةةةي ع 

 .ا شخاص

 8بنةد 2فقةرة  138نصةت المةادة  حظر قيةادة نة  المرنبةات أو بيضةها أو تسةلير رخصةة القيةادة ( 5
االمتنةةا  عةةن قيةةادة نةة  أنةةوا  المرنبةةات أو بيةة  علةةى أن ايلةةزر المةةدعي عليةةه ب 3مةةن إ ج فرنسةةي

 ةذا مةا و     ،منها، وعند اللزور يسلر رخصة قيادته لناتةئ ضةب  المحنمةة مقابة  وصة  باالسةت ر ا
نشةا  يخضةع  وأ بقولةه ا تسةلير 1منةرر  125نو  عنه المشر  الجزائرو في البند الرابع مةن المةادة 

بة أصبحت بالاة فةي حيةاة النةاس، حي  أن المرنو ،ا مقاب  وص ما إلى أمانة الضب إلى ترخيص إ
زار ييد مةن أخ ةر لتأصبحت وسيلة ضرورية لتلمين ميا  بي  الفئات المهنية، لهذا فإن  ذا اإلو 

                                                           
ة الميد  والمتمر يتضمن قانون اإلجراءات الجزائي 1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
 2001سنة  328قانون أصو  المحانمات الجزائية اللبناني رقر  - 2
 2000/ 15/6و. إ.ج. الفرنسي الصادر بتاريل  - 3
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نةه علةى أ 30/12/19852القةانون الصةادر فةي  مةن 16المةادة ونصةت ؛1ا اليصرلتزامات في  ذاإل
يما  رخصةةةة القيةةةادة فةةةي ممارسةةةة نشةةةا اته يجةةةوز لقاضةةةي التحقيةةةو إن يةةةرخص للمةةةدعي عليةةةه باسةةةت

 المهنية.

يمنةةةع علةةةى المةةةدعى عليةةةه ممارسةةةة  االمتنةةةا  عةةةن ممارسةةةة أنشةةة ة مهنيةةةة أو اجتماعيةةةة ميينةةةة  (6
نانةةت الجريمةةة قةد ارتنبةةت أ نةةاء ممارسةةة  ةةدا النشةةا  أو  إدابية  ا نشةة ة االجتماعيةةة و المهنيةةة ،

 1منةةرر 125ا مةةا نصةةت عليةةه المةةادة و ةةذ ،رى رتنةةائ جريمةةة أخةةإبسةةببه نةةان يخشةةى اإلقةةدار علةةى 
اتسةةةلير نافةةةة الو ةةةائو التةةةي تسةةةمح بماةةةادرة التةةةرائ  3مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجزائيةةةة الجزائةةةرو 4نبةةةد 

الةةو ني أو ممارسةةة مهنةةة أو نشةةا  يخضةةع إلةةى تةةةرخيص إمةةا إلةةى أمانةةة الضةةب  أو مصةةلحة أمةةةن 
و إ ج  12بنةةةد  2فقةةرة  138المةةةادة ا مةةا نصةةةت عليةةه و ةةةذ  ،اقيةةو مقابةةة  وصةة ييينهةةا قاضةةةي التح

فرنسي ا ويجئ على القاضي أن ي بت الي قة بين النشا ات المهنية المحظورة و الجريمة المترتبةة 
 عنها المتابياتا.

علةةى المةةتهر اإيةةدا  نمةةاذج  8بنةةد  2فقةةرة  1منةةرر 125حظةةرت المةةادة  ،عةةدر إصةةدار شةةينات( 7 
 .4إال بترخيص من قاضي التحقيوا الصنوك لدى أمانة الضب  و عدر استيمالها،

ج .إ.الفقةةةةرة ا خيةةةةرة مةةةةن و 1منةةةةرر 125نصةةةةت المةةةةادة  ،لتزامةةةةاتتيةةةةدي  اإلأمافيمةةةةايخص 
الجزائرو علةى أنةه ا يمنةن قاضةي التحقيةو عةن  ريقةة قةرار مسةبئ أن يضةيإ أو ييةد  التزامةا مةن 

 .ا 5االلتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة

                                                           
 وما بيد ا.  189موالو ملياني بادادو، المرجع السابو، ص - 1
 و إ ج فرنسي 8بند  2فقرة  138والميدلة للمادة  30/12/19852ر في من القانون الصاد 16المادة   - 2
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 3

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
الملحقة بقانون اإلجراءات الجزائية الفرنسيَّ على قاضي التحقيو الذو يلمر بهذا االلتزار  من ال ئحة 18/1وتوجئ بدلك المادة  - 4

،إخ ار فر  البنك الذو يحتفظ فيه المدعي عليه بحساباته ، أو المؤسسة التي يقور المدعى عليه بإدارتها أو الشخص الذو يدير 
 المدعى عليه أعماله. 

ونةةةص عليهةةةا نةةةذلك القةةةانون الصةةةادر بتةةةاريل  8/7/1983االلتزامةةةات بموجةةةئ قةةةانون  ولهةةةذا أضةةةاإ المشةةةر  الفرنسةةةي بيةةة  - 5
  و ي ناآتي  آ.االمتنا  عن حم  الس ق أو حيازته  يالئ على  دا االلتزار  ابع إجراء ا من، وشر  138بالمادة  15/6/2000

ئ. ضةةةمان تيةةةوي  الضةةةحية  نمةةةا رنسةةةي؛إ ج ف 14 فةةةي البنةةةد 2فقةةةرة  138لمصةةةلحة حمايةةةة المجتمةةةع، و قةةةد نصةةةت عليةةةه المةةةادة 
و إ فرنسةي المةتهر بإ بةات  16بنةد  2فقةرة  138أضيفت التزامات تهدإ جمييها لضمان تيوي  المجنةي عليةه، لهةدا ألزمةت المةادة 
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 المطلب الرابع

 الرقابة القضائية على الحبس المؤقتتأثير  

إذ ال يفةر  فةي  افرت بي  الشرو  الخاصة بالجريمة،ال يلمر بالرقابة القضائية إال إذا تو 
مواجهة مرتنبي سائر الجرائر ، ب  عند ارتنائ الجةرائر الخ يةرة فقة  و التةي تحةد  خلة  نبيةر ا فةي 

لك تةوافر الظةروإ التةي يمنةن اتخةذ ا مةن و نةذ .تماعي  و االقتصةادو داخة  المجتمةعالتوازن االج
 .1خ   الجهات القضائية التي تملك قرار اتخاذ ا

نةه ايمنةن علةى أ 2مةن قةانون اإلجةراءات الجزائيةة الجزائةرو 1منرر 125ونصت بدلك المادة 
قاضةةةي التحقيةةةو أن يةةةلمر بالرقابةةةة القضةةةائية إذا نانةةةت ا فيةةةا  المنسةةةوبة للمةةةتهر قةةةد تيرضةةةت إلةةةى 

و   س أو عقوبةةة أشةةد تلةةزر الرقابةةة القضةةائية المةةتهر إن يخضةةع ، بقةةرار مةةن قاضةةي التحقيةةعقوبةةة الحةةب
 .ا  إلى التزار أو عدة التزامات 

، أن الشةخص الخاضةع للتحقيةو يجةئ 3منةه 137أما المشر  الفرنسي فقد اشةتر  فةي المةادة 
 ا )إمنانيةة إظهةاراإلجةراء مةن قبة  اضةرورات التحقيةو ار  لهةدا اإلجةراء، علةى أن يبةرر  ةذأن يتي
ة أنةةه ال   المةةادنمةةا اشةةتر ت  ةةذ -د( أو نةةإجراء أمنةةي أن ر ةةا نةةدرة ، أو التةةل ير علةةى الشةةهو الحقيقةةة

فيهةا ممننةا )م ةا    ا اإلجراء فةي القضةايا التةي ال ينةون الحةبس المؤقةتيجوز إصدار قرار بم    ذ
 (.جنح الصحافة

                                                                                                                                                                                                 

اء منهةةا علةةى االلتةةزار بإنشةة 15و نصةةت المةةادة المةةذنورة مةةن خةة   البنةةد ،مسةةا مته فةةي تحمةة  النفقةةات اليائليةةة و دفةةع مبةةالر النفقةةة
ضمانات شخصية أو عينية مخصصة لضمان حقوو الضحية، أو يختلإ  ذا اإلجراء عن النفالة  نةه ال يهةدف ا إال لضةمان حقةوو 

 الضحية وليس دفع المصاريإ.
، 1ا خضر بونحي ، االحبس االحتيا ي والرقابة القضائية في التشريع الجزائرو والمقارنا، ديوان الم بوعات الجاميية،   - 1

 . 291، ص 1992
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 2

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
 . 06/2000/ 15من و.إ.ج الفرنسي الصادر بتاريل  137أنظر المادة  - 3
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نون تنظةةةير السةةةجون و إعةةةادة المتضةةةمن قةةةا 04-05مةةةن القةةةانون رقةةةر  113نصةةةت المةةةادة و 
  ا تنشةل مصةالح خارجيةة تابيةة إلدارة السةجون الجزائريين علةى أنةه 1اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

الجماعةةات المحليةةة بت بيةةو بةةرامق إعةةادة اإلدمةةاج اون مةةع المصةةالح المختصةةة للدولةةة و تنلةةإ بالتيةة
 االجتماعي للمحبوسين .  

الخاضةةيين ل لتزامةةات و الشةةرو  الخاصةةة المترتبةةة تقةةور  ةةد  المصةةالح بمتابيةةة ا شةةخاص 
على وضيهر في أحد ا نظمةة المنصةوص عليهةا فةي  ةدا القةانون نمةا يمننهةا أن تقةور بتنليةإ مةن 
السل ات القضةائية بةإجراء التحقيقةات االجتماعيةة ، و متابيةة ا شةخاص الموضةوعين تحةت الرقابةة 

 سير ا عن  ريو التنظير.ن و ة إلدارة السجو القضائية تحدد نيفيات تنظير المصالح الخارجي

 الفرنسيالجزائري و  نالجرائم التي يؤمر بها بالمراقبة القضائية في التشريعيالفرع األول: 

 التشريع الجزائري أوال:

أن ةةر مةةن المشةةر  الفرنسةةي عنةةدما  ا  نةةان موفقةة 2لةةذنر أن المشةةر  الجزائةةروبا روممةةا  ةةو جةةدي  
تحةةت المراقبةةةة لقضةةائية، إذ نةةص علةةى أن ينةةون ا قةةرار الوضةةع نةةص عةةن الوضةةع تحةةت المراقبةةة ا

، و سةتة ب مانيةة أشةهر لمةدة الحةبس المؤقةت فةي مةواد الجةنحجية  الحةد ا قصةى القضائية مسببا ا و 
اسةةةية للقضةةةاة و وضةةةع حةةةد عشةةةر شةةةهرا فةةةي مةةةواد الجنايةةةات و بهةةةذا فإنةةةه قيةةةد السةةةل ة التقديريةةةة الو 

،  ن  ةةذ  ا خيةةرة لهةةا  بييةةة خاصةةة فمةةن الجةةرائر اليسةةنرية ةةذ  الجةةرائر ،  يسةةت نى مةةنلةةتحنمهر  و 
بس المؤقةت ، و لهذا فإنه ي بةو الحةتنبيهاالصيوبة بمنان إصدار القرار بالمراقبة القضائية بحو مر 

 . 3فق  في م    ذ  الحالة

رتنابةةه للجريمةةة وأصةةبح إنتفةةت الصةةفة اليسةةنرية عةةن مرتنةةئ الجريمةةة منةةد تةةاريل إولنةةن إذا 
ا ذنمةةا يتخةةذ  ةة  ،صةةفة المدنيةةة، فةةإن المراقبةةة القضةةائية ت بةةو فةةي  ةةذ  الحالةةة فةةي مواجهتةةهيتمتةةع بال

بسةبئ و ؛4ة القوات المسلحة ال يتمتةع بالصةفة اليسةنريةراء بحو الشخص الذو ييم  تحت مظلاإلج

                                                           
عادة 2005فبراير سنة  06الموافو  1425ذو الحجة  27المؤرخ في  04 -05القانون رقر   - 1 ، يتضمن قانون تنظير السجون وا 

 اإلدماج االجتماعي للمحبوسين 
 .189بادادو، المرجع السابو، ص  موالو ملياني -2
 .  292المرجع السابو، ص  ،ا خضر بونحي  -3
 .1982لصادر عار من قانون اليقوبات اليسنرية الفرنسية ا 137المادة  -4
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. سةةواء  ةةذ  القيةةود و القيةةود التةةي تفةةر  علةةى متسةةببها  بييةةة الحيةةاة اليسةةنرية القاسةةية و الشةةديدة
، لهةةذا فةة  يمنةةن ت بيةةو المراقبةةة القضةةائية فةةي مواجهةةة بالحريةةة الشخصةةية وأو بحريةةة التنقةة  تتيلةة

مرتنبةةةي الجةةةرائر اليسةةةنرية مةةةن اليسةةةنريين، إذ إن القيةةةود اليسةةةنرية تنفةةةي لوحةةةد ا للحةةةد مةةةن حريةةةة 
يتخةةذ إجةةراء المراقبةةة القضةةائية و  ،ي اتخةةاذ أو إجةةراء أخةةر فةةي مواجهتةةهالمةةدعى عليةةه ممةةا ال يسةةتدع

 ي مواجهة أو مدعي عليه با  النظر عن جنسيته أو جنسه أو  بيية الجرائر المرتنبة .ف

 ثانيا: التشريع الفرنسي

جنحةة  والمراقبة القضائية على المةدعى عليةه الةذو ينسةئ إليةه جنايةة أألزر المشر  الفرنسي 
اإلجةةراء إذا  اذف  ي بةةو  ةة،مياقةةئ عليهةةا بيقوبةةة الحةةبس لمةةدة ال تقةة  عةةن شةةهرين أو أشةةد مةةن ذلةةك

، نما أنه ال يتخذ  ةذا اإلجةراء  فةي المخالفةات للجنحة  ي الارامة المالية فق نانت اليقوبة المقررة 
فقةرة أولةى مةن  138ا مةا نصةت عليةه المةادة ذو ة ،يرية أو بالارامةةدحبس  تن ةالمياقئ عليها بيقوب

 قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي .

هةا المةدعى عليةه تحةت المراقبةة القضةائية يياقةئ عليهةا بيقوبةة التةي يوضةع في روأفلئ الجرائ
تقةةة  عةةةن سةةةنتين ) نجةةةرائر التسةةةو  والتشةةةرد والسةةةئ والقةةةذإ والقةةةدق والتحقيةةةر، والفيةةة   الحةةةبس لمةةةدة

، إذ أن حةةبس المةةتهر مؤقتةةا فةةي  ةةد  الضةةرئ والجةةرق فيةةر اليمديةةة وفير ةةا(جةةرائر اليلنةةي الفاضةةح، و 
لمدة خمس أيةار فقة  إذا نةان المةدعى عليةه مقيمةا فةي  17/7/1970الجرائر نان قب  صدور قانون 

فرنسةةا ولةةر يسةةبو إدانتةةه بيقوبةةة الحةةبس لمةةدة    ةةة أشةةهر بايةةر إيقةةاإ التنفيةةذ  ولنةةن يمنةةن وضةةيه 
وبهةةذا أعةة  المشةةةر  الفرنسةةي لقضةةاة التحقيةةةو  1تحةةت المراقبةةة القضةةائية لمةةةدة قضةةائية فيةةر محةةةددة

 .2تهر الجديدةسل ة تقديرية واسية لممارسة مهم

 الفرع الثاني: أسباب فشل المراقبة القضائية

                                                           
 ( يوما.20على نفس المبدأ مع تيدي  بالمدة إذ نصت على عشرين ) ومن قانون اإلجراءات الجزائر  124نصت المادة  - 1
عةن الميةد   1973تراجع عدد المحبوسين  قد انخف  عدد المحبوسةين مؤقتةا بالنسةبة ليةدد المتهمةين فةي مدينةة روان منةد عةار  -2

ذا  1983( فةةي سةةنة %27( و)%34بةةة ) 1982ي  و فةةي بةةوردو انخفضةةت نسةةبة المحبوسةةين منةةد سةةنة الةةو ني علةةى النحةةو التةةال وا 
نانةت  ةد  المؤشةةرات دلية  علةى أداء المراقبةةة القضةائية لمهمتهةا نبةةدي  للحةبس المؤقةت ، إال أنهةةا  فةي نظةر الجميةةع لةر يترتةئ إزالةةة 

،  تولةةدت عنهةةا نتةةائق 1970يفلتةةون مةةن ا مةةر بحبسةةهر قبةة  تيةةدي   االحةةبس المؤقةةت، بةة  أنهةةا قيةةدت مةةن حريةةة المتهمةةين الةةذين نةةانو 
 .297السابو، وا خضر بونحي   ص  عنسية، أنظر موالو ملياني بادادو  المرجع
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ترجع أسبائ فش  المراقبة القضائية باعتبار ا نظاما يهدإ إلى تجنئ الحبس المؤقت إلةى ا 
عةدر نفايةة ال قةةة بةإجراءات الرقابةةة المقترنةة بإصةةدار اليديةد مةةن قضةاة التحقيةةو ذوو عقليةة زاخةةرة أو 

صةةورية أفلةةئ التزامةةات الرقابةةة التةةي نانةةت تبةةدو مناسةةبة فةةي رأو قمييةةة ا وقةةد نشةةإ الت بيةةو عةةن 
ومن الصةةيئ جةةدا ،فلةةئ القضةةاياأ داء وظيفةةة الحةةبس المؤقةةت فةةي  1بفرنسةةا 1970مصةةدر قةةانون 

قليميةةة المحةةددة مةةن قاضةةي مةةن التلنةةد خاصةةة فةةي المةةدن النبةةرى مةةن عةةدر ماةةادرة المةةتهر الحةةدود اإل
لةةى ا مةانن المحظةةور التةةردد و محةة  إقامتةه ، أو لةةر يتةردد ع، أو أنةةه لةر يتايةةئ عةن منزلةةه أالتحقيةو
بهر فنيإ يتلند قاضةي التحقيةو   ، أو االتصا  من بي  ا شخاص المحظور عليه االتصاعليها

أوال يملةةةك جةةةواز سةةةفر علةةةى  بةةةلن المةةةتهر الم لةةةوئ منةةةه تسةةةلير جةةةواز سةةةفر  لةةةر يصةةةرق نةةةذبا بفقةةةد 
لمةةةادا يةةةتر إبةةة غ أو   ،بةةةد  الجةةةواز المسةةةحوئ منةةةه ، أو أنةةةه لةةةر يسةةةتخرج جةةةواز سةةةفر جديةةةداإل ةة و

ت المقيةةدة للحريةةة الاةةدو إخ ةةار مصةةالح الةةدرك أو الشةةر ة النائنةةة فةةي محةة  إقامةةة المةةتهر بةةاإلجراءا
نافةةة المصةةالح ا منيةةة  أن تنةةون ،  ةة  يتضةةمن  ةةذا ا خ ةةار تنفيةةذ ا ل ألةةيس مةةن ا فضةة والةةرواق

راءات حتةةى يتسةةنى لهةةا مراجيةةة وميرفةةة ا شةةخاص فةةي جميةةع أنحةةاء الجمهوريةةة مختصةةة بهةةد  اإلجةة
الرقابةةة وسةةيلة إنةةرا  إضةةافية  تأخيةةرا أال يمنةةن اعتبةةار التزامةةال و  تالةةذين أخلةةوا بم ةة   ةةذ  االلتزامةةا

و عةةةدد الموضةةةيين فةةةي الحةةةبس  يلجةةةل إليهةةةا قضةةةاة التحقيةةةو أن ةةةر ممةةةا يسةةةتخدمو ا للتقليةةة  مةةةن مةةةدة
 2المؤقتل!

                                                           
 . 06/2000/ 15الميد  بالقانون الصادر بتاريل  1970/ 07/ 17قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي الصادر بتاريل  - 1
 .205، ص 1ادو، االحبس االحتيا ي والمراقبة القضائية ا،  موالو ملياني باد - 2
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 المبحث الثالث
 أثرها على طلبات التعويضبة القضائية و نتائج الرقا   

 لقد تر تقسير  ذا المبح  إلى خمس م الئ و ي على النحو اآتي  

 .الااية من الرقابة القضائيةالمطلب األول: 

 .تيوي  المضرور عن الحبس المؤقت فير المبرر المطلب الثاني:

 شرو  ت بيو مسؤولية الدولة عن أعما  القضاء. المطلب الثالث:

 الميايير التي وضيتها اللجنة لتقدير التيوي . مطلب الرابع:ال

موقإ المشر  الجزائرو من التيوي  عن الحبس المؤقت مع تلنيد ضمانات  المطلب الخامس:
 الفردية 

 المطلب األول                           

 الرقابة القضائية الغاية من                     

بصةةدد قيامهةةا بجمةةع اليناصةةر الخ ةةل فقةةد يحةةد  وأن تخ ةةيء  مةةن ليسةةت اليدالةةة ميصةةومة 
قةد تنةون مقتضةيات التحقيةو  ةي التةي تقييمها أو مرحلة من مراح  الدعوى الجنائيةة و أو رب ها أو 

تةةدفع بةةالمحقو إلةةى إصةةدار ا مةةر بحةةبس الشةةخص مؤقت ةةا  ةةر تبةةين براءتةةه فيمةةا بيةةد  ةةذ  الوضةةيية 
، و ةةذا ئ  التةةي يمنةةن توافر ةةا ضةةد المةةتهرتفةةي بتقةةدير الةةدالالحتميةةة  نةةه يتيةةين علةةى المحقةةو أن ين

يةةؤدو حةةبس المتهمةةين  مةةن الضةةرورو أالا انةةا بقةةاء المةةتهر تحةةت تصةةرفه مؤقتةةا، و التاييةةر يت لةةئ أحي
ذا تبةين فةي النهايةة صدور حنر بإدانتهر جميياإلى  ، نما أنه يوجد أبرياء ضمن المحبوسةين مؤقتةا وا 

انونةةا فإنةةه ياةةدو إجةةراء خ يةةر فيةةر عةةادو علةةى حريةةة ا فةةراد و أن حةةبس المةةتهر نةةان فيةةر مبةةرر ق
ة ينادو له جبين ن  دولة ديمقرا يةة لةذا يتيةين تيةوي  المةتهر الةذو خضةع لم ة   ةذا الحةبس عة و 

يي ة  أعمالةه و مصةدر المتهر حريته و يبيد  عن حياتةه االجتماعيةة و  على ذلك فإن الحبس يسلئ
 .1ألضرار المختلفةل  ييرضهاه و رتو سميته وأسرزقه ويؤذ

                                                           
 .28، ص 1985عبد اليزيز سيد، اإجراءات الحبس االحتيا ي واإلفراج المؤقتا، المؤسسة الو نية للنتائ،    - 1
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يجةةوز الحنةةر بالةةذنر بةةلن البةةراءة ال حقةةة عةةن الحةةبس ال تزيةة  نةة  الشةةنوك  نةةه ال  والجةةدير
الم ةروق علةى بسةا  سةؤا  مبةرر نإ انةة لليدالةة واللحةبس المؤقةت ال يبةدو ا، و بالبراءة لتةوافر الشةك

جةةه إلقامةةة الةةدعوى أو نتهةةت سةةل ة التحقيةةو بلنةةه ال و إ ةة  ييةةو  المحبةةوس مؤقتةةا إذا  ،البحةة   ةةو
   .نتهت محانمته بالتسريح أو بالبراءة لإ

نةه لةيس نسار  القو  بادئ ذو بدء أن اإلجابة على التساؤ  السابو ت ير بي  التيقيدات  
النشةةإ عةةن الحقيقةةة فةةي مرحلةةة نةة  حةةبس تيسةةفيا فةةي حةةد ذاتةةه، وتيتبةةر التحقيقةةات وجمةةع ا دلةةة و 

إذ ي لةةةةئ فةةةةي أو لحظةةةةة مةةةةن القةةةةائمين بةةةةالتحقيو القيةةةةار  التحقيةةةةو االبتةةةةدائي مةةةةن أصةةةةيئ المراحةةةة 
جةةةراء  نصةةةت اليديةةةد مةةةن التشةةةرييات علةةةى تقريةةةر مبةةةدأ التيةةةوي  للمضةةةرورينو ،1بمبةةةادرات خ يةةةرة

نرويجةةةي الو  1886مةةةارس  12ويدو بموجةةةئ قةةةانون ، نالتشةةةريع السةةةالحةةةبس المؤقةةةت منةةةذ أمةةةد بييةةةد
النمسةةا قةةانون و  1904يوليةةو  14ألمانيةةا و  1889أبريةة   5قةةانون  الةةدانمرنيو  1887يوليةةو  1قةةانون 

 11والبرازيةة  قةةانون  1884يوليةةو  14البرتاةةا  قةةانون و  1926، والهولنةةدو قةةانون 1918أفسةة س 
فةةي الواقةةع لةةر يقةةرر  ةةذا المبةةدأ بيةةد فةةي الةةدو  و ،18932أنتةةوبر  26قةةانون  اسةةنتلنداو  1890أنتةةوبر 

نتةةه حةةدي ا تبزائريةةة أو دو  إفريقيةةا السةةوداء و جالشةةرقية و ال فةةي الةةدو  اليربيةةة باسةةت ناء الجمهوريةةة ال
علةى الخصةوص ألمانيةا الفيدراليةة و سويسةرا و بلجينةا و لنسةمبورغ و  ولنةدا أفلئ الةدو  ا وربيةة و 

ي صةةةةلئ الدسةةةةتور و نةةةةص الةةةةبي  اآخةةةةر علةةةةى التقريةةةةر حةةةةو التيةةةةوي  عةةةةن الحةةةةبس المؤقةةةةت فةةةة
  ا يترتةةئ علةةى الخ ةةل منةةه علةةى أنةةه 49المةةادة  .1996نةةوفمبر  28دسةةتور  .3نالدسةةتور الجزائةةرو

  ،4لقانون شرو  التيوي  ونيفياته االقضائي تيوي  من الدولة و يحدد ا

منةةةةه واليونةةةةاني الصةةةةادر سةةةةنة  171/5 المةةةةادة 1974الدسةةةةتور اليوفسةةةة في الصةةةةادر سةةةةنة و 
و فةي فرنسةا شةا  مبةدأ مسةؤولية الدولةة بسةبئ الحةبس المؤقةت اليقةو  منةذ  منةه، 7/4المادة  1975

تجةا  ، نهاية القرن الماضي و نصت في تحقيو الجنايات الفرنسةي علةى بية  ا حنةار فةي  ةذا اال

                                                           
 . 296ا خضر بونحي ، المرجع السابو، ص  - 1
آفةاو الحدي ةة فةي تنظةير اليدالةة الجنائيةة   منشةورات المرنةز سمير الجنزورو، االحو فةي التيةوي  عةن الحةبس االحتيةا يا، ا - 2

ومةةةا بيةةةد ا، فنةةةار محمةةةد، المضةةةرور مةةةن الحةةةبس االحتيةةةا ي وحقةةةه فةةةي  103ص  1971القةةةومي للبحةةةو  االجتماعيةةةة والجنائيةةةة 
 .وما بيد ا  106التيوي  ص 

 ،السالإ الدنر.2002أبري   10مع تيدي   1996نوفمبر  28دستور  - 3
 . أنظر بذلك مولود ديدان ا سلسلة القانون في متناو  الجميعا.2002أبري   10مع تيدي   1996نوفمبر  28ر دستو  - 4
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السةةل ة اإلداريةةة ا  1910أبريةة   8و خةةو  قةةانون الماليةةة الصةةادر فةةي  و لنةةن لةةر يؤخةةذ بهةةا إ  قةةا
لألشةةخاص المحنةةور ببةةراءتهر و لةةر يتقةةرر مبةةدأ مسةةؤولية الدولةةة  ا Secoursإمنانيةةة مةةنح إعانةةات 

ذلةةك بيةةد تةةردد و  1970يوليةةو  17إال بصةةدور قةةانون ن تيةةوي  المضةةرورين مةةن الحةةبس المؤقةةت عةة
 وي  تم   في ا سبائ الداعية أو المبرر للتيوي  و ي حظ أن التيوي  يخة  لشةرو  محةددة 

وعليةةةه سةةةوإ  .لةةةى التفصةةةي  الةةةذو سةةةنورد  فةةةي موضةةةيهو دقيقةةةة بمينةةةى أنةةةه ال يحنةةةر بةةةه تلقائيةةةا ع
ا تيةةةةوي   لةةةةة الم لةةةةئ ا و ا المبحةةةة  مةةةةن خةةةة   أربةةةةع م الةةةةئ نخصةةةةص نتيةةةةر  لدراسةةةةة  ةةةةذ

والم لةةةئ ال ةةةاني   نخصصةةةه لةةةة ا شةةةرو  ت بيةةةو ، المضةةةرور عةةةن الحةةةبس المؤقةةةت فيةةةر المبةةةرر ا
التيةةةوي  عةةةن المسةةةؤولية الدولةةةة عةةةن أعمةةةا  القضةةةاء او الم لةةةئ ال الةةة    نوضةةةح فيةةةه ا شةةةرو  

المشةةةر  الجزائةةةرو مةةةن ه ا لتوضةةةيح موقةةةإ   نخصصةةةئ الرابةةةعا و الم لةةةالحةةةبس المؤقةةةت التيسةةةفي
والتةةي نرسةةها فيمةةا  1مةةن القةةانون الدسةةتورو الجزائةةرو 49ا و ذلةةك مةةن الخةة   المةةادة الحةةبس المؤقةةت
يةةةة فةةةي القسةةةر الميةةةد  لقةةةانون اإلجةةةراءات الجزائ 2001يونيةةةو  26المةةةؤرخ فةةةي  01/08بيةةةد القةةةانون 

 14منةرر  137منةرر إلةى  137لمواد السابع تحت عنوان ا في التيوي  عن الحةبس المؤقةت ا بةا
. 

  ثانيالمطلب ال

 تعويض المضرور عن الحبس المؤقت غير المبرر 

  ا يمنةةن أن علةةى أنةةه 2راءات الجزائيةةة الجزائةةرومنةةرر مةةن قةةانون اإلجةة 137نصةةت المةةادة 
يمنح التيةوي  للشةخص الةذو نةان محة  حةبس مؤقةت فيةر مبةرر خة   متابيةة جزائيةة انتهةت فةي 

رار نهائي قضى بلال وجه للمتابية أو بةالبراءة إذا لحةو بةه  ةذا الحةبس ضةررا  ابتةا و حقه بصدور ق
 متميزا ا.

بة  لقائيةا و ال أنيةدا فةي نة  الحةاالت، إن التيوي  عن الحةبس المؤقةت فيةر المبةرر لةيس ت
قيةةةد  المشةةةر  الجزائةةةرو بشةةةرو  منصةةةوص عليهةةةا فةةةي المةةةادة المةةةذنورة أعةةة   و يجةةةئ علةةةى  الةةةئ 

تيفاء ا و ذلك إذا نان مح  الحبس المؤقت فيةر مبةرر انتهةى بقةرار نهةائي قضةى بةلال التيوي  اس
 .نون قد الحو ضررا  ابتا و متميزاوجه للمتابية أو بالبراءة نما اشتر  المشر  الجزائرو على أنه ي

                                                           
 . أنظر بذلك مولود ديدان، ا سلسلة القانون في متناو  الجميعا.2002أبري   10مع تيدي   1996نوفمبر  28دستور  - 1
 تضمن قانون اإلجراءات الجزائية .، الم2001يونيو  26المؤرخ في  08 -01القانون رقر  - 2
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 شروط التعويض عن الحبس المؤقتالفرع األول: 

جملةةة مةةن يةةة النظريةةة إال إذا تةةوافرت مةةن الناح جةةوز الحنةةر بةةالتيوي  للمحبةةوس البةةروءال ي
لنةةن مةةن الناحيةةة الت بيقيةةة يتوقةةإ مةةنح التيةةوي  مةةن عدمةةه علةةى تقةةدير ، و الشةةرو  حةةدد ا المشةةر 

مةن  4منةرر  137ستفاء الشرو  المنصوص عليها في المةادة إيتيين على  الئ التيوي  ؛اللجنة
تنةةون المةةتهر قةةد حةةبس مؤقتةةا و انتهةةت اإلجةةراءات و ذلةةك بةةلن  1الجزائةةرو زائيةةةقةةانون اإلجةةراءات الج

صةةابة ضةةرر  هةةائي بةةالبراءةبالنسةةبة بصةةدور قةةرار بةةلال وجةةه إلقامةةة الةةدعوى أو التسةةريح أو حنةةر ن وا 
بيةة  التوضةةيحات علةةى النحةةو  ذو خ ةةورة خاصةةة و  ةةذان الشةةر ان يت لبةةانفيةةر عةةادو ظةةا ر و 

   التالي

نمة بالتسةريح أو المحا انتهاءإلقامة الدعوى أو  ضرورة الحبس المؤقت و صدور أمر بلال وجه –أ 
 .2بالبراءة نهائيا

يةة الجزائةرو مةن قةانون اإلجةراءات الجزائ 4منرر  137ويقصد بالحبس المؤقت لنص المادة 
نةن اشةتر ت بةلن تنةون أوامةر أال  مر به في إ ةار إجةراءات التحقيةو، ول و الحبس الذو يصدر ا

بةةراءة النهائيةةة و ال يخلةةو  ةةذا الشةةر  مةةن أ ةةار بيةة   الصةةيوبات وجةةه إلقامةةة الةةدعوى أو أحنةةار ال
 ن أوامر أال وجه للمتابية قد تؤسس على أسبائ واقيية نمةا تبةين علةى أسةبائ موضةوعية و متةى 

لال وجةةه إلقامةةة الةةدعوى الجنائيةةة امتنيةةت اليةةودة إلةةى التحقيةةو أو اتخةةاذ أو إجةةراء مةةن بةةصةةدر أمةةر 
 ةة  التحقيةةو إذا ظهةةرت أدلةةة جديةةدة ل و نةةن  ةة  تجةةوز اليةةودة إلجةةراء ليةةة  و إجةةراءات الةةدعوى الجنائ

   .يتيين انتظار تقادر الدعوى الجنائية لب  اللجنة في  لئ التيوي ل

لنةةن بيةة  الفقهةةاء يةةرون فةةي  ةةذ  الحالةةة بةةلن ال توجةةد إجابةةة علةةى  ةةذا التسةةاؤ  و يبةةدو أنةةه 
تئ علةى الحةبس المؤقةت صةدور حنةر ر تالقرار النهائي متى استنفذ جميع  رو ال ين و يجوز أن ي

حنةةر اإلدانةةة فةةتحنر المحنمةةة ببراءتةةه بإدانةةة المةةتهر الةةذو ييقبةةه عفةةو شةةام  أو ي يةةن المةةتهر  فةةي 
حبسةه بيةد  1961الةذو قضةى ببراءتةه سةنة و   Marie bernardين بةو الفةر  ا خيةر قضةيتي و 

اءة فةي سةنة المحنةور ببةر    JEAN-MARIE DEVEAUXقضةية و  1954إلةى سةنة  1949من سةنة 

                                                           
 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي . 149والتي تقابلها في ا ص  المادة  4منرر 137المادة  -1
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  -2

 .2006ديسمبر 20مؤرخ في ال 22 -06بالقانون رقر 
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فهةةةة  ييتبةةةةر الضةةةةرر فةةةةي  ةةةةاتين  1963سةةةةنة   HONEبيةةةةد إدانتةةةةه مةةةةن مجلةةةةس القضةةةةاء  1969
 .1للحبس المؤقت أو تنفيذ لليقوبة لالقضيتين نتيجة 

ا  ةةةذا التسةةةاؤ  ففةةةي  ةةةذ  القضةةةية لجةةةلت المحنمةةةة إلةةةى اسةةةتخدار  Deveauxتوضةةةح قضةةةية ا
ر  ةةذا أتهة 1961سةبتمبر سةنة  2تةاريل تةتلخص وقائيهةةا أنةه با و Fiction juridiqueاحيلةة قانونيةة

 1963فبرايةةةر  7أود  السةةةجن بموجةةةئ أمةةةر إيةةةدا  صةةةادر بتةةةاريل الشةةةخص بارتنةةةائ جريمةةةة قتةةة  و 
، ( سةةةنة20نسةةةية بالسةةةجن لمةةةدة عشةةةرين)صةةةدر ضةةةد  حنةةةر نهةةةائي مةةةن محنمةةةة جنايةةةات ارونا الفر و 

يةة لةدى محنمةة نائ، حية  رفضةت الارفةة الج1963أنتةوبر 17 ين المحنةور عليةه بةالقب  بتةاريل 
حنةور عليةه  يةن وزيةر اليةد  لصةالح القةانون نمةا  يةن الم 1968وفةي سةنة ، 2النق   ذا ال يةن

، لننةةه قوبةة  بةةالرف  مةةن مجلةةس قضةةاة ارونا ) محنمةةة جنايةةات(عةةن ضةةد حنةةر اإلدانةةة الصةةادر 
ا  ينةةه علةةى أسةةبائ  يةةن وزيةةر اليةةد  للمةةرة ال انيةةة مؤسسةة 1968أنتةةوبر  17الارفةةة الجنائيةةة فةةي 

سةةةبتمبر برأتةةةه محنمةةةة  27فةةةي و  1969أبريةةة   30نقضةةةت الارفةةةة الجنائيةةةة الحنةةةر بتةةةاريل مختلفةةةة، 
و ةو  1961ديسةمبر  2مةن  إلحالةة و قةد أسةتمر حةبس المةتهر ابتةداء  قضةاء ا Cote-d'orالجنايات 

السةؤا  مةا  ةي الفتةرة تةاريل صةدور حنةر البةراءة و  1969برسةبتم 27تاريل صدور أمةر اإليةدا  إلةى 
ل لحسائ المدة التي قضا ا المتهر محبوسا مؤقتا يتيين تقسير المةدة  3وصإ فيها بلنه مؤقتالتي ي

 السابقة إلى    ة مراح   

 17/10/1963تنتهةةي فةةي تةةاريل إيداعةةه السةةجن و  02/09/1961  تبةةدأ مةةن تةةاريل المرحلةةة ا ولةةى
 .نهائيا صيرورة حنر اإلدانةتاريل رف   ين المدعى المذنور و 

  تةةةاريل الفصةةة  فةةةي ال يةةةن بةةةالنق 30/04/1964و 17/10/1963تمتةةةد بةةةين و  ل انيةةةة المرحلةةةة ا
 نقضه .ال اني المقدر من وزير اليد  و 

                                                           
 .  207، 206موالو ملياني بادادو، الحبس االحتيا ي والمراقبة القضائية، المرجع السابو، ص  - 1
 .190، صبس االحتيا ي والمراقبة القضائية، وا خضر بونحي ، الح207موالو ملياني بادادو، المرجع السابو، ص  - 2
اإلدانة أو لر يصبح بس المتهر  بقا  مر اإليدا   ن في المرحلة ا ولى لر يصدر حنر ففي المرحلتين ا ولى وال انية تر ح - 3

و في المرحلة ال ال ة تر حبسه بناء على حنر اإلدانة و نان خاضيا لنظار السجن مع ا شاا  الشاقة ، و بالتالي  ،الحنر نهائيا
ي صورة حبس مؤقت. وقررت لجنة التيوي  في  ذ  ا قد قضى سنتين و نصإ وا ني عشرة يوما فDeveauxينون ا دوفو 

القضية تم ي  )شبيه( الحبس الذو أمر به نيقوبة بإجراء الحبس المؤقت و قبلت اللجنة  لئ التيوي  المقدر من المدعى 
 المذنور.
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 ةةةةو تةةةةاريل و  1969سةةةةبتمبر  27و 1969أبريةةةة   30تشةةةةم  الفتةةةةرة الممتةةةةدة بةةةةين   و المرحلةةةةة ال ال ةةةةة
 . Cote-d'orصدور الحنر بالبراءة من محنمة الجنايات 

مةةةن  ةةةذا  يةةةر عةةةادو ب ريقةةةة واضةةةحة و ذو جسةةةامة ميينةةةة   يسةةةتخلصضةةةرورة تةةةوافر ضةةةرر ف -
التقيد من ن او مبةدأ التيةوي  الشةترا  تةوافر صةاتي الشر  استبياد ا خ ار وا ضرار البسي ة و 

 التيوي  مجتمية   

ذو جسةةامة و  . Préjudice manifestement auorinalضةةرر فيةةر عةةادو ب ريقةةة واضةةحة 
و ي حةةظ أن المشةر  لةةر يقةدر تيريفةةا للصةرر الةةذو يمنةةن  D'une particulière grairteميينةة 

بحية  يةتر التيةوي  مةن  ةرإ أن ينون  ذا الضرر  ابت و متميز التيوي  عنه ب  إشتر  على 
 . 1اللجنة المنشل على مستوى المحنمة اليليا

 التعويض لجنةل يتشكالفرع الثاني: 

ا تشةةةن  اللجنةةةة علةةةى أنةةةه 2ائيةةةة الجزائةةةروراءات الجنمةةةن قةةةانون اإلجةةة 2منةةةرر 137نصةةةت المةةةادة  
    أع   من 1منرر  137ة في المادة المذنور 

 .أو مم له رئيسا ،للمحنمة اليلياالرئيس ا و   -

 -. رفةة أو رئةيس قسةر أو مستشةار أعضةاء( حنر لدى نفس المحنمةة بدرجةة رئةيس ف2قاضيي ) -
نمةا ييةين  ةذا ا مةر ا خيةر    ةة  وييةين أعضةاء اللجنةة سةنويا مةن  ةرإ منتةئ المحنمةة اليليةا أ

 .(أعضاء احتيا يين الستخ إ )  عضاء ا صليين عند حدو  مانع

 و يمنن المنتئ أن يقرر حسئ نفس الشر  ، أن تضر اللجنة عدة تشني ت ا -

                                                           
والتي  2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من قانون اإلجراءات الجنائية الجزائرو الميدلة بالقانون  2منرر 137أنظر المادة  - 1

منرر أع   بقرار من لجنة تنشل على مستوى المحنمة اليليا  137تنص على أنه ا يمنح التيوي  المنصوص عليه في المادة 
 تدعى لجنة التيوي  والمسماة في  ذا القانون االلجنة ا.

ون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر يتضمن قان 1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 2
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
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 137، و قةةةد حةةددت المةةةادة نهةةةا تنتسةةي  ةةابع جهةةةة قضةةائية مدينةةةأمةةا فيمةةا يخةةةص  ةةابع اللجنةةة فإ
مهار ن  من النيابة اليامة و أمين اللجنة علةى النحةو  1ائية الجزائروز جراءات الجقانون اإل 3منرر 

 النائئ اليار لدى محنمة اليليا أو أحد النوائ. -التالي   يتولى النيابة اليامة 

يتةةةةولى مهةةةةار أمةةةةين اللجنةةةةة أحةةةةد أمنةةةةاء ضةةةةب  المحنمةةةةة ، يلحةةةةو  ةةةةذا مةةةةن  ةةةةرإ الةةةةرئيس ا و   -
 للمحنمة اليليا .

 اللجنة في فرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية .تجمع  -

و تيتبر بةذلك قةرارات اللجنةة فيةر قابلةة  و  يةن و لهةا القةوة التنفيذيةة و يتةوافر  ةذ  الشةرو  فإنةه 
يحو للمضرور من حبسه مؤقتا أن يقدر  لئ إلةى الجهةة القضةائية المختصةة بةالتيوي  فةي آجةا  

 .2ائيةر القاضي بلال وجه للمتابية أو البراءة النه( أشهر من صدور القرا06ستة )

 لثالمطلب الثا

 شروط تطبيق مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء  

لقد لجل المشر  الجزائةرو إلةى إقةرار مسةؤولية الدولةة عةن أعمةا  السةل ة القضةائية وذلةك مةن 
سةتور الجزائةرو مةن الد 49قد نصةت المةادة و  19963نوفمبر  28من دستور  49خ   نص المادة 

، ويحةةدد القةةانون شةةرو  التيةةةوي  و لةةةةعلةةى أنةةه ا يترتةةئ علةةى الخ ةةةل القضةةائي تيةةوي  مةةن الدو 
 .4نيفياته ا

ليست اليدالة ميصومة من الخ ل فقد يحد  و أن تخ ئ بصدد قيامها بجمةع اليناصةر  إذا  
حقيةةو بةةالمحقو ، وتةةؤدو مقتضةةيات التمرحلةةة مةةن مراحةة  الةةدعوى الجنائيةةة أو رب هةةا أو تقييمهةةا فةةي

 .براءته فيما بيدإلى إصدار ا مر بحبس الشخص مؤقتا  ر يتبين 

                                                           

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الميد  والمتمر  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر  - 1
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 

  .84الموسوعة الجنائية، المرجع السابو، دار الهدى، ص  عبيدو الشافيي، - 2
الميد  لقانون  2001يونيو  26المؤرخ في  08-01الميد  والمتمر والذو نرسه فيما بيد القانون رقر الجزائرو دستور ال - 3

 14منرر 137رر إلى من 137اإلجراءات الجزائية في القسر السابع منرر تحت عنوان في التيوي  عن الحبس المؤقت بالمواد 
 و. إ. ج.ج.

  ،السالإ الدنر.2002أبري   10مع تيدي   1996نوفمبر  28دستور  - 4
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ضةةد   ةةذ  الوضةةيية حتميةةة  نةةه يتيةةين علةةى المحقةةو أن ينتفةةي بتقةةدير الةةدالئ  التةةي يمنةةن توافر ةةا
، و  ذا التقدير يت لئ أحيانةا بقةاء المةتهر تحةت تصةرفه مؤقتةا و مةن الضةرورو إدا أال يةؤدو المتهر

ين إلى صدور حنر بإدانتهر جمييا ، نما أنةه يوجةد أبريةاء ضةمن المحبوسةين مؤقتةا إذا حبس المتهم
تبين في النهاية أن الحةبس المةتهر نةان فيةر مبةرر فإنةه ياةدو إجةراء خ يةر فيةر عةادو علةى حريةة 

 .1ا فراد يندى له جبين ن  دولة ديمقرا ية لذا يتيين تيوي  المتهر الذو خضع لم    ذا الحبس

في  ن الحبس المؤقتالمبادئ التي تضمن تنفيذ مسؤولية الدولة عن تيوي  المضرور متتجلى و 
 .2يد او ما ب 9منرر 137و  4منرر  137المواد 
ونةذلك المةواد  3من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي 150، و1-149، 149نذلك المواد و 

ن نفةس القةانون و تتم ة  مة 1978ينةاير  09المةؤرخ فةي  50-78مةن المرسةور رقةر  4-40إلى  26
  ذ  المبادئ في اللجنة الو نية للتيوي  و إجراءات الحصو  عليه   

 La commission national d'indemnisation 4 :تعويضاللجنة الوطنية لل أوال:

المخةةتص بتقةةدير الحقةةوو فةةي التيةةوي  عةةن الحةةبس المؤقةةت  ةةو لجنةةة خاصةةة  ن القضةةاءإ
ولةةيس مةةن حنمةةة اليليةا ييينةون سةةنويا مةةن منتةئ المحنمةة اليليةةا المتتنةون مةةن    ةة مةةن مستشةةارو 

 ا، وتصةةدر قراراتهةةيليةةامحنمةةة الالى السةةل ة التنفيذيةةة و يتةةولى مهمةةة النيابةةة اليامةةة النائةةئ اليةةار لةةد
بدرجة نهائية و ال تقب  أو  ريو من  ةرو ال يةن و خاليةة مةن التسةبئ وقةد اختيةر أعضةاء ا مةن 

مة وحتةى ال يقةدق أحةد فةي التجربة والحنو افر فيهر من ضمانات نالمقدرة أعلى  يئة قضائية لما تتو 
 .5أحنامها

ا مةن ولهذ  اللجنة  ابع مختل  أو  جين  ن القواعد التي تحنمها وتنظمها منصةوص عليهة
يجةةةوز أن تؤسةةةس أحنامهةةةا علةةةى المبةةةادئ اليامةةةة مةةةن القةةةانون اإلدارو قةةةانون اإلجةةةراءات الجنائيةةةة و 

                                                           
  .326ص فتحي سرور،الشرعية في اإلجراءاتو ؛124، المرجع السابو،ص1محمد محدة، ضمانات المتهر أ ناء التحقيو،  - 1
ت الجنائية الجزائرو القسر السابع في التيوي  عن الحبس من قانون اإلجراءا 14منرر  137 –منرر  137أنظر المواد من  - 2

 المؤقت.
 .15/06/2000الميد  بالقانون الصادر بتاريل  17/07/1970قانون ا جراءات الجزائية الفرنسي الصادر بتاريل  - 3
 راءات الجزائية. ، المتضمن قانون اإلج2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من القانون رقر2منرر137أنظر بذلك المادة - 4
 .208موالو ملياني بادادو، المرجع السابو، ص  - 5
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بع المدني الذو أضفا  عليها القةانون  بقةا لرجةراءات المحةددة بالمرسةور السةابو باإلضافة إلى ال ا
. 

 إجراءات التعويضثانيا: 

يجتمةةع التيةةوي  الةةذو يجةةوز منحةةه للمضةةرور جةةراء الحةةبس المؤقةةت فةةي نةة  مةةن القةةانونين 
ت االجزائةةةرو و الفرنسةةةي إلجةةةراءات مبتنةةةرة مسةةةتوحاة مةةةن إجةةةراءات الةةةدعوى المدنيةةةة واإلداريةةةة فةةةي ذ

   فقا لل ريقة التاليةالوقت و تباشر  ذ  اإلجراءات و 

تخةةتص اللجنةةة بالفصةة  فةةي  لبةةات التيةةوي  المرفوعةةة إليهةةا مةةن المضةةرورين مةةن الحةةبس 
( أشةةةهر مةةةن تةةةاريل صةةةدور قةةةرار بةةةلال وجةةةه 06المؤقةةةت و يجةةةئ رفةةةع  لةةةئ التيةةةوي  خةةة   سةةةتة )

   لةةئ التيةةوي  علةةى عةةر  يةةين أن يشةةمأو البةةراءة نهائيةةا ويت لتسةةريحإلقامةةة الةةدعوى أو الحنةةر با
 ن  البيانات المفيدة و خاصة   الوقائع و 

 تاريل و نو  القرار اآمر بالحبس المؤقت و المؤسسة اليقابية التي نفد فيها الحبس المؤقت. -1
 لال وجه إلقامة الدعوى أو الحنر البراءة .بالمحنمة التي أصدرت قرار  -2
 . بيية الضرر ومقدار  -3
المسةةةةةتندات المؤديةةةةةة ل لةةةةةئ  عنةةةةةوان المةةةةةدعى  جةةةةة  تبلياةةةةةه و يجةةةةةئ أن يرفةةةةةو ال لةةةةةئ بنةةةةة  -4

 .1التيوي 
المرافيةات محةامي يفص  في  لئ التيوي  في جلسة سرية فةي فرفةة المشةورة و يحضةر و 

وتصةةدر أحنةةار اللجنةةة دون تسةةبئ حتةةى ال يسةةمح لهةةا بانتقةةاد حنةةر البةةراءة أو ا مةةر الخزانةةة اليامةةة، 
امةةةة الةةةدعوى أو الحفةةةاظ علةةةى حجيةةةة ا حنةةةار مةةةن ناحيةةةة و تفةةةادو إظهةةةار ا خ ةةةاء بةةةلال وجةةةه إلق

المحتم  ارتنابها من قاضةي التحقيةو مةن ناحيةة أخةرى وأحنةار اللجنةة نهائيةا ال تقبة  أو  ريةو مةن 
 .  يجوز للمدعى أن يرفع  لبا جديدا  رو ال ين ومع ذلك اقتراق بلنه

                                                           
 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من القانون رقر  4منرر  137أنظر بذلك المادة  - 1
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لفقةه ينتقةد جانةئ مةن او  1ديدة نانةت تجهلهةا اللجنةةإذا لر يفلح في ا و  إذا  رأت ظروإ ج
نحهةةا  م ةة  النهائيةةة بمقولةةة أنةةه ا ال يوجةةد مبةةرر مةةن الناحيةةة اليمليةةة مأحنةةار اللجنةةة فيةةر المسةةببة و 

الحصةةو     إنةةه مةةن ا سةةه التاليةةة أن يوصةةلنا إلةةى المقارنةةة مةةن شةةلن ذلةةك ةةذ  السةةل ات الواسةةية و 
ينةةةات الماديةةةة مةةةن الحصةةةو  علةةةى تيةةةوي  عةةةن حةةةبس تيةةةوي  عةةةن الضةةةرر يقةةةع أ نةةةاء الميا علةةةى

أنةةةه أن ةةةر إجةةةراءات التحقيةةةو مساسةةةا نةةةا بةةةلن مةةةدة قةةةد ت ةةةو  ليةةةدة سةةةنوات و المؤقةةةت تيسةةةفي فةةةإذا علم
نسةلر بنة  بسةا ة و  1970من الح  الذو تبنا  مشةرو  بالحرية الفردية فإنه ال يسينا إال أن نند   

تيسةفي لتةةوافر نموضةو  الحةبس المؤقةت ال بصةحة ا حنةار الصةادرة عةن اللجنةة فةي موضةةو  خ يةر
ا مانة في أعضائها فهة  مةن الضةرورو للحفةاظ علةى عصةمة اليدالةة مةن الخ ةل الحنمة والتجربة و 

بإنشةاء لجةان اسةت نائية تصةةدر قةرارات تحنميةة و شةةبه سةرية ، فةي حةةين أن نرامةة اإلنسةان و حريتةةه 
 .ا  2دة لقرارات رف  التسبئة مؤينانت اللجنة الو نية الفرنسيتتيرضان للخ ر ورفر دلك 

التيةةدي  المقةةدر بخصةةوص ال يةةن قةةي أحنةةار اللجنةةة ، و لةةدا نةةان مبةةدأ تيةةوي  المضةةرور و 
مةةةةن الحةةةةبس المؤقةةةةت قةةةةد أصةةةةبح مةةةةن المبةةةةادئ الراسةةةةخة فةةةةي قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنائيةةةةة الجزائةةةةرو 

 .  3الفرنسي أيضاو 

 دقيقة و منظمة . نستنتق أن دفع التيوي  ال يتر إال  بشرو  وبإذا مما س

 

 

 

 

                                                           
ر اليد  الفرنسي أ ناء مناقشة قانون ، و  ذا ما عبر عنه وزي1978يناير  9الصادر في  50-78من المرسور رقر  26المادة  - 1

 أمار الجميية الو نية. 1970
سمير الجنزورو، االحو في التيوي  عن الحبس االحتيا يا ، اآفاو الحدي ة في تنظير اليدالة الجنائية   منشورات المرنز  - 2

ه المضرور من الحبس االحتيا ي وحقو ما بيد ا. والدنتور فنار محمد،  103ص  1971القومي للبحو  االجتماعية والجنائية 
 وما بيد ا . 107في التيوي  ص 

 .291ا خضر بونحي ، المرجع السابو، ص  - 3
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  رابع المطلب ال

 المعايير التي وضعتها اللجنة لتقدير التعويض 

ظروإ ن  حالة مشنلة التفسير فيقير الضرر حسئ ال تشير عبارة جسامة الضرر 
 .ينوية والمهنية، فير المشر  المادية منها والمبالنسبة لنتائق الحبس المؤقتو 

يؤدو في شخصية ويح ر سميته وصدمة عنيفة و  بلياا   ى  المؤقت يلحو بالمتهر أذ  فالحبس 
مدة الحبس   الظروإ الخاصة باإلضافة إلى شرو  و يقدر ن   ذر القاضي و قي  المهنية فيت اليائلية و 
يتضح من القرارات  ريقة واضحة فإنه يصيئ تقدير ا و ، أما صفة ضرر فير عادو و بالمؤقت

ة الضرر فير فتبنت بي  الميايير الستبياد ص الصادرة عن اللجنة في موضو  التيوي  أنها
 يلي   ة و من  ر منح التيوي  المناسئ نمافعادو و أبقت على مييار وحيد لتقرير الص

 ة ضرر غير عاديفص استبعادمعيار الفرع األول: 

 ة ميايير العتبار الضرر فير عادوتبنت اللجنة    

وجود شك في ا دلة رفر أن المشر  لر يقر بلو    ويتيلو بالبراءة التي تيزى إلىالمعيار األول
يستخلص من قضاء اللجنة أن البراءة البسي ة اء البراءة و قضاء عدر اإلذنائ و تفرقة بين القض

 .تؤلإ ح  جديا بالتيوي الشك ، و بمينى البراءة المحنور بها نتيجة توافر 

ء فترة التحقيو بموقفه أو قد يحد  أن يسا ر المتهر أ ناخ ل المضرور   الثانيالمعيار 
بتصريحاته المزورة أو الناذبة إلى تحقيو الخ ير الذو ي الئ بالتيوي  عنه ف  ييو  المتهر 

بسبئ في  فير مشرو     الحالة ت بيقا للقاعدة الرومانية الشهيرة ا ليس  حد أن يستفيدذفي  
   لئ المتهر ويمنن أن   الظروإ إلى رفل بييي أال تؤدو دائما م    ذمن اصدر عنه ا و 

 ي قضية ا  لئ التيوي  و من واقع قضية قضت فيها اللجنة بقبو   DEVEAUX نسوو م اال
ذا المييار نسبي، ولنن رفر اعترافه في البداية بارتنائ الجريمة المنسوبة إليه بمينى أن   دوفو

يرضنا  سبائ   الظروإ، وبيد أن ت   لبات التيوي  في م    ذأن اللجنة تحبذ رفيبدو و 
 ئر تحديد مفهور الضرر فير عادو.استبياد الضرر فير اليادو فإنه من الم 

 معيار الضرر غير العاديالفرع الثاني: 
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مرفقي أو ينتق عن براءة المتهر يترتئ الضرر فير اليادو حسئ رأو الفقهاء في توافر خ ل  
 حتفظت اللجنة في النهاية  وإو الوحيد الذ را أن الميياTauffaitأعتبر القاضي المشهور او 

ت لئ قواعد اليدالة  يرى أن الضرر فير اليادو  و دلك الضرر الذوو  L’eouiteقواعد المييار 
مختلفة نلن ينتق في شرو  ا مر  يجوز أن يتخذ  دا النو  من الضرر صورا  التيوي  عنه، و 

سميته أو تينت متهر و هرة الشووقع القضية في الرأو اليار، و صدى  أوبالحبس المؤقت أو مدته 
 .1 ترى من الضرورو أخيرا التير  إلى دفع التيويقاضي التحقيو و 

للمضرور من الحبس المؤقت تتيلو المشان  المرتب ة  التيوي  المستحو دفيهأما 
الجهة التي تتنف  يد مبلر التيوي  و دبالتيوي  الذو يجوز منحه إلى المحبوس البرئ في تح

 . في آن واحد بدفيه

 : تحديد مبلغ التعويضالفرع الثالث

إلى سل ة لجنة التيوي  لتيوي  الذو يدفع للمحبوس البرئ يرجع تحديد مقدار ا 
ضايا الميروضة عليها منذ نما توضحه الق نبيرا   ا المجا  تسا    أظهرت اللجنة في  ذالتقديرية و 

 .2إنشائها

 السلطة التقديرية للجنة التعويض  وال:أ

من الناحية النظرية  البروء سد مبلر التيوي  المحنور به لصالح المحبو يجئ أن ييا
التوازن المالي الذو أخلت به مخالفة قاعدة ا مساواة الموا ن أمار ا عباء اليامة ا و ال تنفيذ 

وزير اليد  أمار أعضاء  اللتزارال بحدود ميينة في  ذا الموضو  بلو جدو  حسابي و اللجنة في 
الميد  لقانون اإلجراءات الجزائية  01/08ة أ ناء ا عما  التحضيرية لقانون اللجنة الو ني

 أن المبالر الممنوحة من اللجنة ليست مرتفية . 3الجزائرو

 

 تحمل عبئ التعويض ثانيا:

                                                           
 .293الحبس االحتيا ي والرقابة القضائية في التشريع الجزائرو والمقارن، المرجع السابو، ص  ،ا خضر بونحي  - 1
 .128، ص 2004رقابة القضائية والنفالةا، دار الهدى،   ال -ابدائ  الحبس المؤقت ،علي بولحية بن بوخميس - 2
 .15/06/2000، الميد  بالقانون الصادر بتاريل 1970أنظر في ذلك القانون الفرنسي ليار  - 3
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لننها تملك دعوى الرجو  يوي  المحنور به للمحبوس البرئ و تتحم  الدولة دفع مبلر الت
على أنه ا إدا منحت  12منرر 137نصت المادة   موضيه و  التفصي  الذو سنورد  في على

في حالة  اللجنة تيويضا يتر دفيه وفقا للتشريع الميمو  به من  رإ أمين خزينة والية الجزائر
ا.  1جنة إعفاء  جزئيا أو نليا منها، يتحم  المدعى المصاريإ إال إدا قررت اللرف  الدعوى

ة فرنسي علة أن ا يتر دفع مبلر التيوي  على شن  إجراءات جنائي 150نصت بدلك المادة و 
عانة ا فراد المحنور مصروفات قاضية جنائية ا بمينى أنها ال تدرج في ميزانية وزارة اليد  م   إ

وخولت نفس المادة للدولة حو الرجو  بقيمة التيوي   له  ابع بيانيلك اعتماد تقديرو ببراءتهر وذ
مؤقت على المبلر سيئ النية أو شا د الزور، الذو تسبئ في الذو منح لمن أضير من الحبس ال

 .2خضو  المتهر للحبس المؤقت أو إ الة مدته

ات الجزائية الجزائرو على أنه منرر الفقرة ال انية من قانون اإلجراء 137وقد نصت المادة 
ذ  ا خيرة وينون التيوي  الممنوق  بقا  للفقرة السابقة على عاتو خزينة الدولة مع احتفاظ  )

(. الزور الذو تسبئ في الحبس المؤقتبحو الرجو  على الشخص المبلر سيء النية أو شا د 
بيد أخذ رأو  وفي ن  الحالتين قبو  التيوي  أو الرجو  على الشخص يتر ذلك بقرار من لجنة

 .3محامي خزينة الدولة

 المطلب الخامس

 الفردية الضماناتموقف المشرع الجزائري من فكرة التعويض مع تأكيد  

قضاة التحقيو بإصدار أمر مسبئ بالوضع في الحبس  التزارلقد عمد المشر  الجزائرو إلى 
المؤقت في مواد الجنح و الجنايات ، نتيجة السهولة التي نانت تحا  بتقرير الحبس المؤقت 

مما أدى إليه  وءوبسا ة  دا اإلجراء الخ ير في بي  التشرييات من ا سبائ التي شجيت اللج
بالمشر  الجزائرو إلى إقرار مسؤولية الدولة عن أعما  السل ة القضائية و دلك من خ   المادة 

                                                           
، المتضمن قانون ا جراءات الجزائية 2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من القانون رقر  12منرر  137أنظر بذلك المادة  -1

 .الجزائرو
عار  المتهر في الحنر لننه تخلإ عن الحضور وبالتالي  تلند الحنر الايابي  10/12/1976الحنر على المتهر فيابيا  يور  - 2

استلنإ المتهر الحنر، قضت محنمة االستئناإ بإلااء الحنر ا و  على أساس إن المتهر لر يبلر تبلياا   1970يوليو  09ا و  
 سليما  أو صحيحا .

 .125، ص 1998 1اي  نواصر، االحبس االحتيا ي إجراء ماس بحرية اإلنسانا،  الي - 3
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 01/08، و الذو نرسه فيما بيد القانون رقر المتمرالميد  و  1996نوفمبر  28من دستور  49
تحت الميد  لقانون اإلجراءات الجزائية في القسر السابع منرر  2001يونيو  26المؤرخ في 

 . 14منرر 137منرر إلى  137المواد عنوان ا في التيوي  عن الحبس المؤقتا ب

حي  اشتر  المشر  الجزائرو من خ   النصوص القانونية المذنورة أنه للم البة 
بالتيوي  عن الحبس المؤقت فير المبرر و الذو ال ييتبر تلقائيا أو أنيدا في ن  الحاالت، ب  

نون اإلجراءات الجزائية منرر من قا 137عليها بالمادة  صشرو  منصو قيد  المشر  الجزائرو ب
ا نان مح  حبس مؤقت فير مبرر لك إذ، ويجئ على  الئ التيوي  إستفاء ا وذ1الجزائرو

، و د  الشرو  امتميز البراءة أو ألحو به ضررا  ابتا و انتهى بقرار نهائي بلال وجه للمتابية أو ب
  2تتم   فيما يلي

قه بلال وجه للمتابية أو ن  الئ التيوي  مح  حبس مؤقت فير مبرر إنتهى في ح( أن ينو 1
منرر بلنه ن  حبس أمر به خ   متابية جزائية و  137يقصد به ما عبرت عنه المادة البراءة، و 

 إنتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بلال وجه للمتابية أو بالبراءة .

ا الشر   و ضررا  ابتا ومتميزا و المقصود بهذبالشخص ( أن ينون الحبس المؤقت قد ألحو 2 
القرار النهائي  و و  تقييد ن او التيوي  من خ   اشترا  المشر  أن ينون الضرر  ابتا ومتميزا.

 .3 و  ريو من  رو ال ين تهعدر قابلي

ما يزيد من صيوبة ت بيو  دا الشر  أن المشر  الجزائرو لر يحدد مفهوما لهدا الضرر و 
لفرنسية ا و نيإ عبرت و المتميز و عليه وجئ الرجو  إلى ت بيقات ا لجنة التيوي  ا  تخابال

فالضرر فير اليادو  و دلك الضرر الذو توجئ قواعد اليدالة  4ا الضررعن أوصاإ  ذ
التيوي  عنه أما الضرر المتميز ذو الخ ورة الخاصة فيقصد به تقيير الضرر ينون حسئ ن  

ق الحبس المؤقت فير المبرر سواء منها المادية أو المينوية التي تلحو بالشخص حالة بالنية لنتائ
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 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  22 -06والمتمر بالقانون رقر 

 . 16ص1ائر ناحية الجزائر،  اليدد مجلة المحاماة، منظمة الجز  - 2
 .350أخالضر بونحي ، الحبس المؤقت والرقابة القضائية، ص  -  3
 وما بيد ا . 352ا خضر بونحي ، المرجع السابو، ص  - 4
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من حبسه أن يقدر  لئ إلى الجهة القضائية  ر، و بتوافر  دين الشر ين فإنه بحو للمضرو 
( أشهر من صيرورة القرار القاضي بلال وجه للمتابية أو 06المختصة بالتيوي  في أج  ستة )

 البراءة نهائيا .

فيما يخص نيفية الحصو  على التيوي  فقد بين المشر  الجزائرو على أنه يتر عن  أما
شلة  على مستوى المحنمة اليليا حسئ ما نالم ا ريو جهة مختصة تسمى ا لجنة التيويضات

بقوله   ا يمنح التيوي  المنصوص عليه  1من و إ ج جزائرو  1منرر  137نصت عليه المادة 
لجنة ا  ، بقرارمن لجنة تنشل على مستوى المحنمة اليليا تدعى  منرر أع  137في المادة 

 نوتتشن  م  ابع مدني و ي جهة قضائية ذات؛ داالقانونا اللجنةا التيوي اوالمسماة في

 .الرئيس ا و  للمحنمة اليليا رئيسا -

و ( حنر لدى نفس المحنمة أعضاء يتر تيينهما سنويا من  رإ منتبة المحنمة الذ02قاضي ) -
 ييين نذلك أعضاء القائمة االحتيا ية.

 النائئ اليار لدى المحنمة اليليا . -

 .أمين ضب  اللجنة ييين من  رإ الرئيس ا و  للمحنمة اليليا  -

يتيدى  ويتر  لئ التيوي  من  رإ  الي أو محاميه بموجئ عريضة موقية في أج  ال
 ية أو البراءة نهائيا .للمتاب ه( أشهر ضرورة القرار القاضي بلال وج06ستة )

  4منرر 137يانات المحددة بالمادة وقائع القضية وبي  الب ةاليريض نويجئ أن تتضم
 بصفة إلزامية و ي  

 تاريل و بيية القرار الذو أمر بالحبس المؤقت، وندا المؤسسة اليقابية التي نفد فيها.  -01
 راءة ، وندا تاريل  دا القرار.للمتابية أو الب هالجهة القضائية التي أصدر قرارا بلال وج  -02

  بيية وقيمة ا ضرار الم الئ بها.  -03

 عنوان المدعي الذو يتلقى  التبلياات .  -04
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وتود  اليريضة مقاب  اتصا  لدى أمين اللجنة الذو يتولي إلرسا  نسخة منها إلى اليون القضائي 
ن تاريل است ر ( يومنا م20للخزينة باعتبار  مدعى عليه في  د  الدعوى في أج  عشرين )

اليريضة وي لئ أمين اللجنة الملإ الجزائي من أمانة ضب  الجهة القضائية التي أصدرت قرار بلال 
 وجه للمتابية أو البراءة .

فالمدعي أو اليون القضائي للخزينة أو محاميهما اإل    على ملإ القضية بلمانة اللجنة 
( إبتداءا من تاريل 2في أج  ال يتيدى شهرين )يود  اليون القضائي مذنراته لدى أمانة اللجنة 

منرر من  دا القانون ا ليتمنن  137است ر الرسالة الموصى عليها للمنصوص عليه من المادة 
( يوما من تاريل 30المدعي من الرد على مذنرة اليون القضائي للخزينة في أج  أقصا     ين )

لإ إلي النائئ اليار إليدا  مذنراته في الشهر تبلياه بهد  المذنرة وبإنقضاء اآج  يجو  الم
،  و ييين مقرر من بين أعضاء اللجنة من  رإ رئيس اللجنة و الذو يحدد تاريل الجلسة يالموال

بيد استشارة النائئ اليار يتر تبلير  دا التاريل من  رإ أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع 
ائي للخزينة في أج  شهر قب  تاريل الجلسة  بقا لنص إشيار باالست ر إلى المدعى و اليون القض

، يمنن للجنة أن تستمع إلى المدعى جزائرو، وبيد ت وة التقرير 1من و إ ج 10منرر  137المادة 
 واليون القضائي للخزينة و محاميهما و يقدر النائئ اليار فيما بيد م حظاته .

هر  رإ أمين قا للتشريع الميمو  با منحت اللجنة تيوي  يتر دفية وفوفي حالة ما إذ
 .خزينة والية الجزائر

 
 
 

ا قررت اللجنة إعفاء  جزئيا ، يتحم  المدعى المصاريإ إال إذأما في حالة رف  الدعوى
رإ ن  من الرئيس واليضو المقرر وأمين اللجنة. و يتر توقيع أص  القرار من   ،أو نليا منها 

 للخزينةعى و اليون القضائي اآجا  إلى المديتر بدلك تبلير  دا القرار في أقرئ و 
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 .، المذنور سالفا2006ديسمبر 20المؤرخ في  22 -06بالقانون رقر 
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برسالة موصى عليها مع إشيار باإلس ر و ييار الملإ الجزائي مرفقا بنسخة من قرار 
 .1لجنة إلى الجهة القضائية المينيةال

ا المفهور ينون المشر  الجزائرو قد تبين فيما يخص التيوي  عن الحبس المؤقت ذهبو 
موقإ وأخذ لجزائية من قانون اإلجراءات ا 2ذنورة في القسر السابع منرر بقا للنصوص القانونية الم
الر انات من التيدي ت مع نافة الضمانات و بيد أننا ننتظر المزيد ، 3المشر  الفرنسي من ذلك

 .ة قصد ضمان مبدأ الحريات الشخصيةالمتيلقة بالحقوو والحريات الفردي

                                                           

 . 121مرجع السابو، ص قت، البدائ  الحبس المؤ  ،علي بولحية بن بوخميس -1
يتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  08الموافو  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا مر رقر القسر السابع منررمن  - 2

 .، المذنور سالفا2006ديسمبر 20المؤرخ في  22 -06الجزائية الميد  والمتمر بالقانون رقر 

 .1970الميد  لقانون  1978يناير  09الصادر في  50-78بالمرسور رقر  إال أن  ذا ا خير عد  بي  اإلجراءات -3
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  الفصل الثاني

 ضمانات اإلفراج عن المحبوس مؤقتا 
رتأينا في هذا الفصل الحديث عن اإلفراج والضمانات المتعلقة به بحيث لجأنا إلى تقسيم إ

 هذا الفصل إلى ثالث مباحث وكل مبحث إلى مطالب.
فسنتكلم ثاني ولقد عمدنا في المبحث األول إلى مفهوم اإلفراج وأحكامه أما في المبحث ال

ستئناف طلب اإلفراج إشروط اإلفراج وضماناته وأما المبحث الثالث سنتطرق في الحديث إلى عن 
 .وأثاره مع الضمانات المتعلقة بالحريات الشخصية للمتهم
 المبحث األول

 مفهوم اإلفراج وأحكامه
عتبارات تتصل بمصلحة التحقيق فإذا زالت إقتضته إالحبس المؤقت بطبيعته إجراء مؤقت 

زالت علته  نه يتعين إنهاءه إذاإعتبارات ثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه فيرت هذه اإلأو تغ
زاء جميع المتهمين "وهو متصور في جم نقضاء الحبس المؤقت "صورة اإلفراجإويتخذ  يع الجرائم وا 

وجوبي وجوازي وقد حرص الشارع على ،واإلفراج نوعان  ،ىوفي أي مرحلة من مراحل الدعو 
بعد مصلحة التحقيق على الرغم من اإلفراج فأجاز إلزام المتهم بتقديم كفالة وقد يتبين  صيانة

نه لم يعد في مصلحة التحقيق فيتعين أعتبارات تثبت إ و تطرأأ ،اإلفراج أنه لم يكن في مسجله
 الرجوع عنه والعودة إلى حبس المتهم مؤقتا.

 و األتي:ولقد تم تقسيم هذا المبحث إلى خمس مطالب على النح
 مفهوم اإلفراج  :المطلب األول
 ب طلب اإلفراجيسبت:المطلب الثاني
 : اإلفراج بقوة القانون المطلب الثالث
 :اإلفراج بعد أربع شهور المطلب الرابع

 : موقف المشرع الجزائري من اإلفراجالمطلب الخامس
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 المطلب األول
 راجــوم اإلفــمفه 

رع للمحبوس مؤقتا هو إيجاد البدائل لهذا الحبس تكون كافية من الضمانات التي وفرها المش
ضده إذا ما أدين ومن  وعدم الخوف من عدم تنفيذه للحكم الصادر ،وعدم هربه ،لحضور المتهم

 هذه الضمانات اإلفراج عن المتهم.
 بتدائي أو المحاكمة يكون من غيروالقاعدة العامة "أن اإلفراج عن المتهم أثناء التحقيق اإل

و المحاكمة في الحاالت المعينة أن يكون اإلفراج أ نه يجوز لجهة التحقيقأ إال 1كفالة أو ضمان"
عن المتهم المحبوس مؤقتا معلقا على تقديم كفالة معينة والسبب في ذلك تحقيق ضمان مثول 

 المتهم أمام جهة التحقيق والمحاكمة عند طلبه أو فراره.
والبعض يفضل  ،كفالة مالية كفالة شخصية أو ما تقديمإوالقيد المقرر على المتهم يكون 

التحقيق في حضور المتهم  عند  تقديم الكفالة المالية فهي التي تحقق الضمان األكبر لسلطات
 طلبه وعدم هربه.

الجزائية  اإلجراءاتالقديمة التي كانت سارية قبل صدور قانون  اإلجراءاتوكانت قوانين 
ظبي ينص  أبو     ارة ـإلم 1970الجنائية لسنة  اإلجراءاتة فقانون ـالتحادية تأخذ بنظام الكفاإل

أو بكفيل مقبول يضمن حضوره ،الشخص المقبوض عليه بضمان شخصيعن على جواز اإلفراج 
ه يجوز اإلفراج عن إنوفقا لهذا القانون ف 2ي الساعة والتاريخ المحددين لذلكأمام المحكمة ف
رائم المرتكبة المعاقب عليها باإلعدام أو السجن لمدة تصل إلى أربع كانت الج أياالمحبوسين مؤقتا 

جاز الكفالة للمتهمين أ 1971الجزائية إلمارة دبي لسنة  اإلجراءاتن قانون إوكذلك ف 3عشر سنة
تتجاوز ثالث سنوات إذا كان  ليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها لمدة العفي الجرائم المعاقب 
 رارا بالتحريات الالزمة من الجريمة أو الخوف من فراراإلفراج ال يلحق إض

                                                           

ق.إ. ج.ج كما  126/1من حق قاضي التحقيق أن يرفع يده عن المتهم فيطلق سراحه تلقائيا دون استناد إلى أي طلب المادة  - 1
إ.ج.ج  126/2المادة  متى رأى أن أسباب ومبررات الحبس قد زالت يجوز لوكيل الجمهورية طلب اإلفراج أيضا من قاضي التحقيق

وعبد العزيز سعد المرجع السابق  218سليمان بارش المرجع السابق ص ؛ و 315المرجع السابق ص ،محمد سالمة أنظر في هذا
 .138و 137ص 

 ظبي. محمد عبد اهلل محمد المر.  إلمارة أبو 1970من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة  22و  16أنظر المواد  - 2
 .124،صمحمد عبد اهلل محمد المر ،من قانون إجراءات المحاكم الجنائية إلمارة أبو ظبي 1/ 42أنظر المادة  - 3
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وبالنسبة  ،أبداالمتهمين أما الجرائم المعاقب عليها باإلعدام فال يفرج عن المتهمين فيها بالكفالة  
نه يجوز أال يفرج عنهم عادة  إال تتجاوز ثالث سنوات  للجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة ال

 ه بالكفالة بالشروط التالية:نعلى طلب المتهم اإلفراج عللمحكمة أو القاضي بناء 
  .هرب المتهم أوإذا كان اإلفراج ال يسبب إضرارا بالتحريات الالزمة عن الجريمة -1
 .1رتكب الجريمةإن المتهم أعتقاد بكون هناك أسباب معقولة لإلتأن -2

ن الكفالة قد أز الكفالة و تحادي فقد نص على جواإلالجزائية ا اإلجراءاتأما بالنسبة لقانون 
نه"في غير الحاالت التي يكون أمنه التي تنص على  112تكون شخصية أو مالية وذلك في المادة

اإلفراج المؤقت وجوبيا يجوز تعليق اإلفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو 
مبلغ ليكون جزءا النيابة العامة أو القاضي حسب األحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا ال

التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ  اإلجراءاتكافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي من 
 .جبات األخرى التي تفرض عليه"االحكم والقيام بكل الو 

السبيل هو اإلفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا على ذمة  إخالءماهية  ،إخالء السبيلماهية 
أو قد تطرأ بعد  ىبدون كفالة ويتم اإلخالء في أي مرحلة من مراحل الدعو ما بكفالة أو إالتحقيق 

تخاذ القرار إتخاذ القرار بالحبس المؤقت ظروف معينة تؤدي إلى زوال األسباب التي أدت إلى إ
بالحبس المؤقت فيتعين عندئذ اإلفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا سواء طرأت الظروف في مرحلة 

السبيل في أية مرحلة تكون عليها الدعوى من  إخالءأو المحاكمة لهذا يجوز  التحقيق أو اإلحالة
قبل المدعي العام المتمثل في النائب العام أو وكيل الجمهورية أو المحكمة المختصة وتأمر 

بناء على طلب المتهم المحبوس  أوباإلفراج السلطة المختصة بالتحقيق سواء من تلقاء نفسها 
به  يأمر أنالحالة  إذ يتعين على المحقق في هذه ،نونبقوة القا أييكون حتما  واإلخالء قد 2تامؤق

ختياريا إ اإلخالءوقد يكون ،ستمرار الحبس ال موجب لهإ توفرت شروطه فالقانون يقدر عندئذمتى 
 .3ستمرار الحبسإتستوجب أو كانت تسمح به  إنظروف التحقيق وما  يترك فيه للمحقق تقدير

                                                           
 إلمارة دبي. 1971من قانون اإلجراءات الجزائية لسنة  194أنظر المادة  - 1
عمان سنة  1جزائية األردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طمبادئ قانون أصول المحاكامات ال ،ممدوح خليل البحر - 2

 .247، ص 1998
 .316شرح قانون اإلجراءات، ص  ،محمود محمود مصطفى - 3



 عن الحبس المؤقت والضمانات المتعلقة به اإلفراج                                                           الفصل الثاني
 

 
 

174 

ختصاص التي لها وحدها الحق منوط للجهة صاحبة اإل أمربيل بالكفالة الس إخالءوقرار 
المحكمة  أم –النيابة العامة  -هذه الجهة هي المدعي العام  أكانتتخاذ مثل هذا القرار سواء إب

ويجب على الجهة صاحبة الصالحية  ،جناية أمحيث كونها جنحة  وذلك وفقا لنوع الجريمة من
عتبار الظروف بعين اإل تأخذ أنرفض طلبه  أوسبيل المتهم بالكفالة تخاذها قرار تخلية إعند 

 .1رتكابها وكذلك التي نتجت عنهاإبالجريمة عند  أحاطتالمالبسات التي  و واألوضاع
 ،ريمة المرتكبةيتصل بنوع الج مؤقتا ومنها ماحبوس يتصل بشخص الم عتبارات  ماومن هذه اإل

القرار الذي تراه منسجما مع  تخاذا  و األمور على وزن  األقدرختصاص هي والسلطة صاحبة اإل
  .واسعة بذلك الصالح العام ومقتضيات العدالة ولها سلطة تقديرية

 :2عتبارات التي تتعلق بنوع الجريمةاإل :أوال
ستثناء السبيل هو القاعدة الرئيسية والحبس المؤقت هو اإل إخالءجنحة فان  الجريمةكانت  إذا -1

تشكل خطرا على المجتمع  كانت الجنحة من الجنح البسيطة التي ال والسيما إذا ةعلى هذه القاعد
كانت الجريمة  إذا ،صحيح، والعكس األمن العاملها على مقتضيات المحافظة عن  تأثير وال

سبيل المتهم نظرا لخطورة جريمة  إخالءالمحاكمة  تقرر أنر دالمقترفة من نوع الجناية فمن النا
 .العام األمنالمجتمع وعلى مقتضيات المحافظة على  رادأفعلى  الجناية

طمسها ومع ذلك  أوالتالعب بها  أو األدلةالغاية من الحبس المؤقت الحيلولة دون فقدان  إن -2
ن هذا النوع من الجرائم يعتبر إكانت الجريمة من نوع المخالفة ولهذا ف إذان هذه الغاية تنتفي إف

 مؤقتا. سبيل المحبوسين إلخالء مبررا
  :عتبارات التي تتعلق بشخص المحبوس مؤقتااإلثانيا:

مؤقتا عائدا "مكررا"ففي هذه الحالة يكون خطرا على المجتمع وبالتالي يكون  المحبوس كان إذا -1
منع المجرم  أي العقوبة "الردع الخاص" أهدافمن  إذ أنسبيله بالكفالة من الصعب بمكان  إخالء

 عقوبة صدرت بحقه من أين المجرم لم تردعه إلكن في حالتنا هذه فو  اإلجرام إلىمن العودة 

                                                           
 .63، المحلة الكبرى، ص ، مصر2005، 1، ط"التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتها" ،أشرف الشافعي - 1

) د.ط(،دار الكتاب ،207صاالحتياطي واإلفراج الوجوبي والجوازي من الناحيتين العلمية والعملية، وجدي شفيق فرج،الحبس - 2
 الذهبي،مكتبة كوميت،شارع عبد الخالق ثروت.
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المحكمة  أوخذ المحقق أن إوبالتالي ف اإلجراموسلوك سبيل  أخرىرتكاب جريمة مرة إ إلىالعودة 
 سبيل المحبوس مؤقتا بالكفالة. إخالءعلى  يحول دون الموافقة عتبار فهذا ماالظرف بعين اإل هذا

سلك سبيل  أنجريمة ولم يسبق له  أيةكان السجل المحبوس مؤقتا خاليا من  فإذا أخرىومن ناحية 
  .بالكفالة يكون ميسورا سبيله إخالءالجريمة ففي هذه الحالة فان 

في استعمال السلطة المختصة  أساسياالوضع الصحي للمحبوس مؤقتا يلعب دورا  أن كما -2
كان الوضع الصحي للمحبوس  إذاخاصة  وبصفة سبيله. إخالءلسلطتها التقديرية في  باإلخالء

الحبس المؤقت ففي هذه  نتيجة نه يزداد سوءاأو أالحبس المؤقت  مع النظام يتالءم المؤقت ال
 سبيله بالكفالة. إخالء يقرر ن الوضع الصحي للمحبوس مؤقتاإالحالة ف

فان  دى عليهالعام وعلى مشاعر الطرق المعت األمنمبررات الحبس المؤقت المحافظة على  إن -3
عدم  أبدى أومرحلة من مراحل الدعوى  أيةتصالح الطرفان وتنازل المشتكى عن شكواه في 

سبيل المحبوس مؤقتا في بعض الجرائم كالتسبب بالوفاة عن غير قصد مثل  إخالءنعته في امم
تتخلى  أنن ذلك فمن شأ من الجرائم المقصودة وغيرها غير المقصود واإليذاء ،السير حوادث

 .1لسلطة المختصة المحبوس مؤقتا بالكفالةا
 المطلب الثاني

 تسبيب طلب اإلفراج مع ضمانات الحريات الشخصية. 
يكون ذلك  أننه يجب اإلفراج في الطلب فإطلب  إليهاالجهة المقدم  أوبث قاضي التحقيق  إذا

 .2 يجابياأم إا بيسل أكانبقرار خاص مسبب سواء 
تسبب قرار الرفض ليس كتسبيب  أنحيث  ،بالنسبة للمتهمأثره ختلف إن ا  وتسبب القرار و 

نه على العموم يعتبر ضمانة له وذلك لكي يكون على دراية وبينة بالمبررات إال أ ،قرار الموافقة

                                                           

خالء السبيل بالكفالة، نظمها  - 1 القاضي يوسف الفاعوري، إخالء السبيل بالكفالة، ورقة عمل مقدمة في ندوة ضوابط التوقيف وا 
 .17/11/1997لقضائي األردني بتاريخ المعهد ا

ولم يطلب المشرع المصري تسبيب األمر الصادر برفض طلب اإلفراج ، ومن نظر إلى عملية التسبيب عندنا في الجزائر   - 2
ققون أو يجد أنها ليست مأخوذة بمأخذ الجد، ذلك بأن هناك بعض القرارات  تجد الحيثيات فيها ال تتطابق مع النتائج التي أراد المح

الصادر عن غرفة االتهام بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ  120/88غرفة االتهام الوصول إليها ومن ذلك مثال القرار رقم
 غير منشور.، 16/10/1988
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ومدى مصادقتها لوجه الحق من  اإلفراجليها سلطة الفصل عند النظر في طلب إ تسندأالتي 
 عدمه.
طرح المبررات التي تقنع الجهة األعلى فيتحصل بذلك اإلفراج يب يمكن من الطعن و بالتس أنكما 

أي من الحالتين كما قلنا قد يكون بالموافقة وقد يكون بالرفض وله في  1وقرار التصدي للطلب،
 .أثار

 اإلفراجقرار الموافقة على طلب  أثار :الفرع األول
ر خاصا مسببا هذا القرار نه يصدر بذلك قرااإلفراج فإفق قاضي التحقيق على طلب او  ماإذا  

 منها:  أثارالمسبب له عدة 
 عدم سريانه فورياأوال: 

 ن المتهم الذي صدر لصالحه القرار الإف إليهوفق قاضي التحقيق على الطلب المقدم  إذا   
نماحه يطلق سرا ينتج  الصادر عن قاضي التحقيق ال اإلفراجومن ثم  ،يبقى رهن الحبس المؤقت وا 

تهام والمقدرة اإل غرفة أمامالنيابة العامة لذلك القرار  ستئنافإمدة  ينتظر حتى فواتفوريا بل  أثره
سبيل المتهم في الحال وفق  إخالءموافقتها عليه وتقرر  أومن تاريخ صدور هذا القرار  أيامبثالثة 

حيث تنص  2الجزائية الجزائري من قانون اإلجراءات 170/3و 128/3نصت عليه المادتين  ما
ستئناف النيابة العامة وفي إنه "ويظل المتهم محبوسا حتى يقضي في أمنه على  128/3دة الما

" وتنص سبيل المتهم إخالءلم يقرر النائب العام  ستئناف ماإلجميع الحاالت ريثما يستنفذ ميعاد ا
هم بقي المت ةستئناف من النيابة العامنه "ومتى رفع اإلأمن القانون المذكور على  170/3المادة 

إلى حين  األحواللك في جميع ستئناف ويبقى كذه حتى يفصل في اإلالمحبوس مؤقتا في حبس
عن المتهم في  اإلفراجوافق وكيل الجمهورية على  إال إذاناف وكيل الجمهورية ستئإنقضاء ميعاد إ

 اإلفراجقرار الموافقة على طلب  أننستنتج  فإنناوعلى هذا  ،الحال 
 

                                                           
محافظي محمود،ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون االجراءات الجزائية الجزائري،مقال منشور في مجلة  - 1

 .18،ص4،2002انونية،تصدر عن دار القبة للنشر والتوزيع الوادي،الجزائر،العدددراسات ق
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 2

 .السالف الذكر والمتمم
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لم توافق على أو يكن الطلب من النيابة العامة لم  ماقتا محبوسا مؤ  ويبقى المتهم أثرهيوقف  
 . 1اإلجراءات الجزائيةمن قانون  128/3المادة  سبيل المتهم إخالء

 
 

 ختيار موطن للمتهمإوجوب ثانيا: 

ختيار موطن معين وتعهده بالحضور في جميع إشترط المشرع الجزائري على المتهم إلقد    
كان القصد من الحبس المؤقت هو حضور  إذا ألنهذلك  اإلفراجطلب  إرادةند التحقيق ع إجراءات
متى  ن تعهد المتهمإالتحقيق وسالمتها مع وجود الشخص تحت تصرف التحقيق ف إجراءاتالمتهم 

 من ق.ا.ج. األولىالفقرة  126نصت عليه المادة  عنه وفق ما لإلفراج نكا األخرىزالت المبررات 
 .ثنين لقيام هذه الحالةإشترط شرطين والتي ت 2الجزائري

 ستدعاءالتعهد بالحضور لجميع إجراءات التحقيق بمجرد اإل: اثالث
هذا التعهد  إجراءكيفية  3ائية الجزائريز الج اإلجراءاتمن قانون  131حت المادة لقد وض     
الكيفية  التربية وهذا المكان يختار وفق إعادةسسة ه يكون بمحضر يحرر في قلم كتاب مؤ نأمن 
 اإلجراءاتجهة التحقيق ففي المكان الذي تتخذ فيه تلك  أمامن كان إف ،عليها المتهم يكون التي

 نعقاد الجهة القضائية.إن كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه ا  و 

 قاضي التحقيق بجميع تنقالته إخطار رابعا:
قد تستلزم وجوده بين الحين  خيرةاألن مقتضيات هذه إدام الشخص الزال محل تحقيق ف ما
أو مواجهة مثال  إجراءالبحث عن المتهم قصد  إلىوقد يجد قاضي التحقيق نفسه مضطرا  واآلخر

ختيار دون ه حرية التنقل واإللتركت  أوعن بعض المسائل فلو لم يكن للمتهم محال  ستجوابهإ
التحقيق وتضيع  إجراءاتتعطل بجهة التحقيق لوجب البحث عليه من جديد وبه ت إخبار أو إشعار

 سمة السرعة الموصوفة بها .
 

                                                           

 انون اإلجراءات الجزائية الجزائري.، المتضمن ق2001يونيو  26المؤرخ في  08 -01القانون رقم  - 1

 . ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1985يناير  29المؤرخ في  02-85القانون رقم  - 2

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 3
 والمتمم.
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 أجنبياكان المتهم  إنجواز طلب كفالة خامسا: 
بدونها متى كان  أو بكفالة األجنبييفرج عن المتهم  أنالمشرع لقاضي التحقيق  أجاز   

 اتاإلجراءمن قانون  135الى132غير الزم بقوة القانون ونظمت النصوص المواد من  اإلفراج
 ن الأمر بأصدور  أوماهية الكفالة وكيفية دفعها واستردادها عند الحكم بالبراءة  1الجزائية الجزائري

 وجه للمتابعة.
 

 اإلفراجعدم الموافقة على طلب  أثار: سادسا
ن المشرع قد منح المتهم حق اإلفراج المقدم له فإلم يوافق قاضي التحقيق على طلب  إذا 

كفالة الحقوق وضمانا لوذلك  ،بشروط ومقاييس معينة أخرى إالجهة  وطلباته على عرض دفوعه
ستئناف وهذا جواز اإل، هو الذي يرتبه عدم الموافقة هذا األثرن إهذا ف دفاعه وعلى ألوجه

 العامة. النيابةيكون من المتهم وقد يكون من  قد ستئنافاإل
ستئناف مراعاة الشروط إلوجب على هذا اأكان االستئناف من المتهم فان المشرع قد  إذا

 وهي: 2الجزائية اإلجراءاتمن قانون  172مادة ص عليها في الو المنص
 ما األوامرومن بين هذه  إ،ستئنافه قانونا للمتهمإمما يجوز  نفاألمر المستأ يكون أن-1

المادة  اإلفراجض طلب والمتعلق برف 3ائية الجزائريز اإلجراءات الجمن قانون  127 ورد بالمادة
 من نفس القانون.  172

 األمرمن تبليغ  أياموهي ثالثة  ،لذلكلمحددة قانونا ستئناف خالل الفترة ايقدم اإل أن -2
 ،الجزائية الجزائري اإلجراءاتمن قانون  186 ص عليها في المادةو لكيفية المنصل المتهم وفقا إلى
ستئناف في إلكان ا إذاما أ أوامر قاضي التحقيقمن  أمرتهام في إلستئناف لغرفة ااإلإن كان هذا 
لم توضح لنا الجهة  ..ج.جقانون إمن  128ن المادة ضائية فإصادر عن جهة حكم ق أمر

 ستئناف فيها.هي المدة التي يمكن رفع ذلك اإل المختصة بنظر هذا الرفض وما
 
 

                                                           

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 1975يونيو  17ؤرخ في ، الم46-75القانون رقم  - 1

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -04القانون رقم  - 2

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . 1990غشت  18المؤرخ في  24 -90القانون رقم  - 3
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  المطلب الثالث
 اإلفراجالجهات المختصة بالنظر في طلب 

جهة التحقيق وهي قاضي التحقيق وغرفة  إلىالسبيل  ءإخالطلب  هلمحامي أويحق للمتهم 
ن السلطة إولهذا ف ،1الدعوى للنظر فيها إليهاالجهة القضائية وهي المحكمة التي رفعت  أواالتهام 

 السبيل في القانون الجزائري هي: إخالءقرار  إصدارالمختصة في 
 

 قاضي التحقيق الفرع األول:
-90المعدلة بالقانون رقم  2الجزائية الجزائري راءاتاإلجمن قانون  127/1نصت المادة  

من قاضي التحقيق  اإلفراجمحاميه طلب  أونه "يجوز للمتهم على أ18/08/1990رخ فيالمؤ  24
ويتعين على قاضي  126 لتزامات المنصوص عليها في المادةإلا مراعاةفي كل وقت مع 

التالية  أيام (05ليبدي طلباته في )وكيل الجمهورية  إلى يرسل الملف في الحال أن 3التحقيق
 ،مالحظاته" إبداءيتاح له  بكتاب موصى عليه لكي يفي نفس الوقت المدعي المدن يستدعيكما

وكيل  إلىيرسل الملف فورا  أنسالفة الذكر على قاضي التحقيق  127/1واشترطت المادة 
عي يبلغ المد أني التحقيق كما يجب على قاض ،أيام التاليةليبدي طلباته في الخمسة  الجمهورية

  .4مالحظاته إبداءيتاح له المدني بكتاب موصى عليه لكي 
ن يبث قاضي التحقيق في الطلب بقرار خاص وعليه تسبب هذا أوتقضي نفس المادة ب

وكيل  إلىالملف  إرسالمن  أقصىبحد  أيام( 08تتجاوز ثمانية) مدة الالالقرار خالل هذه 
 الجمهورية. 

 
 

                                                           
ة في القسم السادس من مجلة اإلجراءات الجزائية التونسي الخاص باإلفراج، السلطة المذكور  92و 87و 86حددت الفصول   - 1

 المختصة بإخالء سبيل المتهم ، بقاضي التحقيق ودائرة االتهام والمحكمة المتعهدة بالنظر في الدعوة .
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . 1990غشت  18المؤرخ في  24 -90القانون رقم  - 2
من مجلة  86ص على اختصاص قاضي التحقيق باإلفراج عن المظنون فيه )المحبوس مؤقتا( الفقرة الثانية في الفصل ن - 3

بناء على طلب وكيل الجمهورية أو  1987/ 11/ 26المؤرخ في  1987لسنة  70اإلجراءات الجزائية التونسي نقح بالقانون عدد
 المظنون فيه نفسه أو محاميه.

 ،المدكورسالفا. ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1985يناير  29المؤرخ في  02-85القانون رقم  - 4
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 تهاماإل ة غرف ي:الفرع الثان
سبيله  إلخالءيقدم طلبه  نه "يحق للمتهم أنأج الجزائري على .من ق.إ 127نصت المادة   

 أوغرفة االتهام وذلك في حالة لم يبث قاضي التحقيق في الطلب المقدم من المتهم  إلىمباشرة 
ب المقدم لها ."وتصدر غرفة االتهام قرارها في الطلأيام( 08محاميه في المهلة المحددة وهي )

طالع على الطلبات تقوم باإل أنثالثين يوما من تاريخ الطلب بعد  30سبيل المتهم خالل  إلخالء
 اإلفراجنه يحق لوكيل الجمهورية في رفع طلب أ كما ،لمسببة التي يقدمها النائب العامالكتابية ا
قبل االتهام خالل  إصدار قرار منوفي حالة عدم  تهام ضمن نفس الشروط.غرفة اإل إلىالمؤقت 

عن المتهم تلقائيا ما لم يكن  اإلفراجج الجزائري فيجب ق.إ. 127ثالثين يوما المحددة بالمادة  30
 .1التحقيقات المتعلقة بطلبه إجراءقد تقرر 

مهلة  نتهاءإبعد إال محاميه  أومن المتهم  اإلفراجوفي جميع الحاالت ال يجوز تجديد طلب 
السالفة  127من  المادة األخيرةنصت عليه الفقرة  السابق وهذا ماشهر من تاريخ رفض الطلب 

 الذكر.
الجزائية الجزائري المعدلة  اإلجراءاتمن قانون  128نصت المادة ية الجهة القضائأما 

ضائية إلى الجهة القرفعت الدعوى  إذا": نهعلى أ 2001يونيو  26في المؤرخ 08-01نبالقانو 
 اإلفراج" وفي حالة فصل المحكمة في طلب اإلفراجالحق في طلب لهذه الجهة  أصبحللفصل فيها 

جدير الو   .( أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم24)فان االستئناف يتعين رفعه في ظرف 
يبقى  إذ ئناف النيابة العامةتسإاألخرى في حالة القانون الجزائري يختلف عن القوانين  أنبالذكر 

ويظل المتهم محبوسا  نه"على أ128الثالثة عشر من المادة  13 فقد نصت الفقرة المتهم موقوفا
لم ستئناف ما ريثما يستنفذ ميعاد اإلستئناف النيابة العامة وفي جميع الحاالت إحتى يقضى في 
 .2"سبيل المتهم في الحال إخالءيقرر النائب العام 

الجنايات وفي الفترة الدعوى على محكمة  إحالةهذه لغرفة االتهام قبل  اإلفراجوتكون سلطة 
 الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة.

                                                           
أما إذا جاء قرار غرفة اإلتهام مضادا ألمر قاضي التحقيق، مثل ما إذا قررت اإلفراج عن المتهم، فإن هذا القرار يمنع قاضي  - 1

تقم النيابة العامة بطلب سحب هذا القرار من غرفة االتهام ، التحقيق من وضع المتهم في الحبس بعد ذلك لنفس األسباب، ما لم 
 من ق .إ.ج. ج .  131/4وموافقة هذه األخيرة على ذلك الطلب، هذا ما نص عليه في المادة 

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.2001يونيو  26المؤرخ في  08 -01القانون رقم  - 2
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جهة  خرآ اإلفراجيصدر حكم المحكمة العليا تفصل في  أنلى ا  وفي حالة الطعن بالنقص و 
ذاقضائية نظرت في موضوع القضية  كان الطعن بالنقص مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات  وا 

المدعوة للنظر في هذا الطعن  كمة العليان الحبس المؤقت يكون لغرفة المحأن الفصل في شإف
لم يؤمر بتحقيقات  عن المتهم ما اإلفراجيوما وان لم يكن ذلك وجب  وأربعينخمسة  45خالل 

 تتعلق بطلبه.
ختصاص إلفي حالة صدور الحكم بعدم ا 1اإلفراجتهام في جميع طلبات وتنظر غرفة اإل

وسلطة ، جهة قضائية" أية إلىية فيها التي  لم ترفع القض األحوالوعلى وجه عام في جميع 
الدعوى على محكمة  إحالةتهام قبل الثالثة تكون لغرفة اإل 03المنصوص عليها في الفقرة  اإلفراج

.ج من ق.إ 128الفقرة الرابعة من المادة نعقاد المحكمة إواقعة بين دورات الجنايات وفي الفترة ال
 .2الجزائري

ذا سبيله  أخلتن الجهة التي أجنبية فإصفة مؤقتة ذا جنسية كان المتهم المخلى سبيله ب وا 
إال بتعاد عنها على المتهم اإل بحيث يحظر إقامتهتحدد محل  أنالقضاء  أوالتحقيق  جهةسواء 

من  129تمنعه من مغادرة التراب الوطني المادة أنالقضاء كما يجوز لجهة التحقيق و  بتصريح،
ضاف نص المادة أو  17/06/1975المؤرخ في 46-75رقم باألمرالمعدلة  3.ج الجزائريق.إ

لوزير الداخلية  اإلجبارية اإلقامةالقول "ويبلغ قرار تحديد محل  إلى األخيرةالمذكورة في فقرتها 
المحدد وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل  في  اإلقامةلمراقبة محل  إجراءاتتخاذ إالمختص ب

 قتضاء. الجزائرية عند اإل األراضيداخل 
 
 
 

                                                           
اإلتهام كجهة قضائية للتحقيق وعالقتها بمحكمة الجنايات،محاضرة قدمت في الندوة الوطنية  عبد العزيز سعد،دورغرفة - 1

 .1993نوفمبر  24،25للقضاء الجنائي،زرالدة،الجزائر،أيام 
ق.إ.ج جزائري وأصبحت بناء على هذا  128عد ل الفقرة األخيرة من المادة  2001يونيو26المؤرخ في  08-01القانون رقم - 2

أخر جهة قضائية نظرت في موضوع الدعوى هي المختصة بالنظر في طلب اإلفراج عن المتهم وذلك في حالة الطعن التعديل 
ذا كان الطعن بالنقص مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شان  بالنقص والى أن يصدر حكم المحكمة العليا وا 

ن لم يكن ذلك وجب اإلفراج  الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا الدعوة للنظر في هذا الطعن خالل خمسة وأربعين يوما وا 
 عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.

 لمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،السالف الدكر.، ا1975يونيو  17، المؤرخ في 46-75رقم القانون  - 3
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 اإلفراجالنيابة العامة بتقرير  ختصاصإالفرع الثالث:
بالحبس المؤقت  أمرتهي السلطة التي  باإلفراجالسلطة التي تختص  أنالقاعدة العامة   

تأمر ثمة تقابال بين السلطة التي  أنالذي قرره الشارع فالمبدأ حقيق تتباشر ال تزال ما أنهاطالما 
السلطة التي قدرت مالءمة الحبس هي  أيالتقابل  وعلة هذا ،راجباإلف تأمربالحبس والسلطة التي 

عليها من اإلفراج بناء على ما طرأ عتبارات المالئمة وتقرير إوزن  إعادةمن غيرها على  األقدر
  .1األصلعلى هذا  ذلك فهناك حاالت خرج فيها الشارع ومع تغيير

ة الثانية من نص للفقر  وذلك طبقا ،عن المتهم اإلفراجختصاص عام بتقرير إ وللنيابة العامة
اإلفراج طلب  نه "كما يجوز لوكيل الجمهوريةالتي تنص على أ 2من ق.إ.ج الجزائري126المادة 

من  ساعة( 48وأربعين )ثمانية  48خالل  يبث في ذلك أنقاضي التحقيق في كل وقت وعلى 
قاضي التحقيق يفرج عن  بثذا لم يإ ما نتهاء هذه المهلة وفي حالةا  و عنه اإلفراج تاريخ طلب 

 المتهم في الحين"
  المطلب الرابع

 وأنواعه اإلفراج أشكال 
أي زاء جميع المتهمين وفي متصور في جميع الجرائم وا   متعددة وهو أشكاال اإلفراجيتخذ 
نوعان وجوبي وجوازي وقد حرص الشارع على صيانة مصلحة  واإلفراجمراحل الدعوى مرحلة من 

نه لم يكن أ اإلفراجالمتهم بتقديم كفالة وقد يتبين بعد  إلزام فأجاز اإلفراجم من التحقيق على الرغ
 إلىنه لم يعد في مصلحة التحقيق فيتعين الرجوع عنه والعودة أعتبارات تثبت إ تطرأ أوفي محله 

 حبس المتهم مؤقتا.
 

                                                           

 .67ص جنائي وطرق الطعن فيها"، دار الكتب والوثائق الرسميةأوامر وقرارات التصرف في التحقيق ال،"عبد الفتاح مراد- 1

 ،السالف الدكر.، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية1985يناير  29المؤرخ في  02-85القانون رقم  - 2
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 بحكم القانون اإلفراج أو الوجوبي اإلفراج :الفرع األول
 مالءمة يكون لها تقدير أندون  باإلفراجلتزام سلطة التحقيق إ 1وجوبيال اإلفراجيعني   

يه شك ف علة الحبس المؤقت قد زالت عن نحو ال أنالوجوبي حاالت قدر الشارع  اإلفراجوموضع 
 :أربعه الحاالت تعين حتما انقضاؤه وهذيم ثومن 
المقررة للجريمة التي  بةللعقو  األقصىعندما تصبح مدة الحبس المؤقت مساوية لمدة الحد -والأ

إال أن العدالة ن لم ينص عليها الشارع في القانون من أجلها حبس المتهم فهذه الصورة وا  
للعقوبة المنصوص  صىقاألمن الحد  بأكثرتحكم عليه  أنن المحكمة لن تستطيع توجبها أل

 .عليها في القانون
عليها غير  األدلةن وا   ،يمة وفقا للقانونتشكل جر  المتهم ال إلىكانت الواقعة المسندة  إذا -ثانيا

 كافية عندئذ يصدر المحقق قراره بحفظ التحقيق ويفرج عن المتهم المحبوس.

 ليها بالغرامة فقط.إلى المتهم معاقبا عالجريمة المنسوبة  أنتبين  إذا - ثالثا   

 .هيئة المحكمة تجديد الحبس أورفض رئيس المحكمة  إذا -رابعا  
 على النحو التالي:أيضا بحكم القانون تظهر  اإلفراجوصور 

يجوز فيها الحبس المؤقت وعلة وجوب  الجريمة المسندة للمتهم ال أنتبين لسلطة التحقيق  إذا-أ
جاء به المشرع  اء السند القانوني للحبس المؤقت وهذا ماإنتففي هده الحالة هي ثبوت  اإلفراج

عقوبة  جريمة وال "ال :يلي عقوبات والتي تنص على مامن قانون ال األولىالجزائري في نص المادة 
 . 2من بغير قانون"أو تدبير أ

على المتهم غير كافية  األدلةن أيعاقب عليها القانون و  الواقعة ال أنقاضي التحقيق  رأى إذا -ب
  أخر.لم يكن محبوسا لسبب  إنتهم المحبوس مالدعوى ويفرج عن ال إلقامةوجه  ن الأمر بأيصدر 

 ينقضي حبسه ما أنيتعين  إذشهور  أربعوتبلغ مدة الحبس المؤقت  ،ن تكون الجريمة جنحةأ -ج
  .ه المدةنتهاء هذإإلى المحكمة المختصة قبل  بإحالته أعلنلم يكن المتهم قد 

 

                                                           

يتضمن  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  135إلى  129أنظر المواد من  - 1
 ون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.قان

األستاذ نبيل صقر: سلسلة نصوص تنظيمية  01-09قانون العقوبات الجزائري، معدل ومتمم بأحدث التعديالت بالقانون  - 2
 وتشريعية.
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 نقضائها( أربعة شهور دون الحصول قبل إ04ت الجريمة جناية وتبلغ مدة الحبس )كان أما إذا -د
 .أخرى أشهر عن أربعةتزيد  مة المختصة من الحبس مدة المن المحك أمرعلى 

 بناء عن طلب المتهم ( اإلفراجالجوازي ) اإلفراج :الفرع الثاني
عليها بالحبس المؤقت يجوز  المتهم المحبوس مؤقتا معاقبا إلىكانت الجريمة المسندة  إذا

ة التحقيق كعدم مع مصلح ثعنه ال يتعارض الب اإلفراجالمحقق يطلب فيه  إلىيتقدم بطلب  أنله 
يؤثر على الشهود  يشكل خطرا على التحقيق وال راحه الإطالق سن في أو  الخشية من الفرار

 يلزمه بذلك. ال أومين مالي أتأو بتقديم كفالة  إلزامهيفرج عنه وله الخيار في  أنفللمحقق 
ن أومحل تقديرها  ،مرهون بتقدير سلطة التحقيق فهو تقديري لها :1إذا  الجوازي  واإلفراج

به سلطة  تأمرالجوازي  واإلفراجلم تعد تقتضيه وصفته التقديرية للحبس المؤقت مصلحة التحقيق 
زاء جميع وهو جائز في جميع الجرائم  ،من تلقاء نفسها أوالتحقيق بناء على طلب المتهم  وا 

 :اإلفراجالشارع شرطين لتقرير هدا ي مرحلة بلغها التحقيق وقد تطلب المتهمين وفي أ
 األولالشرط 

ستدعاء ولقد وضحت المادة التحقيق بمجرد اإل إجراءاتيتعهد المتهم للحضور لجميع  أن  
نه يكون بمحضر يحرر أهذا التعهد من  إجراءكيفية  2ائية الجزائريز الج اإلجراءاتمن قانون  131

ن إيكون عليها المتهم فالتربية وهذا المكان يختار وفق الكيفية التي  إعادةفي قلم كتاب مؤسسه 
ن كان مقدما للمحاكمة ففي المكان ا  و  اإلجراءاتجهة التحقيق ففي المكان الذي تتخذ فيه  أمامكان 

  .نعقاد الجهة القضائيةإالذي يكون فيه 
 الشرط الثاني

ه وقد يجد قاضي التحقيق نفس خرواآلقاضي التحقيق بجميع التنقالت بين الحين  إخطار 
و مواجهته فلو لم يكن للمتهم محال جديدا  استجوابه إعادةجل عن المتهم من أ البحث إلىمضطرا 

 من جديد  هلقضاء نتيجة التعطيل في البحث عنالتحقيق وتضيع سمة ا إجراءاتوبه تتعطل 
 

                                                           

ضمن يت 1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66، من األمر رقم 131، 130، 129أنظر المواد:  - 1
 قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 2
 والمتمم.
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صدار البحث والتحري عن مكان  إلى األمرفتلجأ السلطات المسخرة لهذا  أيضابالقبض  أمر وا 
 .التحقيق إجراءاتيعد سمة في سرعة  :الشرط الثاني اهذالمتهم المفرج عنه ف وجود

 بدون كفالة أوبكفالة  اإلفراج :الفرع الثالث
والوسيلة تعتبر تخلية سبيل المدعى عليه المحبوس مؤقتا بكفالة هي الشكل العادي  
 .1سبيله إلخالءالتقليدية 

جناية معاقبا  لفؤ تهم يالم إلىالفعل المسند  أكانكانت الجريمة سواء  داا  ن تتقرر أ ويجوز
أو كان المدعى عليه من ذلك  بأقلبا عليه قكان الفعل معا أمفي بعض التشريعات  باإلعدام عليها

توافر  بد من ا اللهذ عقوبة)عائدا( بأية كوما عليه مسبقاأو مح)المتهم( الموقوف مؤقتا مكررا 
 ا يحل بهده الكفالة؟بشروط هذه الكفالة ماذ اإلخاللشروط لتقديم الكفالة وفي حالة 

 ه الشروطاإلخالل بهذم ومن ث   لذلك البد من البحث متى تتوافر شروط الكفالة
 ماهية شروط الكفالةأوال: 

ا قانونا وفي حالة تخلف تتوافر في سند الكفالة لكي يعتد به أنهناك عدة شروط يجب 
تختلف من  ه الشروطأمرت بها ولهذا فإن هذ بها الجهة التي تأخذ ه الشروط فالشرط من هذ

 .أخر إلىتشريع 
 في التشريع الجزائري :أ

وهو  اإلفراجعلى شروط ، 2الجزائية الجزائري اإلجراءاتمن قانون  126فقد نصت المادة  
القاضي  ن يخطرأستدعائه و إ التحقيق بمجردإجراءات في جميع  يتعهد المتهم بالحضور أن

 أنبغير ضمان  أوسبيله بضمان  إخالءقبل  جاإلفراالمحقق بجميع تنقالته ويجب على طالب 
الموطن يختار  ة وهذاالتربي إعادةسسة وذلك في محضر يحرر في قلم كتاب مؤ يختار له موطنا 

ن كان مقدما للمحاكمة ا  كان المتهم تحت التحقيق و  إنالتحقيق  إجراءاتي تتخذ فيه في المكان الذ

                                                           
ض عليه بضمان إلمارة أبو ظبي ينص على جواز اإلفراج عن الشخص المقبو  1970فقانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة  - 1

من قانون  22و 16شخصي أو بكفيل مقبول، يضمن حضوره أمام المحكمة في الساعة والتاريخ المحددين لذلك. أنظر المواد 
 .306لمرجع السابق، ص نقال عن محمد عبد اهلل محمد المرا 1970إجراءات المحاكم الجنائية إلمارة أبو ظبي لسنة 
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ية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير نعقاد الجهة القضائإففي المكان الذي يكون فيه 
 .1.ج.الجزائريإمن ق. 131السلطة المختصة المادة  إلىالمذكور  رارقاإلالمؤسسة العقابية 

 األردنيفي التشريع : ب
ية سبيل في أالإخالء مذكرة الحبس يجوز  إلى إصدار أدتعند زوال الدواعي والمبررات التي  

ي االجوز  اإلفراجيكون  المحكمة المختصة وال أوقبل المدعي العام  من مرحلة تكون عليها الدعوى
يتعهد  أنيعين المشتكى عليه محال له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة وبعد أن بعد إال 

فقرة نت الوقد بي   ،ورالحض إليهحضور معامالت التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب 
الشروط الواجب توافرها في  األردنيالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  126الثانية من المادة 

يترتب على كل شخص تقرر تخلية  " يلي: جاء في هذه الفقرة ما إذسند التعهد  أوسند الكفالة 
ن يوقع سند لغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار وأيقدم كفالة بالمب أنسبيله بالكفالة 

 .ذي يقرره المرجع المذكورلمبلغ البا تعهد
دوار أي دور من أيحضر المشتكى عليه في  أنسند التعهد أو  ويشترط في سند الكفالة

 الحضور. إليهالتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب 
 التشريع اللبناني والسوريج: 

سبيل  أن يخلىفقد نصت على  ،متشابهة بذلك ةوقد جاءت النصوص اللبنانية والسوري 
المعامالت كلما طلب منه ذلك  ن يتعهد المدعى عليه بحضور جميعالمدعى عليه بشرط أ

 من المادة األولىوالفقرة  2.م.ج اللبنانيإ.115في المادة  األولىالحكم عند صدوره الفقرة  وإلنقاض
يها األحوال التي يجب فالمدعي عليه بكفالة وذلك في إطالق سراح .م.ج السوري وفي حال إ 117

  .أي بقوة القانون()تخلية السبيل بحق 
 :3تتضمن الكفالة شروط وهي أنلى وجوب كل من المشرع اللبناني والسوري ع اشترط 

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 1

 والمتمم.
والفقرة األولى من المادة  2001لسنة 328من قانون  114والمادة  1948لسنة  1.إ.م.ج اللبناني115الفقرة األولى في المادة - 2

 إ.م.ج السوري 117
الجزء األول لضمان حضور المتهم كل إجراءات التحقيق ،أما المشرع الفرنسي فإنه قسم تخصيص الكفالة المالية إلى جزأين-3

 الجزء الثاني: يخصص لتنفيذ األمور التالية حسب الترتيب التالي،وضمان تنفيذ الحكم

 ثالثا: الغرامات، ثانيا: المصاريف التي صرفتها الحكومة ،ف التي دفعها المدعي بالحقوق المدنيةأوال: المصاري
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 الحكم عند صدوره. إلنفاذحضور المدعي عليه معامالت التحقيق والمحاكمة ومثوله  :أوال
 تية ذكرها بالترتيب التالي :تأدية المبالغ اآل ثانيا:

 ات القضائيةالنفق – أ
 النفقات التي عجلها المدعي الشخصي  -ب
 الغرامات  -ج
 جزءا من التعويضات  -د

  1المحاكمات الجزائية اللبناني أصولمن قانون  114نصت عليه المادة  وهذا ما
ولكن المشرع السوري في المادة ، 1948 سنة116جاء بالمادة  ما إلىالفقرة )د(  أضافتقد 

صطالحا للمبالغ الواجب دفعها يختلف بعض الشيء عن إستخدم إة .م الجزائيأمن ق.118
 لهذه المبالغ. عني نفس المفهوميستخدمه المشرع اللبناني علما انها إصطالح الذي اإل

 في التشريع المصري د:
األحوال عنه مؤقتا )في غير  اإلفراجبل اإلجراءات الجنائية المصري على المتهم قوجب قانون أ 

يتعهد بالحضور كلما طلب  أو بغير كفالة، وأن  سواء بكفالة  (ها اإلفراج واجبا حتماالتي يكون في
 114/1نصت عليه المادة  يصدر ضده وهذا ما أنالحكم الذي يمكن  ر من تنفيذفيوأال منه ذلك  

 أو"لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه .ج المصري وقد جاء في هذه المادة إمن ق.
المؤقت عن المتهم  اإلفراجالنيابة العامة  أقوالبعد سماع  يأمر أنبناء على طلب المتهم  أوبناء 
يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه وباال  أنبتوقيفه احتياطا على شرط  أمركان هو الذي  إذا

 ."أن يصدر ضدهالحكم الذي يمكن  يفر من تنفيذ
مشرع المصري لم ينص على الصورة ن الإلجراء شكلي خاص أليخضع  وهذا التعهد ال
 .االستجواب أثناءيعطي  أوفي وثيقة خاصة أو  اإلفراجيقدم طلب أن التي يتم بها فيصح 

وطلبه للحضور وتنفيذ الحكم  باألوراقالمتهم  إعالنيل اإلجراء هو تسههذا من والغرض 
تصال دائم إعلى ن يكون المتهم ذلك وأتصال به كلما كانت هناك حاجة لعليه وحتى يسهل اإل

                                                                                                                                                                                                 

. 

 . 07/08/2001بتاريخ  328الجديد رقم  1قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني - 1
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فيه  إعالنهالمحل الذي سيطلب منه عند الحاجة ويكون ألنه هو  أينبهذا المحل بحيث يعلم دائما 
 .1صحيحا

 بالكفالة اإلخاللثانيا:
 الحاالت التي ينتهي بها الحبس المؤقت وهي: إلىشرنا سابقا أ
 حق(إخالء السبيل بقوة القانون )ب -أ

 لمؤقت استرداد )سحب( مذكرة الحبس ا -ب
 ف مؤقتا إخالء السبيل بناء على طلب الموقو  -ج

 أنج( .و.في الحالتين التاليتين والثالثة )ب 2سبيل الموقوف مؤقتا إخالءبعد  وقد يحدث
الخارج )خارج  إلىيظل المتهم طليقا كان يكون على وشك الفرار  أنيخشى معها  أسباب تطرأ

 .البالد(
 يصدر قرارا أنللمدعي العام كل في اختصاصه  أو للمحكمة أولهذا يحق لقاضي التحقيق 

 السبيل ال إخالءقرار  أنى هذا حبسه مؤقتا ومؤد   إعادة أي بتجديد حبس المتهم )المدعى عليه(
 طرأت إذايعطي المتهم )المدعى عليه( حقا مكتسبا ذا صفة نهائية وذلك لجواز العدول عنه 

 .حبسه إعادةهامة تستوجب ضرورة  أسباب
حبس قد لم يكن أو عنه  أفرجي ي على المتهم المتابع بجناية والذلمشرع الجزائر وجب اأ
 يتجاوز اليوم السابق للجلسة  يقدم نفسه للسجن في موعد ال أنسير التحقيق  أثناءمؤقتا 

في مواجهته  واإلحضارالضبط  أمرللمتهم المخلى سبيله وينفذ  اإلفراجويعاد النظر في 
قلم  بمعرفة اإلدارين المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق كا إذا وذلك في حالة ما

رئيس المحكمة الستجوابه بغير عذر مشرع وبهذا  أمام كتاب المحكمة ولم يمثل في اليوم المحدد
يكون هذا  أنرئيس المحكمة ويشترط  أماميكلف بالحضور  أن إلىفان المتهم سبيله يبقى كذلك 

ال يعتبر  التكليف قانونيا وصحيحا  .3حبسه إعادةيجوز  اثر وبالتالي ال أييترتب  باطال والوا 

                                                           
 .440المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائية، ص  ،حسن صادق المرصفاوي - 1
 لق على الموقوف عبارة "المحبوس ".ء سبيل المحبوس مؤقتا ألن المشرع الجزائري غير المصطلحات فأطإخال ،المقصود - 2

 .18/08/1990المؤرخ في  90/24.ج الجزائري المعدلة بالقانون رقم إمن ق. 137المادة  - 3
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كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا  إذا "نه : منها تنص على أالفقرة الثانية
رئيس  أمام بمعرفة قلم الكتاب المحكمة الجنائية ولم يمثل في اليوم المحدد اإلداري بالطريق

 .1بالقبض الجسدي أمرشروع ينفذ ضده م المحكمة الستجوابه بغير عذر
مثل أو حضر المتهم  إذاول من مبلغ الكفالة برد "الجزء األوجب المشرع الجزائري وقد أ 

الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم ولكن يصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي  إجراءاتفي جميع 
المادة الحكم  عن تنفيذ أوالدعوى  اتاإلجراءمن  إجراء أييتخلف المتهم بغير عذر مشروع عن 

 من ق .إ .ج الجزائري. 134
وجه للمتابعة  الأالمتهم في حالة صدور قرار ب إلىويجب رد الجزء الثاني من مبلغ الكفالة 

ولكن في حالة صدور حكم عليه فيخصص الجزء السالف  2البراءة أو باإلعفاءصدر حكم أو 
وكذلك رد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة الذكر لسداد المصاريف ودفع الغرامة 

 .3الجزائريق.إ.ج 135ص عليه في القانون المادة للمدعي المدني بالترتيب المنصو 
 

                                                           
ي لم يكن محبوسا مؤقتا، ال يمكن أن إن المتهم المتابع بجنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذ - 1

 من ق.إ.ج.ج والذي ال يعني إال األشخاص المتابعين بجناية.  198يطبق عليه األمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه في المادة 

، 10/01/1999جنائي  ،وعليه فإن حبسه بموجب األمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعاله، يعد اعتقاال غير شرعي
 . 83ص  ،الموسوعة الجنائية، المرجع السابق، أنظر عبيدي الشافعي،340،ص02،2001م، ق،ع، 

من ق. إ.ج االتحادي على أنه: "إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد االلتزامات المفروضة  114تنص المادة  - 2
جة إلى حكم بذلك، ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في يصبح الضمان المالي ملكا للحكومة بغير حا 112عليه وفقا للمادة 

منه أو  الدعوة قرار بأن ال وجه إلقامتها أو حكم بالبراءة، ويجوز للمحكمة بجميع األحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء
 .320إسماعيل محمد سالمة، المرجع السابق، ص تعفي الضامن من تعهده "، 

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 3
 والمتمم.
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 المطلب الخامس
 اإلفراجموقف المشرع الجزائري من 

لم يكن قد حبس أو عنه  أفرجوجب المشرع الجزائري على المتهم المتابع بجناية والذي أ
. ويعاد يتجاوز اليوم السابق للجلسة يقدم لنفسه للسجن في موعد ال أنسير التحقيق  أثناءقتا مؤ 

في مواجهته وذلك في  واإلحضارالضبط  أمرفي المتهم المخلى سبيله وينفذ  اإلفراجالنظر في 
بمعرفة قلم كتاب  اإلداريكان المتهم وقد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق  إذا حالة ما

 .1مشروع ستجوابه بغير عذررئيس المحكمة إل أماملمحكمة ولم يمثل في اليوم المحدد ا
رئيس المحكمة  أماميكلف بالحضور  أن إلىلك وبهذا فإن المتهم المخلى سبيله يبقى كذ

ال يكون هذا التكليف قانونيا وصحيحا  أنويشترط   ثر وبالتالي الأ أييترتب  يعتبر باطال والوا 
 .2الجزائري ج.إمن ق  137قيفه المادة تو  إعادةيجوز 

تحقيق حيث لسلطة ال عن المتهم المحبوس مؤقتا باإلفراج األمركما خول المشرع الجزائري 
 يأمر أن على انه "يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد 3.الجزائريمن ق.إ.ج126تنص المادة 

ك بعد استطالع راي وكيل الجمهورية لم يكن الزما بقوة القانون وذل أن باإلفراجمن تلقاء نفسه 
التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر  إجراءاتالمتهم بالحضور في جميع  يتعهد أنشريطة 

لوكيل الجمهورية  اإلفراجطلب  من نفس المادة الثانيةالقاضي المحقق بجميع تنقالته"وخولت الفقرة 
في كل وقت وعلى قاضي التحقيق  اإلفراجمهورية طلب كما يجوز لوكيل الج ":نهأعلى إذ تنص 

د انتهاء هده المهلة وفي وعن اإلفراجساعة من تاريخ طلب  وأربعينيبث في ذلك خالل ثمان  أن
 محاميه أوللمتهم  أيضا. ويجوز التحقيق يفرج عن المتهم في الحينضي قالم يبث  إذا احالة م
المنصوص عليها في المادة  من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة االلتزامات اإلفراجطلب 
وكيل الجمهورية  إلىيرسل الملف في الحال  أنسالفة الذكر ويتعين بذلك قاضي التحقيق  126

لوقت المدعى المدني بكتاب موصى أيام التالية كما يبلغ في نفس ا (5ليبدي طلباته في الخمسة )
 مالحظاته . إبداءيتاح له  عليه لكي

                                                           
 1985،جانفي،1العدد،24صليتيم محمد،نشرة القضاة،أوامر العدالة،تصدر عن وزارة العدل، - 1
 .2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من ق.إ .ج.ج المعدلة بالقانون رقم:  137المادة  - 2
 ،السالف الدكر.1985يناير  26المؤرخ في  02-85من ق.إ. ج.ج  المعدلة بالقانون رقم  126المادة  - 3
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تتجاوز ثمانية  الطلب بقرار خاص مسبب خالل مدة ال يبث في أنحقيق وعلى قاضي الت
لم يبث قاضي التحقيق في  فإذاوكيل الجمهورية  إلىالملف  إرسالمن  األكثرعلى  أيام( 08)

تهام لكي تصدر غرفة اإل إلىيرفع طلبه مباشرة  أنفللمتهم ،الطلب خالل المهلة المحددة قانونا
يقدمها النائب العام وذلك في ظرف  تيإلتابية المسببة طالع على الطلبات الكقرارها فيه بعد اإل

ال يوما من تاريخ الطلب  30 التحقيقات  إجراءلم يكن قد تقرر  عن المتهم ما اإلفراجتعين تلقائيا وا 
تهام ضمن نفس غرفة اإل إلى اإلفراجالحق في رفع طلب  لوكيل الجمهورية أنالمتعلقة بطلبه كما 

  الشروط.
بانتهاء إال الحاالت  أيمن محاميه في أو المقدم من المتهم  اإلفراجلب يجوز تجديد ط وال

جهة قضائية  إلىحالة ماذا تم رفع الدعوى  في أما ،مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق
غرفة االتهام وكذلك  أو منالمرسل من قاضي التحقيق  اإلحالة أمرللفصل فيها وذلك نتيجة 
الحاالت يصبح لهذه الجهة حق الفصل في  جلسة المرافعة ففي هذه دجدولت الملف النيابة وتحدي

ذا اإلفراجطلب   أربعفان االستئناف يتعين رفعه في ظرف  اإلفراجفصلت المحكمة في طلب  وا 
 .1( ساعة من النطق بالحكم24وعشرين )

ويظل في هذه الحالة المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة وفي جميع 
سبيل المتهم في  إخالءلم يقرر النائب العام  ستئناف مااإلحاالت ريثما يستنفذ ميعاد ال

الدعوى على المحكمة  إحالةهذه الغرفة االتهام قبل  اإلفراجسلطة  اإلفراجالحال.وتكون سلطة 
 الجنايات وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة 

 اإلفراجكم المحكمة العليا تفصل في طلب ح يصدر أنلى وفي حالة الطعن بالنقض وا  
ذاجهة قضائية نظرت في موضوع القضية  آخر كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة  وا 

الجنايات فان الفصل في   قي شان الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في 
يؤمر  لم عن المتهم ما اإلفراجوجب يوما وان لم يكن ذلك  (45) وأربعينهذا الطعن خالل خمسة 

في حالة صدور الحكم بعدم  اإلفراجبتحقيقات تتعلق بطلبه .وتنظر غرفة االتهام في جميع طلبات 
 2جهة قضائية أية إلىالتي لم ترفع القضية فيها  األحوالاالختصاص وعلى وجه عام في جميع 

ر ضمان طبقا لنص المادة بغي أوبغير ضمان أو سبيله  إخالءفبل  اإلفراجويجب على طالب 
                                                           

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . 1990غشت  18المؤرخ في  24 -90القانون رقم  - 1
 . 2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المعدلة بالقانون رقم  128راجع المادة  - 2
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وذلك بمحضر يحرر في قلم كتاب   يختار له موطنا أنوالتي تشترط  1ج الجزائريمن ق.إ.131
كان المتهم  إذاالتحقيق  إجراءاتفيه  التربية وهذا الموطن يختار المكان الذي تتخذ إعادةسسة مؤ 

عقاد الجهة القضائية المطروح كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي فيه ان فإذاتحت التحقيق 
 إلى السلطة المختصة.المذكور  اإلقرارعليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية 

ذا  خطيرة  أوظروف جديدة  طرأت إذا أوعنه ولم يمثل  اإلفراجاستدعى المتهم بعد  وا 
أمرا  يصدر أنعوى الد إليهالجهة الحكم المرفوعة أو تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق 

ع ختصاص وذلك ريثما ترفتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم اإلولغرفة اإل،السجن  بإيداعهجديدا 
ذا ،الدعوى للجهة القضائية المختصة معدلة بذلك قرار قاضي  2اإلفراجتهام قررت غرفة اإل وا 

 قامت إال إذاينها تهام عاإل أوجه حبس جديد بناء على أمريصدر  أن لألخيريجوز  التحقيق فال
وقد  غرفة االتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في االنتفاع بقرارها

 األحوالعلى جهة الحكم في  األمرذا طرح إنه "على أ 3من ق.إ.ج الجزائري 130لمادة نصت ا
عليه  استدعى الخصوم ومحاموهم بكتاب موصي 129و128المنصوص عليها في المادتين 

 النيابة العامة والخصوم ومحاميهم" أقوالوينطق بالحكم بعد سماع 
متهم ذي  أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيلبحيث تكون جهة التحقيق 

إال بتعاد عنه الذي يحظر على المتهم اإل اإلقامةالمختصة بتحديد محل ،هي وحدها أجنبيةجنسية 
فإذا خالف المتهم حكم نهائي  أووجه للمتابعة  ن الالدعوى بأ قرار في بتصريح وذلك قبل صدور
 أوج د 50.000لى إ 500ثالث سنوات وبغرامة مالية منإلى  أشهرثالثة ذلك عوقب بالحبس من 

ويجوز  هاتين العقوبتين وفضال عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا. بإحدى
 اإلقامةادرة التراب الوطني ويبلغ قرار تحديد محل تمنعه من مغ أنالقضاء  أو لجهة التحقي

المحدد وتسليم التصريحات  اإلقامةمحل إجراءات لمراقبة لوزير الداخلية المختص باتخاذ  اإلجبارية
لك وقد نصت وتخطر جهة التحقيق بذ .األراضي الجزائرية عند االقتضاءالمؤقتة بالتنقل في داخل 
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جنبي مشروطا بتقديم كفالة وذلك في اإلفراج أليكون  أن"يجوز  هنأعلى  الفقرة األولى132المادة 
 1بقوة القانون" اإلفراججميع الحاالت التي يكون فيها 

 المبحث الثاني
 شروط اإلفراج وضماناته 
 أوعن المتهم المحبوس مؤقتا سواء بكفالة شخصية  اإلفراجفي الحاالت التي يجوز فيها 

 اإلجراءاتعن المتهم وهذه  اإلفراجلصدور قرار  إتباعهايتعين  اإلجراءاتهناك بعض  كفالة مالية
يتعلق بسلطة الفصل فيه وقد سبق الحديث عنه كما  نفسه ومنها ما اإلفراجيتعلق بطلب  منها ما

أربع  إلىا المبحث عاة شروط معينة لتطبيقه وسنقسم هذه الحالة يقتضي مرااإلفراج في هذ أن
 :مطالب على النحو التالي

  اإلفراجشروط وواجبات طالب  طلب األول:الم
 .تحت المراقبة  اإلفراجضمانات : الطلب الثاني

 صدور األمر بأن ال وجه للمتابعة مع إخالء سبيل المتهم في الحال :المطلب الثالث
 ءة االبر  أوالمحاكمة بالتسريح  المطلب الرابع:

  أجنبيعن  اإلفراجشروط  :المطلب الخامس
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 األول المطلب

 اإلفراججبات طالب اشروط وو  

 اإلفراجم طلب يقدتالفرع األول: 

 باإلفراجيطلب من الجهة المختصة  أنمن المتهم المحبوس مؤقتا فله  1اإلفراجيقدم طلب  
المحكمة عند  أوبتدائي اإل التحقيق أثناءه الجهة جهة التحقيق هذسراحه سواء كانت  إطالق
شخص ال يكون هذا أنويستوي  آخرشخص  أيبواسطة  اإلفراجطرح ي أنكما يجوز  إليها اإلحالة

ن كانت تعتبر خصما فالنيابة العامة وا   المدافع عنه. أو المحامي أو أصدقاُءهالمتهم  أقاربحد أ
 إدانةمن  حرصها على  يف"وهي حريصة على براءة البريء أكثر"خصم شر  إال أنهافي الدعوى 

 فإنها اإلثبات أدلةالمحاكمة تهدم  أثناءنفي جديدة  أدلةظهرت  ما فإذاالبراءة  بأدلةالمذنب وتعني 
لحين الفصل في  من المحكمة عن المتهم المحبوس مؤقتا من نفسها اإلفراجتتواني في طلب  ال

 الدعوى.

 اإلفراجشكل طلب الفرع الثاني: 
نماشكل معين  اإلفراجيشترط في طلب  ال من  وأي شكل يراه المتهم أيجوز تقديمه ب وا 

الطلب مكتوبا عن  اذيكون ه أنيقدم طلب للجهة المختصة فيستوي  أنينوب عنه فيكفي فقط 
ويكون موقعا  ،للمحكمة المختصةأو مسجل يقدم للنيابة العامة أو طريق خطاب )طلب( عادي 

من ينوب عنه في هذه أو مدونا فيه تاريخ تقديمه كما قد يكون مجرد طلب شفوي من المتهم و 
الدعوى كما يجوز و  ذلك في محضر التحقيقبإثبات المحكمة المختصة  أوقوم المحقق الحالة ي
الطلب  أسبابيرفق مع طلبه مالحظات كتابية تبين  أنمن يقدم الطلب الشفوي أو  للمتهم

 .2اإلفراجومبررات 
 

                                                           
 . 2006، 1،ط  318الحبس االحتياطي دراسة مقارنة، ص ،ذلك محمد عبد اهلل محمد المربأنظر  - 1
عدلي خليل في الحبس االحتياطي واإلفراج و  ؛245، ص ، في رسالته الحبس االحتياطي، المرجع السابقحسن المرصفاوي - 2

 .95المؤقت ، ص
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عن المتهم فيكون كتابة بمذكرة تتضمن  اإلفراجكانت النيابة العامة هي التي تتطلب  فإذا
  .محضر الجلسةذلك في  بإثباتيكون الطلب شفاهة  أن عن المتهم أو اإلفراجطلب  ابأسب

 وقت تقديم الطلبالفرع الثالث: 
أي مرحلة وقت وفي  أيفي  1وكيله أويستطيع تقديمه المتهم المحبوس مؤقتا  اإلفراجطلب   

حكم نهائي  بشأنهادر ى لم تنظر ولم يصو دامت الدع المحاكمة ما أوبتدائي من مراحل التحقيق اإل
در من أجالدعوى فهي  أمامهايقدم للجهة المطروح  اإلفراجفيه فطلب  المقضي حائز لقوة الشيء

 .رفضه أوقبول الطلب  ماإغيرها في تقدير ظروف المتهم والدعوى وعليه تستطيع 
كما يجوز أن يطرح اإلفراج بواسطة أي شخص آخر ويستوي أن يكون هذا الشخص أحد 

ن كانت تعتبر خصما في  ،لمتهم أو أصدقاُءه أو المحامي المدافع عنهأقارب ا فالنيابة العامة وا 
أنها "خصم شريف"وهي حريصة على براءة البريء أكثر من  حرصها على إدانة  الدعوى إال  

المذنب وتعني بأدلة البراءة فإذا ما ظهرت أدلة نفي جديدة أثناء المحاكمة تهدم أدلة اإلثبات فإنها 
 .2تتواني في طلب اإلفراج من المحكمة عن المتهم ال

 لإلفراجالشروط الشكلية الفرع الرابع: 
 حضور المتهمأوال: 

حضور من ينوب  أو اإلفراجهناك تشريعات توجب حضور المتهم عند نظر طلب  
ن نو اعنه  كما هو الحال في فرنسا ولكن الق اإلفراجإذا ما رفض  رأيهبداء لك إل"المحامي " وذ

نه أ ونرىاإلفراج نظر طلب  أثناءلم  ينص في مواده على ضرورة حضور المتهم  إلماراتيا
مدافعه يمكنه  أويوجد نص يمنع ذلك فحضور المتهم  ال ألنهليس هناك مانع من حضوره 

الفقه يؤيدون تمكين  أغلبيةن أو المحاكمة وأالصادر من جهة التحقيق  األمرفي  رأيه إبداء
 .3اإلفراجنظر طلب  أثناء من المثولالمتهم 
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 .246، ص المرجع السابقالحبس االحتياطي  ،حسن المرصفاوي - 3
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 النيابة العامة رأيخذ أ ثانيا:
راي  تأخذ فإنها اإلفراجبالنسبة للمتهمين المحبوسين مؤقتا فان المحكمة عندما تنظر طلب 

المطلوب من النيابة شكل معين فقد تكون  الرأييشترط في  وال األمر إصدارالنيابة العامة قبل 
عنه  اإلفراجون في الجلسة عندما يطلب المتهم من المحكمة د يكون كتابيا فمثال يكقشفاهة و 
 أومعين  إجراءيطلب منها  أنمباشرة شفاهة دون  رأيهابدونها فان النيابة العامة تبدي  أوبالكفالة 

بناء على طلب من المحامي فان أو على عريضة  اإلفراجقدم طلب  إذا كتابة وكذالك في حالة ما
 .1الرفض أوفقة اة على الطلب سواء بالمو النيابة العامة تؤشر كتاب

غير ملزم للمحكمة  اإلفراجالرفض على طلب  أوالنيابة العامة سواء بالموافقة  رأي إال أن
وكذلك يجوز العكس لرأيها توافق على الطلب حتى لو كان راي النيابة مخالفا  أنفتستطيع 

شريعات التي تعرف نظام لك في التكذ ة العامة بالموافقةفتستطيع الرفض حتى ولو كان راي النياب
التحقيق للنيابة  أوراقنه يرسل قاضي التحقيق فإ إلى اإلفراجقاضي التحقيق فادا ما قدم طلب 

 .اإلفراجبشان  رأيهالعامة لتبدي ا
 ي بالحقوق المدنيةحضور المدع ثالثا:

المدعي  إخطار راجاإلفئم بطلب اع الفرنسي توجب على القعض التشريعات الجنائية مثل التشريب
في هذا الطلب وذلك لكي يخصص جزءا من قيمة الكفالة لتعويضه  رأيه إلبداءبالحقوق المدنية 

نص عليه المشرع الفرنسي عند  جراء الجريمة المرتكبة وهذا ما الذي لحق به من عن الضرر
ن مبلغ الكفالة الذي لم ينص على هذا الشرط ال إال أن المشرع اإلماراتيتقدير قيمة الكفالة المالية 

عند صدورها  األحكامعبارة عن ضمان جزائي يضمن تنفيذ اإلمارات تطلبه المحكمة الجزائية في 
الدعاوى المدنية  فيستطيع المتضرر الرجوع فيها على المتهم عن طريق األخرىالتعويضات  أما
 القضاء المدني  أمام

 
 

                                                           
وفي األردن أجيز الطعن في قرار اإلفراج عن المتهم، فإذا ما كان قرار اإلفراج صادرا عن المدعي العام بالرفض فإن المتهم  - 1

يطعن في هذا القرار أمام المحكمة االبتدائية ، أو أذا أمرت المحكمة االبتدائية أو قاضي الصلح باإلفراج عن المتهم المحبوس 
( أيام من تاريخ تبليغ المشتكي 03العام أن يستأنف هذا القرار أمام محكمة االستئناف وذلك خالل ثالثة )مؤقتا، فإنه يجوز للمدعي 

 بالرفض من قبل اإلدعاء العام.

 .172،  171األمر بأن ال وجه للمتابعة، ص  ،نقال عن محمد علي سالم الحلبي



 عن الحبس المؤقت والضمانات المتعلقة به اإلفراج                                                           الفصل الثاني
 

 
 

197 

 خالل مدة معينة اإلفراجالبث في طلب رابعا: 
دم من اإلفراج المقجزائري والفرنسي اوجب على قاضي التحقيق الفصل في طلب شرعان الالم 

لم يفصل في الطلب خالل  فإذاتاريخ تقديم الطلب  من أيام (05وكيله خالل خمسة )أو المتهم 
 وال ( يوما15تهام والتي تفصل في طلبه خالل خمسة عشر )إلى غرفة اإلهده المدة يلجا المتهم 

المقدم من  اإلفراجة بطلب بإجراء الفحوص المتعلقالغرفة  أمرت إال إذالمتهم تلقائيا يفرج عن ا
   .1المتهم

من  اإلفراجيحدد مدة نظر طلب  لم ترد فيه ما فإنها أحكام ق.إ اإلماراتي إلىوبالنظر 
الشروط الواجب  منمفروضة على المتهم الذي يفرج عنه: الواجبات ال بإصداره الجهة المختصة

يتعهد  أنعن المتهم في بعض التشريعات مثل التشريع الجزائري والمصري  اإلفراجافرها قبل تو 
أن يصدر ضده أن يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن  ن الأالمتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك و 

نمالك اتي فلم ينص على ذمار المشرع اإل لي أو ما يعلى تقديم ضمان شخص اإلفراجيعلق  وا 
  آخر.شخص  أو أيبه سواء من المتهم  تأمرالجهة التي حسب تقدير 

يطلب  الذييختار المتهم  أن 2لك من الشروط التي يطلبها المشرعان الجزائري والمصريكذ
االتحادي  المشرع أمافي المكان الذي تقع فيه المحكمة التي تنظر الدعوى  اإلقامةمحل  اإلفراج

 اإلقامةطلب تحديد محل  أن ":هلل محمد المرعبد الك الدكتور:"محمد فلم يتطلب دلك ويرى بذ
 أما إذافراره من تنفيذ الحكم ي هو لضمان حضوره عند طلبه وعدم بالتعهد الشخص لإلفراجبالنسبة 

إال ن مبلغ الكفالة والكفيل لم يقررا اإلقامة وذلك ألتغني عند تحديد مكان  فإنهاكانت الكفالة مالية 
متهم بالحضور وكذلك تعويض المجني عليه ويشمل العقوبات المالية ال إللزاملكي يكون كافيان 

 3دول التي تخصص الكفالة المالية لذلكالتي قد يحكم عل المتهم في ال

                                                           
من قانون اإلجراءات الجزائية  131الجزائية الفرنسي. والمادة  من قانون اإلجراءات 06و 02، الفقرتين 138أنظر بذلك المادة  - 1

 الجزائري المعدل والمتمم.

من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، أنظر بذلك المرصفاوي في شرح قانون اإلجراءات الجنائية المصري،  114المادة  - 2
 .146المرجع السابق، ص 

عبارة عن مبلغ مالي يدفع من المتهم أو غيره يخصص بحيث يكون جزءا كافيا لتخلف  الكفالة المالية: الكفالة المالية هي - 3
المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوة . وعند التهرب من تنفيذ الحكم أو القيام بكل الواجبات التي تفرض 

 حتياطي.في رسالته الحبس اإل ،المرصفاويأنظر بذلك حسن ،تحاديمن ق. إ.ج اإل 112عليه وذلك طبقا لنص المادة 
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يلتزم هو بجميع بإحضار المتهم وأال في حالة الكفالة الشخصية فان الكفيل ملزم  وأيضا 
 التعويضات.

 
 المطلب الثاني

 ةتحت المراقب اإلفراجضمانات 
ديسمبر  20المؤرخ في 22-06الجنائية رقم  اإلجراءاتتضمن التعديل الجديد لقانون ي
المتعلق بالمراقبة القضائية والتي 05-86والقانون رقم  24-90المعدل والمكمل لقانون  20061
الحرية والحبس المؤقت حيث بها يطلق سراح المتهم ولكن يخضع  إطالقوسطا بين  إجراءتعد 

زية ولكنها احتر ت التي تكفل وضعه تحت تصرف القضاء فهي نوع من التدابير اإللبعض الواجبا
دفع بالبغض للقول بان لها طبيعة  الذي األمرحد وضع المتهم في الحبس المؤقت  إلىلم تصل 

اعم واشمل من حيث  إال أنهاالتحقيق  إجراءاتمن  إجراءالحبس المؤقت من حيث كونها 
 نوا   –الحبس المؤقت وحدت من مخاطرهضائية لطفت كثيرا من مساوئ بة القهده المراق 2األهداف

تعلق منها بتمكن  وخاصة ما –لم يطبقها  اآلنلحد يا فقط الن الجانب العملي الزال كان هدا نظر 
  .وسائل دفاعه كالبحث عن شهود الحقيقة وغيرهم إحضارالمتهم من 
يقدرون  مطلقي الحرية ال ادامو  ما ألنهمعترافاتهم إتقلل من تراجعات المتهمين على  كما

فهنا يحس  وأموالهومصالحه  أهلهالعقوبة قدرها بينما العكس لو حبس الشخص مؤقتا وعزل عن 
ه االعترافات يجعله ينكر هذالذي  األمرعترافه إإال به في السجن  زج   ما أنبالعقوبة ولعلم وتيقن 

المحقق السلطة التقديرية فيمن  أعطىقد  شد والمشرعأ أوهو عليه  يعاقب بمثل ما فيما بعد ال
نص  من عدمه وفق مالكفايتها لها تبعا  إخضاعهميمكن  الذه المراقبة ومن له إخضاعهميمكن 

وفي المقابل  3الجزائية الجزائري اإلجراءاتمن قانون  1مكرر 125و 123/1عليه في المادتين 
من القانون المذكور  2مكرر  125ادة تى يحد من تلك السلطة منح المتهم حق طلبها طبقا للموح

بطلب من وكيل الجمهورية  أويقضي بها من تلقاء نفسه  أنالمادة لقاضي التحقيق  أجازتحيث 

                                                           
 ،م،س.المتضمن ق.إ. ج.ج 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم  - 1
 .350ص ، المرجع السابق ،محمد سالمة - 2
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 3

  م. والمتم
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المشرع هده الضمانة بتحديد المدة  لقاضي التحقيق في الرد على ذلك الطلب وان  وأكدالمتهم  أو
 .ن قراره مسببا حتى يمكن استئنافهيكو 

ذا لم يفصل قا وكيل الجمهورية  أويمكن للمتهم  إليهالتحقيق في الطلب المقدم ضي وا 
يتجاوز الثالثين أال جل ألك في أن تصدر قرارا في ذتهام التي عليها غرفة اإل إلىاللجوء مباشرة 

قت له مخاطر كثيرة على ؤ الحبس الم أنوعلى الرغم من  ( يوما20في حدود العشرين ) أي 1يوما
لما بليغا سواء في شخصه ينة البراءة حيث به يلحق المتهم أت الفردية وقر مجرى التحقيق والحريا

ضرورته وغالبية فائدته الجات المشرعين  إال أن 2أسرتهفي  أوفي شرفه وسمعته  أومصالحه  أو
القول به وبين هدا وداك تتفاوت التشريعات في مدى كفالتها للحريات والمحافظة عليها وتبعا  إلى

الجديد يحدانه قد  3التشريع الفرنسي إلى وت تختلف الضمانات فمن نظر مثالوالتفالهذا االختالف 
كان في السابق بوقائع القضية  كتفاء كماالحبس المؤقت تسببا دقيقا دون اإل أمرطلب تسبب 

لزامهموعناصرها فقط بل محافظة منه على الحريات ومنعا من تعسف  القضاة  بالروية في اتخاذ  وا 
 قعيا،ابا قانونيا و يالمادة الخامسة من التعديل الجديد يتسبب أمر الحبس المؤقت تسب تهمألزمالقرار 
 يكتفي فيه بالعبارات المعروفة في الجانب العملي كمقتضيات التحقيق أو هذا أنه ال ومعنى

لك من العبارات أو الكشف عن الحقيقة وما إلى ذ 4العام المصلحة العامة أو متطلبات األمن
 .ة في الجانب العملي عندناالمعروف

الحبس المؤقت في الجنايات كما هو في الجنح  كما أضاف هذا القانون إيجاب تسبيب أمر
جراءات أقل مساسا بالحرية الفردية المتشابهة للحبس المؤقت وتطبيق إ اإلجراءاتإن فكرة  5تماما

يعهد إلى كفالء  البا ماليس فكرة حديثة ،فلقد كان المدعي عليه في العصر الروماني القديم غ

                                                           
المتضمن قانون  2001يونيو  26المؤرخ في  08-01من قانون رقم  02مكرر  125أنظر بذلك الفقرة الثالثة من نص المادة  - 1

ذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا األجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن  اإلجراءات الجزائية الجزائري، تنص عل أنه "وا 
 ( يوما من تاريخ رفع القضية إليها".20ام التي تصدر قرارها في أجل عشرين )يلتجئ مباشرة إلى غرفة االته

 .353عبد المجيد الشواربي، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 1989جويلية  06الصادر بتاريخ  461-89القانون الفرنسي رقم  - 3
ق.إ.ج. فرنسي، من إمكانية تسبيب أمر من 140تحت نص المادة  1970لقد ألغي المشرع الفرنسي ما كان مستعمال بقانون  - 4

الحبس المؤقت بناءا على اإلخالل بالنظام العام ، وذلك لما رآه من غموض في هذا المعيار وتفاوت للناس في هذا اإلخالل، فما 
 يراه أحد األشخاص إخالال قد ال يراه غيره كذلك. 

5 - Charbon p 3417- المرجع السابق ،نقال عن األخضر بوكحيل، الحبس االحتياطي. 
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اإلخالء يتعهدون بإحضاره في الوقت المحدد لمحاكمته ،وعند اللزوم دفع مبلغ من النقود في حالة 
 . االلتزام اذبه

يدل  اإلفراج عن المدعى عليه ن القديمين الياباني والصيني كانلتشريعيلوكذلك فإن الصفة المميزة 
ومنها  –ون بإحضاره عند طلبه ،ولم تنص القوانين التقليدية دهالذين يتع يتعهد به ألقربائه توقيفه إذ

على إجراءات متشابهة للحبس المؤقت تحل محله سوى تخلية السبيل بالكفالة  –القوانين العربية 
، 1القانون اللبناني الجديد أنمراعاة واجبات معينة علما أو شخصية  سواء كانت كفالة مالية أو

التحقيق )المحقق( والمحكمة  أماموتضمن الكفالة حضور المشتبه به  ،ائيةخذ بفكرة المراقبة القضأ
 نرى لم يقم هذا الشخص بالتزاماته وال إذاوتنفيذ الحكم عند صدوره بحيث تصادر الكفالة المالية 

 .2في تقليل حاالت المؤقت ولكن لم يعد كافيا أثمرتطبيق نظام الكفالة قد  أنفي 
المدعى عليه للبحث المؤقت تكمن في وضع قيود  على السلوك  وفكرة البدائل المتشابهة 

مات عند ايفرض على الشخص من التز  وهي قيود تشبه ما األمن أويق رعاية المصلحة التحق
وقوانين  األنظمةعنه تحت شرط وغيرها من  اإلفراج راقبة وعندأو الموضعه تحت  االختبار  

نما صت على البدائل والشبيهة بالحبس المؤقت القوانين التي ن أولالروسي من  اإلجراءات في وا 
 تدابير تدخل مانعة وهي : أربعةعلى  3منه 89نطاق محصور وقد نصت المادة 

 تعهد كتابي بعدم مغادرة مكان معين  -
 منظمة اجتماعية  أوضمان من قبل شخص  -

 
 
 
 

                                                           
 .2001لسنة  328قانون أصول المحاكمات الجنائي اللبناني الجديد رقم  ،أنظر بذلك - 1
في الجنح والجنايات معا، وفي  %60في الجنح وأحيانا إلى  %45فال زالت نسبة الموقوفين في السجون اللبنانية تصل إلى  - 2

ث عن بدائل أخرى تحقق أغراض الحبس المؤقت وتكون مشابهة له، ، مما يدعو للبح %60وأحيانا إلى  %50مصر تصل إلى 
 وتوفر على الدولة نفقات طائلة وتستبقي حرية المدعى عليه وممارسة حياته الطبيعية ما أمكن.

، محمود 459، ص 1973حتياطي معهد الدروس القضائية بيروت"، سنة أنظر بذلك القاضي يوسف عباس مكي "التوقيف اإل
 . 28"التوقيف المؤقت "، ص  ،محمود مصطفى

 من قانون اإلجراءات الجنائية الروسي. 89المادة  - 3
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 الكفالة المالية أوالحبس الواقي الفرع األول: 
 89المادة  إليهاالتي تدعو  األسبابه التدابير مراعيا أي من هذر ختياإوقد ترك للمحقق 

متثال( المدعى عليه أسباب كافية للتخوف من عدم مثول )إكانت هناك  إذاروسي وهي  إجراءات
انه سيمارس نشاطا جنائيا هذا أو الحقيقة  إظهار أمامانه سيقيم عقبة أو المحكمة  أوالمحقق  أمام

وطبيعة عمله وسنه وحالته الصحية والعائلية  م وشخصية المدعى عليهتهافضال عن خطورة اإل
 باإلجراءات المشابهة للحبس المؤقت فال يلجأالقوانين الحديثة تهتم  وأصبحت خرآطرف  وأي
 أومنه سواء من حيث مصلحة التحقيق  ةالمتوخا األغراضلم تحقق هذه المشابهة  إال إذا 1إليه

كما نصت  2الجنائية اإلجراءاتمن قانون  116صراحة المادة وتنص على ذلك ، األمنمصلحة 
الجنائية  اإلجراءاتمن قانون  180ت المادة لتزامات المتشابهة وبنفس هذا المعنى جاءعلى اإل

 .23/01/19743النمساوي المعدل في 
 األعضاءبي الدول وزراء  المجلس األور  للجنة 65من التوصية رقم  18وقد نبهت القاعدة 

مشابهة  للحبس المؤقت في بعض الحاالت  إجراءات  لتي يمكن تحقيقها من استخراجالفائدة ا إلى
 مثل :

 على المرضى والمسنين  والدانمركيطاليا قبة في المنزل المطبقة في كل من إالمرا -
 سابق من القاضي  إذنااللتزام بعدم مغادرة مكان محدد دون  -
 سلطات معينة  مامأالتعهد بالحضور في مواعيد دورية  -
 الدانمرك والنرويج وهولندا.ية كما هو مطبق في الهو  إثبات أوراق أوسحب جواز السفر  -

ضرورة تفادي الحبس المؤقت بواسطة تقديم ضمان  وهذا الضمان  إلىودعت لجنة الوزراء 
يل الوحيد تفادي الحبس من بداية التحقيق وتعد الكفالة البد وأيضاعن المدعي عليه  اإلفراجيتيح 

الدول اإلنجلو سكسونية وفي  للحبس المؤقت  في بعض الدول مثل معظم  الدول العربية وفي 
يجوز حبس المتهم مؤقتا  نه الألمانيا االتحادية  نص قانونها على أمثل  أخرىنه توجد دول إف ذلك
 يلي: بما األخيرالتزم  هذا  إذا

 تقديم نفسه على النحو دوري للسلطات العامة 

                                                           
 المقصود من ذلك فال يلجأ إلى الحبس المؤقت. - 1
 .19/12/1964من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر في ألمانيا الفيدرالية في  116المادة  - 2
 .28ؤقت" المرجع السابق، ص"التوقيف الم، أنظر بذلك محمود محمود مصطفى - 3
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  إقامته.محل  مغادرتهعدم  -
 تقديم ضمان. -

المحاكمات الجزائية  أصولخذ نظام تطبيق المراقبة القضائية عند وضعه أوالمشرع اللبناني 
ة القضائية بدال عن جل تطبيق المراقبع اللبناني نوع محدد للجرائم من أولم يحدد المشر  ،1جديدال

نصت  دد عليه عند ارتكابه اية جريمة وهذا مانما يطبق هذا النظام على المحالحبس المؤقت، إ
 .من القانون الجديد 111عليه المادة 

 منها، أكثر أوالمدعي عليه بموجب  إلزامعلى الموجبات التي يجب 111كما نصت المادة 
 يأخذ أنالمراقبة ولكن تشترط هذه المادة  إلنجاحضرورية  أنهاوالتي يعتبرها قاضي التحقيق 

 .2النيابة العامة بذلك قاضي التحقيق راي
المتشابهة السالفة الذكر وهو  اإلجراءاتعلى  3الفرنسي 17/7/1970وقد اشتمل قانون 

طالقوسط بين الحبس المؤقت  إجراء  إلعطاءالتحقيق.وهدف هذا النظام  إجراءاتالسراح خالل  وا 
والحفاظ  ،ن الحقيقةحد من الحرية تتوافق مع ضرورة الوصول للكشف ع أقصىالمدعى عليه 

تقرض عليه  أنعلى النظام العام ويظل المدعى عليه تحت المراقبة القضائية المطلق السراح على 
  4بعض القيود في تنقالته وحياته الخاصة

من مجموعة التزامات  أكثر أووقد منح المشرع الفرنسي قاضي التحقيق سلطة اختيار التزام 
تطبيقه على المدعي عليه بدال من حبسه مؤقتا وذلك لالقضائية التي ينص عليها النظام المراقبة 

  .روابطه العائلية والمهنية واالجتماعية أومهنته  أوعليه  المدعىعتبارات شخصية وفقا إل

                                                           
 . 2001لسنة  328قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد، رقم  - 1
 . 2001لسنة  328، من القانون اللبناني الجديد رقم 1فقرة  111إ.ج فرنسي، والمادة  137إ.ج جزائري، والمادة  125المادة  - 2
تحت اسم"المراقبة  1970وبذلك تطور هذا النظام منذ عام    contrôle Judiciareوأطلق على هذا النظام "المراقبة القضائية - 3

نقال عن األخضر بوكحيل، المرجع السابق،  "le contrôle judiciare socio - édicativeجتماعية التهذيبية " "القضائية اإل
 .122ص

 .2008، ص28/05/1970الرسمية ، الجريدة 1970/ 05/ 27الجمعية الوطنية: الجلسة الثانية بتاريخ  - 4



 عن الحبس المؤقت والضمانات المتعلقة به اإلفراج                                                           الفصل الثاني
 

 
 

203 

 تأهيل إعادة أو  تأهيليعمل على  "أنتتمثل في  أخرىكما خول المشرع الفرنسي مهمة 
 .1ة المساعدةنابعة من فكر  إلجراءات إخضاعهالمدعى عليه عن طريق 

 ية وفقا لضمانات الحريات الشخصيةهدف المراقبة القضائالفرع الثاني: 
مشابهة للحبس المؤقت  إجراءاتتوصيات المؤتمرات الدولية على ضرورة استعمال  تأكد

 إجراءاتواختيارية تغني عن الحبس المؤقت قدر المستطاع لهذا استحدثت بعض التشريعات 
النظام بتطبيق حرية  ويقضي هذا ل محلها وهي المراقبة القضائيةمشابهة للحبس المؤقت لتح

جنبا للمساوئ التي قد تنتج من حرمانه المطلق من حريته توذلك دون عليه  التجول للمدعى
 المراقبة"و الحرية  "يقترب هذا النظام بينو جتماعي، ته على الصعيد المهني واإلحرمانه من حري

 .المؤقت على الحبس اناأحيوفي تطبيقه يمكن االستغناء 
نصوص  إلىستنادا إفيه مدى هذه المراقبة وحدودها  ي التحقيق يصدر قرارا يحددضوقا

 أوسلوك معين  أو إتباعالمعينة  األجواءرة شاأو منعه من معالجبرية  اإلقامةالقانون منها مثال 
عض النشاطات متناع عن باإلقيادة السيارة أو  رخصة أوتسليم جواز سفره  أيضايفرض عليه 

ستثنائية في هذا إوكلها قرارات يمكن تعديلها من فبل قاضي التحقيق الذي يتمتع بسلطة  .لمهنيةا
 .2الشأن

ن أخذ بنظام المراقبة القضائية نجد بشريعات القانونية المختلفة التي تأالت إلىبالرجوع 
 .3الهدف من المراقبة القضائية هو التقليل من مساوئ الحبس المؤقت

ن أالجمعية الوطنية الفرنسية ب أمام"ديقريلي" مقرر لجنة القوانين  "degraillyالسيد" وضحوأ
ستخدام إالشروط المالئمة للحد من  أوالظروف  "خلق الغاية من نظام المراقبة القضائية هي:

 .الحبس المؤقت"
 
 

                                                           
على ما يلي: "إن الشخص الخاضع للتحقيق والذي  15/16/2000من ق إ.ج الفرنسي الصادر بتاريخ  46حيث نصت المادة  - 1

لتزام أو أكثر يفرض عليه من قبل الرقابة القضائية"، نقال عن محمود يفترض فيه أنه بريء يبقى حرا طليقا، ويبقى خاضعا إل
 .322فى، المرجع السابق، صمحمود مصط

 .470، ص ، المرجع السابقالقاضي يوسف عباس مكي - 2
صراحة لهذا الهدف إذ نصت على أنه: "من المالئم النص على  17/07/1970وقد أشارت المذكرة اإليضاحية لمشروع  - 3

 دون سلب حرية المتهم".إجراءات تؤدي نفس الوظائف واألهداف التي يؤديها التوقيف االحتياطي )الحبس المؤقت( 
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 مجال تطبيق المراقبة القضائية وضماناتهالفرع الثالث: 
جنحة معاقب أو جناية  إليهعلى المدعى عليه الذي تنسب  1ائيةتفرض المراقبة القض 

كانت  إذا إال اإلجراء شد من ذلك فال يطبق هذاأ أوتقل عن شهرين   لمدة العليها  عقوبة الحبس 
في المخالفات   يتخذ هذا اإلجراء نه الأ قررة للجنحة هي الغرامة المالية فقط كماالعقوبة الم
من  األولىفقط  138نصت عليه المادة  وهذا ما الغرامة، أوبس تقديرية ليها بعقوبة حالمعاقب ع

  .الجزائية الفرنسية اإلجراءاتقانون 
لمدة تقل  اقب عليها بعقوبة الحبسعى عليه تحت المراقبة القضائية يعرائم المدأغلب جو 

الفاضح وجرائم والقدح والتحقير والفعل العلني  رائم التسول والتشرد والسب والقذفعن سنتين )كج
تا في هده الجرائم كان قبل إذا حبس المدعي عليه مؤق (وغيرها الضرب والجرح الغير العمدي

كان المدعى عليه مقيما في فرنسا ولم  إذافقط  أياملمدة خمسة  17/07/1970صدور قانون 
حت التنفيذ ولكن يمكن وضعه ت إيقافبغير  أشهرثالثة  03بعقوبة الحبس لمدة  إدانتهيسبق 

المشرع الفرنسي لقضاة التحقيق سلطة تقديرية  أعطيوبهذا ، 2ةالمراقبة القضائية لمدة غير محدد
 الجديدة. واسعة لممارسة مهمته

 17/07/1970الثانية لمشروع قانون  ستبعدت اللجنة الوطنية الفرنسية في تالوتهاإوقد 
وجب النص المصوت عليه أو التي وضعها مجلس الشيوخ للحد من تحكم قضاة التحقيق  األحكام

شخصية تكون المراقبة القضائية متفقة مع عناصر الدعوى و  أن "على مراعاةمن مجلس الشيوخ 
قاضي التحقيق "بتسبيب القرار بوضع  وألزملك "طبيعة الجريمة" وكذالمدعى عليه ووضعيته" 

 .3"ستئنافن يكون قابال  لإلأضائية و المدعى عليه تحت المراقبة الق

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  من1مكرر125المادة - 1

  الجزائية المعدل والمتمم. 
الحد األقصى من ق.إ.ج.ج على نفس المبدأ مع تعديل بالمدة على أنه "ال يجوز في مواد الجنح إذا كان  124نصت المادة   - 2

 20للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا أكثر من 
أشهر بغير  03يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 

 يذ بارتكابه جنحة من جنح القانون العام ".إيقاف التنف
وباستبعاد التعديل السابق يكون النواب قد أفصحوا عن رغبتهم في إطالق سلطة قاضي التحقيق في تنفيذ المراقبة القضائية في  - 3

 حين أنهم طالبوا من قبل بمثل هذا التعديل نتيجة االستخدام المفرط للحبس المؤقت. 
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ستخدام المفرط للحبس لوضع حد لإل06/08/1975خل المشرع الفرنسي في قانون وقد تد
قت ؤ تحدد مدة الحبس الم أنفي التغلب عليه فنص على  17/07/1970المؤقت الذي فشل قانون 

لم يكن المدعى عليه لعقوبة الحبس مدتها  لتجديد مرة واحدة  ولمدة شهرين إذاقابلة ل أشهر بأربعة
  .ن عائداخمس سنوات ولم يك

 يع الجزائريالمراقبة القضائية في التشر الفرع الرابع: 
من المشرع الفرنسي عندما  أكثرالمشرع الجزائري كان موفقا  أنبالذكر  ومما هو جدير

يكون قرار الوضع تحت المراقبة  :" أننص على إذالقضائية  نص على الوضع تحت المراقبة
 أشهر( 08بثمانية )ة الحبس المؤقت في مواد الجنح مدل األقصىوجعل الحد  القضائية مسببا "

نه قيد السلطة التقديرية الواسعة للقضاة ووضع إ( شهرا في مواد الجنايات وبهذا ف16وستة عشر )
 .1لتحكمهم حد

ن الجرائم العسكرية لها طبيعة خاصة ئم العسكرية إلني من الجرائم سالفة الذكر الجراويستث
نه يطبق الحبس إالقرار بالمراقبة القضائية بحق مرتكبيها ولهذا ف إصدارفمن الصعوبة بمكان 

  .فقط في مثل هذه الحالة المؤقت
وأصبح رتكابه للجريمة إنتفت الصفة العسكرية عن مرتكب الجريمة منذ تاريخ إ ولكن إذا

 اكما يتخذ هذ،ه الحالة في مواجهتهيتمتع بالصفة المدنية فإن المراقبة القضائية تطبق في هذ
 .2يتمتع بالصفة العسكرية ال ألنهيعمل تحت مظلة القوات المسلحة  الذيبحق الشخص  اإلجراء

التي تفرض على منتسبيها سواء  وبسبب طبيعة الحياة العسكرية القاسية والشديدة والقيود
بة القضائية في  يمكن تطبيق المراق هده القيود تتعلق بحرية التنقل والحرية الشخصية لهذا فال

القيود العسكرية تكفي لوحدها للحد من  أن إذمرتكبي الجرائم العسكرية من العسكريين  اجهةمو 
المراقبة  إجراءاتخذ أخر في مواجهته ويت إجراء أي تخاذإيستدعي  مما ال ،حرية المدعى عليه

طبيعة الجريمة التي  أوجنسه  أوبغض النظر عن جنسيته مدعى عليه  أيالقضائية في مواجهة 
 ها.رتكبإ

 
 

                                                           

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.1990غشت  18المؤرخ في  24 -90من القانون 1 مكرر 125المادة  - 1

 .1982من قانون العقوبات العسكري الفرنسي الصادرة عام  137أنظر بذلك المادة  - 2
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 المطلب الثالث
 سبيل المتهم في الحال إخالءمع  بأن ال وجه للمتابعة أمرصدور 
 نما كل الذي جاء في نص المادةوا   وجه للمتابعة " ن المر "بأاألج الجزائري .لم يعرف ق.إ

المبررات التي يمكن لقاضي  أو األسبابهو  1الجزائية الجزائري انون اإلجراءاتمن ق 163
 األدلة أو انعدامتصرف قانوني  أيعليها كعدم انطواء الفعلة تحت األمر ا ذه إقامةالتحقيق 

 .أصالالمعترف للجريمة  أونظرا لجهالة الفاعل  أوالكافية والبراهين الواقية 
إلى الفقه قصد أخذ تعريف منه لذلك، مما جعلنا نرجع  تعاريف أوتعد ماهية  ه كلها الذوه
 بمقتضاه أمر" :بأنه وجه للمتابعة ال أن أمر"يجده قد عرف سالمة  مأمون إلىمثال  فمن نظر

 ."2التي تحول دون ذلك األسبابتوافر تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجنائية ل
 ن الأمر بأنه ليس جامعا لكل عناصر أ إال  حد كبير  إلىن كان شامال وهذا التعريف وا  

 أمر "بأنه: عبيد وفؤ ر فوريا للقضية وعرفه الدكتور  إنهاءوجه للمتابعة كونه مؤقتا وغير منه 
إحدى سلطات التحقيق بمعناه  األصلالتصرف في التحقيق تصدره بحسب  أوامرقضائي من 

بينها  التي األسباب إلحدىمحكمة الموضوع  أمامالدعوى  إقامةق لتصرف به النظر عن الضي
قوانين التي تمنح سلطة ى يتعلق بالالتعريف كما نر  اذ" وه3وز حجية من نوع خاصالقانون ويح
اتج عن ن األمرن هذا أنه لم يبين بأ كمامثال كثر من جهة كالقانون الجزائري والمصري التحقيق أل

أن ولكن الذي نختاره هو:" 4أخرىوهناك تعريفات  .أمر الحفظخالف تحقيق غير مجد ومفيد حتى ي
لتحقيق يقضي بصرف النظر عن قضائي صادر عن سلطة ا أمروجه للمتابعة  ن الأمر بأ

لوجود الحائل الذي يمنع  أوالكافي  األساسالدعوى مؤقتا لعدم صالحيتها للحكم وذلك النعدام  

                                                           
ائية المعدل يتضمن قانون اإلجراءات الجز  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 1

 والمتمم.
 .666ص  ،المرجع السابق،الجزء الثاني ،اإلجراءات الجنائية  ،مأمون سالمة - 2
 .536،  535مبادئ اإلجراءات الجنائية، ص،  ،رؤوف عبيد - 3
عوة بعد من بينها ما عرفه نظام توفيق المجالي بأنه "قرار تصدره سلطة التحقيق تعبر فيه عن إرادتها بصرف النظر عن الد - 4

"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، -دراسة مقارنة –إجراء التحقيق فيها، أنظر في ذلك قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوة الجنائية 
 القاهرة. 567، ص1986
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قضائي صادر عن  أمروجه للمتابعة  البأ األمر نومن هدا التعريف يتجلى لنا بأ 1من تقديمها
خروج عن  أوذلك  منازع في أدنىدون  2بهذا العمل أصالجهة قضائية تحقيقية مختصة 

 .الصالحيات"
بناء على  3وجه للمتابعة ن الأمر بأ إصدارالمشرع الجزائري لسلطة التحقيق  أجازلقد و 

عن قاضي التحقيق جاز  صادرا   األمرا إذا كان هذنه إال أالموضوعية  أوالقانونية  األسبابحد أ
سسا عن كان منه مؤ  ين مااستئنافه من المدعى المدني ووكيل الجمهورية دون تفرقة في ذلك ب

ن المشرع الجزائري قد إتهام فكان القرار صادرا عن غرفة اإل إذابينما ، واقعيأو سبب قانوني 
من عدمها ولم يجز الطعن في  األدلةكفاية  طة تقديرية واسعة  من حيث تقديريهالها سل أعطى

 أصدرتبينما لو  4واقعي أويسه على شق موضوعي إلى المحكمة العليا لتأسقرارها هذا بالنقص 

                                                           
، 160"الوسيط في اإلجراءات الجنائية" ، ص  ،و فتحي سرور ؛424أصول اإلجراءات الجنائية ص  ،أنظر بذلك المرصفاوي - 1

161. 
إ.ج المغربي  196إ. ج.ج  وهو ما نصت عليه المادة  195إ.ج.ج أو غرفة االتهام المادة  163وذلك كقاضي التحقيق المادة  - 2

 .إ.ج سوري  132والمادة 
جراءات يتضمن قانون اإل 1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  من163أنظرالمادة–3

 معدل والمتمم.الجزائية ال

فهرس  60/90تحت رقم  05/11/1990فمن نظر مثال إلى القرار الصادر عن غرفة االتهام بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ  -4
، يجد أن قاضي التحقيق أسس أمره بانتفاء وجه الدعوة على عدم كفاية األدلة، فاستأنف إلى غرفة االتهام من طرف 170/90رقم 

 قرار غير منشور. ،ت غرفة االتهام إلغاء ذلك األمر المستأنفالنيابة العامة وقرر 

، فالغرفة فيه قد ألغت أمر قاضي 168/90فهرس  152/90تحت رقم  05/11/1990أما القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 
وعة الجنائية ، المرجع قرار غير منشور، عبيدي الشافعي ، الموس ،التحقيق القائم على كون الفعل ال يقع تحت طائلة القانون

 السابق.

عن المحكمة العليا والمعتمد في إبطال قرار غرفة االتهام  15/04/1980الصادر بتاريخ  477759أنظر في ذلك القرار رقم  - 5
، لسنة 03، على الخطأ في تطبيق القانون، أنظر المجلة القضائية العدد1985أفريل 30الصادرة عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

 .240 -238، الصادرة عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ص 1989
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ه لكون لهذ 1تهام تخضع فيه لرقابة المحكمة العليانية فإن غرفة اإلالقانو  األسبابقرارها هذا على 
عتماد التي يمكن اإل واألسبابالجانب  على جميع القرارات في هذا لها الرقابة القانونية األخيرة
 :اآلمر هي اإلجراءمثل هذا  إلصدارعليها 

 األسباب القانونيةالفرع األول: 
يا بان أر  ما إذاتهام حال لغرفة اإل أوقاضي التحقيق أن لعلى  195-163المادتان أوضحتلقد 

وعدم  تكوين  2للمتابعة وجه ن الأمر بأ إصدارمخالفة حق  أوجنحة  أوتكون جناية  الوقائع ال
 :إماحد تلك الجرائم الواقعة أل

 أصاللعدم النص عليها أوال: 
 بشأنهانص  أيلعدم ورود  أصاليعاقب عليها   ة الى سلطة التحقيق بأن الواقعوذلك كان تر 

يمكن  ه الحالة الذوصف قانوني يتعلق بالجرائم والعقوبات وفي ه أيتحت  أو عدم انطوائها
الشريعة وفائدته على  أوهنا تظهر  سيطرة مبد أصالالنص  توقيع عقوبة على الفاعل النعدام

التي  اإلحالة أومام تطويل مدة التحقيق أ يقف حائال أا المبدذه أنيث قاضي التحقيق ح أعمال
 فائدة منها. ال

 هناك سببا مستقال للدعوى أنا  ظهر من التحقيق إذثانيا:
نص عليه  ذلك مما إلى حصول تقادم الجريمة وماأو رتكابه للفعلة إكحال وفاة المتهم بعد  

 ،4ازل الشاكي عن شكواهأو تن 3الجزائية الجزائري اإلجراءاتمن قانون  06في المادة السادسة 
ك الدعوى ثم تبين عند التحقيق لم يعلم عند تحري األمر أنفلو فرض ال مث األزواجكحال جرائم 

 وجه للمتابعة وذلك لظهور السبب المسقط للدعوى وهذا ما ن الأمر بأ إصدارقاضي التحقيق فل
 في الفقرة األولىحيث اشترطت  5وبات الجزائريمن قانون العق 340-339نصت عليه المادتان 

                                                           

عن المحكمة العليا والمعتمد في إبطال قرار غرفة االتهام  15/04/1980الصادر بتاريخ  477759أنظر في ذلك القرار رقم  - 1
، لسنة 03ون، أنظر المجلة القضائية العدد، على الخطأ في تطبيق القان1985أفريل 30الصادرة عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

 .240 -238، الصادرة عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ص 1989

يتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  195، 163 تانالماد  - 2
 اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.1986مارس  04المؤرخ في  05 -86 القانون رقم - 3
 .667مأمون سالمة اإلجراءات الجنائية، ص  - 4
 ،المرحع السابق. 01 -09قانون العقوبات المعدل والمتمم بأحدث التعديالت بالقانون  - 5
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من نفس القانون  340 والمادة ر"و بناء على شكوى الزوج المضر إال  اإلجراءاتتتخذ  الثالثة"وال
 يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه. رو صفح الزوج المضر  أنحيث نصت على 

 صرة وتزوج بها المن خطف قا أنعلى  أيضا 1من قانون العقوبات 326 نصت المادة كما
 إبطالالذين لهم صفة طلب  األشخاصبناء على شكوى إال الجزائية  المتابعة تتخذ ضده إجراءات

 . الزواج
 2ظهر التحقيق مانعا من موانع العقابأ إذا ثالثا:

من قانون  92نصت عليه المادة  وذلك كحل التبليغ عن شريك في جرائم امن الدولة كما 
 أو اإلداريةقوبات المقررة كل من يبلغ السلطات "يعفى من الع نه:أى العقوبات الجزائري عل
لك المادة أو الشروع فيها وكذتنفيذها  من الدولة قبل البدء فيأجنحة ضد أو القضائية في جناية  

نه يستفيد من األشرار حيث مما جاء فيها أمن قانون العقوبات الجزائري والمتعلقة بجمعيات  179
من نفس القانون من يقوم من الجناة بالكشف  52فقا للشروط المقررة في المادة العذر المعفي و 
شروع في الجناية موضوع  أيعن وجود الجمعية وذلك قبل أو الذي تم  االتفاقللسلطات من 

 .تفاق وقبل البدء في التحقيقاإل أوالجمعية 
الة حيث نصت جه العدالجناة من و  إخفاءالفقرة الثانية التي تتكلم عن  80لك المادة ذوك

لغاية الدرجة  وأصهارهالجاني أقارب الفقرة السابقة على  أحكامتنطبق  نه" الالفقرة الثانية على أ
 ( سنة.13تتجاوز سنهم ) ين الالقاصرين الذ يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد الرابعة فيما عدا ما

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 01 -09قانون العقوبات المعدل والمتمم بأحدث التعديالت بالقانون  - 1
ألسباب موضحا بذلك األسباب القانونية بصفة تفصيلية على أنه "إذا رأى اعلى هذه  134نص القانون الليبي في المادة  - 2

قاضي التحقيق أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون أو أن األدلة غير كافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين 
 من العقاب يصدر القاصي أمرا بأن ال وجه إلقامة الدعوى" سبب مسقط للجريمة أو مانعا
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 الموضوعية أوالواقعية  األسباب اني:ثالفرع ال
قاضي  رأى إذا": نهعلى أ 1الجزائية اإلجراءات من قانون195-163صت المادتان لقد ن  

كان مقترف الجريمة ما يزال  أوغرفة االتهام عدم وجود دالئل كافية ضد المتهم  أوالتحقيق 
وجه للمتابعة لم ينص المشرع  ن الإصدار أمر بأمنهما وفق وجود القضية  أيمجهوال فمن حق 

 الموضوعية كلها بل نص على عدم  اباألسبالجزائري على 
 .3أصالوترك حال عدم حصول الواقعة  2كون المتهم مجهوال أووجود الدالئل الكافية 

دالئل كافية  إيجاديستحيل  ألنهلك األدلة الكافية ذ األخير يدخل ضمن انعداما والذي نراه بأن هذ
 :يلي شيء من التفصيل فيماب األسبابه أصال وسوف نتناول هذعلى وجود جريمة وهي لم تقع 

 دالئل الكافيةالعدم وجود أوال:
ا النعدام ذالدالئل غير كافية وه أنمن التحقيق لذاتية بعد انتهائه وفق قناعته ا رأى المحققا إذ 

وجه للمتابعة  ن الأمر بأنه يصدر المتهم على براءته فإ إدانةالعناصر المعتبرة سندا في ترجيح 
 تهام التهام عن طريق اإلتأكيد اإل أنوتفسير الشك لمصلحة المتهم حيث صل البراءة إعماال أل

من  163نصت عليه المادة  ا ماذوه.4بالغات غير موثوقة أو إشاعاتيقام على مجرد  وال يبنى
توجد دالئل  ال بأنه رأى ما أن قاضي التحقيق إذاموضحة ب 5الجزائية الجزائري اإلجراءاتقانون 

 وجه للمتابعة. ن الأب أمريصدر  أنيه علفكافية ضد المتهم 

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 1

 والمتمم. 
 من نظر إلى القانون المصري يجد أنه لم ينص على جهالة المتهم واكتفى بعدم وجود الدالئل. - 2
وأضاف بعض الكتاب والشراح عدم األهمية إلى أسباب أن ال وجه للمتابعة، ولكن هذا ال يعتبر سببا عندنا ألنه من صالحية  - 3

النيابة العامة، حيث هي التي لها السلطة التقديرية في ذلك بينما بعض القوانين األخرى وما دامت للنيابة سلطة المتابعة والتحقيق 
من  2/270 ،يجوز لها التصرف وفق تلك المعطيات بناءا على ما لها من صالحيات. أنظر زكي أبو عامرفي نفس الوقت فإنه 

 .753موسوعة القضاء والفقه ، ص 
، ص 1985، جانفي  1العالقة بين النيابة والتحقيق، نشرة القضاة العدد  ك زموري محمد العيد وبشموخة رابح،أنظر في ذل - 4

35. 
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 5

 والمتمم.
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تهام فيه لرقابة غرفة اإل نه يخضعوواقعية فإ ةأسباب موضوعيمادام قائما على  األمرا هذ
م تهام بأأن غرفة اإلنجد  ا مااألمر وهذلك على ذ الرفض أو سلطة الموافقة األخيرةه حيث لهذ
 .05/11/19901قامت به في قرارها الصادر بتاريخ البواقي قد

 استأنفته2بانتفاء وجه الدعوى أمر 24/09/1990صدر قاضي التحقيق بتاريخ حيث أ
االتهام على ومواصلة التحقيق وفعال وافقت غرفة  إلغاءهالنيابة العامة طالبة من غرفة االتهام 

 انتفاء وجه الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق. أمرلك طلب النيابة ملغية بذ
 الكون المتهم مجهو ثانيا: 

حالتهالفاعل قصد اتهامه  إلىيصل  أنقاضي التحقيق تحقيقه دون  إذا أنهى  إلى  وا 
وجه للمتابعة  ن الأمرا بأنه يصدر التي جاء بها الطلب االفتتاحي فإ لك في الجريمةالمحكمة وذ

اإلجراءات الجزائية الجزائري على أنه من قانون 163كما نصت المادة   3بناء على جهالة الفاعل
توجد دالئل كافية  نه الأو أمخالفة  أوجنحة  أوالوقائع ال تكون جناية  أنقاضي التحقيق  رأى ا"إذ

 ."وجه لمتابعة المتهم ن الأمر بأصدر يزال مجهوال أ كان المقترف الجريمة ما أوضد المتهم 
 
 
 
 

                                                           
بتاريخ  وذلك 170/90فهرس  160/90أنظر في ذلك القرار الصادر عن غرفة االتهام لمجلس قضاء أم البواقي، تحت رقم  - 1

 ،غير منشور. 05/11/1990
شارة إلى أن ما يطلق عيه أمر انتفاء وجه الدعوى هو حقا وقانونا يسمى أمر بأن ال وجه وفي هذا المكان البد من اإل - 2

إ .ج.ج  وغيرها يجد جميعها تسميه أمر بأن ال وجه للمتابعة،  200، 195، 173، 167، 163للمتابعة، ذلك ألن من نظر للمواد 
الصادر عن المحكمة  15/04/1986بتاريخ  47759قم والقرار ر  12/02/1985بتاريخ  37163بينما من نظر إلى القرار رقم: 

 نتفاء وجه الدعوى. إالعليا )المجلس األعلى سابقا( يجدهما يطلقان على هذا األمر ب

وما  250، ص  1989،السنة02أول القرارين موجود بالمجلة القضائية الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا العدد 
 وما بعدها.   238، ص 1989،السنة 3س المجلة العددبعدها والثاني في نف

 170/90فهرس رقم  160/90تهام بالمجالس القضائية، أنظر في ذلك القرار رقم وهذا ما صار عليه قضاة التحقيق وغرفة اإل
 ه أيضا الصادر عن نفس الغرفة والسابق ذكر  152/90السابق ذكره والصادر عن مجلس قضاء أم البواقي وكذلك القرار رقم 

الوسيط في قانون اإلجراءات  ،، وكذلك فتحي سرور498أصول المحاكمات، جامعة القاهرة ، ص  ،أنظر فوزية عبد الستار  - 3
 .القاهرة ،164،  ص 2الجنائية، ج
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 وجه للمتابعة ن الأمر بأضمانات المتهم في  :الفرع الثالث
 وجه للمتابعة ومن هده الضمانات: الأب أمر إزاءة ضمانات لقد منح المشرع للمتهم عد

 سبيله في الحال إخالءأوال:
 نه الأبعة قد توافرت و وجه للمتا األمر بأالمبررات  صدور  نقاضي التحقيق بأ رأىا إذ 

 سبيل المتهم وفق ما إخالءكان يجب أي سبب وفق  إصدارهنه بمجرد فإ 1إليهجوء مفر من الل
ا لم تستأنف النيابة هذ ما 2الجزائية الجزائري اإلجراءاتمن قانون  163/2 مادةنص عليه في ال

يعد ضمانة للمتهم حيث يسترد به حريته   اإلخالءا ذوه آخركان المتهم محبوسا لسبب  أو األمر
قومات شخصية المعنوية من حيث يضا مأالجسدية من حيث التنقل وعدم المضايقة كما يسترد 

وجه للمتابعة يعني عدم ثبوت الجريمة  ال أنالسبيل المقام على  إخالءمعنى  ناالعتبار ذلك أل
 .تهم فيهاأته التي وتأكيد براءه في حق

 عتبار التحقيق منتهياإبمجرد  في تقديم الملف اإلسراعطلب ثانيا: 
كل سبل  ستنفاذهنتهى وذلك إلإقناعة ذاتية لدى قاضي التحقيق بأن التحقيق قد  حصلت إذا 

ه إلى هذن عليه بمجرد الوصول إالمتهم ف إلدانتهتذكر  الفائدة إلىوصول  أوقيق ودون جدوى التح
ترقيمه من طرف وكيل الجمهورية بعد  إلىيرسل الملف  أن إبطاءوال  القناعة من غير تماطل

هو  اإلسراعلحث على اا أيام وهذتتجاوز العشرة  طلباته في مدة ال األخيرا كتابه قصد تقديم هذ
 .لى الرغم من عدم جدواه وفائدتهعيبقى مقيد ومحبوسا على ذمة التحقيق  ائدة المتهم حتى اللف

 ال وجه للمتابعةمر بأاألتمحيص األدلة في إصداره  طلبثالثا: 
 162/2التحقيق في المادة ي األدلة من قاضنص المشرع الجزائري على طلب تمحيص  

نوع من  إلىيؤدي  ألنهنة هامة للمتهم وذلك والتمحيص هنا يعد ضما 3الجزائري من ق.إ.ج.

                                                           
 .250، 238، ص 1989 ،السنة3، 2أنظر المجلة القضائية الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  - 1
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 2

 والمتمم.
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 3

 والمتمم.
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يبرئ  أويدين الشخص  ا التمحيص يحث على كل مادية واالطمئنان فقاضي التحقيق بهذالج
 .1ريب فيها وال شك عن قناعة كاملة ال أمرهصدر أ ما ى إذاساحته حت

نه فا األدلةن قاضي التحقيق قد استنفذ كل الطرق بحثه وتفحص والمتهم عند شعوره بأ
يقلق  الذينه لم يبق مهددا التهديد ألصالحه و  تخذإطمئنان وراحة البال فيما يشعر بنوع من اإل

 راحته.
على حيثيات جدية وبراهين  أقيمن األمر متى أل ستئنافاتاإلالتمحيص يقلل من  أن كما

 أنفتئناف وهدا في صالح المتهم قطعا وأن ُاستستحقيقية ما وجدت النيابة بعد ذلك سبيال لإل
تهام سوف يكون قرارها مطابقا ألمر مستعملة حقها في دلك  ولو لم يكن لها مبرر فان غرفة اإل

  .قاضي التحقيق وهدا قطعا هو كذلك لصالح المتهم

 إلقامة الدعوى هآثار األمر بأن ال وجالفرع الرابع: 
غتها وقت صدور قاف سيرها عند المرحلة التي بليهو إ 2إلقامة الدعوى هآثار بأن ال وج    

األمر، ويعني ذلك عدم اتخاذ إجراء الحق من إجراءات التحقيق، وعدم إحالة المتهم إلى المحاكمة 
 الستمرارويترتب على هذا األمر اإلخراج عن المتهم المحبوس مؤقتا، فقد زال السند القانوني 

 .يفية التصرف في األشياء المضبوطةحسب ، ويتعين أن يفصل هذا األمر في ك
 إلقامة الدعوى هوج المر بأقوة األأوال: 

حجيته إزاء سلطة التحقيق التي أصدرته، فال يجوز لها  ىألمر بأن ال وجه إلقامة الدعو ل  
ما لم يطرأ سبب إللغائه، ويعني ذلك أن أي إجراء تحقيق تتخذه بعد إصدارها هذا  الرجوع فيه

ذا أصدرت أمر إحالة بعد أمره إلقامة الدعوى كان أمر اإلحالة  ها بأن ال وجاألمر يكون باطال ، وا 
إلقامة الدعوى قوته إزاء القضاء الذي تقام أمامه الدعوى بعد سبق  هباطال ، ولألمر بأن  ال وج

 ذ تعد الدعوى غير مقبولة.إصدور األمر بأن ال وجود إلقامتها، 
 

       
 

                                                           
،دار 2000،ط103،107ص في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والمقارن،الجزء األول والثاني أحمد محجودة،أزمة الوضوح - 1

 .هومة للطباعة والنشر والتوزيع،بوزريعة،الجزائر
رؤوف عبيد "ضوابط تسبيب األحكام الجنائية وأوامر التصرف  "حجية األمر المقضي وقوته"، و ،أنظر بذلك عبد الحكم فوده - 2

 .1986، 3وط 2، طفي التحقيق"
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 نطاق قوة األمر بأن ال وجود إلقامة الدعوى وخصائصهاثانيا:  
يكتسب الحجية والقوة كاألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى، سواء صدور عن قاضي التحقيق 

عن النيابة العامة وسواء استند إلى أسباب قانونية أو إلى أسباب واقعية بل يجوزها كذلك القرار  أو
فتلتزم بها عتبارات المالئمة، وهذه القوة ذات نطاق عام ، إالذي تصدره النيابة العامة استنادا إلى 

النيابة العامة والمدعي المدني، ويلتزم بها المجني عليه من باب أولى، إذ ليست له ابتداء صفقة 
ذا  األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى إلى سبب عيني كعدم حصول  استندالخصم في الدعوى، وا 

ضرورة جميع الواقعة أو عدم خضوعها لنص تجريم أو خضوعها لسبب إباحة، فإنه يستفيد منه بال
 هالمساهمين في الجريمة، ولو كان منهم من لم يذكر المر صراحة، ويكتسب األمر بان ال وج

 .1إلقامة الدعوى هذه القوة، ولو لم يعلن لخصوم
وقوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى تتصل بالنظام العام، إذ تعني انتقاء شرط لقبول 

 -على ما قدمنا -قوة الحكم الجنائي التي تتصل نس الدعوى، وباإلضافة إلى ذلك فهي من ج
على اتصال قوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى بالنظام العام، وجوب أن  بالنظام العام، ويترتب

تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق صدور هذا األمر، وذلك من تلقاء نفسها، وجواز الدفع 
 .2بهذه القوة أمام محكمة النقض ألول مرة

 شروط قوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوىثالثا: 
الدفع بقوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى كسبب لعدم قبول هذه الدعوة إذا أقيمت على  

مر والدعوى الرغم من سبق صدور هذا األمر يتطلب وحدة الدعويين: الدعوى الذي صدر فيها األ
الشرط هو ذات ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم  التي يثور فيها الدفع بقوة هذا األمر. وهذا

البات كسب النقضاء الدعوى الجنائية، فيتعين وحدة أطراف الدعويين، ووحدة موضوعيهما، ووحدة 
وحدة األطراف أن يكون المتهم الذي صدر لمصلحة األمر بأن ال وجه  شتراطإسببيهما، ويقضي 

لدعوى التي يحتج بعدم قبولها، ويعني ذلك أنه ال إلقامة الدعوى هو نفسه الذي أقيمت ضده ا
 مر الذي صدر لمصلحة متهم آخر، ولو كان مساهما معه في ذات يجوز لمتهم أن يرفع بقوة األ

                                                           
 .701المرجع السابق، ص  ،محمود نجيب حسني - 1
 . 35"الحبس اإلحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري"، ص ن،حسن صادق المرصفاوي - 2
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فال يجوز  "عدم معرفة الفاعلين". ويترتب عل ذلك أنه إذا استند األمر بأن ال وجه إلى 1الجريمة
مر، فال ، ذلك أنه لم يكن مهتما حينما صدور األعليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به لمن ترفع

"أن تكون الواقعة  . ويقضي وحدة سببي الدعويين2يمكن أن يقال أن األمر صدور في شأنه
من أجلها هي بعينها الواقعة التي في شأنها األمر بأن ال وجه إلقامة  المطلوبة محاكمة المتهم

روف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها الدعوى، أما إذا كان لكل  واقعة ذاتية خاصة وظ
القول بوحدة السبب في كل منهما فال يكون لهذا الدفع محل"، وتطبيقها لذلك، فإنه إذا صدر األمر 
بأن ال وجه إلقامة الدعوى في شأن 'جريمة رشوة ' فليست له قوة في شأن الدعوى الناشئة عن 

عن البيان أن قوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى جريمة نصب أسندت إلى المتهم نفسه، وغني 
 في شأنه هذه الواقعة، ولو وصفته بوصف قانوني مختلف.

 إلغاء األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوىالفرع الخامس: 
نما يجوز 3ليست لألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى صفة مستقرة على مثال الحكم البات ، وا 

ا القانون، فإذا ألغي فقد زالت قوته وزالت بذاك العقبة التي كانت إلغاؤه بناء على أسباب حدده
حالة المتهم إلى القضاء،  تعترض استمرار سير الدعوى، وجاز اتخاذ إجراءات التحقيق في شأنها وا 
ويتضح بذلك الفرق بين قوة األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى وقوة الحكم البات فعلى حين تكون 

معلقة على شرط فاسخ، هو  -آخر في تعبير -فإن قوة األول موقوتة، بل إنها  قوة الثاني نهائية،
طروء سبب إللغاء األمر، ويتنسق هذا الفارق مع طبيعة التحقيق االبتدائي، فهو مؤقت من حيث 
 ما يخلص إليه من معلومات ونتائج، فوجب أن يتصف بذات الصفة قرار التصرف فيه. وأسباب 

 

                                                           
 ولكن إذا استند األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى  إلى سبب عيني، كعدم ارتكاب الجريمة أو عدم خضوع الفعل لنص تجريم - 1

أو سريان سبب إباحة عليه، فإنه ال يجوز أن يقرر عدم وجود إلقامة الدعوى بالنسبة ألحد المتهمين ويقرر في الوقت نفسه إقامتها 
 18؛ 1056ص  208رقم  20مجموعة أحكام محكمة النقض س  13/10/1969بالنسبة لمتهم آخر بذات الجريمة، أنظر نقض 

 431ص  100رقم  26س  1975مايو سنة  18؛  1056ص  208رقم  20نقض سمجموعة أحكام محكمة ال 1975مايو سنة 
 مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية للدكتور: محمود نجيب حسني.

مجموعة أحكام  1950أبريل سنة  24، 302، ص 251رقم  2مجموعة القواعد القانونية جزء  1931أبريل سنة  23نقض  - 2
 جع بذلك الدكتور محمود نجيب حسني: مجموعة أحكام محكمة النقض"."را 518، ص170رقم  1محكمة النقض س

جراءات الجزائية الجزائري،مقال منشور في مجلة محافظي محمود،ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون اإل - 3
 .48،ص4،2002دراسات قانونية،تصدر عن دار القبة للنشر والتوزيع الوادي،الجزائر،العدد
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لغاؤه  جديدة،ه إلقامة الدعوى ثالثة: ظهور دالئل إلغاء األمر بأن ال وج لغاء النائب العام له، وا  وا 
 .ستئنافهإبناء على 

 ظهور دالئل جديدة أوال:
نصت على إلغاء الضمني لألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى بناء على ظهور دالئل جديدة  
صدر بالنسبة إليه أمر من  المتهم الذي " 1من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 175المادة 

يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم نطرأ أدلة جديدة  قاضي التحقيق بأن ال وجه للمتابعة ال
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود واألوراق والمحاضر التي لم يكن عرضها على قاضي التحقيق 

 ."ار الحقيقةلتمحيصها مع أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة إلظه
 وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على أدلة جديدة.

وقد تطلب الشارع شرطيين إللغاء األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى استنادا إلى هذا السبب: ظهور 
ضاف إلى هذين الشرطين الدالئل الجديدة، وسبق على ذلك اكتمال تقادم الدعوى الجنائية مدته، وي

شرط ثالث إذا كان األمر صادرا عن قاضي التحقيق، هو أن تطلب النيابة العامة العودة إلى 
 التحقيق.

 الدالئل الجديدةثانيا: 
على غرار المشرع المصري، فأشار إلى شهادة الشهود  2ذكر الشارع أمثلة للدالئل الجديدة  

وهذه األمثلة لم ترد   3من ق إ.ج الجزائري 175ادة والمحاضر واألوراق األخرى طبقا لنص الم
على سبيل الحصر، فتأخذ حكمها جميع الدالئل األخرى، ويتعين أن يتوافر في هذه الدالئل التي 

 .وجدت غير كافية آو زيادة اإليضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة 

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66ر رقم األم - 1

 والمتمم.
، األستاذ علي 421، ص 1209، نقل 2، ميرل وافيتوك، ج407، ص 1082، رقم  3ج ،جارو ،أنظر أمثلة للدالئل الجديدة - 2

، 1954يناير سنة  18االستئناف في  320، ص 238رقم  ،مصطفى ، محمود محمود335، ص 616، رقم 1زاكي العربي:ج
 .24، ص3س  االستقالل،

جراءات الجزائية المعدل يتضمن قانون اإل 1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم - 3
 والمتمم.
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ا إلى المتهم، وال ، وعلى نسبته ويريد الشارع دالئل إبهام، أي دالئل على وقوع الجريمة
نما يكفي أن تكون دالئل مرجحة لها أمثلة الدالئل  ، ومن 1يتطلب أن تكون أدلة جازمة باإلدانة، وا 

ن لم تتضمن اعترافا كامال، و  –إلى ما ذكره الشارع-الجديدة  رتكاب ا  عبارات صدرت عن المتهم وا 
وثبوت أن المتهم الذي كان المتهم جريمة تالية مماثلة لجريمته التي صدرت في شأنها األمر، 

قل و ثبوت أن المتهم يجوز خارج البالد األشياء التي اتهم المحقق قد رجح جنونه هو مكتمل الع
 .2باختالسها

 ل جديدةئعتبار الدال إالضابط في ثالثا: 
لتقاء المحقق بها ألول مرة بعد إعتبار الدالئل جديدة بأنه "إمحكمة النقض في  قضت

 ويعني ذلك أن الدليل يعتبر جديدا في أحد الفرضيين: ،3بأن ال وجه إلقامتها" التقرير في الدعوى
 كتشف بعد صدور األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى.إ: أن يكون قد وجد أو األول
الدعوى ولكن لم يعرض  : أن يكون موجودا ومعلوما قبل صدور األمر بأن ال وجه إلقامةالثاني

ما إذا كان الدليل قد عرض على المحقق، فأعرض عنه أو تفحصه أ 4أي لم يلتق به،على المحقق
ال وجه إلقامة الدعوى،  بأنهإلغاء األمر  يجوزفلم يعطه القيمة التي كان يتعين إعطاؤها له، فال 

 . ستنادا إلى أنه تبينت له قيمته بعد أن فحصه أو أعاد فحصهإ
 الئل التي وجدت غير كافية أو ويتعين أن يكون من شأن الدالئل الجديدة " تقوية الد  

                                                           
دقيق لهذا اللفظ، وقد عبر الشارع الفرنسي عنها ويعني في ذلك أنه ال يشترط فيها أن تكون أدلة في المدلول الفني ال - 1

 . preuves، ولم يستعمل لفظ    chargeبلفظ

سوابق المتهم، ألن السوابق ال تعد أدلة على  وقضى أنه ال تعد أدلة جديدة إكتشاف،  467ص  ،أنظر نظام توفيق المجالي - 2
 24ص  3االستقالل س  1904يناير سنة  18ة  االستئناف في اإلدانة، ولكنها من الظروف المشددة بعد إثبات اإلدانة باألدل

 مصري.
 .815ص  197رقم  12مجموعة أحكام محكمة النقض المصري س 1962ديسمبر سنة  03نقض  - 3
ويعني ذلك أنه ال يشترط أن تكون الدالئل الجديدة الحقة في وجودها أو ظهورها أو اكتشافها على صدور األمر بأن ال وجه  - 4
نما يكفي أنها لم تعرض على المحقق، وقد استعمل الشارع الفرنسي تعبير " لم يكن في االستطاعة عرضها على إلقا مة الدعوى، وا 

(. وقد قضى في مصر بأن ذكر أسماء 406ص  1082رقم  2أدى ذلك إلى الغموض والخالف في الرأي )جارو جزءالمحقق" وقد 
بقيت مجهولة ما دامت لم تسمع فتعتبر دليال جديدا، هذا فضال عن أنه يعتبر دليال  شهود أثناء التحقيق ال يمنع من أن شهادتهم

جديدا عدول الشاهد عن أقواله التي أبداها في التحقيق، فال شيء يمنع من باب أولى من سماع شهود لم تأخذ أقوالهم بالمرة": 
 .182، ص 78المجموعة الرسمية رقم 1902ديسمبر سنة  27نقض
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يتصل هذا الشرط بعلة إلغاء األمر بان ال وجه إلقامة "المؤدي إلى ظهور الحقيقة زيادةاإليضاح
الدعوى، فقد صدر ألن المحقق قدر عدم كفاية األدلة. فإذا كان من شأن الدالئل الجديدة أن 

إلغاؤه، ويعني هذا الشرط أن  صارت األدلة كافية إلقامة الدعوى، فقد زال سند األمر، وجاز
الدالئل الجديدة قوامها عناصر إثبات يستمد منها االقتناع بحصول الجريمة ونسبتها إلى المتهم 
على نحو أقوى مما كانت تفيده الدالئل األولى، وسلطة التحقيق هي التي تقدر بأن للدالئل الجديدة 

مة الدعوى، وتراقب محكمة الموضوع هذا هذا الشأن، وأنها تجيز إلغاء األمر بأن ال وجه إلقا
التقدير وال تراقب محكمة النقض هذا التقدير، ولكن لها أن تتحقق من ظهور دالئل جديدة عقب 

وجه إلقامة الدعوى، إذ بغير ذلك يكون إلغاء األمر باطال، وتكون الدعوى غير األمر بأن ال 
 مقبولة.

ذا أقيمت الدعوى بعد إلغاء األمر بأن ال و  جه إلقامة الدعوى، فإن للمحكمة أن تستند إلى وا 
 .1األدلة القديمة والجديدة معا، إذ تندمج الفئتان، وتصيران كال غير متجزئ 

وال يجوز أن تتخذ إجراءات التحقيق من أجل تحري الدالئل الجديدة ،ذلك أن الدالئل يجب أن 
الدالئل الجديدة يجب أن تظهر تظهر أوال، ثم تتخذ بعد ذلك إجراءات التحقيق، ومؤدي ذلك أن 

ومع ذلك فإنه يجوز للضبطية القضائية أن تقوم بأعمال استدالل تستهدف تحري الدالئل  .2تلقائيا
 ويجوز ذلك لعضو النيابة العامة باعتباره مأمور ضبط قضائي. ،3الجديدة
ذا        ئل الجديدة تفترض ستند األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى إلى أسباب واقعية فإن الدالإوا 

ستند إلى أسباب إستند إليها األمر، أما إذا إوقائع من شأنها أن تضعف من حجية الوقائع التي 

                                                           
المتهم ال يكتسب باألمر بان ال وجه حقا بمحو األدلة التي كانت ضده قبل األمر المذكور ويمنع االحتجاج بها عليه، ذلك أن  - 1

نما الحق الذي يكسبه هو أال يحاكم على الجريمة المنسوبة إليه إال إذا تقوت تلك األدلة القديمة بأدلة جديدة فإذا تحقق الشرط  وا 
 1908مايو سنة  16مة وكونت مجموعا واحدا، للمحكمة أن تأخذ منه ما تبني عليه اقتناعها: نقض اختلطت األدلة الجديدة بالقدي

 .41، ص 19رقم  10المجموعة الرسمية س 
قضت محكمة النقض بأنه " يعد صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى قطعيا ال يجوز لها إعادة التحقيق ثانيا بدعوى أن تحقيقها  - 2

ألن إعادة التحقيق ال تكون إال بناء على ظهور دليل جديد، واليجوز الرجوع إلى الدعوى بتعيين الخبير ما لم األول كان ناقصا، 
يسبقه ظهور دليل جديد، ولو كان منشؤه وجود أدلة جديدة، بل كان الغرض منه إيجاد هذا الدليل، ألن المتهم ال يجوز أن يبقى 

المجموعة  1905الدعوى كلما وجدت النيابة تحقيقا ناقصا" نقض أول أبريل سنة  بعد قرار الحفظ مهددا دائما بالرجوع  إلى 
يونيه سنة  10، 24ص  13رقم  5المجموعة الرسمية س  1903أبريل سنة  11، انظر كذلك نقض 181، ص7الرسمية س 

 .416، ص 4االستقالل س  1905
 .214، ص 4االستقالل س  1905مارس سنة  18نقض  - 3
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ستند إليه، كما لو كان قد إفإن الدالئل الجديدة تفترض وقائع تنفي السبب القانوني الذي  ةقانوني
وغني عن البيان أنه ال  1رهنتقاء القصد الجنائي ثم ظهرت وقائع يستخلص منها توافإستند إلى إ

إلى دالئل جديدة التي صدر في شأنها األمر، ولو كان هذا  استنادإ مر بأن ال وجهلغاء األإيجوز 
 .2التكييف أشد

 ائيةز نتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجإظهور الدالئل الجديدة قبل الفرع السادس:
ائية بالتقادم، ذلك انه إذا ز ضي الدعوى الجتطلب الشارع أن تظهر الدالئل الجديدة قبل أن تنق

نقضت الدعوى لم يعد متصورا أن تتحرك مهما ظهر بعد ذلك من دليل، ويقاس على التقادم كل إ
نقضاء الدعوى، كوفاة المتهم، ولكن إذا كانت الواقعة التي صدر في شأنها األمر بان سبب آخر إل

دالئل جديدة تجعل منها جناية، وكان ذلك  ال وجه إلقامة الدعوى قد اعتبرت حجية، ثم ظهرت
قبل أن يستكمل تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية مدته، فإن إلغاء األمر بأن ال وجه 

  .3يكون جائزا

 طلب النيابة العامةأوال: 
األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى صادرا عن قاضي التحقيق فال يجوز إلغاؤه إال  إذا كان 
يجوز له إلغاؤه من تلقاء نفسه، وتعليل ذلك أن العودة  طلب النيابة العامة، أي أنه ال بناء على

هي تحريك الدعوى من جديد واستعمال لها، وهو ما تختص به النيابة العامة وال يجوز للمدعي 
، أما إذا كانت النيابة العامة هي التي أصدرت 4هاالمدني طلب ذلك، فالقانون لم يخوله استعمال

                                                           
1 -GArraud  , 111 , No ,1088 p 412                                            

 .444، ص 1، األستاذ عدلي عبد الباقي ج  320ص  238محمد محمود مصطفى ، رقم  نقال عن:

2 - GArraud , 111 , No ,1088 p 413 

 ، )المرجع السابق(.320ص  238محمد محمود مصطفى ، رقم 
 .386، ص 354المرجع السابق، رقم  ،د فوزية عبد الستار - 3

وتطبيقا لذلك فإنه ليس للمدعي المدني أن يطلب العودة إلى التحقيق، وكل ماله هو أن يجمع األدلة ثم يتقدم بها إلى النيابة  - 4
مة، أو في لكي تطلب العودة إلى التحقيق، ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز للمتهم أن يتقدم بأدلة جديدة تثبت عدم وجود جري

تعبير عام تؤسس براءته على وجه يحفظ عليه كرامته، ويطلب على هذا األساس العودة إلى التحقيق، ال يجوز ذلك: فطلب العودة 
إلى التحقيق هو مباشرة الدعوى، فال تختص به إال النيابة العامة، وباإلضافة إلى ذلك، فإن القانون حينما يتكلم عن أدلة جديدة، 

 ".418، ص 1093رقم  3ج  GArraudلة ضد المتهم: "جارو فهو يفترض أد
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أن تقرر من تلقاء نفسها  -عند ظهور الدالئل الجديدة -بأن ال وجه إلقامة الدعوى، فلهامر األ
 .1العودة إلى التحقيق

 إلغاء النائب العام ألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوىثانيا: 
من قانون اإلجراءات  211و 2من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية 181نصت المادتان 

ية على ما يلي: فالنسبة للمشرع الجزائري والذي خول بدوره سلطة إلغاء أمر بأن ال الجنائية المصر 
يتخذ النائب العام اإلجراءات  "على أنه 181وجه للمتابعة إلى النائب العام وفقا لنص المادة 
وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها  تهام بأال  نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة اإل

، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة 175حتوي على أدلة جديدة بالمعني الموضح في المادة ت
االتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمر بالقبض على المتهم 

 "إجراءات جنائية  211وذهب المشرع المصري على حد قوله في نص المادة  "أو إيداعه السجن
( في مدة الثالثة أشهر غي األمر المذكور)أي األمر بأال وجه إلقامة الدعوىب العام أن يلللنائ

التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدور قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة 
 ."منعقدة في غرفة المشورة، يحسب األحوال برفض الطعن المرفوع عن هذا األمر

 لنائب العام سلطة إلغاء األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوىعلة تخويل اثالثا:
ن ال وجه إلقامة الدعوى صادر عن النيابة العامة، ومن أتفترض هذه السلطة أن األمر ب

 .3مر صادر عن قاضي التحقيقثم فليس للنائب العام هذه السلطة إذا كان األ
قامة الدعوى مستندا إلى مجرد مر بأن ال وجه إلويستوي في مباشرة هذه السلطة أن يكون األ

تقدير عدم أهمية الواقعة، ويصدر اإللغاء تلقائيا أو بناء على نظام المدعي المدني أو المجني 
عليه، وتنحصر سلطة النائب العام في اإللغاء في نطاق الثالثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور 

 ستفاد من إي ال يظل المتهم الذي ستقرار القانوني، كعتبارات اإلإاألمر، وعلة هذا التحرير هي 

                                                           
لم يضع الشارع قيدا على عدد المرات التي يجوز فيها العودة إلى التحقيق بظهور الدالئل الجديدة، فيجوز أن تتعدد هذه المرات  - 1

 عتبرت جديدة.إإذا أعقب كل أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى ظهور دالئل 
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 2

 والمتمم.
 . 386، ص 354المرجع السابق، طعن رقم  ،فوزية عبد الستار - 3
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مر مهددا دائما بإلغائه، وهذه من ضمانات حقوق التقاضي في مصر أما المشرع الجزائري هذا األ
نتفت إفذكر ذلك مطلقا فلم يحدد ميعاد مؤقت إللغاء هذا األمر الذي يعد بدوره تهديدا للمتهم الذي 

  .1عنه أوجه المتابعة
ي اإللغاء إذا صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة وتنتهي سلطة النائب العام ف

الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب األحوال برفض الطعن المرفوع في هذا األمر، 
وعلة ذلك أن ترفض الطعن يعني تقدير القضاء صحة األمر، فال يجوز أن يكون للنائب العام 

النائب العام بصدور القرار برفض الطعن، ومن ثم التعقيب على قرار القضاء، وتنتهي سلطة 
كانت له هذه السلطة إذا طعن في األمر، ولكن لم يصدر بعد القرار برفض الطعن. و ال يجوز 
للنائب العام إلغاء هذا األمر إذا كان هو نفسه الذي أصدره، إذ ال تتوافر علة هذه السلطة، وهي 

ء النيابة العامة، وال يجوز له إلغاء هذا األمر إذا كان رقابة النائب العام على من دونه من أعضا
مصدر هو أقدم النواب العاملين المساعدين حين يباشر اختصاصات النائب العام إذ يعد كما لو 

 .2كان صادر عن النائب العام نفسه 
 المحاكمة بالتسريح أو بالبراءةالمطلب الرابع: 

، ويشتمل قرار 3الحال أوفي جلسة تالية ختتام المحاكمة يصدر القاضي حكمه فيإبعد 
ي الفقرة الحكمية القاضية ناثالمحكمة على قسمين: يتضمن القسم األول األسباب والتعليل، وال

وقد تنقضي مدة على الدعوى العمومية ،لتزامات المدنية أو بردهاباإل بالعقاب أو عدم المسؤولية أو
وفي حالة إعالن براءة  حالة فإنها تسقط بمرور الزمنتخاذ أي إجراء قانوني فيها، وفي هذه الإدون 

المشتكي عليه )المدعى عليه(، أو عدم مسؤوليته أو سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، فما 
                                                           

جراءات يتضمن قانون اإل 1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  من175المادة - 1
 جزائية المعدل والمتمم.ال

. ولكن للمحامي العام إلغاء األمر 943، ص 231رقم  9مجموعة أحكام محكمة النقض س  1958نوفمبر سنة  18نقض  - 2
 بأن ال وجه إلقامة الدعوى الصادر من أحد أعضاء النيابة الذين يتبعونه؟ نعتقد أن له ذلك.

جميع حقوق واختصاصات النائب العام، فهو نائب عام في حدود اختصاصه  من قانون السلطة القضائية 25فقد خولته المادة  
 42رقم  3مجموعة أحكام محكمة النقض س  1951أكتوبر  29اإلقليمي، ومن ثم له اختصاصاته الذاتية في حدود إقليمه: نقض 

 .105ص 
هذا التعديل،بحث مقدم في ندوة القضاء عبد القادر وشان،سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة ومتى يجب تنبيه الدفاع ل - 3

 .53،ص1994العسكري،الجزائر،جوان
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وهذا ما سنبحثه في هذا المطلب وندرس ما سيؤول ، هو مصير الحبس المؤقت في هذه الحاالت
 :إليه الحبس المؤقت وذلك في فرعين

 نتهاء الحبس المؤقت بالحكم بالبراءة أو عدم المسؤوليةإ :ولالفرع األ 

 ماهية البراءة وعدم المسؤوليةأوال: 

يجب أن نفرق بين الحكم بالبراءة، والحكم بعدم المسؤولية ولو أن النتيجة واحدة، وهي عدم 
ففي ،المادية الحكم على المشتكي عليه )المدعى عليه( بأية عقوبة، سواء سالبة للحياة أو الحرية أو

حالة الحكم بالبراءة تكون فيها األدلة غير قائمة، أو غير كافية لإلدانة ويتقرر الحكم بعدم 
فإذا ،المسؤولية، إذا ثبت أن الفعل الذي قام به المدعى عليه ال يؤلف جرما أو ال يستوجب عقابا

فتحكم حينئذ بالبراءة.  حق المدعى عليه أو منعدمة إطالقافي تبين للمحكمة أن األدلة غير كافية 
ولكن إذا تبين أن الفعل ال يؤلف جرما جزائيا، أي يكون الفعل الذي قام به المدعى عليه مباحا، 
أو أنه ال يتحقق عليه عقابا فتحكم المحكمة بعدم المسؤولية، وهذا المبدأ أخذت به جميع 

 .1التشريعات الجزائية

ة على نإذا لم تقم البي  » أنه:  على 2نيمن قانون أ.م.ج األرد 147/4فقد نصت المادة 
ذا ، «ي عليه من الجريمة المسندة إليهالواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الضنين أو المشتك وا 

ين بريء منه، قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت يتبين أن الفعل ال يؤلف جرما، أو أن الظن
ونصت ؛نون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن قا 178براءته. وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا تبين للقاضي أن األدلة » :أنه 3من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني 197كذلك المادة 
كذلك ؛«على إسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم بإعالن براءته

يد إذا وجدت المحكمة أن األدلة المتوافرة في ملف من القانون اللبناني الجد 196نصت المادة
ذا وجدت أن الفعل المسند إلى المتهم ال ؛و الدعوى ال تكفي لتجريم المتهم فتقضي بإعالن براءته ا 

 يؤلف جريمة أو ال يستوجب عقابا فتقضي بكف التعقبات عنه.

                                                           
       24،المؤرخة في 84المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2006ديسمبر  20المؤرخ في 23-06القانون المادة األولى من- 1

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66،المعدل لألمر رقم 43،السنة 2006ديسمبر 
 م.2001لسنة  16م المعدلة بالقانون رقم 1961لسنة  9رقم  2قانون أ.م.ج األردني - 2
 .2001لسنة  326قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم  - 3
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ذا تبين إ» من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على  132كما نصت المادة 
لقاضي التحقيق أن الفعل ال يؤلف جرما أو أنه لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه إياه تقرر 

إذا تبين أن الفعل ال »من نفس القانون السوري على  197وأيضا جاء بالمادة ؛«منع محاكمته
و أعلنت يؤلف جرما أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أ

من قانون اإلجراءات الجنائية المصري إذ جاء فيها  304وعلى نفس المبدأ نصت المادة ؛«براءته
 .1«إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون ال يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم»

 الحكم بالبراءة أو عدم المسؤوليةنتيجة ثانيا: 

دعى عليه فورا عند إعالن براءته أو عدم مسؤوليته في تأمر المحكمة بإطالق سراح الم 
وهذا المبدأ ،لم يكن موقوفا لسبب آخر، ولو تبين خالل المحاكمة أنه متهم بتهمة أخرىماحال 

أخذت به جميع التشريعات، ونصت على ذلك صراحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
 ؤقتا موقوفا لديها إذ البد من إطالق سراحه. ويفهم ذلك من خالل النص م،)اإلجراءات الجنائية(

إذا تبين للقاضي أن  2من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني 197لقد نصت المادة 
األدلة على إسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى فيها غير كافية فيحكم بإعالن براءة 

 هذا األخير ويطلق سراحه فورا إذا كان موقوفا.

من نفس القانون اللبناني إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل المدعى  198ما نصت المادة ك
به ال يؤلف جرما جزائيا أو أنه يعفى من العقاب، أو غير معاقب عليه بالحبس، أو أن الصفة 
الجرمية زالت عنه لسبب من أسباب زوالها، أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب سقوطها 

 التعقبات في حق المدعى عليه، ويطلق سراحه فورا إذا كان موقوفا. فيحكم بإبطال

ومن نص المادتين السابقتين نجد أنه يجب على القاضي إطالق سراح الموقوف في حالة 
 حكم بالبراءة، أو الحكم بعدم المسؤولية )إبطال التعقبات(.

 

                                                           
 .703ص  ،المرجع السابق ،محمود نجيب حسني - 1
 .2001لسنة  326قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم  - 2
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طالق سراح الموقوف ال يتوقف على وهناك حالة ه، أي شرط لتنفيذ قرار إطالق سراح وا 
أخرى يطلق سراح المدعى عليه فورا، إذا كان موقوفا وذلك إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل 
يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض إذا طلبه، وعليه أن يقرر إطالق سراح 

ناني الجديد من القانون اللب 199وهذا ما نصت عليه المادة عى عليه فورا إذا كان موقوفا، المد
 .1سالف الذكر

من قانون أصول المحاكمات الجزائية والخاصة بالحكم الصادر من  238كما نصت المادة 
المحاكم البدائية في القضايا الجنائية، على وجوب إطالق سراح المتهم فورا ما لم يكن موقوفا لداع 

كما نص المشرع السوري على نفس ة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته ؛آخر إذا قضت المحكم
المبدأ وهو إطالق سراح الموقوف فورا في حالة الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية. وهذا ما نجده 

إذا »الفقرة أ والخاصة بالحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي جاء فيها  312في نص المادة 
 .2«كن موقوفا لداع آخرقضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في حال ما لم ي

ولم يأت المشرع السوري بنص مماثل إذا صدر الحكم من المحاكم البدائية، ولكن إذا 
أعلنت براءة المدعى عليه أو عدم مسؤوليته وكان موقوفا، فيجب في هذه الحالة إطالق سراحه 

اءته أو عدم فورا. وهذا تمشيا مع مبدأ العدالة بوجوب إطالق سراح الموقوف في حالة إعالن بر 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية  312/1مسؤوليته. وكذلك قياسا على ما جاء بنص المادة 

 إذا تبين أن »بشأن الحكم الصادر من المحاكم البدائية على أنه  198وقد نصت المادة ؛السوري

 

                                                           
إذا قضى القاضي المنفرد بالبراءة »فقرة على  220، نصت المادة 1948نون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة وفي قا - 1

وأكدت المادة «. أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه
إذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف »لى من نفس القانون على ذلك، إذ نصت ع 236
 .1«الحكم

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.  238، 313، 312أنظر المواد  - 2
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نت براءته الفعل ال يؤلف جرما عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعل
 .1«وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض

يعاقب  لهذا فإن المحكمة تحكم ببراءة المتهم إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون ال
ويجب أن يفرج عن المتهم إن كان محبوسا حبسا مؤقتا من أجل هذه الواقعة وحدها. وهذا  ،عليها

 ن قانون اإلجراءات الجنائية المصري.م 3042ما نصت عليه المادة 

من القانون المصري نفسه، على أن يفرج في الحال عن المتهم  465كما نصت المادة 
 .ا إذا كان الحكم صادرا بالبراءةالمحبوس مؤقت

 "التقادم" نتهاء الحبس المؤقت بمرور الزمنإ:الفرع الثاني

قوع الجريمة، دون اتخاذ أي إجراء إذا انقضت مدة معينة من الزمن حددها القانون على و 
قانوني لتحريك الدعوى الجزائية أو مباشرتها، فإن الدعوى الجزائية تسقط بمرور الزمن. وال يمكن 

 ويرتكز مبدأ مرور الزمن على عدة اعتبارات.ريكها بالنسبة لنفس الفعل الجرمي، بعثها أو تح

 نسيان الجريمة أوال:

ن على ارتكاب الجريمة زالت أثارها من أذهان الناس، إذا مضت فترة طويلة من الزم   
ونصبح مصلحة المجتمع في توقيع العقوبة غير مجدية، ألن الهدف منها كان تهدئة السخط العام 
رضاء شعور العدالة، وهذا األمر لم يعد قائما ألنه تالشى بمرور الزمن، والجريمة تصبح في  وا 

 .3عالم النسيان

 
 
 

                                                           
سالفة  312/1لم تنص صراحة على إطالق سراح المدعى عليه في الحال كما جاء في نص المادة  198ونجد أن المادة  - 1

الذكر، يكفي لصحة الحكم بالبراءة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة، مما ال حاجة معه للجزم واليقين 
 بهذه البراءة. هذا بخالف حكم اإلدانة، فإنه يأتي خالفا لفرضية البراءة مما يتعين معه أن يبني على الجزم واليقين

 .1972لدستورية للحريات الشخصية في الخصومة الجنائية"، مجلة مصر المعاصرة، أبريل "الضمانات ا ،أحمد فتحي سرور - 2

يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  6المادة  في إنقضاء الدعوى العمومية،أنظر  - 3
 .، السالف الذكريتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966
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 اإلهمالثانيا: 

)إذا كانت الدعوى  1أهملت النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي أو المشتكي إذا   
الجزائية تتوقف في تحريكها على شكوى من المشتكي( في تحريك الدعوى الجزائية مدة طويلة، فال 
يحق لهم ممارسة هذا الحق فيما بعد، ألن من أهمل في ممارسة حقه ال يحق له المطالبة بحماية 

 بواسطة القضاء.هذا الحق 

 القانوني ستقراراإل: اثالث

ستقرار القانوني في المجتمع، إذ من الخطر أن يبقى المجتمع إن مرور الزمن مهم لإل   
ويبقى المشتكى عليه مهددا بالجريمة فترة طويلة، ويبقى  ،مضطربا مدة طويلة بالجريمة التي وقعت

ستقرار القانوني في المجتمع ن ضرورة اإلولهذا فإ ،ضطرابتحت تأثيرها في جو من الخوف واإل
ومن األفضل عند مضي المدة عدم إثارة الماضي وأحقاده، حيث  ،تقضي بإسقاط الدعوى الجزائية

 أن الهدف من العقاب يصبح ليس ذا قيمة.

نتقد بكاريا وبنتام وبعض الفقهاء مبدأ مرور الزمن ألنه يسمح لبعض المجرمين الخطرين ا  و   
يع العقوبة عليهم بسبب خبرتهم في التمرس على وسائل اإلفالت من المالحقة التنصل من توق

 .2والتواري عن األنظار
، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء 3ومرور الزمن في الدعوى الجزائية من النظام العام  

ارته في أية نفسها ولو لم يثره المدعى عليه )المشتكى عليه(. إذ ال يجوز التنازل عنه، كما يمكن إث
 مرحلة من مراحل الدعوى.

بما أن الدعوى الجزائية تسقط بمرور الزمن إذا لم تحرك خالل مدة معينة. كذلك العقوبة   
المحكوم بها نهائيا تسقط بمرور الزمن إذا لم تنفذ خالل مدة معينة. والمشرع جعل مدة سقوط 

ألن الحكم في الدعوى يسجل نهائيا  العقوبة بمرور الزمن أطول من مدة سقوط الدعوى الجزائية،
 الجريمة، ويحدد بصفة قطيعة العقوبة. وجعل مدة سقوط العقوبة متناسبة مع جسامتها.

                                                           

 .3،1993العدد ،24،ص،مطبعة رويبة،الجزائر،المجلة القضائية1997رصد الوطني لحقوق اإلنسان،التقرير السنوي الم - 1
،دار هومة 2000،الجزء األول والثاني،ط103،صأحمد محجودة،أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والمقارن - 2

 23يثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد من طرف القمة العربية السادسة عشر،بتاريخ الم؛للطباعة والنشر والتوزيع،بوزريعة،الجزائر
 بتونس 2004مايو 

 .164، دار النهضة العربية، ص 1982، 2"قانون التنظيم الدولي"، )النظرية العامة(، ط ،صالح الدين عامر - 3
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أخذ المشرع اللبناني بمبدأ سقوط الدعوى الجزائية بمرور الزمن: وبالتالي فإن الحبس المؤقت يسقط 
ذا أوقف المدع ى عليه مؤقتا بسبب هذه الدعوى، بمرور الزمن أيضا بسقوط الدعوى الجزائية، وا 

 .فيجب أن يطلق سراحه فورا  
إذا تبين للقاضي »إذ جاء فيها  1اللبناني قانونالمن  198/1وهذا ما نصت عليه المادة   

قاب أو غير معاقب عليه المنفرد أن الفعل المدعى به ال يؤلف جرما جزائيا أو أنه معفى من الع
الدعوى سقطت لسبب من ه لسبب من أسباب زوالها أو أن عنالصفة الجرمية زالت بالحبس أو 

 «.أسباب سقوطها فيحكم بإبطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا إذا كان موقوفا
من قانون أصول  130وأخذ المشرع األردني بنفس المبدأ: إذ نصت الفقرة من المادة   

مدعى العام أن الفعل ال يؤلف جرما، أو أنه لم يقم إذا تبين لل»المحاكمات الجزائية األردني على 
دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو 

 «.العام، يقرر في الحالتين األولى والثانية إضبارة الدعوى فورا إلى النائب العام
راح المشتكى وى العامة تسقط، وبالتالي يجب أن يطلق سوفي حالة أن الجرم سقط بالتقادم فإن الدع

إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب »على هذا نصت نفس المادة عليه إذا كان موقوفا،و 
عليه خالل ثالثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك 

 «.كى عليه إذا كان موقوفاالقرار ويأمر بإطالق سراح المشت
من قانون أصول المحاكمات  133وأيضا نصت المادة على ذلك الفقرة الرابعة من المادة   

إذا وجد النائب العام أن الفعل ال يؤلف جرما، أو أنه لم يقم دليل »إذ جاء فيها  2الجزائية األردني
ية. أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن األدلة غير كاف

بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعى العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحاالت 
الثالث األولى. وفي الحاالت األخرى يسقط الدعوى العامة ويأمر بإخالء سبيله إذا كان موقوفا ما 

 «كن موقوفا لسبب آخرلم ي
 

 

                                                           

 .2001لسنة  326قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم  - 1

 ،السالف الدكر.2001لسنة  16لمعدل بالقانون رقم ا 1961لسنة  09ق.إ.م األردني رقم  - 2
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 المطلب الخامس

 اإلفراج عن األجنبي شروط 

وقد اشترط القانون الجزائري لإلفراج عن األجنبي بتقديم كفالة وذلك في جميع الحاالت التي 
 ال يكون فيها اإلفراج بقوة القانون، على أن تتضمن هذه الكفالة ما يلي:

 مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم.  - أ

 يانه:أداء ما يلزم حسب الترتيب اآلتي ب  - ب

 المصاريف التي سبق أن قام بدفعه المدعي المدني. -1

 المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية. -2

 الغرامات.  -3

 المبالغ المحكوم بردها.  -4

 التعويضات المدنية.  -5

 132المادة لمخصص لكل جزء من أجزاء الكفالة على أن يحدد قرار اإلفراج المؤقت المبلغ ا
 .1.ج.الجزائريإ

و جدير بالمالحظة أن الضمانات سالفة الذكر التي طلبها المشرع الجزائري من ومما ه
األجنبي المفرج عنه مؤقتا، لم يطلبها من المواطن الجزائري. ونرى أن السبب في ذلك هو خوف 
المشرع الجزائري من هروب المتهم األجنبي من األراضي الجزائرية إلى أي بلد آخر ولهذا اشترط 

 الة الضمانات سالفة الذكر.أن تتضمن الكف

بأن   2من مجلة اإلجراءات الجزائية 86من الفصل  3كما اشترط المشرع التونسي في الفقرة 
ال يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إال بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها 

 عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:

 
                                                           

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  - 1
 .، السالف الذكروالمتمم

 ،السالف الدكر.26/11/1987المؤرخ في  1987لسنة  70ون عدد اإلجراءات الجزائية التونسي نقح بالقانقانون  - 2
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 كمة.اتخاذ مقر له بدائرة المح - أ

 عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إال بشروط معينة. - ب

 منعه من الظهور في أماكن معينة. - ت

 إعالمه لقاضي التحقيق بتنقالته ألماكن معينة. - ث

   التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك واالستجابة لالستدعاءات الموجهة له من السلطة فيما  - ج
 له مساس بالتتبع الجاري ضده.

 :1ترط أن تضمن الكفالة التي يقدمها المظنون فيه المفرج عنه مؤقتا ما يليكما يش

 إحضار ذي الشبهة لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم. -أوال
 دفع ما سيذكر على الترتيب التالي: -ثانيا
 الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي. -1
 الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة. -2

 الغرامات. -3

 المبحث الثالث             
 ثارهآو  اإلفراجستئناف طلب إضمانات           

 وهذا المبحث كغيره من المباحث السابقة قسمناه إلى خمس مطالب وهي كاآلتي:  
 ستئناف أوامر قاضي التحقيق.إضمانات  المطلب األول:
 مهلة إستئناف طلب اإلفراج. المطلب الثاني:
 عن باإلستئناف.إجراءات الط المطلب الثالث:
 ثار اإلستئناف.آ المطلب الرابع:

 مبررات إعادة حبس المتهم مع تسبيب األمر بذلك. :المطلب الخامس
 

 

 

                                                           

يتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66رقم  من األمر 132أنظر المادة  - 1
 .، السالف الذكراإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم
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 المطلب األول

 ستئناف أوامر قاضي التحقيقإضمانات 

المصري والجزائري إجراءات الرقابة على ما يصدره قاضي التحقيق من  نظم التشريعين  
 .ضدون النق 1ائية، حيث أجازالطعن فيها بطريق االستئنافز ة الدعوى الجن ال وجه إلقامأأوامر ب

دعوى ن ال وجه إلقامة الأستئناف في األوامر بكما أجاز القانون المصري الطعن باإل 
هذا وقد أوضح القانون من له حق ؛2بوصفها سلطة التحقيق األصليةالصادرة من النيابة العامة 

، كما عنى ببيان إجراءات الطعن باالستئناف من حيث التقرير ستئناف في األوامرالطعن باإل
  بالطعن ووجوب تقديمه في الميعاد.

ستئنافية التي اإلجراءات التي قررها القانون، فإن الجهة اإلبعد إقامة االستئناف بالشكل و  
 ته يرفع إليها الطعن باالستئناف، تتولى الفصل في هذا االستئناف من حيث الشكل ، فإذا قبل

 .3ن وجه المطعون فيه أمامها أو بإلغائهأما بقرار بتأييد األمر بإشكال تفصل في موضوعه 

                           

                                                           
عن بالنقض األمر ال وجه قائما، إلى أن صدر التعديل التشريعي ظل حق النائب العام وكذلك المدعى بالحق المدني في الط -1

 والذي بمقتضاه تم إلغاء نظام مستشار اإلحالة من أساسه واسند اختصاصه إلى المحامي العام. 1981لسنة  170األخير رقم 

والتي  212المادة والمنظمة للطعن بالنقض في أوامر مستشار اإلحالة كما ألغيت  196إلى  193وقد ألغيت المواد من 

كانت تنظم الطعن بالنقض في األوامر الصادرة من مستشار اإلحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة 
برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في األمر الصادر من النيابة العامة بان ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية؛  

، فانه طبقا للوضع الحالي في التشريع اإلجرائى المصري ال يجوز الطعن بالنقض في األوامر بان ال وجه إلقامة وبناء على ذلك
الدعوى الجنائية أيا كانت جهة التحقيق التي أصدرتها،أي سواء كانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وأصبحت الوسيلة الوحيدة 

بتدائي من أوامر بان ال وجه إلقامة الدعوى يي الطعن فيها باالستئناف، وعلى أن يرفع للتعقيب على ما تصدره سلطة التحقيق اال
 يذا االستئناف إلى المحكمة الجنح المستأنفة.

عبد الفتاح مراد، "أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيها"، الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق  - 2
 .424الرسمية، ص

ن ال وجه صادرا في جناية فيرفع االستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في أعقدة في غرفة المشورة)االتهام( إال إذا كان األمر بمن
 ،غرفة المشورة في الجنح أو الجنايات  -والقرارات الصادرة من الجهة اإلستئنافية –وعلى نحو ما أوضحنا من قبل  ،غرفة المشورة

والمعدلة  ،من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 167ئية وبحسب ما أشارت إليه الفقرة األخيرة من المادة في جميع األحوال نها
 ومن ثم فانه ال يجوز الطعن فيها بالنقض. -1981لسنة  170بالقانون رقم 
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المناط في كل طعن قضائي، بحيث يتعين أن يكون  يبدو جليا أن الصفة والمصلحة هما
 وجه إلقامة ن الأستئناف في األمر بللطاعن صفة ومصلحة مباشرة عند تقديمه للطعن باإل

ائية في كافة مراحلها هي ة بوصفها األمينة على الدعوى الجز وتعد النيابة العام،1الدعوى الجنائية
ن ال وجه إلقامة الدعوى الصادر من أالطرف األول الذي تثبت له المصلحة للطعن في األمر ب

أو بوصفه جهة  قاضي التحقيق بوصفه جهة التحقيق األصلية في أول درجة في القانون الفرنسي
 ستئنافية في القانون المصري. التحقيق اإل

صفة الخصم في الدعوى هو الطرف  ابتداءإكتسب إكما يعد المدعى بالحق المدني الذي  
سواء  -اآلخر الذي تتوافر له المصلحة المباشرة للطعن في األمر بان ال وجه إلقامة الدعوى

ث يترتب على هذا األمر اإلضرار بمصالحه حي -صدر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة
 المدنية.

ائية ال ز ن ال وجه إلقامة الدعوى الجأستئناف في األمر بن الطعن باإلإوبناء على ما تقدم ف 
النيابة العامة: في أحوال صدور األمر  يقبل إال من صاحب الصفة والمصلحة فيه وهما طرفان:

المدعى بالحق المدني سواء في أحوال صدور  ؛وقن ال وجه إلقامة الدعوى من قاضي التحقيبأ
 ن ال وجه من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة كما في مصر.األمر بأ

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

 الصفة. ،حةالمصل،من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري، التي تشترط في رفع الدعوة: األهلية 459المادة  - 1
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 طعن النيابة العامة: الفرع األول

أن تستأنف كل ما يصدره قاضي التحقيق من  ،سواء في مصر أو في فرنس ،للنيابة العامة   
من قانون  161وهو ما قررته صراحة المادة ،ال وجه إلقامة الدعوى ن أومن بينها األمر ب -أوامر

 اإلجراءات الجنائية المصري.

نه للنيابة العامة أن تستأنف ولو أإجراءات مصري على  161فمن ناحية فلقد نصت المادة  
لمصلحة المتهم جميع األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على 

 .1الخصومطلب 

ويملك النائب العام في مصر الطعن في األمر بان ال وجه الصادر من قاضي التحقيق  
، ما دام أن الميعاد الطعن ال يزال قائما، ذلك ه وكيل النيابة أو المحامي العامحتى ولو وافق علي

زال فيه ميعاد ن ال وجه في الوقت الذي ال يأأن موافقة المحامي العام أو وكيل النيابة على األمر ب
الطعن قائما هو بمثابة تنازل عن حق الطعن، وال يوجد ما يحول دون قيام النائب العام بالطعن 

ستمرار رقابة النائب العام في هذا األمر، إذ أن الموافقة من العضو األدنى درجة ال تمنع من اإل
 على قرارات قاضي التحقيق في هذا الشأن.

 لحق المدنيطعن المدعى با :الفرع الثاني

إذا كانت النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع يحق لها أن تستأنف جميع األوامر القضائية 
نظرا لما  –ائية أن ال وجه إلقامة الدعوى الجز ومن بينها األمر ب -الصادرة من قاضي التحقيق

ما لها من صفة ، ل2سواء أكانت في صالح المتهم أو غير صالحه ،تنشده من الوصول إلى الحقيقة
ستئناف األوامر القضائية الصادرة من إستعمال هذا الحق العام في إخاصة ال يخشى معها من 

قاضي التحقيق، فان األمر يبدو خالف ذلك بالنسبة للمدعى المدني، فأساس تخويله حق الطعن 

                                                           
، 1972"الضمانات الدستورية للحريات الشخصية في الخصومة الجنائية"، مجلة مصر المعاصرة، أبريل  ،أحمد فتحي سرور - 1

 .312ص

 .404ص  220حسن صادق المرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنائية ، المرجع السابق، رقم  - 2
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لعامة كما سواء كان صادرا من قاضي التحقيق أو النيابة ا -ن ال وجه ستئناف في األمر بأإلبا
 .1يتوقف على مدى إلحاق هذا األمر بأضرار تصيب مصالحه المدنية -في مصر

  بتدائي سوى الوصولدعائه المدعى بالحق المدني أمام سلطة التحقيق اإلإوال يقصد من  
ذا قررت سلطة التحقيق عدم وجود وجه إلقامة  إلى قرار بإحالة المتهم أمام المحكمة المختصة، وا 

نها بهذا األمر الصادر منها ترتب ضررا مباشرا بمصالح المدعى بالحق المدني مما الدعوى ، فإ
بتداء صفة الخصومة باستيفاء إجراءات إطالما توافرت له  2يكون له مصلحة للطعن في هذا األمر

 . 3مكررا إجراءات 199/4و 67/3دعاء بالحق المدني وفي القواعد المقررة قانونا طبقا للمواداإل

ن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية الصادر من أبالحق المدني أن يستأنف األمر ب وللمدعى
وهذا هو قررته صراحة  -كما في مصر -المحقق سواء كان قاضي التحقيق أو النيابة العامة 

 . 4من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 210و 162المواد

والمعدلة -قاضي التحقيق  بشان-إجراءات مصري 162فمن ناحية فلقد نصت المادة  
 للمدعى بالحقوق المدنية استئناف األوامر الصادرة من »نه أعلى  1972لسنة 107بالقانون رقم 

 

                                                           

 . 547المصري، المرجع السابق ص  مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون، رؤوف عبيد  -1

تعليق على الحكم السابق، ، ، حسن صادق المرصفاوي943ص  331رقم  9مجموعة األحكام س  18/11/1958نقض  - 2
وما  1220ص 1958العددان السادس والسابع، السنة الثامنة والثالثون سنة ،بشان اختصاصات المحامي العام، مجلة المحاماة

 .320، المرجع السابق ص و طارق سليم ؛بعدها
3

ويالحظ أن طعن المدعى بالحق المدني في األمر بأال وجه إلقامة الدعوى االستئناف ينصرف إلى الدعوى الجنائية مع المدنية  -

على خالف قاعدة انصراف اثر طعن المدني في األحكام إلى دعواه المدنية فحسب، ذلك أن يذا األمر ال يتضمن قضاء في 
الدعويين، إنما يو مجرد تقدير مبدئي لحكم القانون أو الكفاية الدالئل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى  موضوع أي من

مرحلة المحاكمة ، فإذا ألغى األمر وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الموضوع وجب أن تشمل اإلحالة موضوع الدعويين مما.راجع 

 .321الدكتور طارق سليم المرجع السابق ص 
من قانون اإلجراءات تخوالن المدعى المدني حق الطعن في القرار بان ال وجه الصادر من قاضي  210و 162المادتان  - 4

للمدعى بالحقوق المدنية استئناف األوامر الصادرة من قاضي  »وجاء فيهما: 210أو عن النيابة العامة، المادة 162التحقيق المادة 
وجه إلقامة الدعوى إال إذا كان األمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو  التحقيق، أو النيابة العامة، بان ال

من قانون  123احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة
 «العقوبات
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من قانون اإلجراءات  210قاضي التحقيق بان ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية وهو ما ذكرته المادة
 الجنائية بشان النيابة العامة.

 المطلب الثاني

 لب اإلفراجستئناف طإمهلة 

 ستئنافميعاد اإل :الفرع األول

ن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أفي األمر ب -ستئنافباإل –يتعين أن يتم التقرير بالطعن   
 .1اخالل المدة المقررة قانون

ن ال أفي حالة صدور األمر ب-وأوضحنا من قبل أن المستأنف قد يكون هو النيابة العامة 
ضي ن ال وجه من قاأسواء صدر األمر ب -أو المدعى بالحق المدني -وجه من قاضي التحقيق 

ستئناف المقرر قانونا لكل منهما وذلك على وسوف نوضح ميعاد اإل التحقيق أو من النيابة العامة،
 النحو التالي:

 ستئناف النيابة العامةإميعاد  أوال:

يام كقاعدة بالنسبة أموعد عشرة ستئناف بالنسبة للنيابة العامة بحدد المشرع المصري ميعاد اإل 
 لجميع األوامر الصادرة من قاضي التحقيق

عدا األمر باإلفراج عن المتهم في جناية  -ن ال وجه إلقامة الدعوىأبما فيها األمر ب -1
 إجراءات. 166المادة -فيكون الميعاد هو أربع وعشرين ساعة

 

 ستئناف المدعى بالحق المدنيإميعاد ثانيا: 
 -ستئناف بالنسبة للمدعى بالحق المدني بعشرة أيام في التشريع المصريإلتحدد ميعاد ا 

إجراءات أو من النيابة  166ن ال وجه صادرا من قاضي التحقيق طبقا للمادةأسواء كان األمر ب
 .2إجراءات 210/2العامة طبقا 

                                                           

صفر  18المؤرخ في  155 -66األمر رقم  من174-170قيق،المواد منفي إستئناف أوامر قاضي التح القسم الثاني عشر، -1

 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر. 1966يونيو  08الموافق   1386
 .844ص 476حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة المرجع السابق رقمأ -2
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و ن ال وجه إذا كان المستأنف هأستئناف من تاريخ صدور األمر بهذا ويبدأ ميعاد اإل 
ن اإلعالن ليس إومع ذلك ف 1النيابة العامة، وبيداء من تاريخ إعالنه بالنسبة للمدعى بالحق المدني

ن ال وجه أن ال وجه ومن ثم ال يترتب على عدم اإلعالن باألمر بأإجراء جوهريا لصحة األمر ب
بحيث ستئناف أي بطالق ، وكل ما يترتب على عدم اإلعالن هو تأخير بداية سريان ميعاد اإل

 2عتبارا من يوم حصول اإلعالنإيجري هذا لميعاد 
 تئناف إلى أطراف الخصومة اآلخرينسمدى تخويل حق اإل: الثانيالفرع 

ال يبدو أي شك في حرمان كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن في القرار  
وض إلى تخويل المتهم حق بان ال وجه ألنهما ال يستفيدان منه.ولكن تبدو الفائدة في بعض الفر 

وهذا ما يقال بالنسبة ألوامر اإلحالة ،ستئناف من بعض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيقاإل
تجاه السائد في فرنسا أن حقوق المتهم غير معرضة للخطر في حالة فرغم اإل ،الصادرة عنه

من إثبات براءته أمام  نه محتفظ دائما بالوسائل التي يتمكن بهاأاإلحالة إلى قضاء الحكم حيث 
تهام  ورفضت األخير هذا القضاء، فضال عن انه إذا استأنف المتهم قرار اإلحالة أمام غرفة اإل

 . 3ستئناف بتأييد أمر اإلحالة فان موقفه سيكون حرجا أمام محكمة الموضوعهذا اإل
  

 

                                                           

إجراءات مصري في فقرتها الثالثة ضرورة إعالن المدعى بالحقوق المدنية باألمر بان ال وجه  154وجبت المادة ولذلك أ -  1
ذا كان قو توفى يكون اإلعالن لورثته جملة في محل إقامته، وهو ما أوجبته أيضا  إلقامة الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق، وا 

إجراءات  183صدور األمر بان ال وجه من النيابة العامة، ولقد أو جبت أيضا المادة حال –إجراءات في فقرتها الثالثة  209المادة
فرنسى في فقرتها الثالثة ضرورة إعالن المدعى بالحقوق المدنية بجميع القرارات الصادرة من قاضي التحقيق والتي يجوز له الطعن 

ع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.والدكتور طارق سليم ومن بينها القرار بان ال وجه وذلك في خالل أرب -فيها باالستئناف
 .328المرجع السابق ص 

متى أوجب القانون اإلعالن التخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فان أي »وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه - 2
ذا كان ذالك وكانت المادة ئية تخول المدعى بالحقوق المدنية الطعن من قانون اإلجراءات الجنا 210طريق أخر ال يقوم مقامه، وا 

في األمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى الجنائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعالنه، وكانت األوراق قد خلت مما يدل على أن 
مجموعة  22/6/1975المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن باألمر الذكور، إلى أن قرر بالطعن فيه، فان الطعن يكون مقبوال، نقض 

 . 553ص  124رقم  26األحكام س 
 .508مبادئ اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق ص ، رؤوف عبيد - 3
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الجرائم الواقعة  نأن الموظفين وبشأوبالتالي ال محل للقيد الوارد في المادتين السابقتين بش
ستثناء الذي جاء باإل 1972لسنة 37فالعلة مشتركة بين األحكام الواردة في القانون رقم،منهم

 25ن ال وجه إلقامة الدعوى والقانون رقم أستئناف المدعى بالحق المدني للقرار بإالخاص ب
الدعوى بالطريق الخاص باالستثناء الوارد فلي سلطة المدعى بالحق المدني في تحريك  1956لسنة

 المباشر ضد هذه الفئة من الموظفين. 
ن ال وجه قاصر على النيابة العامة في أومفاد ذلك أن الطعن باالستئناف في القرار ب 

. والمدعى بالحقوق المدنية إذا كان القرار صادرا من النيابة 1أحوال صدوره عن قاضي التحقيق
ذا الحق إال إذا ثبتت له الصفة ابتداء في االدعاء العامة أو قاضي التحقيق و األخير ال يملك ه

بالحق المدني.وبالتالي ال تتوافر له الصفة للطعن في هذا القرار إذا تقدم بشكواه دون أن يتخذ فيها 
صفة االدعاء بالحق المدني الن الشكوى في هذه الحالة تكون مجرد بالغ .وشانه في ذلك 

بهذا االدعاء أو المضرور من الجريمة الذي لم يدع مدنيا  كالمجني عليه الذي لم يسبق له القيام
في الدعوى.ذلك أن العلة في عدم توافر الصفة في الطعن من المجني عليه أو المضرور من 
الجريمة الذي لم يدع مدنيا في الدعوى إنهما ليسا طرفا في الدعوى.فضال عن أن االستئناف حق 

 .2تهشخصي ال يتنقل إلى المجني عليه أو ورث

يضاف إلى ذلك أن المدعى بالحق المدني الذي يتنازل عن شكواه قبل صدور هذا القرار  
 تسقط عنه صفة االدعاء بالحق المدني، فال يكون له حق الطعن في القرار. 

وال بد من التنبيه أن طعن المدعى بالحق المدني في القرار بان ال وجه رهن باال يقيده  
من قانون اإلجراءات المصري  162،210وعلى نحو ما تقرره الموادالمشرع في بعض الفروض ، 

  بخصوص القرار بان ال وجه الصادر في تهمة موجهة إلى موظف عام أو من في حكمه.

                                                           

 18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  438 -416الفصل الرابع، استئناف األحكام في مواد الجنح والمخالفات، المواد - 1
 اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر. يتضمن قانون 1966يونيو  08الموافق   1386صفر 

 29/3/1953، نقض 502ص 187مجموعة أحكام محكمة النقض، العدد الثاني، السنة الرابعة، رقم 10/2/1956نقض  - 2
 .420ص  145مجموعة أحكام محكمة النقض، العدد الثاني، السنة الخامسة رقم
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 المطلب الثالث

 ستئنافإجراءات الطعن باإل 

تم إن الطعن باالستئناف في األمر بان وجه إلقامة الدعوى الجنائية ال يعد مقبوال إال إذا  
، مما يقتضي إتباع اإلجراءات العامة المتطلبة في الطعن 1وفق اإلجراءات واألشكال المقررة قانونا

باالستئناف من حيث ضرورة التقرير بالطعن في الموعد المنصوص عليه في القانون وذلك على 
 نحو التالي: 

 ستئنافالتقرير باإل :الفرع أول

وجه إلقامة الدعوى الجنائية بتقرير في قلم  ستئناف في األمر بان اليحصل الطعن باإل
في حالة صدور األمر بان ال وجه إلقامة  كتاب المحكمة سواء كان المستأنف النيابة العامة

سواء  ،إجراءات مصري، أو المدعى بالحق المدني 165الدعوى من قاضي التحقيق وطبقا للمادة 
 إجراءات مصري. 165صدر األمر بان ال وجه من قاضي التحقيق طبقا للمادة

وال يقبل االستئناف بأي شكل آخر خالف التقرير به في قلم الكتاب، وهذا التقرير إجراء 
 ستئنافية وال يغنى عنه أي إجراء آخر.تى تدخل الدعوى في حوزة الجهة اإلجوهري ح

والتقرير باالستئناف ما هو إال عمل إجرائي يباشره المستأنف أمام موظف مختص بتحريره 
كاتب المحكمة المعين لتحرير التقرير به، ومتى اثبت الكاتب رغبة المستأنف فانه يكفي  هو

لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره، واالستئناف يعد قائما قانونا بصرف 
النظر عن التوقيع عليه من القرار أو عدم توقيعه، وال يشترط أن يتضمن التقرير أسباب 

 .2االستئناف

                                                           

يتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  173المادة  - 1
 الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر.

، الدكتور طارق 1263ص 838الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، المرجع السابق رقم، حمد فتحي سرورأ - 2
 .326سليم المرجع السابق ص
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 آثار عدم الموافقة على طلب اإلفراج :الفرع الثاني
إذا لم يوافق قاضي التحقيق على طلب اإلفراج المقدم له ، فان المشرع قد منح للمتهم حق  

عرض دفوعه وطلباته على جهة أخرى أعلى بشروط ومقاييس معينة، وذلك كفالة لحقوقه وضمانا 
 به عدم الموافقة هذا هو جواز االستئناف.ألوجه دفاعه، وعلى هذا فان األثر الذي يرت

 وهذا االستئناف قد يكون من المتهم وقد يكون من النيابة العامة: 
إذا كان االستئناف من المتهم فان المشرع قد أوجب على هذا المستأنف مراعاة الشروط  -1

 من القانون المذكور أعاله.وهي: 172المنصوص عليها في المادة 

أنف مما جوز قانونا استئنافه للمتهم، ومن بين هذه األوامر ما ورد أن يكون األمر المست (1
 172، والمتعلق برفض طلب اإلفراج، المادة1من قانون اإلجراءات الجنائية الجزائري 127بالمادة

 من نفس القانون.

أن يقدم االستئناف خالل الفترة المحددة قانونا لذلك وهي ثالثة أيام من تبليغ األمر إلى  (2
 من القانون المذكور 168 ، وفق الكيفية المنصوص عليها في المادةالمتهم

هذا إذا كان االستئناف لغرفة االتهام في أمر من أوامر قاضي التحقيق، أما إذا كان 
من نفس القانون، لم توضح لنا  128االستئناف في أمر صادر عن جهة حكم قضائية، فان المادة

 ما المدة التي يمكن رفع ذلك االستئناف فيها.الجهة المختصة بنظر هذا الرفض، وال 
اره آثرا غير مباشر لطلب وفي هذا الموضوع يمكن أن نشير إلى هذا االستئناف باعتب

، حيث أن قرار غرفة االتهام إذا ما جاء مطابقا ألمر قاضي التحقيق وذلك برفضها هي اإلفراج
يمنع قانونا من التقدم بطلب إفراج مرة ، فان هذا األخير 2أيضا طلب اإلفراج المتقدم به المتهم

من  127/4ثانية إال بعد مضي شهر من تاريخ رفض الطلب السابق، وهذا وفق ما جاء في المادة
وال يجوز تجديد طلب اإلفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من »القانون السابق حيث مما جاء فيه:

 .«ريخ رفض الطلب السابقمحاميه في أي الحاالت إال بانتهاء مهلة شهر من تا

نه بهذا االستئناف يعد المتهم قد استنفد طرق الطعن على ذلك األمر الن المشرع لم كما أ
المنصوص  مؤقتيجوز الطعن بالنقض فيما يتعلق باإلفراج المؤقت ألنه من متعلقات الحبس ال

                                                           
يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66م رق األمر - 1

 .، السالف الذكر والمتمم
 .)غير منشور(10/1/1979الصادر بتاريخ  137/78كالقرار الصادر عن غرفة االتهام ، مجلس قضاء قسنطينة تحت رقم - 2
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الغرفة الجنائية  من القانون السابق، وهو ما قضى به المجلس األعلى في 495 عليها في المادة
عندما رفض الطعن المتعلق بقرار غرفة االتهام بمجلس المدية وذلك في قراره الصادر 

 . 30/6/19681بتاريخ

أما إذا جاء قرار غرفة االتهام مضادا ألمر قاضي التحقيق، مثل ما إذا قررت اإلفراج  
هم في الحبس بعد ذلك المؤقت عن المتهم ، فان هذا القرار يمنع قاضي التحقيق من وضع المت

لنفس األسباب، ما لم تقم النيابة العامة بطلب سحب هذا القرار من غرفة االتهام ، وموافقة هذه 
من قانون اإلجراءات الجنائية  131/4األخيرة على ذلك الطلب، هذا ما نص عليه في المادة 

 الجزائري.

من نفس القانون المذكور أعاله،  170/171 إذا كان االستئناف من النيابة العامة:فان المادة -ب
، أم من النائب ، سواء ما كان منه من وكيل الجمهوريةقد نظمت كيفية هذا االستئناف وشروطه

 .2العام

 أما ما اشترطه القانون لجواز استئناف النائب العام فهو ما يلي:

وعليه  لك االستئناف.أن يبلغ استئناف النائب العام إلى الحضور خالل المدة المحددة قانونا لذ -
فوض فإذا لم يحصل هذا التبليغ ولو تم االستئناف في موعده وقبل اجله، فان هذا االستئناف مر 

 .3وسيبقى الشخص مطلق السراح

 

 
                                                           

 .52وكذلك احمد جبور، جهات التحقيق، المرجع السابق ص 306ولى، الجزء الثاني صنظر في ذلك مجموعة األحكام األأ - 1
من نفس القانون السابق لوكيل الدولة حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق  170استئناف وكيل الدولة:منحت المادة - 2

أن يقدم ذلك االستئناف في اجل ال يتجاوز  -أن يكون بتقرير كتابي يوضع قلم كتاب المحكمة-واشترطت عليه في يذا االستئناف. 
الثالثة أيام من تاريخ صدور ذلك األمر. ومن ثم فإذا لم يقدم االستئناف كتابيا أو تجاوزت النيابة المدة المحددة قانونا فان يذا 

بأنها تكون على جميع أوامر االستئناف ال اثر له.استئناف النائب العام: أوضحت لنا المادة صالحيات النائب العام في االستئناف 
قاضي التحقيق مثله مثل وكيل الدولة، ولكن اشترطت لها شروطا أخرى تخالف ما اشترط عند سابقه تبعا الختالف اآلثار، حيث 

 أن استئناف وكيل الجمهورية موقف لألثر، بينما استئناف النائب العام ال اثر له من حيث توقيف األثر.

الصادر عن غرفة االتهام بمجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ الفاتح من  78 -06، قرار رقمأنظر في يذا الموضوع - 3

إ.ج.ج التي تستلزم أشعار األطراف  171والذي جاء فيه أن سبب رفض استئناف النائب العام يو خرقه لنص المادة 1978فيفري

 شور(. ( يوما من تاريخ صدور األمر)قرار غير من20بذلك االستئناف في أجل )
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 المطلب الرابع

 افــار االستئنــآث 

القوانين التي تقول باستئناف أوامر قاضي التحقيق جميعها ترتب على هذا االستئناف توقيف 
وذلك حتى يفصل في االستئناف أو تمضي بفوات  -إال ضرورة-رارات قاضي التحقيقاثر ق
من  170 -163، المادةرها باالستئناف أمر تخلية السبيل، ومن بين األوامر التي يوقف أث1مدته

 قانون اإلجراءات الجنائية الجزائري، وكذلك األمر بان ال وجه للمتابعة.

را باإلفراج المؤقت أو بان ال وجه إلقامة الدعوى وعليه فإذا أصدر قاضي التحقيق أم
فان من كان محبوسا احتياطيا يبقى كذلك حتى تمضي مدة استئناف النيابة وهي ثالثة أيام 
من تاريخ صدوره، فإذا استؤنف أوقف اثر ذلك األمر حتى صدور قرار أخر بالمصادقة أو 

 اإللغاء من غرفة االتهام.

طلبت من قاضي التحقيق فتح تحقيق  لبها االفتتاحي األولأما لو كانت النيابة مند ط
مع توقيف المتهم وحبسه، ولكن قاضي التحقيق بعد استجوابه للشخص لم ير مبررا لحبسه 

 احتياطيا، فلم يصدر ذلك األمر فهنا في هذه الحالة يبقى الشخص حرا ألنه

نما كل ما للنيابة ال  عامة هو استئناف أمر قاضي لم يصدر في حقه أمر حتى يوقف أثره، وا 
التحقيق إلى غرفة االتهام وهي بعد ذلك التي تصدر ما يكون مناسبا لحال الشخص المتهم مجيبة 

 بذلك طلب النيابة أم رافضة له.

، ومعناه هل باالستئناف ألمر من و األثر الناشر لموضوع االستئنافأما األثر الثاني فه 
أم أن االستئناف ذو اثر جزئي على القضية المحقق فيها  أوامر التحقيق تنشر القضية برمتها

                                                           

وبهذه الصالحيات الممنوحة للنيابة العامة تجاه أوامر قاضي التحقيق نكون كأننا قد قلبنا ما قلناه من قبل بان قاضي التحقيق  - 1

والعمل  يو سيد التحقيق وصاحب اليد الطولي عليه بمجرد الطلب االفتتاحي إلى حين انتهائه، ولكن الشيء المالحظ في اإلجراءات
العامة اليد الطولي على كل اإلجراءات، وذلك ألنه إذا كان قاضي التحقيق هو سيد الموقف ويتحمل مسؤولية الشخص أن للنيابة 

ذا كان قاضي التحقيق بما توصل إليه رأي بان ال  وقال باإلفراج عليه لعدم الخوف منه أو عليه، فلما يوقف اثر ذلك من النيابة، وا 
ثم ما الفارق بين ما صدره قاضي  قيد الحبس حتى تمضي مدة استئناف النيابة العامة. وجه إلقامة الدعوى فلما يبقى الشخص

التحقيق من األمر باإلفراج أو بعدم المتابعة وما قاله قاضي الحكم من الحكم بالبراءة أو عدم تنفيذ العقوبة بناء على تحقيقات 
 والكل في عمله واختصاصه يعتبر سيدا وصاحب سلطة فيه.فلما ينفد هذا ويطلق سراح المتهم وال ينفد ذلك ؟ قاضي التحقيق



 عن الحبس المؤقت والضمانات المتعلقة به اإلفراج                                                           الفصل الثاني
 

 
 

241 

ألكلي وبمعنى أخر انه ينشر موضوع األمر المستأنف على غرفة االتهام دون باقي األوامر 
 .1واإلجراءات التي اتخذت من طرف قاضي التحقيق

 ومن ثم فان غرفة االتهام بما لما من سلطة إشراف على أعمال قاضي التحقيق، أن تدرس 
الملف بكامله فتنظر بذلك اإلفراج دون طلب وتتصدى إلى إجراءات التحقيق وتوسع فيها أو تأمر 
بمالحقات جديدة وهكذا، وفي هذا يقول محمد الفاضل:"و من جهة ثانية فان استئناف القرارات 
التي يصدرها قاضي التحقيق يقضي إلى وضع قاضي اإلحالة بيده على الدعوى العامة، والى 

أمامه وطرح الموضوع برمته عليه، ويترتب على االستئناف أن يكون لقاضي اإلحالة سلطة  نشرها
واسعة في تقدير صحة اإلجراء المطعون فيه، وتقدير مدى مالءمته، وله أن يلغيه لخطاء في 
القانون أو لفساد في التقدير، ويخول االستئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن يتصدى 

وع القضية فيحتفظ لديه بأوراق التحقيق وال يعيدها إلى القاضي المحقق، وله أن للنظر في موض
ذا كان التحقيق قد تم أو انه تصدى له  يأمر بإجراء تحقيق تكميلي، أو يتولى هو إتمام التحقيق، وا 

فانه يعمد حينئذ إلى التصرف في الدعوى والى الفصل في مصيرها بقرار إحالة أو منع محاكمة أو 
 .2ذلك"غير 

ويقول الدر كزللي بشان ما قاله محمد الفاضل وهذا هو رأينا، معلال ذلك بأنه من الخير   
مد وضع يدها على القضية برمتها لكسب الوقت وعدم  -غرفة االتهام-تمكين محكمة االستئناف

 .3هدره فيما ال فائدة منه

، فقد فضلوا القول 6ب حومد، وعبد الوها5، وجون برادل، وعاطف النقيب4أما بوزار وبنياتيل 
باالقتصار على موضوع االستئناف دون نشر لموضوع الدعوى ولباقي القرارات األخرى المتخذة 

                                                           
كزللي إلى أن ولوفا سور، و محمد الفاضل، والدر نقول لقد حصل في الفقه خالف حول هذا الموضوع، فذهب ستيفاني  - 1

 االستئناف ناشر أمام غرفة االتهام كل اإلجراءات المحقق فيها مع موضوع الدعوى
  .619بق، ص الدر كزللي، المرجع السا -2

 .528، أصول المحاكمات، نفس المؤلف، ص301.300محمد الفاضل، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص - 3
 .301محمد الفاضل، قضاء التحقيق، المرجع نفسه، ص  - 4
 .620الدر كزللي، المرجع نفسه، ص - 5
 532عاطف النقيب، أصول المحاكمات، المرجع السابق، ص - 6
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في القضية المحقق فيها وهو المعتمد عندنا والذي جاءت النصوص القانونية قائلة به، وذلك 
 اعتمادا على:

 القواعد العامة في االستئنافأوال: 

ستؤنف فقط دون إفيما  1رتفرض على الجهة المستأنف إليها النظ حيث أن هذه القواعد
ستئناف، من ثم فانه ال يمكن أن يستعمل إغيرها من األوامر التي لم تكن محل طلب أو 

 االستئناف إلى غرفة االتهام وسيلة في عرض ما لم يستأنف أو خروجا عن القدر المطروح عليها

المحقق فيها والموضوعة أمام غرفة االتهام يؤدي إلى  أن القول بالنشر الكلي لإلجراءات -1 
عدم االستقرار في أوامر قاضي التحقيق ونهائيتها، حيث بعد فوات مدة االستئناف وعدم إمكانية 
التصدي لها ثانية من طرف قاضي التحقيق تثار المسالة من جديد أمام غرفة االتهام، وعليه فان 

من التحوير والنظر فيما أصبح نهائيا،  -أي غرفة االتهام-النشر الجزئي يكون منطقيا يمنعها
 .2ورفعت يد المحقق نفسه عنه

أن القول بالنشر الكلي يؤدي إلى حرمان المتهم ومن له حق استئناف أوامر قاضي التحقيق  -2
من درجة من درجات التحقيق ، والتي اعتبرناها من قبل ضمانة للمتهم، الشيء الذي يسبب 

قيق ويمنع المحقق ويحجبه عن صالحياته المقررة له قانونا ، ويجعل من غرفة ارتباكا في التح
االتهام قاضيا للتحقيق في الوقت الذي تعتبر فيه مرجعا إستئنافيا ألوامر قاضي التحقيق، ومن ثم 
فإننا بالنشر الكلي قد غيرنا صالحيات المحققين ودرجاتهم، وهضمنا حقوق المتهم، وفوتنا ما أراد 

 ن تقديمه لهم من فرص لعرض أدلتهم.القانو 

                                                           
ا االستئناف فانه ناشر بمعنى انه ينقل القضية إلى قاضي اإلحالة لتكون موضع دراسة جديدة ولكن األثر الناشر حيث يقول أم - 1

نما ينشر األجزاء التي استأنفها المستأنف فقط . س  ال ينشر جميع القرار، وا 
 . 532عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزئية، المرجع السابق،  -2
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وعليه فإننا نخلص إلى القول بان االستئناف ينشر أمام غرفة االتهام موضوع األمر 
 .1المستأنف فقط دون غيره من اإلجراءات ، فإذا فصلت ردت القضية إلى قاضي التحقيق األصلي

ال كيف  نفسر نص المادة ري الذي من قانون اإلجراءات الجنائية الجزائ 174وا 
يواصل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق إذا كان األمر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة »يقول:

.فالقانون هنا لم يغل يد قاضي التحقيق عن القضية رغم استئناف بعض «االتهام قرار يخالف ذلك
لها ألنه أوامرها إذ لو كان األمر ناشرا كليا ما بقي لقاضي شيء في القضية لتصدي غرفة االتهام 

 ال يعقل أن يحقق في القضية من طرف جهتين تحقيقيتين في آن واحد.
جاءت بهذا المعنى أيضا  2من قانون اإلجراءات الجنائية الجزائري 192كما أن المادة

موضحة بان ما استؤنف لغرفة االتهام من أوامر هو الذي يكون محل نظر من طرفها أما ما لم 
أو اإلفراج، حيث تنص المادة سالفة  المؤقت من ذلك مثال أمر الحبسيستأنف لها فال تنظر فيه، و 

إذا كانت غرفة االتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر الصادر من قاضي »الذكر على انه
، فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت باإلفراج عن المتهم أو مؤقتاالتحقيق قي موضوع حبس المتهم 

ت أمرا بإيداعه السجن أو بالقبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف باستمرار حبسه أو أصدر 
 .«بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم

ولكن مع هذا ال بد من اإلشارة إلى آن غرفة االتهام قد ال تمكن من النظرة الجزئية لبعض 
نف مثال أمامها الطلب االفتتاحي اإلجراءات بسبب ترابطها وقيام بعضها على بعض فلو استؤ 

 للتحقيق فوجدته باطال لعدم اكتمال إجراءاته وشروطه وقررت بالفعل بطالنه فانه 
 
 

                                                           

ضوع جالل ثروت، أصول المحاكمات الجزائية سير الدعوى، يترتب على هذا البطالن بطالن ما تاله من أنظر في هذا المو  - 1
وما  530وما بعدها وكذلك عاطف النقيب، المرجع نفسه، ص 168إجراءات تحقيقيه الن ما بني على الباطل فهو باطل، ص 

لمرصفاوي، أصول اإلجراءات، المرجع السابق، ا 518بعدها، فوزية عبد الستار، أصول المحاكمات الرجع السابق، ص 
، 2فتحي سرور، الوسيط في اإلجراءات، ج/؛ وما بعدها 300محمد الفاضل، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص ؛155.153ص

عن غرفة االتهام بمجلس قضاء  21/11/1979، صادر بتاريخ،  5/79أنظر قرار رقم  –وما بعدها  173المرجع السابق، ص
 ة.)غير منشور(.قسنطين

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66رقم  األمر - 2
 .، السالف الذكروالمتمم
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 21/2/1979تهام مجلس قضاء قسنطينة في قرارها الصادر بتاريخ إوهذا ما أقرته غرفة 
كن حامال فتتاحي المقدم من السيد وكيل الدولة لم يمؤسسة ذلك البطالن على آن الطلب اإل

إلمضائه وال ختمه وحيث آن قاضي التحقيق كان عليه آن يرفض المتابعة ولكنه شرع في البحث 
 .1ن البحث مرتكز عل طلب باطل، ومن ثم عد هذا بدوره باطال وملغياأو 

تهام التصدي ن لغرفة اإلإونظرا لسعة المجال في هذه الحالة لبطالن كل اإلجراءات ف
لى قاضي آخر غيره، وذلك وفق ا  الملف إلى قاضي التحقيق نفسه و  للموضوع بنفسها أو إحالة

 .2ائية الجزائريز من قانون اإلجراءات الج 192/2نص المادة
وهذا النوع من التصدي أو النظر المطلق والموسع في إجراءات التحقيق من طرف غرفة  

 ،ء الباطل من إجراءاتراما بطلب القانون إبطال ما تلي ذلك اإلجإستثنائي معلق إتهام هو أمر اإل
 .3ستتبع مخالفته بطالن ما لحق به من إجراءاتإنه أن اإلجراء الباطل كان جوهريا لدرجة أو أ

فتتاحي عتمادا على جوهرية الطلب اإلإتهام كانت مصيبة في قضائها ن غرفة اإلإوعليه ف
 بالنسبة إلجراءات التحقيق.

 المطلب الخامس
 بيب األمر بذلكمبررات إعادة حبس المتهم مع تس

بتدائي يحق لها حبس المتهم مؤقتا إذا وجدت ظروف النيابة العامة أثناء التحقيق اإل 
 تستدعي حبسه والسابق ذكرها، ولكن إذا قامت النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم في ظل ظروف 

                                                           

ذا وجدت الهيئة اإلتهامية أن معاملة طعن بها هي باطلة لعدم مراعاتها األصول القانونية، -1  وفي هذا يقول عاطف النقيب"وا 
فليس لها أن تبطل جميع  معامالت التحقيق وتتصدى للقضية برمتها وتعيد التحقيق مجددا فيها وأال تكون قد تجاوزت سلطتها، 
الن المعاملة المعيبة تبطل وتعاود بالوجه الصحيح على يد الهيئة اإلتهامية دون المساس بسائر اإلجراءات ما لم يكن القانون قد 

ة يجر إلى بطالن التحقيق بأجمعه أو كان من المقرر اجتهادا أن القاعدة الجوهرية التي أخذت بها نص على أن إبطال المعامل
هي من النوع الذي تستتبع مخالفته بطالن ما لحقها من إجراءات ، وعليه إذا كان ادعاء النيابة باطال بطلت جميع المعامالت 

 .535ول المحاكمات، ص: التي أجراها قاضي التحقيق على أساسه".انظر في هذا ، أص

يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155 -66رقم  األمر - 2
 .، السالف الذكروالمتمم

التحقيق و من تمعن في الطلب االفتتاحي وجده من اإلجراءات المهمة جدا بالنسبة للتحقيق وانه هو الفاصل في أعمال قاضي  -3
بين ما يعتبر من قبيل التحريات وما يعد من قبيل التحقيقات ، وان اعتماد أعمال قاضي التحقيق كتحقيق ابتدائي قانوني قبل 

 الطلب االفتتاحي يؤدي إلى البطالن المطلق في ذلك.
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اء ودالئل معنية ال تدعو الن يظل المتهم تحت تصرف سلطة التحقيق، فإنها تفرج عنه سو 
نتهاء محاكمته سواء كان إبضمان أو بدونه وفق ظروف كل واقعة، ويظل المتهم مفرجا عنه حتى 

 ن ال وجه إلقامة الدعوى ضده من النيابة.أباإلدانة أو البراءة، أو حتى صدور أمر ب
نه بعد فترة من اإلفراج عن المتهم سواء كان اإلفراج من النيابة العامة آو أولكن قد يحدث  
رتكب الجريمة، فهل يظل مفرجا إمحكمة، أن تتوافر أدلة قوية مثال ضد المتهم بأنه هو الذي من ال

 ؟.عنه أم يجوز لجهة التحقيق إعادة حبسه مؤقتا
ز لجهة المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة كما هو الحال في التشريعات األخرى أجا 

ينة لجواز إعادة الحبس المؤقت، سواء كانت ، ولكن وضع شروطا مع1التحقيق إعادة حبس المتهم
الجهة التي تتولى التحقيق النيابة العامة وأثناء المدة المقررة للحبس من قبل النيابة العامة أفرج 
عنه، فيجوز لعضو النيابة إعادة حبس المتهم مرة أخرى إذا ما توافرت الشروط المطلوبة، كما إذا 

رج من قبل المحكمة ومازال التحقيق بيد النيابة العامة، فيجوز حبس المتهم من النيابة العامة، وأف
 إعادة حبسه بأمر يصدر من نفس المحكمة التي أفرجت عنه بناء على طلب من النيابة العامة.

ذا ك ، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات ان أمر اإلفراج صادرا من المحكمةوا 
 .2العامة"المحكمة بناء على طلب النيابة 

خرجت من حوزة  وعند إحالة المتهم إلى المحكمة فالقاعدة العامة أن الدعوى الجزائية إذا 
و اإلفراج عن المتهم إذا كان محبوسا يكون من أ النيابة العامة، فإن األمر بالحبس المؤقت
 اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى.

  

                                                           
منع عضو النيابة العامة من من قانون اإلجراءات الجزئية االتحادي تنص على "األمر الصادر باإلفراج ال ي 115فالمادة  -1

إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت األدلة ضده آو اخل بالواجبات المفروضة عليه آو وجدت ظروف تستعدي 
 اتخاذ هذا اإلجراء.

إذا وجدت ي، االحتياطي وذلك على النحو التالمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري حددت أسباب إعادة الحبس 150المادة - 2
ظروف تستدعي إعادة حبسه كما لو حاول الهرب آو حاول العبث بأدلة الجريمة.غير أن قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 

منه أجاز للمحقق إصدار أمر القبض على المفرج عنه  21الكويتي لم يتعرض لموضوع إعادة الحبس االحتياطي إال انه في المادة 
 ر.عند تخلفه عن الحضو 
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نه ليس هناك دواع الستمرار أوأثناء المحاكمة وجدت  مؤقتافإذا أحيل المتهم إلى المحكمة محبوسا 
و أ 1، ثم بعد ذلك قدمت إليها دالئل جديدةرجت عنه سواء بالكفالة آو بدونهاالمتهم في الحبس وأف

 توافرت ظروف تستدعي أن يكون المتهم محبوسا فإنها تستطيع األمر بإعادة حبسه.
بة العامة وكان المختصة من قبل النياوكذلك الحال إذا ما أحيلت الدعوى إلى المحكمة  

، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة حبسه بعد أن تطلع على الدعوى وترى ضرورة المتهم مفرجا عنه
عدة مرات طالما  2ا.وليس هناك ما يمنع من إعادة حبس المتهم مؤقتاتأن يكون المتهم محبوسا مؤق

رة أخرى فيجوز أيضا إعادة حبسه للمرة توافرت نفس الشروط، أي لو حدث وان أفرج عن المتهم م
ن يكون إعادة الحبس لمرة واحدة اإلجراءات لم يلزم جهة التحقيق بأالثالثة وهكذا، فقانون 

، ثم مدة الحبس المؤقت في حالة األولوسوف نتناول شروط إعادة الحبس المؤقت في الفرع ،فقط
 لي:إعادة حبس المتهم وذلك في الفرع الثاني على النحو التا

 
 
 

 

                                                           
1
 إذا قويت األدلة ضد المتهم مثل ظهور شهود جدد آو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة فقط في منزله. - 

2
 خل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف عن حضور التحقيق آو خالف شروط المراقبة.أإذا  - 
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 : شروط إعادة الحبسالفرع األول
وذلك  مؤقتاالمحكمة باإلفراج عن المتهم بعد حبسه قد يحدث أن يقوم عضو النيابة العامة أو   

رتكب الفعل إنه ألزوال األسباب التي دعت لحبسه، فاألصل هو اإلفراج عن المتهم الذي لم يثبت 
 وطه. إذا ما توافرت شر  مؤقتستثناء هو الحبس الواإل

ولكن يجوز أيضا للجهة التي مازالت تتولى التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة  
وذلك  مؤقتاتلغى هذا القرار وتصدر امرأ بإعادة حبسه  أنالتي أصدرت قرار اإلفراج عن المتهم، 

المتهم ، فهي تجيز إعادة حبس 1من قانون اإلجراءات الجزائية 115 وفقا لما نصت عليه المادة
 ما توافرت الشروط التالية: إذاوذلك  مؤقتاالمفرج عنه بعد سبق حبسه 

 : إذا قويت األدلة ضدهأوال
ن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يجوز أ لمؤقتن قلنا بأنه ال يكفي لجواز الحبس اأسبق و 

ا اإلجراء، من هذه فقط، بل ال بد من توافر أسباب أخرى تستدعي توقيع هذ مؤقتفيها الحبس ال
ن تكون هناك دالئل تشير إلى أن المتهم الذي بحوزة سلطة التحقيق هو الذي ارتكب أاألسباب 

نما ترك لتقدير  هاالجريمة، وصحيح أن المشرع في دولة اإلمارات لم يحدد صراحة هذه الدالئل وا 
ى يتم حبسه على وجه جهة التحقيق، فال بد أن تكون ذات اعتبار في إسناد الفعل إلى المتهم حت

 صحيح وبدون تعسف.
ولكن عضو التحقيق قد يرى بعد فترة إن الدالئل المتوفرة غير كافية إلسناد الفعل إلى  

المتهم، ويرى اإلفراج عنه لهذه األسباب ويستمر هو في التحقيق، وفي نفس الوقت تقوم جهة 
متهم وتبلغ قوية ضد ال 2ا دالئل أخرىستقصاء الجريمة، وقد تتوافر لها  االستدالل بمتابعة التحري و 
نماتوافر هذه األدلة لم يسبق عرضها على جهة التحقيقعنها جهة التحقيق، أوأن  األدلة  ، وا 

جدد، أو ورود تقارير الخبراء والتي  إثبات، مثل ظهور شهود الجديدة تجيز حبس المتهم مؤقتا
                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي. 115أنظر: المادة  - 1

يجيز القبض مرة أخرى على الشخص الذي سبق القبض عليه  1993الجنائية والنظام العام في بريطانيا لسنة قانون العقوبات - 2
 ،وأفرج عنه في الحاالت التالية

 إذا كان هناك دليل على مشاركته في الجريمة-
 جودة.إذا وجد سبب معقول لالشتباه في مشاركته في الجريمة وال تزال الصالحية األصلية للقبض عليه مو -

 أنظر في ذلك:
-Bevan and lidstone’s : the investigation of crime to police powers, second edition, butter worth 

london, dublin, edinburgh, 1996, p.382.               301المرجع السابق، ص ،نقال عن المرصفاوي
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التحقيق أن تأمر بإلغاء أمر اإلفراج  ترجح ارتكاب المتهم للجريمة، ففي هذه الحالة يجوز لجهة
 .مؤقتاالذي أصدرته وتأمر من جديد بإعادة حبس المتهم 

رتكاب المتهم لجريمة قد تدفعه إلى الهرب بعد إحتمال إفظهور األدلة الجديدة التي تزيد من  
قد  ، كمايمنع ذلك المؤقتوده في الحبس اإلفراج عنه وهذا ما تخشاه سلطة التحقيق، وترى أن وج

 يقوم بالعبث في األدلة الجديدة مما يؤثر سلبا على مصلحة التحقيق أو يؤثر على الشهود الجدد.
تهام المسند إلى الشخص يشترط إلعادة الحبس أن تتوافر وتظهر أدلة جديدة تقوى اإل :إذن 

ى رتكب الجريمة، وتكون هذه األدلة غير األدلة السابقة التي عرضت علإالذي يحتمل أن يكون 
 سلطة التحقيق والتي أفرجت عنه بعد حبسه.

 خل المفرج عنه بالواجبات المفروضة عليهأ:إذا ثانيا
أن يكون المتهم تحت تصرف جهة التحقيق تستطيع  مؤقتقلنا إن الهدف من الحبس ال 

ستدعت ظروف التحقيق ذلك، إأو كلما  1التحقيق معه في أي وقت، متى توافرت ظروف جديدة
جراءات التح قيق تتطلب تواجد المتهم عند طلبه لالستفسار منه أو مواجهته بأشياء أخرى سواء وا 

 .2أمام النيابة العامة أو المحكمة
ولذلك غالبا ما تطلب جهة التحقيق عند األمر باإلفراج عن المتهم أن يتعهد لها بإتباع  

وقت االستدعاء  واجبات معنية وعدم مخالفتها، مثل الحضور أمامها أو الحضور إلى المحكمة
 وكذلك التعهد بعدم ارتياد أماكن معنية، وهذا يعتبر واجبا على المتهم يجب تنفيذه بدقة.

 فإذا ما اخل المتهم بالواجبات المفروضة عليه، فانه يجوز لجهة التحقيق وفقا للمادة 
 من قانون اإلجراءات أن تأمر بإعادة حبسه.115

 
 
 
 

 
                                                           

صفر  18المؤرخ في  155 -66من األمر رقم  175لمادة ة جديدة، اادة التحقيق لظهور أدلالقسم الثالث عشر، في إع - 1
 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر. 1966يونيو  08الموافق   1386

 .796بند ،716المرجع السابق، ص-شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،أنظر محمود نجيب حسني -2
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 الحبس إذا وجدت ظروف تستدعي إعادة ثالثا:
لم يحدد القانون ما هي الظروف الجديدة التي إذا ما ظهرت يجوز لسلطة التحقيق في  

، ولكن قيل أن من الظروف الجديدة التي تستدعي إعادة حبس المتهم مؤقتا إعادة حبس المتهم
احتياطيا محاولته الهرب أو محاولة التأثير على الشهود أو العبث باألدلة، أو لمحاولته التصرف 

 في أمواله أو لم يعد له محل إقامة في الدولة.
وال يعتبر من الظروف الجديدة التبرير في الرغبة بصيانة األمن أو تهدئة الخواطر وتطييب  

عليه أو الخوف على المتهم نفسه من االعتداء  لتي تأثرت بالجريمة من ذوي المجنيالنفوس ا
تبار في بداية التحقيق وفي الحبس ألول مرة، ععليه، فهذه األسباب كانت ال بد أن تؤخذ في اإل

كما ال يعتبر قيام المتهم بارتكاب جريمة أخرى اج عنه فهذه األسباب ال يعتد بها، أما بعد اإلفر 
في الجريمة األولى أو تغيير وصف الجريمة مثال من جنحة  لمؤقتذريعة لجواز إعادة الحبس ا

 تهم لجواز إعادة حبسه وليس بنوع الجريمة.عتبار بتوافر الشروط ضد المإلى جناية، فاإل
واألمر بإعادة الحبس يعود للجهة التي تتولى التحقيق، فيجوز لها إذا ما توافرت الشروط  

إعادة حبسه أو تركه مفرجا عنه وفق تقدير هذه الجهة، كما إذا أعيد حبس المتهم فال يوجد مانع 
 .1من اإلفراج عنه مرة أخرى

 عادة الحبس المؤقتمدة إالفرع الثاني: 
لمتهم بعد إلغاء أمر اإلفراج أثير خالف حول مدة الحبس المؤقت الجديد الصادر ضد ا 
فيذهب رأي إلى أن المدة الجديدة عند إعادة حبس المتهم تغيير مدة مكملة للحبس السابق عنه، 

كما كان عليه ود الحال على اإلفراج، حيث يرى أن اإلفراج كان مؤقتا وجاء ما يزيله ومن ثم يع
، أي يعود المتهم محبوسا وتستمر معه المدة السابقة، ولكون الجريمة المتهم فيها في السابق

 .2واحدة في السابق وبعد اإلفراج
أما الرأي األخر فيرى أن أمر الحبس الصادر من السلطة المختصة بإصداره هو أمر جديد  

ج ثم توافرت ظروف أخرى أجازت حبس يستدعي مدة جديدة، الن الحبس األول انتهى باإلفرا

                                                           
 .273في رسالة الحبس االحتياطي، المرجع السابق ص  ،ر حسن المرصفاويأخذ بهذا الرأي الدكتو  - 1
ونجد إن المشرع اإلماراتي أخذ برأي الفقه الثاني، فال يوجد في قانون اإلجراءات ما يفيد إن المدة عند إعادة الحبس ترتبط  - 2

نما يعتبر أمر حبس جديدا تتبع فيه اإلجراءات   السابقة.بالمدة السبقة على اإلفراج ، وا 
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ترتبط بالحبس  المتهم ثانية، فهو منفصل عن الحبس السابق فالمدة الجديدة وتمديداتها إل
 .1السابق
لمدة أسبوع بأمرها وتستطيع التجديد لمدة أربعة  مؤقتافالنيابة العامة تستطيع حبس المتهم  

الشروط  فإذا توافرتس، د الحبعشر يوما أخرى، ثم تعرض الدعوى على المحكمة لتجدي
من جديد  مؤقتاتستطيع الجهة المخولة إعادة حبس المتهم  115المنصوص عليها في المادة 

 .2المذكور أعاله من القانون 110ونفس المدة والتمديدات المنصوص عليها في المادة
 إلغاء اإلفراج الوجوبيأوال: 

متهم إذا كان اإلفراج عنه وجوبيا، فقد راء الفقه حول مدى جواز إعادة حبس الآختلفت إ 
ذهب رأي إلى عدم جواز إلغاء اإلفراج إذا كان وجوبيا ، بينما ذهب رأي أخر إلى جواز إعادة 

 3روطه حتى في حالة اإلفراج الوجوبيإذا ما توافرت ش مؤقتالحبس ال
راج عنه ن يكون المتهم قد سبق اإلفأ ،مؤقتونحن نرى انه ال يحول دون إعادة الحبس ال 

المادة وجوبيا النقضاء مدة الحبس دون تجديدها ألنه إذا توافرت الشروط التي نصت عليها 
 .4فيجوز األمر بالحبس بعد اإلفراج وال يوجد ما يمنع من ذلك 115
  

 

                                                           
، فهو يرى انه إذا ما اصدر 1991قانون اإلجراءات الجنائية، منشاة المعارف باإلسكندرية، الطبعة الثانية.، نظر حسنا عالمأ - 1

جراءات المدة التي يخضع لها أمر الحبس األول، أي وفق تسلسل المدة السابقة  أمر جديد بحبس المتهم فانه يخضع للحدود والمدد وا 
 كمال لتلك المدد. وال يعتبر م

أرى أن الحبس المؤقت الجديد يجب أن يكون مكمال للحبس المؤقت السابق الصادر قبل اإلفراج عن المتهم، ألنه يحقق  - 2
الضمانة للمتهم حيث إن بساطة التحقيق في الحالة األولى تستطيع إذا لم تنته من التحقيق اإلفراج عن المتهم بضمان، ثم تعاود 

جل إطالة التحقيق وكسب فترة أطول، أما إذا ألزمت بالمدة السابقة فإنها لن تلجا بدعوى توافر دالئل جديدة، من أ سهبعد ذلك حب
 إلى إعادة الحبس من اجل هذا المقصد، فمن األفضل إن تكون المدة الجديدة مكملة للمدة السابقة.

 .663، الجزء األول، ص1988ةأنظر فاروق سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، سن -3
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 اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر.
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 تسبيب األمر بإعادة الحبس المؤقتثانيا: 
حادي ما يوجب على جهة تاإل الجزائري وال في القانون ائيةز لم يورد قانون اإلجراءات الج 

نرى أن  ، ولكننالتزامها بتسبيب الحبسإمؤقتا ما يفيد التحقيق التي تأمر بإعادة حبس المتهم 
ويعتبر ضمانة للمتهمين حتى ال يتم حبس إنسان ظلما، لذلك يجب  التسبيب من الشروط العامة

ه الظروف التي تبين في مؤقتعلى الجهة تسبيب األمر الصادر من قبلها بإعادة الحبس ال
 .1دعتها لذلك

 عدم جواز طلب حبس المتهم أو اإلفراج عنه من الخصومثالثا: 
عتبارات المالءمة إقلنا إن الحبس المؤقت يرجع إلى تقدير جهة التحقيق، فإذا ما رأت إن  

ق ضوابط وذلك وف أمرهفي  در أمرا  بحبسه مؤقتا لحين البثتوجب عليها حجز المتهم فإنها تص
فراج عنه فإنها تفرج عنه سواء الظروف ال تمنع من اإل أن رأت إذا أما، ر حددها القانونومعايي

المدعى بالحقوق ، أما المجني عليه و ألقدر على تحديد اإلجراء المناسبة أو بدونها، فهي االفبك
ن هذا ليس من أو اإلفراج عنه أل مؤقتاالمدنية فليس ال يهما إن يطلب حبس المتهم 

المطالبة بالتعويض وليس التدخل  هما من لحقه ضرر شخصي من الجريمة فعليختصاصه، أإ
 .2باإلجراءات ضد المتهم

                                                           

يتضمن قانون  1966يونيو  08ق  المواف 1386صفر  18المؤرخ في  155 -66رقم مكرر، من األمر  123المادة  - 1
ية المعدل والمتمم، السالف الذكر، تنص "يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على األسباب اإلجراءات الجزائ

 من هذا القانون" 123المنصوص عليها في المادة 

، المرجع السالف ائية المصرينات الجمن قانون اإلجراء 152من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي. المادة  117المادة - 2
 الذكر.
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 خــــــاتمة
 نستخلص بأنه يتبين من اإلحصاءات التي تنشرها بعض الدول والهيئات الدولية أن

حقيق أو المحاكمة مما تمن نزالء السجون محبوسون مؤقتا قيد ال %70إلى %  50بين   ما
عابها ثالثة أضعاف على مسببا ازدحاما يجاوز استي ,هائال على السجون ايشكل ضغط
كل تعطيال للضمانات التي تقرها المواثيق الدولية للمحبوسين مؤقتا لجهة ا أمر يشاألقل, وهد

يوائه أثناء  حتجازه ومانعا من تطبيق قواعد الحد األدنى لمعاملة إظروف معيشته وتحركه, وا 
 1955المسجونين التي أقرتها األمم المتحدة أثناء المؤتمر األول الذي عقدته في جنيف سنة 

 حقة بوجوب تطبيقها.ونادت المؤتمرات الال

ستثنائي على الحبس المؤقت ال يحمي فقط حقوق وبالتالي فإن إضفاء الطابع اإل
المشتبه به من هذا الحبس, وما يمكن أن يلحق به من أضرار, بل يحمي أيضا حقوق 
المساجين من تعطيلها أثناء مدة السجن بسب االزدحام الهائل في السجون, ويحمي أيضا 

التي يولدها مثل هدا  النفقات المالية المرتفعة ومن اآلثار السلبية والمشاكل اإلدارة من تحمل
االزدحام, وليس أقلها حاالت التمرد التي تحصل بين حين وآخر بين المساجين مطالبين 
باحترام حقوقهم بتأمين حد أدنى لهم من الظروف المعيشية والحيادية واإلنسانية أثناء 

 .1احتجازهم أو حبسهم

التحقيق وقد ظهر لنا بأن  ةستعرضنا في ما تقدم وضع المتهم تجاه قضاإكما 
المواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقانونية أحاطت المتهم )المدعي عليه( بضمانات 
أثناء التحقيق معه بما يضمن حريته في سبيل إعالء حقوق أخرى إال بالقرار الذي يمليه 

 مواطن والمجتمع.النظام العام والسهر على أمن ال

فالمواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقانونية إذ تحمي حقوق اإلنسان في الدعوى 
نتقاص من هذه عتبار المصلحة العامة تسمح باإلالجزائية إال أنها تأخذ أيضا بعين اإل

الحقوق بالقدر الذي تمليه هذه المصلحة ولكن ضمن حدود ضيقة بحيث ال يمس بتلك 
ساسية التي يقوم عليها كيان الشخصية اإلنسانية في مجتمع متدين يرعاه القانون الحقوق األ

                                                           
 11حسن الجداوي: أراء متناثرة عن مهنة الجبابرة, مقال منشور بمترجم كنوز المحامات, ص  - 1
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من حريته, ومن ثم يوجب القانون الجديد على  هكي ال يحرم,والنظام في سبيل خير المجتمع
قاضي التحقيق فيما إذا أراد إصدار مذكرة حبس أن يعلل قراره إذا كان الجرم موضوع 

من قانون  123وقد نصت المادة  ,ذا كان جناية فال يلزم ذلكالمالحقة يشكل جنحة أما إ
أي أمر بالحبس المؤقت  ال يمكن " في فقرتها الثانية على أنه 1اإلجراءات الجزائية الجزائري

 لتزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحاالت اآلتية:إعليه إال إذا كانت  أو أن يبقى

كان ال يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة, أو  إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو (1
 كانت األفعال جد خطيرة.

عند ما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو األدلة المادية أو  (2
وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء, 

 الكشف عن الحقيقة.والذين قد يؤدي إلى عرقلة 
عند ما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة, أو الوقاية من   (3

 حدوثها من جديد.
عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية  (4

 المحددة لها.
بات التي ألقيت عليه عند كما يمكن تقرير الحبس المؤقت إذا تملص المتهم من الواج

من  1مكرر  125وضعه حيز المراقبة القضائية طبقا لنص الفقرة األخيرة من نص المادة 
 وذلك عن طريق قرار مسبب. ,قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري

ال إذا أما مدة الحبس المؤقت فإنها ال يمكن أن تتجاوز في الجنح األربعة أشهر إ  
معلل بحيث ال يمكن أن تتجاوز األربعة أشهر األخرى طبقا لنص مددها القاضي بقرار 

من قانون اإلجراءات الجزائية أما بالنسبة لمدة الحبس المؤقت في الجنايات فقد  125المادة 
( أشهر , واألمر 4على أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات أربعة ) 1-125نصت المادة 

الوطنية, يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس غير ذلك إذا تعلق بجناية عابرة للحدود 

                                                           

اإلجراءات الجزائية  , يتضمن قانون1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر   1 -
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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( 4( مرة وكل تمديد للحبس المؤقت, ال يمكن أن يتجاوز أربعة )11المؤقت بإحدى عشر)
 أشهر في كل مرة .

. كما يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب 1مكرر إجراءات جزائية 125طبقا لنص المادة 
بل إنهاء مدة هذا الحبس, كما يمكن تهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قمن غرفة اإل

(, كما أنه في الغالب ال يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت 2تجديد هذا الطلب مرتين )
 ( شهرًا.12المدة على هذا النحو اثني عشر )

 الضمانات المرافقة إلصدار مذكرة الحبس المؤقت     

حبس بأسباب حبسه نصت المادة التاسعة من العهد الدولي على وجوب إعالم من 
عالمه بالتهمة الموجهة إليه على أن يكون له الحق بالرجوع إلى القضاء للنظر في قانونية  وا 

 التدبير المتخذة بحقه واإلفراج عنه إذا ثبتت عدم قانونية.

كما نصت المادة الخامسة, بفقرتها الثانية, من االتفاقية األوربية لحماية حقوق 
يعلم فورا بسبب توقيفه والتهمة الموجهة غليه, وأضافت الفقرة اإلنسان على كل محبوس أن 

الثالثة انه يقتضي تقديم الموقوف أسرع وقت إلى القضاء للنظر في أمره ومحاكمته سريعا أو 
 .2إخالء سبيله أثناء المحاكمة, كما له أن يعترض على الحبس أمام القاضي المختص

  تاآلثار النفسية واألدبية للحبس المؤق    
نتقاص من حرية اإلنسان وحرمانه منها يشكل إهدارًا لحق أساسي ال شك في أن اإل

نزع اإلنسان من عائلته يبترك أسوأ األثر في نفسه وفي محيطه, فالحبس المؤقت تدبير 
ن كان بريئًا من التهمة الموجهة إليه, ويصعب بعد ذلك  ومحيطه ويدمغه بدمغة المجرم وا 

اذب وحبس تعسفي غير مبرر كما يصعب تبييض صفحته تجاه تهام كإتحريره من آثار 
الرأي العام المحيط به إذ أن الحبس وحجز الحرية يلحقان باإلنسان عارًا ال يمكن محو آثاره 

 بسهولة.
                                                           

, يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966يونيو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 -66األمر  - 1
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 

بحث حول النظام  -1986أبريل  -مركز الدراسات الدولية لجامعة الزقازيق-إلنسان في اإلسالم: ندوة عن حقوق ا - 2
 االتهامي اإلسالمي 
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ومن ثم أن الوضع النفساني والجسدي الذي يوجد فيه الموقوف في السجن يجعله في 
تجاه أدلة تساق ضده في غيابه, السيما  مستوى المستضعف وهو يحاول الدفاع عن نفسه

عتبر المشرع في أكثر من بلد أن الضرر المعنوي إمتى منع عنه االتصال بالغير, لذلك 
عتراف بمسؤوليتها  عن التوقيف إالالحق بالموقوف قابل للتعويض من قبل الدولة, وفي هذا 

يشكل خطًأ مدنيا يوجب  تخاذه, مماإ)الحبس( غير المبرر قانونًا أو غير مؤيد بما يملي 
 التعويض على ما سنرى ذلك ال حقا .

  اآلثار المالية والمهنية للحبس المؤقت    
كما أن للحبس المؤقت آثار مالية على المحبوس )الموقوف( فتحرمه من مورد رزقه 
كما تحرم عائلته من هذا المورد, فإذا طال الحبس تحول إلى كارثة تحل بالعائلة فتضطر 

داء المعونة من الغير أو للعمل إذا كان بإمكان أفرادها العمل أو إذا تيسرت لهم الستج  
فرصة, مما يعني أن آثار الحبس السلبية ترتد على من ال ذنب له فتصيب البريء بضرر 

عتبار أن هذا األخير ال يجوع في سجنه, أما إأفدح من الضرر الذي يصيب المحبوس ب
لحبس المؤقت غالبًا ما تقود إلى طرد المحبوس من وظيفته على الصعيد المهني فإن آثار ا

ولمجرد تغيبه عن عمله, ففي  1أو عمله بمجرد المعرفة بأنه مشتبه به في جرم معين
المصانع مثال يتم العمل ضمن حلقة متراصة من األعمال فإن تخلفت حلقة منها تعطل 

بمن يحل محلها فورًا مما يؤدي  العمل كليا لذلك ال بد من االستعاضة عن الحلقة المتخلفة
 إلى فقدان المحبوس لعمله.

وفي المهن الحرة أن إغالق مكتب أو عيادة بسبب الحبس المؤقت يؤدي حتمًا إلى 
نصراف الزبائن عن المحبوس نتيجة لتوقف أعمالهم أو للريبة التي تعتريهم تجاه من وضعوا إ

المحبوس وحكما بإنهاء نشاطه المهني, ثقتهم به, فتكون آثار الحبس بمثابة الكارثة على 
 على األقل لفترة من الزمن قد تمتد.

  أثر الحبس المؤقت على القضاء    

                                                           
( , قضي 172) رقم الكومبيوتر في جامعة مونيليه 22/09/1983صدر قرار عن محكمة مونيليه في فرنسا بتاريخ  -1

بائعات السوبر ماركت بجرم سرقة فأن القرائن التي حامت حولها بأنه بالرغم من حفظ النيابة العامة لمالحقة بحق إحدى 
 تشكل خطًأ فادحًا يضع حدًا لعالقة الثقة بين رب العمل والعامل وبالتالي يبرر صرفها من العمل فورًا.
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فيما  1والشيء الخطر في الدعوى الجزائية هو تأثير الحبس المؤقت على قضاء الحكم
إذا جنح إلى تبرير التدبير المتخذ من قبل قاضي التحقيق من خالل الحكم على المدعي 

كتفاء ليه بنفس المدة التي قضاها موقوفًا كما يحصل أحيانَا بالرغم من توفر إمكانية اإلع
 بعقوبة أخف أو حتى بالتبرئة للشك.

ًً في وضع من يريد أن يكون قناعته بمعزل عن كل عامل  فقاضي الحكم يصبح أحيانَا
ون في وضع من ال خارجي تمهيدًا لتقرير ما يعتبره صائبا في فكره وضميره أحيانًا أخرى يك
متدت حتى المحاكمة إيريد إفشال قاضي التحقيق الذي عمد إلى توقيف المدعي عليه لمدة 

عتبار أنه لو لم إأو في وضع من يتخذ تحقيق هذا القاضي ونتائجه منطلقًا لتكوين قناعته ب
على يقين من ضلوع المتهم )المدعي عليه( في الجرم لما أقدم على  قيكن قاضي التحقي

صدار قرار الحبس بحقه.ح  بسه وا 

وفي الواقع يصعب التوصل إلى تكوين فكرة واضحة وسليمة حول مدى تأثر قاضي 
ستقراء إالحكم بما ُيق ِدُم عليه قاضي التحقيق من تحقيقات وتدابير, ولكن إذا عمدنا إلى 

م المعطيات اإلحصائية لتكونت لدينا فكرة عن مدى هذا التأثر, مرجحًة الجزم على عد
 الجزم, لما يقرره قاضي التحقيق أثر في ذهنية قاضي الحكم والقرار الذي يتخذه.

 

 

 

 

 

 ضوابط تكوين القناعة لدى القاضي      
وبما أن القناعة عملية ذهنية وفردية يستقل بها القاضي دون أن يكون ملزمًا بتبريرها 

غاية توجب بالتالي فإنها عملية دقيقة لل هودون أن تكون خاضعة لرقابة قضائية علي

                                                           
نظرية محاولة لرسم معالم  -سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية ,حاتم حسن موسى بكار  - 1

 وما بعدها.  46الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالم, بنغازي, ص  ر,م, الناش1425, التمور 1عامة, ط
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إخضاعها لضوابط موضوعية ترسم لها إطار تكونها, هذه الضوابط عبارة عن وجوب توفر 
الحس والعقل السليمين لدى القاضي وسعة الخبرة واإلطالع وقوة االستيعاب واإلحاطة 

 باألشياء وجوانبها.

ضمن دائرة  و من ثم بما أن القناعة مبنية على وقائع فإن وقائع تجميع هذه الوقائع
تكوينها يجب أن يتم وفقًا لمبادئ االستقامة في االستدالل والحصول عليها وللمبادئ القانونية 
التي ترعى جمعها وللموضوعية والحياد والعدل والمساواة المفروض توفرها في عملية 

 االستدالل هذه.

قًا لهذه ويترتب على ذلك أن تكوين القناعة يكون فاسدًا أو غير عادل إذا َثم خر 
األصول والضوابط وبما أنه ليس للمحكمة العليا حق الرقابة على القناعة ذاتها فإنها تراقب 
قانونية وشرعية عملية توفير األدلة التي بها القاضي في تكوين قناعته, فإذا وجدت أنها 

 فاسدة ألغت مابين على الفاسد ألنه فاسد.

التقيد بالقواعد التي ترعى جمع األدلة  وبالتالي يترتب على القاضي في تكوين قناعته
التي يستند إليها في عملية الذهنية الموصوفة آنفًا هذه القواعد صار استعراضها سابقًا ويمكن 

 تلخصها بما يلي:

: أن تحصل عملية االستدالل وفقًا لألصول القانونية التي اختطها المشرع لتكون إطارًا أولا 
 إلنسان.لهذه العملية وضمانًا لحقوق ا

: أن تكون األدلة راهنة وثابتة ومعقولة ومتصلة بموضوع التحقيق وبالتالي بعيدًة عن ثانياا 
 الشك أو التشكيك في صحتها.

غش  أوأن ال تكون األدلة قد توفرت للقاضي عبر أقنية غير قانونية أو نتيجة لخدع  ثالثاا:
 األساسية . حيلة أو إيقاع أو حمل أو إكراه أو خرق لحقوق اإلنسان أو

أن تكون األدلة و الوقائع موضوع المناقشة من قبل جميع الفقهاء في الدعوى  رابعاا:
 الجزائية.
أن يكون القاضي قد حصل عليها من خالل معلوماته الشخصية أو اتصلت به  خامساا:

من قانون أصول المحاكمات  427بصورة سرية وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
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جزائية الفرنسي على أنه " يمنع على القاضي إسناد قراره إال على أدلة قدمت في المحاكمة ال
 ونوقشت وجاهيًا أمامه " 

 أن يكون القاضي قد محصها من خالل فحص تقويمي لها. :سادساا 

حقوق المتهم )المدعي عليه( تجاه األدلة    
1: 
ى الجزائية تتلخص في حقه إن حقوق المدعي عليه )المتهم( تجاه األدلة في الدعو 

بأن تحترم القواعد التي ترعاها وبأن يطلب إبطال هذه األدلة فيما إذا جمعت خالفًا للقانون 
 كي ال تستعمل كسند إلدانته, فحق المتهم على القضاء يكون كالتالي:

القانونية وضمن إطار الضمانات التي أحاط القانون  : أن يحصل جمع األدلة بالوسائلأولا 
المتهم )المدعي عليه( بها فال يحصل انتهاك لهذه الضمانات وال تجاوز لحق من الحقوق 

 األساسية للمواطن.
 : أن ال تؤخذ األدلة من المتهم خالفًا إلرادته أو باإلكراه أو بالسِر عنه.اــثاني
 دلة على نفسه والتي ترتد سوًءا عليه.أن ال يجبر على تقديم األ :اــثالث

: أن يناقش األدلة وأن ال يعتمد منها سوى ما ُطِرح أثناء المحاكمة العلنية والشفهية ااـ رابع
 وكان موضوع نقاش ونقد و تقييم.

 : أن يفسر الشك لمصلحته, وبالتالي أن ال يدان إال باالستناد ألدلة ثابتة وقاطعة.خامساا 
 بطال كل دليل حصل خالفًا للقانون وأن يستبعد من المحاكمة.: أن يطلب إسادساا 

أن يكون له الحق بطلب مالحقة كل من قدم بحقه دلياًل حصل عليه بصورة غير  :اا ـسابع
قانونية متجاوزة في ذلك حدود حسن النية أو الصالحيات الممنوحة له, إذا كان من 

تعويض عليه عن األضرار المعنوية الموظفين العامين, وذلك بغية إنزال العقاب به وال
 والمادية التي لحق به.

وسنستعرض فيما يلي أهم التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها خالل بحثنا والتي 
 تتلخص كالتالي:

ضوع الحبس إلى هنا أكون قد وصلت بفضل اهلل تعالى إلى نهاية البحث في مو 
الجزائري, وال أدعي أنني قد وفيته حقه كاماًل, للحريات في التشريع  المؤقت واإلفراج كتكريس

                                                           
 .59، 58،استجواب المتهم، المرجع السابق ، ص  محمد سامي النبراوي - 1
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غاية جهدي وطاقتي, وكان جل  جميع جوانبه وفروعه, ولكنني بذلت ستكملته منإأو 
هتمامي أن أضع تشريعنا لإلجراءات الجزائية في الميزان بالنسبة للضوابط القانونية أو إ

وأيضًا بالنسبة لإلجراءات ها للمتهم في مواجهة نظام الحبس المؤقت, فلالضمانات التي ك
التي يمكن مباشرتها كبدائل للحبس المؤقت للتخفيف من قسوة هذا اإلجراء وما يترتب عليه 
من آثار ضارة بالمتهم, ولقد كان لزامًا علينا في سبيل تحقيق هذا الغرض أن نتصدى 

وخاصة للضوابط القانونية التي تحكم نظام الحبس المؤقت في بعض التشريعات األجنبية 
عتباره المصدر الرئيسي الذي أخذ عنه تشريعنا اإلجرائي, وأن نتعرف إالتشريع الفرنسي ب

 راج.في نطاق موضوع الحبس المؤقت واإلفعلى آراء عدد غير قليل من رجال الفقه الجنائي 
ب األمر الصادر بحبس المتهم مؤقتًا يعد من أهم الضمانات الشكلية يالشك أن تسب :أولا 

لق لها العنان في , فال يطضع قيدًا على سلطة إصدار األمر بهلمتهم حيث يلصالح ا
وبالنظر ؛ية ودون التحقق من توافر المبررات التي تستند إليها في اتخاذه استخدامه دون رؤ 

ألهمية هذا الضمان فقد حرصت دساتير دول غير قليلة على النص في صلب الدستور, 
يطاليا ويوغوسالفيا وألمانيا الديمقراطية واليونان, ومن ومثال ذلك دساتير الدانمارك وأيس لندا وا 

ناحية أخرى فقد أسفر تطبيق هذا الضمان في بعض الدول التي حرصت على النص عليه 
في تشريعها على تراجع ملحوظ في معدالت المحبوسين مؤقتًا, وهو ما اتضح في ألمانيا 

, وفي مقاطعة  1964ا الصادر سنة االتحادية التي نصت على هذا الضمان في تشريعه
Zusich سنة  بسويسرا والتي نصت أيضًا على هذا الضمان بمقتضى القانون الصادر

1953. 

زيادة في الضمانات المقررة ولحسن سير العمل ولتحقيق العدالة يجب ضم سلطة  :ثانياا 
لوزارة الداخلية الضبط القضائي بالكامل إلى وزارة العدل بداًل من أن تكون تابعة إداريًا 

 ووظيفيًا للنيابة العامة, بحيث بتعينها إداريًا ووظيفيًا لوزارة العدل.
ينبغي أن تتضمن النصوص الدستورية والقانونية, القواعد المتعلقة باإلجراءات  :ثالثاا 

الجنائية, واألحكام التي تنظم اتخاذ هذه اإلجراءات, وشرط تنفيذها وتحديدها بالنص الصريح 
 ها بدقة وعدم اللجوء إلى النصوص العامة.وتنظيم



 خـــاتمـــة

260 
 

ضرورة الفصل فيما بين مرحلة التحري واالستدالل ومرحلة بدئ الخصومة الجنائية,  :رابعاا 
بحيث يقتصر عمل رجال الضبط القضائي على إجراءات البحث والتنقيب وجمع اآلثار دون 

 امتداد ذلك إلى التحقيق.
تباع كافة  ضرورة اللجوء إلى اإلجراءات :خامساا  المشروعة عند القيام بإجراءات التحري, وا 

 األساليب التي ال تتنافى مع األخالق واآلداب العامة وحريات وحقوق الناس.
: عدم جواز تحريض رجال الضبط على ارتكاب أية جريمة, بقصد ضبط الجناة, سادساا 

ي حرض على وخطر التحايل على خرقها, وتقرير مسؤولية رجل الضبط عن الجريمة الت
 ارتكابها.

القضائية, للتأكد من عدم  يةضرورة قيام المحقق بالمراجعة اليومية ألعمال الضبط :سابعاا 
استعمال الوسائل غير المشروعة أو إساءة استعمال السلطة المخولة لهم, ولتحقيق رقابة 

 فعالة ومباشرة على أعمالهم .
لقسوة النتزاع أقوال المشتبه فيه واستبعاد كل حظر استعمال وسائل اإلكراه والتعذيب وا :ثامناا 

 أثر لإلكراه.
ير غير مقبول من المحاكم كوسيلة للحصول على أدلة إدانة يمكن القول بأن التخد :تاسعاا 

 ولكن يمكن اللجوء إليه لتحديد وضعية أو الحالة العقلية للمتهم.
وحمايته من الظلم  ضمان الحق في سالمة الجسم وعدم االعتداء على المتهم :عاشراا 
 واألذى.

 

 

 

 

 التوصيات:

من القانون الدستوري التي  150ائي الجزائري تكريس المادة ز على المشرع الج -1
نحراف يصدر من إيحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي  »تنص على أنه : 
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ضمان حق المتقاضي نى له جراءات الجزائية حتى يتسقانون اإلضمن نصوص  «القاضي
 مام هيئة القضاءأ

األخذ بمبدأ "إسراع الفصل" في قضايا المحبوسين مؤقتًا من قبل المحكمة العليا  -2
ن هناك قضايا معروضة على المحكمة ألفي الطعون المرفوعة إليها بخصوص هذا الشأن 

 لم تفصل فيها بعد. أوأكثر العليا لمدة أربع سنوات

إلى غاية إثبات وجود حكم أو قرار نهائي  إلزامية اإلبقاء على المتهم حرًا طليقاً  -3
باإلدانة, ألن األصل في المتهم "البراءة" , فالحبس المؤقت مأخوذ من هذا األصل على 

ستثناء, فالمشرع اإلجرائي الجزائري بهذا المفهوم يكون قد خالف مبدأ المشروعية سبيل اإل
مهما كان المبرر, وهو بذلك ستثناء حين نص  على مخالفة أصل البراءة ولو على سبيل اإل

" من الدستور, مما يوضح وجود عيب في التشريع, ويكون 45يكون قد خالف لنص المادة "
فالقاعدة القانونية "  على أساس باطل غير سليم  ق.إ.ج ج  123بذلك قد بنى نص المادة 

 على باطل فهو باطل". أنه ما بني  

ات إعادة التربية أو إعادة اإلدماج إلزامية فصل أماكن الحبس المؤقت عن مؤسس -4
جتماعي, مع وجود ضمانات أكثر إلبقاء وتكريس حرية المتهم, بما في ذلك تسهيل حق اإل

الزيارة لألقارب, واألصدقاء والجمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في أغلب 
 الوطنية. األوقات من أيام األسبوع خصوصًا في األعياد والمناسبات الدينية و

إلزامية تكريس ضمانات الحريات الشخصية للمتهم المحبوس مؤقتا أكثر منها من  -5
المحكوم عليه بحكم نهائي, فنجد أن قانون تنظيم السجون نص  على عكس ذلك حين أغفل 
حق المحبوسين مؤقتًا في االستفادة من إجازة الخروج, التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة, 

ط, اإلفراج المشروط ألسباب صحية, الوضع في الوسط المفتوح, الحرية اإلفراج المشرو 
النصفية, الورشات الخارجية, فهذه من الحقوق يتمتع بها المحبوس المدان نهائيا طبقًا لنص 

جتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإل 04-05من قانون  24المادة 
 ت التي يجب النظر في تسويتها.للمحبوسين, وهذه من أدنى الضمانا
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ضرورة إنشاء لجنة خاصة تتكفل بحقوق المحبوسين مؤقتًا على مستوى كل  -6
مؤسسة عقابية, لها نفس الحقوق التي تتمتع بها لجنة تطبيق العقوبات مع ضرورة أن تتولى 
ا رئاستها إحدى منظمات حقوق اإلنسان أو الدفاع المدني , وتكون مستقلة عن القضاء وهذ

 كتكريس للحريات.

إنشاء ما يسمى بلجنة " إعادة تكييف التهم" تكون مساندة ألعمال قضاة التحقيق  -7
 ستقالليتها.إتهام مع ضرورة أو غرفة اإل

ستفادة المحبوس مؤقتا عند اإلفراج عنه من أحكام المرسوم إ مدى إمكانية -8
جتماعية لمساعدات اإلالمتضمن تحديد شروط و كيفيات منح ا 431- 05التنفيذي رقم 

 والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند اإلفراج عنهم.

على المشرع أن يجيد ضبط المصطلحات خصوصًا بتلك التي تتعلق بالمحبوس  -9
فهو يستعمل عبارة " اإلفراج" وهو يقصد بها المحبوس  ,مؤقتًا والمتعلقة بالمحكوم عليه مثاًل 

 لمصطلح ُأريد به في األصل المتهم.المحكوم عليه, إال  أن هذا ا

التي  1من ق إ ج. ج 334( من نص المادة 3ضرورة تعديل الفقرة الثالثة ) -10
تكليف المتهم المحبوس مؤقتًا إذا تم محاكمته برضاه, وهذا يشكل انتهاكًا  إلزاميةتجهل 

ص بإلزام صارخًا لحقوق المتهم وضماناته أثناء التحقيق والمحاكمة, وعلى المشرع أن ين
تصال بأهله تكليف المحبوس مؤقتًا تكليفًا قانونيًا مما يسمح له بإعداد محام للدفاع عنه أو اإل

ال  عد  الحكم ا  و أقاربه ومنحه مهلة للتفكير و  سترجاع معلوماته )تهيئة نفسه للمحاكمة(, وا 
 إكراهًا.

 »ه : إجراءات جزائية التي تنص على أن 2مكرر 137ضرورة تعديل المادة  -11
الحبس المؤقت غير مبررخالل متابعة  للشخص الدي كان محليمكن أن يمنح تعويض 

                                                           
1
يتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66األمر رقم من  334انظر المادة   - 

 , السالف الدكر.2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

2
يتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66مكرر من األمر رقم  137انظر المادة  - 

 ، السالف الذكر2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 -06اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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, وذلك بإلزامية التعويض  «ضررًا ثابتًا ومتميزًا جزائية إنتهت في حقه  ..إدا ألحق به هدا ال
دون مراعاة طبيعة الضرر, ألنه ال يتصور خلو الحبس المؤقت من أي ضرر فهو في 

 األصل ضرر وألم.

ضرورة احتساب مدة كل من االعتقال اإلداري والوقف للنظر وحبس المتهم في  -12
 الخارج, ضمن مدة الحبس المؤقت أي من ساعة القبض عليه.

ضرورة تمديد األجل في تقديم العريضة أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض ,  -13
أجل التقادم ( فهذه من سنة ) تمديد  15واعتبار ذلك من الحقوق المدنية التي تتقادم بمرور 

 االتهام منها.عنه الحقوق المدنية التي ال يجب حرمان المتهم الذي سقط 
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