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                                   « La liberté n'est ni une invention juridique 
ni un trésor philosophique, propriété chérie de civilisations plus 
dignes que d'autres parce qu'elles seules sauraient la produire ou la 
préserver ».  

LEVI STRAUSS, Tristes tropiques, Plon, 1955.  



 
 

 كممة شكر 

 

 كلمة شكر
أف يسر إتماـ ىذا البحث، كأشكره أف سيؿ إخراجو، فيك أىؿ الحمد  هلل جؿ كعالأحمد

 كالشكر؛

 أتكجو بخالص الشكر كعميؽ التقدير إعترافا مني بالفضؿ كالجميؿ لؤلستاذ

 كاعمرالدكتكر جبالي 

الذم قبؿ اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ، كتعيده بالتصكيب في جميع 
مراحؿ إنجازه، كزكدني بالنصائح كاإلرشادات التي أضاءت أمامي 

 سبؿ البحث؛

الذيف كافقكا عمى قراءة  أعضاء المجنةكما ال يفكتني أف أشكر 
كمناقشة ىذا العمؿ كتصكيبو بتقديـ المبلحظات التي ستثريو ببل 

 شؾ؛

 في كؿ أطكار دراستي؛ كؿ مف عممني حرفاأف أنسى  بدكف

 .فجزاىـ اهلل عني كؿ خير

عمي أحمد رشػيػػػػػػػدة 

 

عمي أحمد رشيدة 
 

 



 
 

 

 

 إهـــــــــــــــــــداء
 

إلى ركح مف كاف لو الفضؿ بعد اهلل سبحانو كتعالى في إنارة  طريؽ       
العمـ كالمعرفة أمامنا كالذم كاف قدكة لنا في الدراسات العميا. كـ كددت لك 

أمنياتو، لكف لؤلسؼ شاءت  إحدل كاف بيننا لحضكر ثمار ثشجيعاتو كتحقؽ
بة األخ األكبر رحمة الذم كاف بمثا بلقـاسماألقدار أف يفارقنا مؤخرا، خالي 

 اهلل عميو؛

 الكريمة؛ جميع أفراد عائمتيإلى     

 عمى إنجاز ىذا العمؿ. كؿ مف ساعدني كشجعنيإلى     
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طار تكريس كحماية إىـ في األف لـ تكف إيمثؿ التشريع الجنائي كسيمة ىامة،  
ترتبط  إنماةاإلجرائي. كالمؤكد أف كؿ التشريعات الجنائية المكضكعية منيا ك اإلنسافحقكؽ 

أف البعض منيا يعد أكثر ارتباطا  إال. اإلنسافبطبيعتيا بشكؿ أك بآخر بقضية حقكؽ 
ما ألنو ينتقص مف الضمانات ا  ية، ك األساساإلنسانما ألنو ييدر أحد حقكؽ إمف غيرىا 

تطكير  إلىالمصيقة بيا. كليذا تسعى معظـ دكؿ العالـ رغـ اختبلؼ درجة تقدميا 
 .(1)يةاألساساإلنسانسياساتيا الجنائية لتتماشى مع حقكؽ 

بحقكقو كحرياتو، غير أف ذلؾ  اإلنسافعف أىمية تمتع اإلختبلؼ كمع أنو ال يمكف 
 اإلنسافكانت حقكؽ  اإذف.ككيفية ضمانيا إقرارىاأكجو إيجابا أك سمبا عمى قد ينعكس 

 يافإنىي مجمكعة مف الحقكؽ المصيقة بكرامة الفرد في عبلقتو مع الدكلة كأفراد المجتمع 
مثكلو أماـ العدالة بعد  فإفلذا  .ككرامتو اإلنسافتبقى مرتبطة ارتباطا كثيقا بشخص 

ما  اإذسيما  األىميةتمتعو بمركز قانكني، يجعؿ الحديث عف الضمانات عمى غاية مف 
حيف صدكر حكـ  إلىكاف متيما خاصة في ظؿ قرينة البراءة التي تبقى سارية المفعكؿ 

عادلة تخكؿ لو الدفاع عف نفسو كدحض الحجج القائمة  محاكمةإطار في  ،اإلدانةبنيائي 
كالمكضكعية لممحاكمة تعد مظيرا مف مظاىر حماية حقكؽ  ةاإلجرائيه ألف القكاعد ضد

حقو كاستعادة  إثباتالمتيـ التي تتدعـ بحؽ الدفاع كبالحؽ في ممارسة الطعكف بيدؼ 
 .(2)عتبارهإ

فالمشرع . كالقانكف الجنائي اإلنسافىناؾ تكاممية بيف حقكؽ  يجب أف تككف لذلؾ
ضركرة قمع كمكافحة الجريمة،كضركرة حماية الفرد مف اف يجب أف تتنازعو ضركرت

ال يجب أف تتغمب مصمحة النظاـ عمى إذتعسؼ الدكلة في استعماليا لحقيا في العقاب

                                                           
سميماف عبد المنعـ، "تطكير اإلجراءات الجنائية: الحبس االحتياطي نمكذجا"، عمى المكقع االلكتركني          -1
/academy.org–www.ao .1، ص . 
، 2011/2012، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، حؽ المتيـ في محاكمة عادلةالمية خطراكم،  -2

 .1ص.



 قرينة البراءة والحبس المؤقت                                                                   مقدمة
 

3 
 

الحرية الفردية بشكؿ مطمؽ،كال يجب أف يككف ىناؾ إطبلؽ لمحريات بشكؿ يؤدم 
 .يف أك بالنظاـ العاـاآلخر لئلضرار ب

يجب أف  اإلنسافعارض بيف القانكف الجنائي كحقكؽ كمف أجؿ الخركج مف ىذا الت
فكما أف القانكف الجنائي يجب أف يحكم حقكؽ ، حتكاء متبادؿ بينيماإيككف ىناؾ 

مقتضيات كضركرات الحياة في  اإلعتباريجب أف تأخذ في  بدكرىا ةاألخير يذه اإلنسان
 .مجتمع منظـ

ذك  ، الذم اإلجرائيالقانكف الجنائي،بشقيو المكضكعي ك  فإفكذلؾ،  األمركاف  اا 
خضاع القكة لمقانكف، إلىييدؼ  يمثؿ حصنا لحماية الفرد ضد الجريمة  مكافحة الجريمةكا 

ماداـ مبنيا عمى إحداث تكازف بيف  مف ناحية،كضد الدكلة مف ناحية أخرل،
. الحرية الفرديةيف كالنظاـ العاـ القيمكمصمحة حماية اآلخر مصمحتيف:مصمحة حماية 

 حداث ىذا التكازف؟إكلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو:ما ىي الكيفية التي يمكف مف خبلليا 

بتاريخ  ليا صادر في حكـ اإلنسافلحقكؽ  األكربيةىذا ما عبرت عنو المحكمة 
عمى المشرع الجنائي إيجاد تكازف دقيؽ بيف حماية  وأن بمكجبوقررت   8857 /6/ 32

ف كاف لو تبني قيكد عمى ا  نو ك أك  ،اإلنسافالمصمحة العامة لممجتمع كاحتراـ حقكؽ 
ىذه القيكد  ف تككفأك  أف ذلؾ يجب أف يككف في مجتمع ديمقراطي، إال الحريات الفردية،

 .إليوي كمتناسبة مع اليدؼ المشركع الذم يسع مبنية عمى حاجة ماسة،

عبلناتكثائؽ ك قد تضمنت ك  كسيمة أكثر كضكحا إلحداث التكازف اإلنسانحقكؽ  ا 
يمتـز التي داخؿ القانكف الجنائي بنصيا عمى ضمانات احتراـ الحقكؽ كالحريات الفردية 

المشرع الجنائي بالكقكؼ عندىا عند ممارستو لسمطتو في إيجاد القاعدة الجنائية 
كالنص الجنائي الذم ينتيؾ ىذه الضمانات ىكنص تعسفي . مكضكعيةكانت أـ إجرائية

 ينتيؾ التكازف الذم يجب أف يبني عميو القانكف الجنائي.

ف استبعاد كجكد مبادئ عميا يتقيد بيا المشرع يعني إمكانية فرض عقكبات ذلؾ أل
قرار عقكبات تسرم بأثر رجعي، جماعية، غير  ال تتقيد بمبدأ شخصية العقكبة، كا 
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ع العقؿ، كبدكف حكـ قضائي، ككضع قيكد عمى الحريات الفردية بغير ضركرة متناسبة م
 . ىناؾ حاجة ماسة لكضع قيكد عمى سمطة التشريع فإفلذلؾ  ،كىذا ما ال يمكف قبكلو

حدكث انفصاـ بيف القاعدة الجنائية كىذه القيكد ذات الطبيعية الدستكرية  يؤدمكما 
رقابة فعالة لدستكرية القكانيف ىي كجكد ذلؾ تفادم ككسيمة  الجنائي، النصمكت  إلى

مناىضة لمحرية أك تسمح بإلغائيا عمى نحك  نصكصمف شأنيا أف تمنع صدكر التي 
كيمنع كجكد نص دستكرم أعمى يكفؿ  بيف قكاعد النظاـ القانكني،انسجاـ يكفؿ حدكث 

ات الكاردة ف تتحكؿ الضمانأالحرية كنص تشريعي أدنى ييدرىا،فبدكف ىذه الرقابة يمكف 
 .ية حبرا عمى كرؽاألساسفي الدساتير كالقكانيف 

لطالما عنيت باىتماـ الفرد كالدكلة كيعتبر جزءا مف ىذه الحقكؽ  اإلنسافحقكؽ  إف
، فحتى إجراءاتعامة ضمف القانكف الجنائي كما يتضمنو مف  كمبادئبمثابة قكاعد 

الجزائية كما  اتاإلجراءتتحقؽ لممتيـ الحماية المطمكبة ضد ما قد يعترضو مف جراء 
تحممو مف مخاطر عمى حريتو ككرامتو كاف ال بد مف منحو ضمانات كحقكؽ تحفظ لو 

 البراءة.  اإلنساففي  األصؿنطبلقا مف مبدأ إحقو في أف يحاكـ محاكمة عادلة 

د ميما كاف كزف األدلة أك قكة الشككؾ التي تحـك حكلو كؿ فر  يعني أف براءةالفتراضاف
حكـ  كجبطالما مسؤكليتو لـ تثبت بم بيذه الصفة أف يعامؿيجب أك تحيط بو فيك برمء ك 

 نيائي صادرعف القضاء المختص. 
مكاقؼ تنطكم عمى تقييد لحرية الفرد أك مساس بيا يفكؽ  اتاإلجراءلكف لبعض 

 اتاإلجراءمجرد التقييد مما يتعارض مع ما ىك مفترض في الفرد مف براءة. كمف أىـ 
مف  األخيرالتي تتخذىا الدكلة في مكاجية المتيـ ىك الحبس المؤقت حيث يعتبر ىذا 

 اإجراءلككنو  عمكميةدعكل الالتي تتكالىا سمطة التحقيؽ كالحكـ في ال جراءاتاإلخطر أ
 . قبؿ محاكمتو مؤقتا يتخذ ضد المتيـ الماثؿ أماـ جية التحقيؽ

شتباه فيو يككف قد تزعزع مركزه القانكني ككجدت الدكلة اإلفالشخص بمجرد اتيامو ك 
حماية المجتمع كصكف أمنو، كمف ىنا كجدت مسألة الصراع بيف عمى نفسيا ممزمة 
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ف كانت تستطيع بسمطاتيا كعف طريؽ أجيزتيا ا  عمى الحريات، فالدكلة ك  األفرادالسمطة ك 
أف المجتمع ال  إالالمختمفة أف تناؿ حقيا في العقاب مف المتيـ الرتكابو الجريمة، 

كيدافع عنيا قدر استطاعتو حتى  األشخاصيرضى المساس بالحرية الفردية كحقكؽ 
 بتكافر الدليؿ الكافي عمى ارتكابو ليا.

كاف الحبس المؤقت يتعارض مع قرينة البراءة  اإذما يثكر التساؤؿ حكؿ ـ كمف ث
فيرل جانب مف الفقو أف الحبس المؤقت كإجراء ماس بحرية المتيـ يؤدم  مف عدمو،

فئة معينة مف المجرميف كلكف  إلىإىدار قرينة البراءة، كذلؾ ليس فقط بالنسبة  إلى
أك الشؾ في صحتيا،  األدلةبالنسبة لمغالبية العظمى منيـ، ألنو في حالة عدـ كفاية 

 و سيحكـ ببراءة المتيـ كمعنى ىذا أنو قد تـ إسقاط قرينة البراءة.فإن

بعائمتو كيكقؼ نشاطو الميني  مؤقتاالحبس المؤقت صمة المحبكس  يقطع كما
كعبلكة  صبلحيا.إكيعرضو مف ىذه الزاكية ألضرار قد يتعذر استدراكيا فيما بعد أك 

المتيـ كالحصكؿ عمى اعترافو أثناء  إرادةالمحقؽ قد يمجأ لمضغط عمى  فإفعمى ذلؾ، 
ير دعمى استعماؿ القاضي لسمطتو في تق(1)فترة الحبس المؤقت كما أف لو تأثير سيء

 .(2)جعؿ العقكبة التي يحكـ بيا معادلة لمدة الحبسالمؤقت إلىيميؿ غالبا ما إذالعقكبة 

بيد أف جانب آخر مف الفقو يرل أنو ليس ثمة تعارض بيف الحبس المؤقت كقرينة 
ثبات مف مقتضاىا أف يككف عبء إليست سكل قاعدة  ةاألخير أف ىذه مف منطمؽ البراءة 

ذ. ك اإلتياـثبات التيمة المنسكبة لممتيـ عمى عاتؽ سمطة إ  مؤقتاكاف المتيـ المحبكس  اا 
 إلىذلؾ ال يرجع  فإفيعامؿ بكصفو شخص برمء كذلؾ ألنو لـ يحكـ عميو بعقكبة بعد، 

أية أدلة أك قرائف تكفي لحبسو مؤقتا، كمف ثـ، فبل  إليوأنو قد تـ حبسو دكف أف تسند 
 تعارض بيف الحبس المؤقت كقرينة البراءة.

                                                           

.29ص. ،2004، دار الكتب القانكنية، مصر، الحبس االحتياطيمجدم محب حافظ،  - 1 

.95، ص.2006، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، قرينة البراءةناصر زكركرك،  - 2 
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أماـ معادلة صعبة قرينة البراءة مف جية التي تقضي بأف الشخص  نافإنفبالتالي 
الذم يعتبره  مف جية أخرل حيف صدكر حكـ قضائي نيائي كالحبس المؤقت إلىبرمء 

أف قرينة البراءة  فيؿ .الذنبثر مف ذلؾ فيك قرينة عمى البعض عقكبة مسبقة بؿ أك
لتقاء في نقطة مشتركة خاصة ال كالحبس المؤقت خطاف متكازياف أـ أنيما يقبالف 

كأف مف نتائج قرينة البراءة أف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ في حيف أف الحبس 
 ؟إليوالمؤقت مبني عمى كجكد نفس الشؾ في ارتكاب المتيـ لمجريمة المنسكبة 

البراءة في  إفتراضشكالية كاف ال بد مف التعرض لمبدأ اإلمف أجؿ معالجة ىذه 
( ثـ معالجة مشكمة الحبس المؤقت كاستثناء ليذه األكؿة )الباب كقاعدة عام اإلنساف

القاعدة مع محاكلة التقارب بيف طرفي المعادلة لمتخفيؼ مف شدة التعارض المكجكد 
 .)الباب الثاني(بينيما

الضكء عمى قرينة البراءة كالحبس المؤقت  إلقاءمف خبلؿ ىذه الدراسة سنحاكؿ 
الدكلية كالتشريع كالقضاء  اإلعبلناتكفؽ منظكر قانكني كقضائي عممي، في ظؿ 

ات اإلجتياد، كذلؾ ببياف مكقؼ الفقو كدراسة النصكص القانكنية ككذا مختمؼ يفالجزائري
ثراء بيف الكضع في  المقارنة إلىسنمجأ  األخيرليذا  االقضائية المتعمقة بالمكضكع، كا 

التشريع كالقضاء الجزائرييف بالكضع في التشريع كالقضاء الفرنسييف بصفة أساسية، 
 نفردت بأحكاـ مغايرة.إالتي  األخرلكأحيانا ببعض التشريعات 
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الجزائية  اتاإلجراءتعتبر قرينة البراءة رمز المحاكمة العادلة، كىي مبدأ قطبي في 
بحؽ كما كصفيا مجمس المكردات البريطاني، الخيط الذىبي في نسيج القانكف  تعتبرك 

غير المبررة التي تشف  اليجماتحؽ أساسي يستحؽ حمايتو ضد  يافإنالجنائي. كبذلؾ 
 .(1)ضده

قرينة البراءة تناقض في طياتيا ألف الشخص الذم لـ يحاكـ بعد ال يمكف تحمؿ 
القكؿ ىؿ ىك برمء أك مذنب ككف القانكف لـ يفصح عف ذلؾ، فبل يمكف ألحد كال حتى 

. لكف، بما أف حالة الشخص ليست كاضحة ال نابوإذالتصريح ببراءتو أك  اإلتياـلسمطة 
القضائية  اتاإلجراءعممية لو بما أف كضعية  إيجادىك برمء كال ىك مذنب، يجب 

طكيمة. فيؿ يعتبر ىذا الشخص برمء أك مذنب؟ ففي القكانيف التي تعترؼ بقرينة 
البراءة، يعتبر ىذا الشخص بريئا كلك قامت ضده دالئؿ ألف الحكـ النيائي لـ يصدر 

تو بعد. ىذا المكقؼ الخيالي أفضؿ بكثير مف اعتبار الشخص مذنب قبؿ التصريح ببراء
 .(2)إدانتوأك 

عمى ذلؾ فقد  اكبناء اإلنسافالبراءة في  إفتراضكقد عنى المجتمع الدكلي بمبدأ 
 اإلنسافمساحة كاسعة لكفالة حقكؽ  ةاإلقميميالدكلية ك  اإلتفاقياتلو العديد مف  خصصت
كاف القانكف القديـ، في بعض مراحمو، يقـك عمى أحكاـ تعتبر ، بعد أف (3)كاحتراميا

يصدر عف  اإلتياـأف يستطيع تقديـ الدليؿ عمى براءتو مف كاقع أف  إلىالمتيـ مجرما 
 مصدرىا. لكىيةأنطبلقا مف إالسمطة كىذه بطبيعتيا تممؾ الحقيقة، 

                                                           
1- Renée KOERING-JOULIN, «  la présomption d’innocence, un droit fondamental ? » 
Rapport introductif du colloque sur la présomption d’innocence organisé par le centre 
français de droit comparé à la cour de cassation, le 16/1/1998, société de législation 
comparée,  Paris 1998, p.20. 
2- Jean Pierre CLERO, « Une pensée utilitariste de la présomption d’innocence », in 
Essais de la philosophie pénale et de criminologie, revue de l’institut de criminologie de 
Paris, volume 4,éditions ESKA, Paris, 2004, p.62. 

يات الدكلية لحقكؽ التكقيؼ كاخبلء السبيؿ بالكفالة في القانكف األردني كاالتفاقعبد االلو عبد الرحماف الحباشنة،  -3
 .33،ص.2006، رسالة ماجستير، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا،االنساف
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البراءة، أف  إلثباتقطاعي، كاف عمى المتيـ اإلفي العيد  اتاإلجراءففي قانكف 
يحمؼ يميف" التطيير" كيخضع لمحاكمة التعذيب أك " لممناظرة القضائية " التي تظير 

مع الديني عاـ تتـ إلغاؤىا مف قبؿ المج اتاإلجراءبراءتو بشكؿ نيائي. كلكف ىذه 
في الدعكل الجزائية بكسائؿ التعذيب الكحشية كانت  اإلعتراؼنتزاع إكما أف  .1215

كقد ألغيت نيائيا مف  aiaaBceBكبيكاريا  ltaireoVف قبؿ فكلتير مجاؿ نقد عنيؼ م
 (1)قبؿ لكيس السادس عشر.

كقد ترتب عمى فصؿ القانكف المدني عف القانكف الديني تحقيؽ المساكاة أماـ 
ضفاء صفة أخبلقية عمى القانكف بتأكيد مبدأ  األطراؼالقانكف بيف   إفتراضالمتنازعة كا 

تنظيـ  إعادةالبراءة. كأخذت الجمعية التأسيسية المنبثقة عف الثكرة الفرنسية عمى عاتقيا 
 اتاإلجراءالبراءة المحكر الذم تدكر حكلو كؿ  إفتراضالقضاء الجزائي جاعمة مف مبدأ 

 . (2)الجزائية الجديدة
باف الثكرة إ  1789أكت  26، الصادر في كالمكاطف اإلنسافإعبلف حقكؽ  كيعتبر

في النص عمى ىذا  اإلتفاقياتك  عبلناتاإلالفرنسية ممف ليـ الفضؿ عمى غيره مف 
كفؽ ما نص  إدانتوالبراءة حتى تتقرر  اإلنساففي  األصؿحيث مما جاء فيو أف ، أالمبد

كما  ةاإلقميميمعظـ المكاثيؽ الدكلية ك  اإلتجاهكقد سارت في نفس (3).9عميو في المادة 
ماىية قرينة البراءة، فيما خصصنا  إلىبعد التطرؽ  األكؿمف خبلؿ الفصؿ سيمي بياني

يذه القاعدة التي تحمي المتيـ في جميع مراحؿ الدعكل ل مطبيعة القانكنيةالفصؿ الثاني ل
 المترتبة عمييا. اآلثارك  العمكمية

                                                           
1- Catherine d’HAILLECOURT,  « article 9 », in la déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, éditions Economica, Paris, 1993, p.187 ; Yvonne POZO – Paola 
REBUGHINT, présomption d’innocence et stéréotypes sociaux, in Essai de philosophie 
pénale et de criminologie, revue de l’institut de criminologie de Paris, volume 4, éditions 
ESKA,2004,p.90.                                                                                            
                     

 ./www.Ahewar.orgىايؿ نصر، حؽ الدفاع في المكاد الجزائية، عمى المكقع:  -2
3-Catherine d’HAILLECOURT, op.cit, p.187. 
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 األكؿ الفصؿ
 ماىية قرينة البراءة

لدل لـ يكف  اإذف. إدانتويـ أنو برمء حتى يقكـ الدليؿ عمى في المت األصؿف إ
ال تبنى  اإلدانةفيصدر حتما حكما بالبراءة ألف اإلدانةالقاضي الدليؿ القاطع عمى 

 عمى الجـز كاليقيف أما البراءة فيجكز أف تبنى عمى الشؾ. إال

عبلناتك تكريس قرينة البراءة بكاسطة معاىدات كاتفاقيات  تـ كقد خاصة بحقكؽ  ا 
القكؿ بأف قرينة البراءة ىذه  إلىكىذا ىك السبب الذم مف أجمو ذىب البعض  اإلنساف

د أرادكا مف قكليـ بأف . كال شؾ أف أنصار ىذا الرأم قاإلنسافتشكؿ حؽ مف حقكؽ 
، أف يمتـز بيا المشرع بؿ كالسمطة التأسيسية اإلنسافقرينة البراءة تعتبر حؽ مف حقكؽ 

تككف في مرتبة  اإلنسافالجنائية. ذلؾ أف حقكؽ  اتاإلجراءفي كضع قكاعد كأحكاـ 
 أعمى مف أم نص قانكني كضعي، بؿ أنيا تفكؽ كؿ سمطة لمدكلة.

مف شأنو أف يجبر المتيـ عمى أف يشيد ضد  إجراءكيترتب عمى ذلؾ أف أم 
نفسو مثبل أك أف يقدـ الدليؿ عمى براءتو، يجب أف يتقرر عدـ شرعيتو لتعارضو مع 

 .(1)البراءةكىك قرينة أال  اإلنسافحؽ مف حقكؽ 

أكثر مف فائدة كانبثقت عنيا أكثر مف قاعدة مثؿ أف الشؾ يفسر  مبدأال افأصبحت ليذ
كغيرىا. اإلحتماؿ لصالح المتيـ أك أف الحكـ يبنى عمى الجـز كاليقيف ال عمى مجرد الظف ك 

 .(2)كحريتو اإلنسافتكمف في صمتيا بحقكؽ  المتيـ تبرئة إفتراضأىمية  فإفبالتالي 

                                                           
، 1986القاىرة، "، دار الثقافة الجامعية، الكجو الثاني لمشرعية الجنائية " قرينة البراءةمصطفى فيمي الجكىرم،  -1

 .167.ص
 9، العدد 14، المجمد مجمة جامعة  تكريت لمعمـك االنسانيةمجيد خضر أحمد عبد اهلل، افتراض براءة المتيـ،  -2

 .422، ص.2007
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 إالكالقكانيف الكضعية  اإلتفاقياتلكف بالرغـ مف أف ىذا المبدأ القى أىمية في  
بو كتبعا لذلؾ سنتعرض لمعنى قرينة  اإلعتراؼكانت السباقة في  يةاإلسبلمأف الشريعة 

ثـ تسميط الضكء في األكؿ في تطبيقيا في المبحث  يةاإلسبلمالبراءة كسمك الشريعة 
كالقكانيف  الحقكؽ إعبلناتقرينة البراءة في اإلعترافب المبحث الثاني عمى مظاىر

 .الداخمية

 األكؿ المبحث

 راءة ػػػػػػة البػػػػى قرينػػػمعن

إال يبلزمو دائما،  األصؿفيو، كيبقى ىذا  األصؿبريئا، كىذا ىك  اإلنسافيكلد      
 .اإلدانةثبت عكس ذلؾ بمكجب حكـ قضائي نيائي ب إذا

بمجرد تكجيو  األشخاصإدانةترفض القكانيف الكضعية عمى اختبلفيا لذا، 
بمكجب حكـ  ـإدانتيأف تثبت  إلىمعتمدة في ذلؾ عمى مبدأ البراءة  ـإلييالتيمة 

عمى العدؿ الذم يفترض  يةاإلسبلمقضائي نيائي. ككذلؾ تقكـ أحكاـ الشريعة 
نتعرض لمضمكف قرينة كتبعا لما سبؽ، .اإلنسافالتي تصاحب ية األصمالبراءة 

 ألسبقيةكأخيرا نتطرؽ  تقييـ المبدأ )المطمب الثاني( ثـ ،(األكؿالبراءة )المطمب
بالمقارنة مع األنظمة اإلجرائية الجزائية قرينة البراءة في تكريس يةاإلسبلمالشريعة 

 (.لثالمطمب الثا)
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 األكؿ المطمب
 البراءة إفتراضمضمكف مبدأ 

أك ىي  ،ستنتاج أمر غير ثابت مف أمر ثابتابأنيا بصفة عامة القرينة  عرفت     
ستنتاج إجراـ المتيـ مف كقائع سابقة إ. فيمكف (1)ستنتاج كاقعة مجيكلة مف كاقعة معمكمةا

، أك سكابقو ،أك سكء سيرة المتيـ ،عميو أك تيديده إياه لممجنيكعداكة المتيـ  ،عمى الجريمة
ما مف كقائع مزامنة لمجريمة، ككجكد أسمحة أك أمتعة مممككة لممتيـ في محؿ الحادث،  كا 
ماك   اء الشيكد.ر ب المتيـ بعد حصكؿ الجريمة أك محاكلة إغك مف كقائع الحقة لمجريمة، كير  ا 

القانكف بيف كقائع معينة،  ينشئياعرفت القرينة أيضان بأنيا الصمة الضركرية التي كما       
أك ىي نتيجة يتحتـ عمى القاضي أف يستخمصيا مف كقائع معينة. كما عرفيا آخركف بأنيا 

متى  اإلدانةستدالؿ عقمي يستمد مف كاقع، يصمح ألف يبني القاضي عميو كحده حكمو بإ
د مف م بفضؿ اجتماع عدؤد، كعرفيا غيرىـ بأنيا المحاكمات المنطقية التي تإليوطمأف إ

لىستنتاج كيفية سير الحكادث، ك اإلىمارات اإل  (2)بكجكد أركاف الجريمة. اإلقتناعا 

أك قكة الشككؾ التي تحـك  األدلةكؿ فرد ميما كاف كزف  يعني أف براءةال فتراضا أما
حكلو أك تحيط بو فيك برمء كىكذا ينبغي أف يعامؿ طالما مسؤكليتو لـ تثبت بمقتضى حكـ 

 صحيح نيائي صادرعف القضاء المختص. 
ىذه القرينة ضمانة ىامة مف ضمانات الحرية الشخصية لمفرد ضد تعسؼ تعتبر ك 

كىي ضمانة مطمقة يستفيد منيا  نتقاـ المجني عميو مف جية أخرلاالسمطة مف جية كضد 

                                                           
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الشرعية في اإلجراءات الجزائيةحسف يكسؼ مصطفى مقابمة، -1

، العدد الخامس عشر، مجمة المفكر؛ لخضر زرارة، قرينة البراءة في التشريع الجزائرم، 69، ص.2003األردف، 
 .60كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.

 مرجع سابؽ. –قرينة البراءة  -دراسة بعنكاف: دعامة حؽ المتيـ في الصمت -2
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  الفقيية منيا،ىذا المبدأ مف عدة زكايا إلى، كقد تـ النظر المتيـ عمى امتداد مراحؿ التحقيؽ
 نتعرض ليا فيما يمي.) الفرع األكؿ ( كالقضائية ) الفرع الثاني ( كالقانكنية )الفرع الثالث ( 

 األكؿ رعػػػفػػػال
 ياػػػػػراءة فقػػػالب راضػػػإفت

صؿ البراءة في الكتاب كمف طرؼ الفقياء كىي كميا متقاربة ألؼ ير اعكضعت عدة ت
ما  إليوسند أأف ال جازل الفرد عف فعؿ "في المعنىكالمضمكف. فعرفو المرصفاكم بقكلو:

 .(1)لـ يصدر ضده حكـ بالعقكبة مف جية ذات كالية قانكنية"

عدـ المجازاة عف  يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو قصر مفعكؿ البراءة عمى لكف
كجزاء غافبل أف أصؿ البراءة أكسع مف ذلؾ بحيث يشمؿ العقكبة كما  الفعؿ كعقكبة

كما يشمؿ سمطة المتابعة كالتحقيؽ كالضبطية  الحكـ ، كيشمؿ قاضيإلجراءيشمبل
 القضائية.

ألف أصؿ البراءة يستمـز عدـ المساس بالحرية الفردية في أية مرحمة مف مراحؿ 
بعد صدكر حكـ مف جية قضائية  إال يستمـز عدـ تكقيع الجزاءاتالدعكل، كما 

مختصة كصيركرة ذلؾ الحكـ نيائي كبات، ال لمجرد صدكر الحكـ كما يفيـ مف 
 .(2)التعريؼ السابؽ

مقتضى أصؿ البراءة أف كؿ شخص كعرفيا الدكتكر أحمد فتحي سركر بأف" 
شخصا بريئا حتى تثبت متيـ بجريمة ميما بمغت جسامتيا، يجب معاممتو بكصفو 

 .(3)"بحكـ قضائي بات إدانتو

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائيشناز سراج،  -1

 .33، ص.2001/2002
، الطبعة الثالثة،  دار عامة لبلثباتالجزء األكؿ، النظرية ال، محاضرات في االثبات الجنائينصر الديف مركؾ ،  -2

 .223 -222، ص. ص.2009ىكمة، الجزائر، 
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، حؽ المشتكى عميو في الصمت أثناء التحقيؽ االبتدائيمأمكف عبد اهلل القطاكنة،  -3

 .77، ص.2007



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

14 
 

فتحي سركر بمكجب ىذا التعريؼ بأف قرينة البراءة قاعدة أساسية  ستاذاأليؤكد 
لمحفاظ عمى الحريات الفردية في جميع مراحؿ الدعكل تضمف لممتيـ أف يعامؿ معاممة 

حتراـ ىذا المبدأ أماـ الضبطية انيائيا. كما أضاؼ كجكب  إدانتوأف تثبت  إلىالبرمء 
البراءة في  إفتراضإف أصؿ البراءة يقتضي كاف الفرد مشتبو فيو بالقكؿ "  اإذالقضائية 

المتيمكمعاممتو بيذه الصفة في جميع مراحاللدعكل القضائية فضال عف مرحمة 
 .(1)"التياـت قبؿ أف تنشأ مرحمة الستدالال

أنو يؤخذ  إال األكؿجاء أشمؿ مف  وبالرغـ مف أنكقد انتقد ىذا التعريؼ عمى أنو 
فتحي سركر قد راعى  ستاذاألأف  إذ(2)األشخاصعميو أنو خص المتيـ دكف غيره مف 

 لعامة.كىك المتيـ دكف الضحية كالنيابة ا الأطرفا كاحدا في الدعكل العمكمية 
النيابة كالضحية  بالرغـ مف ككف ألفليس في محمو، في رأينا لكف ىذا اإلنتقاد 

ليذا  حسبطرفاف في الدعكل العمكمية، إال أف اإلتياـ اليكجو ليما، إنما يكجو لممتيـ ف
إفتراض البراءة عمى المتيـ فقط. ككاف مف األجدر لك انتقد ىذا التعريؼ تعريؼ قصر 

 ككنو ذكر المتيـ دكف سكاه مف األشخاص كالشاىد المشتبو فيو مثبل.
كمؤدل قرينة البراءة أف يعامؿ المتيـ ميما كانت بقكلو:" كعرفو محمد العساكر 

بحكـ قضائي كفقا  إدانتوحتى تثبت  برمءعمى أنو  إليوجسامة الجريمة التي نسبت 
 (3)لمضمانات التي يقررىا القانكف".
عمى الفرد كمتيـ دكف ركز محمد العساكر  ستاذاألفإنمف خبلؿ ىذا التعريؼ، 

أيف يككف  اإلتياـقبؿ مرحمة  إليومف جية كمف جية أخرل لـ يتعرض  األشخاصبقية 
مشتبيا فيو أماـ الضبطية القضائية، كما أنو أثار الحكـ القضائي دكف تحديد إف كاف 

لقكة الشيء المقضي  افالحكـ يجب أف يككف نيائيا حائز  ،بتدائيإىذا الحكـ نيائي أـ 
 ية. األصمفيو إلىدار قرينة البراءة 

                                                           
 .34شناز سراج ، مرجع سابؽ، ص. -1
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معاممة الشخص مشتبيا فيو كاف محمد محدة عمى أنو يعني"  ستاذاألكقد عرفو 
 إليوكميما كانت جسامة الجريمة التي نسبت  اتالجراءأك متيما في جميع مراحؿ 

بحكـ قضائي بات كفقا لمضمانات التي قررىا  إدانتوعمى أنو برمء حتى تثبت 
 القانكف لمشخص في كؿ مراحمو".

الشخص ميما كانت خطكرة كجسامة الجريمة  فإفالتعريؼ الجامع كالمانع  كبيذا
نيائيا. كما أف صفة  إدانتوأف تثبت  إلىيتمتع بقرينة البراءة في جميع مراحؿ الدعكل 

 (1)البراءة تبلزمو حينما يككف مشتبو فيو أماـ الضبطية القضائية.
الدكلة كافة يجب يعني أف القاضي كسمطات البراءة إف أصؿ " كقاؿ آخركف

عمى أساس أنو لـ يرتكب الجريمة محؿ  إليوأف تتعامؿ مع المتيـ كتنظر عمييا 
عميو ذلؾ بحكـ قضائي نيائي، غير قابؿ لمطعف فيو بالطرؽ  يثبتما لـ  التياـ
 ".العادية

نماال ينطبؽ عمى المتيـ في مرحمة المحاكمة فقط، ك البراءة ىذا كأف أصؿ  يمتد  ا 
في الدكؿ التي  –ليشمؿ جميع مراحؿ الدعكل الجزائية، فيك ينطبؽ عمى المشتبو فييـ

قبؿ اتياميـ رسميان بارتكاب أية (2)–جانب مفيـك المتيـ إلىتأخذ بمفيـك المشتبو فيو 
أف يتـ تأييد حكـ  إلىقائمان البراءة  فتراضا جريمة، تمييدان لتقديميـ لممحاكمة، كيستمر

 .(3)مراحؿ الطعف في الحكـ استنفاذ، بعد اإلدانة

                                                           

.35شناز سراج ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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إستعمؿ عبارة المشتبو الذم  58 مف ؽ إ ج، أما بالنسبة لئلجراءات التي يقـك بيا ككيؿ الجميكرية، ففي المادة
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عندما نص عمى إمكانية أف يصدر ككيؿ الجميكرية أمر اإليداع في حقو، ثـ عاد في نفس المادة إلى ذكر صفة 
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التفسير الفقيي لمصادر القانكف عمى كجكد قرينة قانكنية لمبراءة في المرحمة  أكد
كال أم كزف عمى  يةإلزامتفاقيات الدكلية أية قكة الحقكؽ كال لئل عبلناتإلالتي لـ يكف 

 القكانيف الداخمية. 
الصبغة القانكنية عمى قرينة البراءة  إضفاءالفقو ىك  إليواليدؼ مما تكصؿ  إف

يتعمؽ باستخبلص ىذه  األمر. ككاف مف جية أخرل قضاءبيا  اإلعتراؼمف جية ك 
الجزائية ككذلؾ قرارات المحاكـ مف خبلؿ  اتاإلجراءالقرينة مف بعض نصكص قكانيف 

 عمى النيابة إلثباتاعبء  إلقاءاستعماؿ مبدأ الشؾ الذم يفسر لفائدة المتيـ ككذا 
 (1)العامة.

 الفرع الثاني
 قضاءالبراءة  إفتراض

الفرنسي بعد تعديميا بقانكف تدعيـ قرينة  اتاإلجراءمف قانكف  203المادة  تكجب       
تذكير محمفي  3000جكاف  84المؤرخ في  485/3000رقـ كحقكؽ الضحايا  البراءة

ستحبلفيـ اليميف بأف يقسمكا كيتعيدكا بأف يتذكركا إمحكمة الجنايات بقرينة البراءة عند 
 بأف المتيـ يفترض أنو برمء كأف الشؾ يفسر لصالحو. 

جية المتابعة ككذا جية الحكـ في المكاد الجزائية أف تنطمقا عند  فيجب عمى 
براءة الشخص المشتبو فيو أك المتيـ  إفتراضمعالجة القضايا المطركحة عمييا مف مبدأ 

التعامؿ  كمفاده(2)قرينة البراءة الذم تطكرعبرالعصكر ليصبح مبدءا دستكريا عمى أساس
، مف حيث إليومع شخص المتيـ عمى أنو برمء، ميما كانت الجريمة المنسكبة 

جسامتيا أك نكع كمقدار العقكبة المقررة ليا، كفي جميع مراحؿ الدعكل الجزائية، كحتى 
 صدكر حكـ قضائي بات بحقو.

                                                           
1- Edith GUILHERMONT, «  Qu’appelle – t-on «  présomption d’innocence » ?", 
Archives De Politique Criminelle comparée, A. Pedone n° 29, 2007/1, p.52. 

.60، ص.2011، دار ىكمة، ، إثبات الجريمة عمى ضكء االجتياد القضائي، دراسة مقارنةجماؿ نجيمي  - 2 
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 األصؿ، كيبقى ىذا إليوفي المتيـ براءتو مما أسند  األصؿاإذتعني ءة البرا فقرينة
لـ يقدـ  اإذبقرار قضائي بات. كأىـ ما تتضمنو ىذه القرينة ىك أنو  إدانتوأف تثبت  إلى

في المتيـ  األصؿتعيف عميو أف يقضي بالبراءة ألف  اإلدانةلمقاضي الدليؿ القاطع عمى 
القطعي  أف يقدـ الدليؿ إال األصؿالخركج عف  يريدا عمى الذم مـ فبراءتو كمف ث
 (1).شؾ فيوال الذم يقيف المبني عمى ال

في ىذا الصدد قرار مف المحكمة العميا أكدت بمكجبو ىذا المبدأ قد صدر ك 
كالذم جاء فيو:" حيث أنو  24828بصدد الفصؿ في الممؼ رقـ  38/80/8874بتاريخ 

المنسكبة  األفعاؿقرارىـ بما يؤكد قياـ المتيـ بكاف عمى قضاة المجمس أف يسببكا 
مسؤكلية  –عف خطأ  –الذم حمؿ المتيـ األكؿبما كرد في الحكـ  اإلكتفاءدكف إليي

، كعبء إدانتوىك أف المتيـ برمء حتى تثبت  األصؿبراءتو، في حيف أف  إثباتعبء 
 (2)يقع عمى مف قاـ بتحريؾ الدعكل العمكمية أم النيابة". إلثباتا

،  إال اإلدانة تبنى الأكما يجب  يجكز أف  التي البراءة عكسعمى اليقيف كالجـز
 طعاقا يبلتبنى عمى الشؾ، كبعبارة أخرل، إف القاضي ال يطمب في الحكـ بالبراءة دل

، بمعنى أنو اإلدانةعمى ذلؾ كلكف يكفيو أف ال يككف ىناؾ ثمة دليؿ قطعي عمى 
، كالتي األدلةقيف، كبراءة تعتمد عمى الشؾ في تستكم براءة مبنية عمى دليؿ قطعي كي

 .األدلةيعبر عنيا قانكنا بالبراءة لعدـ كفاية 
الحكـ  فإف 873/3لممادة  قاالجزائية العراقي، ككف اتاإلجراءأما في قانكف 

مف  2مفقرة لطبقا بالبراءة يصدر عند عدـ انطباؽ نص التجريـ أك انعداـ الدليؿ، ك 
 .اإلفراجيصدر القرار بإلغاء التيمة ك  األدلةو في حالة عدـ كفاية فإنالمادة نفسيا، 

يجب  اإلدانة، كلكف الحكـ باألدلةمجرد الشؾ في  بالبراءةفيكفي إلصدار الحكـ 
كبيذا الصدد تقكؿ محكمة البراءة في المتيـ  األصؿألف  ،أف يبنى عمى الجـز كاليقيف

                                                           
 ، مرجع  سابؽ. -قرينة البراءة  –دعامة حؽ المتيـ في الصمت  -1

.62ذكره جماؿ نجيمي في المرجع السابؽ، ص. - 2 
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تبر القرائف غير القاطعة، كالتي تحتمؿ ال يجكز قانكنا أف تع" التمييز في قرار ليا:
 (1)".، كال تكفي بمفردىا إلدانة المتيـئلثباتالتي تصمح ل األدلةمف  اإلستنتاجالتأكيؿ ك 
" عدـ جكاز :ب حيف قضت محكمة النقض المصرية اإلتجاه ذىبت في نفسك 
المحكمة كتتككف مف  اإلييالجازمة التي تخمص  األدلةالبراءة بغير  إفتراضنقض 

متى كاف الدليؿ الذم ساقو " :إلىفي حكـ أخر كما تكصمت  .(2)جماعيا عقيدتيا"
، مع أف اإلحتماؿالحكـ كعكؿ عميو في إدانة المتيـ ىك دليؿ ظني مبني عمى مجرد 

عمى حجج قطعية الثبكت تفيد الجـز  إالتبنى  الأيجب  اإلدانةالصادرة ب األحكاـ
 ". الحكـ يككف معيبا فإفكاليقيف، 

يكفي في " كتقكؿ محكمة التمييز في الككيت في قرار ليا بيذا الصدد:
المتيـ لكي تقضي  إلىالتيمة  إسنادالمحاكمات الجزائية أف تشكؾ المحكمة في صحة 

في تقدير الدليؿ، ما داـ  إليوما تطمئف  إلىفي ذلؾ  األمرمرجع  أف إذلو بالبراءة، 
 (3)." الظاىر مف حكميا أنيا أحاطت بالدعكل عف بصر كبصيرة

 اإلنساففي  األصؿحيف قضت بأف:"  نفس المسار المحكمة العميا كتبعت
...كترتيبا عمى ذلؾ  34كقد تبنى الدستكر ىذا المبدأ في المادة  إدانتوالبراءة حتى تثبت 

نماات ك اإلفتراضكالقرارات ال تبنى عمى الشؾ ك  ألحكاـا فإف ". ا   (4)عمى اليقيف كالجـز
ذك  و ال يشترط فإندليبل قطعيا، البراءة كاف القانكف يشترط لمخركج عف أصؿ  اا 

أف تككف مباشرة، أم شاىدة بذاتيا مف غير  اإلدانةالتي تقاـ عمييا أحكاـ  األدلةفي 
تمؾ  إلىكاسطة عمى الحقيقة المطمكب إثباتيا، بؿ يكفي أف يككف مف شأنيا أف تؤدم 

الحقيقة بعممية منطقية تجرييا المحكمة، فالقاضي يجب أف يبني حكمو عمى أساس 
 .اإلحتماؿاليقيف ال 
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المنطقي،  اإلستدالؿبني عمى الم األكيد اإلقتناعكلكف المقصكد بيذا اليقيف ىك  
يقدـ لمقاضي نتيجة مؤكدة مف  اإلستدالؿ، فيذا اإلدانةكىك ما يكفي لسبلمة الحكـ ب

 .كالترجيح اإلحتماؿحيث المنطؽ، كمف دكنو يككف القاضي في دائرة الشؾ ك 
صدار البراءة كىكذا يتضح أف اليقيف القضائي المطمكب لمخركج عف أصؿ   كا 
المنطقي، كلكف ىذا ال يعني أف ىذه الثمرة ىي  اإلستدالؿي ثمرة يأت اإلدانةالحكـ ب

نفسيا ميما قكيت قد تشير  األدلةألف  ،لدل الكافةا ، أك يقينا مطمقةحقحقيقة مطمقة 
عتبار الحكـ الذم إستقرار القانكني يتطمب اإلكلكف  إحتماالتمجرد  إلىفي مجمكعيا 

 (1)المقضي عنكاف الحقيقة. األمريحكز قكة 
كانت القرائف التي أسست المحكمة عمييا  اإذ"بيذا الصدد:تقكؿ محكمة التمييز ك 
 فإفال يمكف دحضيا كتكلد القناعة الكافية لدل المحكمة،  إذمف القكة،  اإلدانةحكـ 

 ."يككف صحيحا اإلدانةالقرار الصادر ب
ال يشترط في " :أنوحيف قضت  نفس المسار محكمة النقض المصرية اتبعتك 

بنفسو عمى الكاقعة المراد إثباتيا، بؿ يكفي ثبكتيا مف  الاالدليؿ أف يككف صريحان د
، مما تكشؼ لممحكمة مف الظركؼ كالقرائف، كترتيب النتائج عمى اإلستنتاجخبلؿ 

 ."المقدمات
ذك  في  األصؿ، ألف البراءةإلصدار حكـ  األدلةمجرد الشؾ في يكفي كاف  اا 
مثؿ ىذا الشؾ يجب أف يككف كليد استدالؿ منطقي سميـ. كبيذا  فإفالبراءة المتيـ 

يجب  إلثباتابمجرد الشؾ في أدلة  اإلكتفاءإف " الصدد تقكؿ محكمة النقض المصرية:
أف يككف كليد استدالؿ منطقي سميـ مما يقتضي معو بياف ما يدؿ عمى أف المحكمة قد 

 (2)". األدلةتشككت في ىذه  حاطة سميمة ثـإ إلثباتاأحاطت بظركؼ الدعكل كأدلة 
كما قضت المحكمة العميا بأف" القرارات القاضية بالبراءة مثميا مثؿ القرارات 

يجب أف تعمؿ تعميبل كافيا حتى تتمكف المحكمة العميا مف مراقبة  اإلدانةالصادرة ب
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صحة تطبيؽ القانكف فالقرار الذم يكتفي بالحكـ بالبراءة بقكلو أنو يكجد في الدعكل شؾ 
 (1)لصالح المتيـ يعتبر ناقص التسبيب كيستكجب النقض".

ذك   إدانتوبت تقتضي معاممة المتيـ عمى أنو برمء حتى تثالبراءة كانت قرينة  اا 
أنو ال  إالحتراـ حرية الفرد، اىذا يكضح بجبلء أىمية  فإففي محاكمة قانكنية عادلة، 

يجكز أف يفيـ منو إىدار الصالح العاـ، بؿ ال بد مف تحقيؽ تكازف بيف مقتضيات قرينة 
ى تحمي الحرية األكلالتي يتطمبيا التطبيؽ الفعاؿ لمقانكف، ف اتاإلجراءك البراءة 

 تيـ، كالثانية تحمي المصمحة العامة.الشخصية لمم
الجنائية جميعيا في إطار  اتاإلجراءأف تتـ البراءة حتراـ قرينة ا كيتطمب

الضمانات التي أحاطيا بيا القانكف، كمنيا حماية الحرية الشخصية لممتيـ، ككفالة حؽ 
قامةالمتيـ بإثبات براءتو، ك  إلزاـكحرية الدفاع، كعدـ  الحكـ عمى أساس اليقيف،  ا 

 (2)كمراعاة مبدأ تفسير الشؾ لصالح المتيـ.
تدعـ حؽ المتيـ في البراءة كيبدك كاضحا أف ىذه النتائج المبلزمة لقرينة 

ال يتصكر ضماف الحرية الشخصية لممتيـ مف دكف تمتعو بحرية الكبلـ أك  إذالصمت، 
ز عناصر الحرية الشخصية عدمو، أم أف يككف لو الحؽ في الصمت بكصفو أحد أبر 

 .لممتيـ
كافة كال يتصكر كفالة حؽ كحرية الدفاع لممتيـ مف دكف أف يككف لو ممارسة  

إال المتيـ بإثبات براءتو،  إلزاـمظاىرىا، كمنيا حقو في الصمت، كال يمكف القكؿ بعدـ 
عمى أساس  اإلدانةمنع القانكف إرغامو عمى الكبلـ، كال يمكف القكؿ بتأسيس حكـ  إذا

اتخذ الحكـ مف صمت المتيـ  اإذاليقيف، أك تطبيؽ مبدأ تفسير الشؾ لصالح المتيـ، 
 دليبل ضده.

قاعدة أصكلية كدعامة أساسية لحماية حرية كأىمية ىذا المبدأ  تمما تقدـ تبين
ف انيقك الفقد البراءة تفي المتيـ  األصؿالمتيـ في الكبلـ أك عدمو، كبغير مراعاة 

                                                           

.617نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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، كبيذا الصدد تقكؿ المحكمة اتجرد مف دستكريتيتك  االجزائية شرعيتي ةاإلجرائي
لمحقكؽ كالحريات التي تحمييا  إف" :8888سبانية في قرار ليا سنة اإلالدستكرية 
الذم يقتضي حمايتيا يشكؿ عماد البراءة ألف أصؿ ، قيمة دستكرية ةاإلجرائيالقاعدة 

 (1)."الجنائية اتاإلجراءالشرعية الدستكرية لقانكف 
" أصؿ البراءة قاعدة أكلية كتقكؿ المحكمة الدستكرية في مصر في قرار ليا

 اإلعبلفمنو، تككيده في  56في المادة  إبرازهتفرضيا الفطرة حرص الدستكر عمى 
 .(2)"اإلنسافلحماية حقكؽ  ةاألكربي اإلتفاقيةك  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

يعد قاعدة أساسية أقرتيا الشرائع البراءة أصؿ كما جاء في قرار آخر ليا أف "  
نماجميعيا، ال لتكفؿ بمكجبيا حرية المذنبيف، ك   اإذلتدرأ بمقتضاىا العقكبة عف الفرد  ا 

قد أحاطتيا الشبيات بما يحكؿ دكف التيقف مف مقارفة المتيـ  إليوكانت التيمة المكجية 
الذم يبلـز الفرد كال يزيمو سكاء في البراءة الجنائي ال يزحزح أصؿ  اإلتياـليا، ذلؾ أف 

مرحمة ما قبؿ المحاكمة أك أثناءىا، أك عمى امتداد حمقاتيا، كأيا كاف الزمف الذم 
يعكس قاعدة مبدئية تعد في ذاتيا مستعصية عمى البراءة كأصؿ  .تستغرقو بإجراءاتيا

 اىا أكليذاكيعتبر إنف ةاإلجرائيالجدؿ كاضحة كضكح الحقيقة نفسيا كتقتضييا الشرعية 
 (3)".إلدارة العدالة الجنائية

أف تطبيؽ قاعدة  إذالجزائية  اتاإلجراءيعد مبدأ البراءة ركنا أساسيا في شرعية 
 اإلباحة األشياءفي  األصؿكد أف ؤ  بنص قانكني" كالتي ت إال"ال جريمة كال عقكبة 

البراءة في  إفتراضىك التجريـ كالعقاب، يفترض حتما قاعدة أخرل كىي  اإلستثناءك 
 .(4)المتيـ حتى يثبت جرمو كفقا لمقانكف فكبلىما كجياف لعممة كاحدة

 

                                                           
 مرجع سابؽ -قرينة البراءة–دعامة حؽ المتيـ في الصمت  - 1

.447عبد الفتاح مراد، مرجع سابؽ، ص. - 2 
 .447المرجع السابؽ، ص. -3
 .65حسف يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص.  -4
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 الفرع الثالث
 حتراـالالبراءة حؽ كاجب  إفتراض

مف حتراميا عمى كؿ الييئات بدءا ااإلنسانقرينة البراءة كحؽ مف حقكؽ  تفرض
قبؿ صدكر الحكـ في  مثبل قانكف العفك إصدارقاضي الحكـ. فعند إلىالمشرع كصكال 
المشرع أعفى عف الجريمة، لكف في المقابؿ قد يحـر المتيـ مف  فإفقضية معينة، 

و ال يمكف لممشرع أف يضع حكاجز لمنع رد فإنبراءتو. كمف جية أخرل،  إثبات
أماـ أية جية قضائية مختصة كذلؾ بيدؼ  اإلدانةبالصادرة  ألحكاـاكال مراجعة اإلعتبار 
 داف.براءة الم إثبات

المتحدة نظرة مغايرة  األمـالتابعة لييئة  اإلنسافمجنة حقكؽ لكالجدير بالذكر أف 
اعتبرت قكانيف العفك مخالفة لنصكص  إذبالجرائـ الخطيرة،  األمرخاصة عندما يتعمؽ 

ال يمكف لمدكؿ منع  إذمف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية  2ك 3المكاد 
 (1)الخكاص مف المطالبة بحقكقيـ الميضكمة.

تبنى المشرع الجزائرم قرينة البراءة بصكرة كاضحة كمبدأ دستكرم نظـ أحكامو 
قانكف اإلجراءات الجزائية الذم تضمف عدة إجراءات تضمف حماية حقكؽ المتيـ 

مبدأ  تكريسعف ثيرة أمثمة كالجزائية  اتاإلجراءقانكف  أعطىكحرياتو األساسية. ك 
كأف  (2)لمتكقيؼ لمنظر كالحبس المؤقت اإلستثنائيالطابع كيمكف ذكر البراءة  إفتراض

المتيـ الذم لـ تصدر ضده عقكبة بالحبس النافذ يطمؽ صراحو مباشرة بعد صدكر 
 المرفكع ضده. اإلستئناؼالحكـ بغض النظر عف 

في اعتبارىا عند تعامميا مع المتيـ ىذه القاعدة أف تضع سمطة التحقيؽ  ينبغيف
. فبل تطمب سمطة التحقيؽ كؿ مراحؿ التحقيؽخبلؿ  األساسبحيث تعاممو عمى ىذا 

ينبغي كما  .يعد ذلؾ أصبل فيو إنمامف المتيـ كأصؿ عاـ أف يقدـ الدليؿ عمى براءتو 
                                                           

1- Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure pénale, 2émeédition, LITEC, 
2002, p. 333. 

 .58لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص. -2
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دكف أف يؤدم  األصؿالتي تناقض ذلؾ  األدلةعمى سمطة التحقيؽ أف تتكلى تقديـ 
 .(1)المساس بحقكقو إلىمف حيث المبدأ  اإلتياـتكجيو ىذا 

عمى كؿ السمطات ، حؽ قانكني دستكرم لممتيـباعتباره  ،البراءة إفتراضيفرض 
حتراـ أصؿ ا بلميةاإلعالمنكط بيا تطبيؽ القانكف أك تنفيذه، كعمى كؿ الجيات كالقنكات 

البراءة في المتيـ ضمانة شخصية ترافقو، كصفة مبلزمة  فتراضاك . اإلنسافالبراءة في 
التي يتخذىا القاضي أك المحكمة ضده في التحقيقكالمحاكمة، فبل  اتاإلجراءلو في كؿ 

ىانة أك ضغط أك ميانة كال يكره عمى الصمت إضده كال يعامؿ ب ابتداءإيكجو التحقيؽ 
كتفاصيؿ محاكمتو كال  مع احتراـ ضمانات الدفاع، كال تذاع أخبار تحقيقاتو اإلجابةأك 

 .تنشر قبؿ صدكر الحكـ القضائي
كىي جيات غير قضائية،  عبلـاإلكسائؿ  األصؿمف باب أكلى أف تمتـز بيذا ف

ساءةغير قانكنية  إدانةألف العمؿ بعكس ذلؾ يعد  لممتيـ تستكجب المسؤكلية  كا 
التي حرصت  لئلنسافيعد مف الحقكؽ المكضكعية  اإلفتراضـ ىذا كاحترا .القانكنية
 األمرالعالمية لمحقكؽ كالحريات ككذا القكانيف الداخمية لمدكؿ،  عبلناتاإل إقرارىاعمى 

 .(2)الذم يستكجب معو احتراميا مف كافة السمطات العامة كمؤسساتيا
لكف ما ينبغي التكقؼ عنده ىك أف سمطات التحقيؽ تممؾ مف السمطات 

الجنائية ما يمكف أف تتخذىا ضد المتيـ كمنيا ما يككف فيو مساس بحريتو  اتاإلجراءك 
كالقبض أك حبسو مؤقتا أك التفتيش...فكيؼ يمكف أف يبرر ذلؾ السيما أف القاعدة 

 .(3)األساسو عمى ىذا السابقة تجعؿ مف الشخص بريئا كيجب التعامؿ مع
التي يمكف أف تتخذىا سمطة التحقيؽ كتحد مف خبلليا  اتاإلجراءباستثناء بعض 

مف بعض حقكؽ المتيـ كمنعو مف التصرؼ بأمكالو كالحجر عميو التي أجازت بعض 

                                                           
، دار أشخاصو كالقكاعد التي تحكموأصكؿ البحث كالتحقيؽ الجنائي، مكضكعو. محمد حماد مرىج الييتي،  -1

 .198 -197، ص.ص.2008الكتب القانكنية، مصر، 
 .425مجيد خضر أحمد عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص.  -2
 .198 -197محمد حماد مرىج الييتي، مرجع سابؽ، ص.ص. -3
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يجب  اتاإلجراءأف ىذه  اإلعتبارأكؿ ما ينبغي كضعو في  فإفالتشريعات القياـ بيا، 
اقتضت ضركرة التحقيؽ ذلؾ، كمف جانب آخر  اذ إإنما األحكاؿىا ليس في كؿ اتخاذ

 إالىا ضد المتيـ اتخاذال يجكز لسمطة التحقيؽ القياـ بيا أك  اتاإلجراءأف مثؿ ىذه 
 محددة كضمف ضكابط كشركط كاضحة. حاالتفي 

قرينة البراءة المتيـ في جميع مراحؿ الدعكل الجنائية ليس فقط في مرحمة  تبلـز
حيف أف  إلىفيي قاعدة عامة ينبغي مراعاتيا  .التحقيؽ بؿ حتى أماـ قضاء الحكـ

يأخذ  إذيفصؿ القضاء بشأف المتيـ بحكـ بات كعندئذ ينقمب الكصؼ الذم يتصؼ بو 
 حكـ المحكـك عميو بعد أف كاف متيما.

في الحاؿ عمى المتيـ المحبكس مؤقتا  اإلفراجعمى قرينة البراءة كجكب  كيترتب
أمر في  اإذكاف الحكـ صادرا بالبراءة أك بعقكبة أخرل ال يقتضي تنفيذىا الحبس أك  اإذ

كاف المتيمقد قضى في الحبس المؤقت مدة العقكبة  اإذالحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة أك 
أك مطمؽ  اإلدانةبعميو  اإلبتدائيقبؿ صدكر الحكـ  طميقاالذم كاف ك بيا المحكـك عميو 

السراح مؤقتا خبلؿ الميعاد المقرر لمطعف كأثناء نظره كذلؾ في الحدكد التي يكجب فييا 
 (1)القانكف كقؼ تنفيذ الحكـ.

كالفرنسي مدد مف نطاؽ حماية قرينة البراءة  األكربيكالجدير بالذكر أف القضاء 
لييئات القضائية بؿ تجاكزت ذلؾ بفرض احتراميا حتى في أنيا لـ تنحصر فقط في ا إذ

 ميما كانت طبيعتيا. األخرلمكاجية الييئات العمكمية 
أم شخص قبؿ  إدانةأف تحؿ محؿ القاضي في تقرير  ةاألخير ليذه  بل يمكفف

. كخير مثاؿ عمى ذلؾ، قضية (2)صدكر حكـ نيائي عف الجية القضائية المختصة
Allenet De Ribemont إلىمة ستراسبكرغ كضد فرنسا كالتي تكصمت مف خبلليا مح 

                                                           

.199سابؽ، ص.ال مرجعال - 1 
 -Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit p.334 ;   2 

-Etienne VERGES, procédure pénale, 2éme édition, LITEC, Paris, 2007, p.54 ; Renée 
KOERING-JOULIN, op- cit, p.22. 
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 صرح إذ.اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربي اإلتفاقيةمف  3فقرة  5نص المادة لمخالفة أف ىناؾ 
قد Allenet De Ribemont بأف السيد ،في ىذه القضية،أحد كبار المسؤكليف في الشرطة

 بإصداريتعمؽ ىنا  األمر. ف(1)شارؾ في جريمة قتؿ بدكف أم تحفظ كذلؾ قبؿ محاكمتو
كعمى القضاة الذيف سيفصمكف في القضية  الجميكرلو تأثير عمى  اإلدانةبحكـ مسبؽ 

 (2)تككف لدييـ فكرة مسبقة بالذنب. إذ
كجكد قاضي جزائي كمدني لمفصؿ في قضايا المساس  فإفما سبؽ  إلى ضافةإالب

بقرينة البراءة يؤكد أىمية ىذا الحؽ ككجكب احترامو مف طرؼ الكافة. فبعض 
التصرفات الماسة بقرينة البراءة يمكف أف تشكؿ جرائـ مثؿ جنحة الشتـ أك الكشاية 

لمصحفي  مكفيفالسر الميني أك سرية التحقيؽ.  إلفشاءبالنسبة  األمرككذلؾ  الكاذبة
، كىذا ما (3)كليس قبؿ ذلؾبداء آراء شخصية إدكف أف ينقؿ ما يدكر بالجمسة العمنية 

 يفرض عمى الصحافة كاجب احتراـ قرينة البراءة. 
المدني بالتعكيض عف أم مساس بقرينة البراءة أماـ كقد سمح القانكف في الجانب 

ضحية أك حتى الييئة القضاء المدني سكاء كاف ىذا الخرؽ مف طرؼ صحفي أك 

                                                           
طبلع عمى تفاصيؿ القضية انظر: دليؿ حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ: دليؿ بشأف حقكؽ االنساف لئل -1

السادس، الحؽ في محاكمة عادلة، الجزء األكؿ مف التحقيؽ ميف كالمحاميف، الفصؿ اخاص بالقضاة كالمدعيف الع
 .200، ص. arabic.org/-http://www.amnestyالى المحاكمة، عمى المكقع االلكتركني:  

2 - Hervé HENRION, la nature juridique de la présomotion d’innocence, thése de 
doctorat, Lille, 2006, p.35. 

في الكقت الذم إختمفت فيو التشريعات الجزائية عف عبلنية التحقيؽ اإلبتدائي أك سريتو، إال أنيا إتفقت جميعيا  -3
عمى جعؿ المحاكمات عبلنية كقاعدة عامة. فالعبلنية لـ تقؼ عند السماح لمجميكر حضكر المحاكمات بؿ إمتدت 

ات كلك تضمف قذفا إال أف التحريؼ في نشر ما يجرم الى الصحافة أيضا كالتي بإمكانيا نشر ما يجرم في الجمس
في جمسات المحاكمات العبلنية يعتبر جريمة معاقب عمييا. إف حضكر الصحافة كالجميكر جمسات المحاكمة يحفز 

ضفي نكعا مف الحجية عمى األحكاـ القضائية، كما تعتبر نكع مف يالقاضي عمى العناية بعممو كالتزاـ حكـ القانكف ك 
حرية الصحافة ة الشعبية عمى أعماؿ السمطة القضائية. لممزيد مف التفصيؿ، انظر: جماؿ الديف العطيفي، الرقاب

 .162.، ص1974، الطبعة الثانية، د.د.ف، القاىرة، كفؽ تشريعات جميكرية مصر العربية
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كاف الشخص  اإذكجو لممتابعة خاصة  الأالقضائية في حالة التصريح بالبراءة أك ب
 (1)محبكسا مؤقتا.

المشرع الفرنسي أف يككف أكثر تحديدا لمحماية كلذلؾ عدؿ  أراد كفي ىذا الصدد، 
أصبحت  إذى مف القانكف المدني األكلنص المادة التاسعة الفقرة  485/3000القانكف 

 (2)الحؽ في احتراـ قرينة البراءة. إنسافتنص عمى أف لكؿ 
، بحيث يظير كما لك إدانتوبعرض الشخص عمى الجميكر قبؿ صدكر حكـ  اإذف

أك التحقيؽ كاف لمقاضي أف يأمر كلك بصكرة  اإلستدالؿمكضكع  األفعاؿكاف قد ارتكب 
لكضع  اتاإلجراء اتخاذ، باألضراربالحؽ في التعكيض عف  اإلخبلؿمستعجمة، كدكف 

بياف، كذلؾ عمى حساب  إصدارعتداء عمى قرينة البراءة كنشر تصحيح أك حد لئل
 (3).اإلعتداءعف ىذا  المسئكؿالشخص الطبيعي أك المعنكم 

الشخص قبؿ أف ينطؽ  بإدانةكفي ىذا المعنى يقكؿ بيكاريا أنو ال يمكف التصريح 
بيا القاضي، كال يمكف لممجتمع أف يسحب حمايتو منو ما لـ يثبت أنو خالؼ الشركط 

 (4).إياهمنحيا  إلىالتي أدت 
                                                           

1- Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit, p.p.335-336 ; Patrick MAISTRE 
DU CHAMBON, procédure pénale, 3émeédition, Armand colin, 2001, p.p.29-30; 
Rachid LEMOUDAA, le régime carcéral du présumé innocent, Publibook, Paris, 2009, 
p.30. 

مف القانكف المدني  9كبذلؾ أصبح مبدأ افتراض البراءة مف الحقكؽ الشخصية لكؿ مكاطف بمكجب المادة  -2
 الفرنسي.

تدعيـ قرينة البراءة في مرحمة جمع االستدالالت في ضكء تعديبلت قانكف اإلجراءات الجنائية مدحت رمضاف،  -3
 .9 - 8ص.دار النيضة العربية، القاىرة، ص. الفرنسي،

4  - «  Un homme ne peut être déclaré coupable avant la sentence du juge, et la 
société ne peut lui retirer sa protection, tant qu’on n’a pas établi qu’il a violé les 
conditions auxquelles elle lui avait accordée », Hervé Henrion, op.cit, p.36. 
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أف  إالالجزائي،  اإلجرائييتضح مما سبؽ أف لقرينة البراءة أىمية كبيرة في النظاـ 
 مف جدكاىا.  اإلنتقاصذلؾ لـ يمنع مف كضعيا في الميزاف كمحاكلة 

 المطمب الثاني
 راءةػػػػة البػػػـ قرينػػػػييػتق

كالمشتبو فيو  ،البراءة قرينة براءة المتيـ اإلنساففي  األصؿقاعدة تتفرع عف 
اعتبر متيما  اإذما اعتبر غير متيـ أك القاعدة الثانية  اإذية األصمو القاعدة عميتطبؽ 

أم قاعدة  فإفشكبالمفيـك الكاسع لئلتياـ كما ىك الشأف في بعض التشريعات. كال 
 عينةحؿ مشكمة م إلىتحقيؽ غاية محددة كيسعى كاضعكىا  إلىعندما تكضع تيدؼ 

الك  جانب مف الفقو مف التشكيؾ في أف ذلؾ لـ يمنع  إالما كاف ىناؾ داع لكضعيا. ا 
كما ) الفرع األكؿ ( براءة المتيـ  إفتراض. ففيما تكمف أىمية قاعدة حجية قرينة البراءة

      اإلتياـىي أكجو الدفاع التي قيمت في حقيا بعد أف كضعت ىي بذاتيا في قفص 
 ؟) الفرع الثاني (

 األكؿ رعػػػػالف
 راءةػػػػة البػػػقرينة ػػػػأىمي

بالنسبة لمعدالة، كفي أىمية ىذا المبدأ عمى أكثر مف مستكل، فميا أىمية تظير 
 كىك المتيـ. الأ األمرنظر المجتمع، كأخيرا بالنسبة لممعني ب

 بالنسبة لمعدالة-/أكال
تستكجب حرية التحقيؽ كىذا األخير يصبك الى تحقيؽ كظيفتيف:  ف قرينة البراءةإ

أكليما حماية المتيـ مف محاكمة الرأم العاـ الذم يتككف مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى 
أساس المعمكمات التي يتحصؿ عمييا مف قبؿ المحققيف، كمف جية أخرل جعؿ القضاة 
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ة الى تفادم صدكر الحكـ خارج في مأمف مف ضغكطات اإلعبلـ كالرأم العاـ، باإلضاف
 (1)المحاكـ.

براءة الشخص تقييد حرية المكظفيف المكمفيف بمياـ التحريات  إفتراضيستمـز كما 
رجؿ عمى ف، التي حددىا المشرع اتاإلجراءية كالتحقيؽ في الجرائـ كذلؾ باتباع األكل

 اتاإلجراءالتي نص عمييا قانكف  اإلجراءاتالضبط القضائي أف يتقيد بالشكميات ك 
 .الجزائية لتككف أعمالو مشركعة

أم بيف الساعة الخامسة في كقت محدد  إالتفتيش المسكف مثبل فبل يجب أف يتـ 
المكتكب مف  فذاإلءا بالنسبة لمقانكف الجزائرم مع كجكب استظيار اصباحا كالثامنة مس

بمراعاة مكافقة  اإللتزاـككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ مع  كاف بالتفتيش سكاء مراآل
 (2).ؽ إ جمف  كما يمييا 33المادة طبقا لنص  صاحب المسكف كقاعدة عامة

مضبكطة حرصا مف المشرع عمى حماية حقكؽ الاتاإلجراءكقد كضعت كؿ ىذه  
مما جعؿ  في ىذا المجاؿ األحيافنتيكت في كثير مف إلكف قرينة البراءة  المشتبو فيو.

 المكاطنكف يفقدكف الثقة في العدالة.
حيف صدكر حكما  إلىيجب تذكير رجاؿ القضاء أف المتيـ بريئا ، لتفادم ذلؾك 
بالتطبيؽ السميـ لمقانكف خاصة كأف المتيـ بمجرد  تسمح قرينة البراءةألف  اإلدانةنيائيا ب

لضرر الذم ألحؽ اتيامو يتـ المساس بسمعتو كأف التعكيض المقرر لذلؾ ال يجبر ا
القضائية بحيث ال يداف أم  األخطاءتساىـ قرينة البراءة في الحد مف  كما .(3)بو

 .(4)رتكابو لمجريمة كمسؤكليتو عف كقائعيا إبناءا عمى أدلة يقينية تثبت  إالشخص 

                                                           
1- Yvonne POZO – Paola REBUGHINT, op.cit, p.90. 

ككجكب إجرائو بيف الساعة  أكردت قيكد عمى عممية التفتيشمف ؽ إ ج، كالتي  47إلى  44انظر المكاد مف  -2
 .الخامسة صباحا كالثامنة مساءا

)السنة الحادية  8، مجمد مجمة الرافديف لمحقكؽنكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، قرينة البراءة في القانكف الجنائي،  -3
 .155، ص.2006، سنة 30عشر(، عدد 

 .155نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، المرجع السابؽ، ص. -4



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

29 
 

ثقة المكاطنيف في  ستعادةإ احتراـ قرينة البراءة مف شأنو ضماف فإف، األخيركفي 
 الجياز القضائي المنكط بو تسكية الخبلفات التي قد تنشأ بيف أعضاء المجتمع. 

 في نظر المجتمع األىمية - ثانيا/
احتراـ مبدأ العبلنية كالحفاظ .كما يجب الجزائية عادلة اتاإلجراءتككف  فأيجب 

ىذه المبادئ مف شأنو التشكيؾ في مصداقية  غفاؿا  . ك األفرادعمى المكازنة بيف حقكؽ 
العدالة مف طرؼ المكاطنيف خاصة كأف الرأم السائد يعترؼ أف لمدفاع عف المجتمع 

 المككنيف لو. األشخاصيجب الدفاع عمى 
عدـ احتراـ قرينة البراءة مف شأنو الحكـ عمى شخص برمء  فإفكح أكثر، ضكبك 

ا ضد عدـ إلييالتي ينتمي  األشخاصاحتجاج جماعة مف  إلىكالذم بدكره يؤدم 
 نعداـ العدالة.إأك  اإلجراءقانكنية 

خبلقية التي تكصي برعاية الضعفاء ألامع التعاليـ الدينية ك  البراءة المفترضةتتفؽ 
الخميفة أبي بكر  أف رد، كقد ك عمييـ كالمساس بحقكقيـ هلل اإلعتداءكعدـ 

عندم حتى آخذ الحؽ منو كالضعيؼ قاؿ "القكم فيكـ ضعيؼ  الصديؽ)رضي اهلل عنو(
 .قكم عندم حتى آخذ الحؽ لو"

 األمفعندما ترتكب جريمة ينشأ لمدكلة حؽ معاقبة المجـر حماية لمنظاـ العاـ ك 
في المجتمع، كلكف البحث عف الشخص المرتكب لمجريمة ال ينسييا حماية حقكؽ 

 اتاإلجراءىدؼ ألف ء كحرياتيـ، فضركرة معرفة المجـر ال تبرر إدانة البرم األفراد
شخص بعينو عمى  إلىالحقيقة أم إثبات الكقائع كنسبتيا  إلىالكصكؿ  كالجزائية ى

 (1)سبيؿ اليقيف ال الشؾ .

 

 

                                                           
ذا كجد أدنى شؾ، فإنو يفسر لصالح المتيـ كليس ضده كما تستكجبو قرينة البراءة، كيعتبر تفسير الشؾ لفائدة -1 كا 

 البراءة كما سيمي بيانو في حينو.المتيـ مف أىـ النتائج المترتبة عمى افتراض 
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 بالنسبة لممتيـ األىمية -/ثالثا
سياجا يقي الحريات الشخصية مف أم تعسؼ أك تحكـ مف قرينة البراءة  تعد

كىك بذلؾ ال  إدانتوشخص يعد بريئا حتى تثبت  فكؿ.طرؼ أجيزة التحرم عف الجرائـ
كعمى أعضاء الضبط القضائي  .يطالب بإثبات براءتو التي ىي أصؿ كحقيقة ثابتة
كالقرائف كالدالئؿ التي  األدلةعف  االذيف يباشركف تحرياتيـ عند كقكع جريمة ما أف يبحثك 

التي ينص عمييا  اتاإلجراءمشتبيا فيو كذلؾ باتباع  األشخاصتجعؿ شخصا مف 
 .(1)القانكف

فقرينة البراءة تعتبر ببل شؾ . بطريقة قانكنية إدانتوأف تثبت  إلىكؿ متيـ برمء 
جراء تغيير في كضعيتو إمبدأ مقدس كالذم يقتضي تقديـ دليؿ ضد كؿ شخص يراد 

يككف لدييـ أفكار مسبقة  الأكما أف ىذا المبدأ يفرض عمى أعضاء المحكمة  القانكنية.
 .بشأف متيـ معيف

كأف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ.كسمطة  اإلتياـيقع عمى سمطة  إلثباتافعبء 
تغيير في كضعية  إلىيؤدم ما مف شأنو أف كىذا  اإلتياـثبات إممزمة ب متابعةال

 بؿقال تطبؽ العقكبة ك ، اإلتياـ إلىالشخص المتبكع الذم ينتقؿ مف كضعية البراءة 
 صدكر الحكـ.

كلكؿ شخص الحؽ الشرعي في أف تنظر دعكاه بعدؿ كعبلنية أماـ محكمة  
محايدة كمستقمة كالتي يعكد ليا الفصؿ في حقكقو كالتزاماتو أك أف تقرر مدل تأسيس 

 (2)المكجو ضده في المكاد الجزائية. اإلتياـ
في ىذا الشأف دانة قبؿ صدكر حكـ نيائي ك إاستبعاد أية  إلىقرينة البراءة  تيدؼ

فضؿ ترؾ مجـر بدكف عقاب بدال مف األفكرة أنو مف  إلىألكؿ مرة  neineJeiJدعى

                                                           

كؿ القكانيف اإلجرائية كضعت قيكد كضكابط يجب احتراميا مف قبؿ الضبط القضائي حتى ال يتعسفكا في استخداـ -1
 السمطة كحفاظا عمى حقكؽ كحريات المتيميف كعمى رأسيا قرينة البراءة.            

اإلنساف العالمية منيا كاإلقميمية؛ كتعد مف بيف عناصر ىذا ما حرصت عميو كؿ إعبلنات كاتفاقيات حقكؽ  -2
 المحاكمة العادلة.
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تسميط عقكبة عمى برمء. كمف أجؿ ذلؾ فمف الضركرم فرض رقابة عمى أعماؿ 
كالتي يعد  قاضي التحقيؽ مع حصر حدكد الحبس المؤقت لضماف احتراـ قرينة البراءة

 المتيـ البطؿ فييا.

 يالفرع الثان
 المكجية لقرينة البراءة كالرد عمييا النتقادات

 إال)أكال(  نتقادات شديدة مف طرؼ المدرسة الكضعيةإالبراءة  إفتراضالقى مبدأ 
نظرا ألىمية ىذا المبدأ الذم كصؼ  )ثانيا( أنو سرعاف ما تـ الرد عمييا كاستبعادىا
 (1)بالخيط الذىبي في نسيج القانكف الجنائي.

 قرينة البراءةالمكجية ل النتقادات -كال/أ
نقد شديد مف قبؿ أنصار المدرسة الكضعية، لما رأكه لالبراءة  إفتراضمبدأ  تعرض

 تيتـكبيف فمسفتيـ المعتمدة في تصنيؼ المجرميف، كالتي  ومف تعارض بين
 (2)ية ذاتيا.اإلجرامبشخصالمجـر أكثر مما تيتـ بالكاقعة 

مف أنصار تمؾ المدرسة بفكرة المجـر بالميبلد، كىـ أكلئؾ  يؽفر نادل ف -/8
تككينيـ الطبيعي أك البيكلكجي، كما ميزكا بيف  إلىالذيف يعكد إجراميـ  األشخاص

كبالتالي،  المجرميف بالعادة، كالمجرميف المجانيف كآخريف بالصدفة، كالمجرميف بالعاطفة
 إفتراضد كالمجـر المحترؼ كال يصمح ىذا المبدأ ال يصمح بالنسبة لممجـر بالميبل فإف

 (3)بالنسبة لممجـر بالصدفة أك العاطفة. إالالبراءة 

                                                           
1- Christian GUERY, Pierre CHAMBON, droit et pratique de l’instruction préparatoire, 
Dalloz, 2011, p.451. 
2- Catherine d’HAILLECOURT, op.cit, p.188. 
3- Solimen ABDELMONEIM, La presumption d’innocence traits de concept et aspects 
de problématique, in les droits fondamentaux inventaire et théorie générale, colloque, 
université de Bruxelles, 2005, p. 108. 
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البراءة يمنح المجرميف  إفتراضبالمجتمع ألف  ضراراإل إلىىذا المبدأ يؤدم  -/3
 (1)حصانة غير مرغكب فييا.

(، أحد أقطاب المدرسة الكضعية، أف 8837-8745ككما يرل أنريكك فيرم )
نتائج مبالغ فييا،  إلىتعميـ مبدأ أصؿ البراءة عمى كافة المجرميف مف شأنو أف يؤدم 

كما أنو فيما يتعمؽ بمنحو حصانة غير مرغكب فييا لمرتكبي الجرائـ  األخصكعمى 
الشخصية لممجـر عمى حساب مصمحة ة في حماية المصمحة الاالمغ ينطكم عمى

 (2)المجتمع.
البراءة بالقرينة ألف القرينة ىي معرفة  إفتراضيعترض البعض عمى تسمية  -/2

 مجيكؿ مف معمـك كىذا ما ال يتكفر فيو.
الماسة بشخصو كالتي يستكجبيا  اتاإلجراءبراءة المتيـ مع  إفتراضيتنافى -/3
 (3)أك المحاكمة. اإلبتدائيالتحقيؽ 

في مرحمة  إالىذا ال يتصكر  فإفالبراءة   إفتراضكما قيؿ أنو لك فرض كسممنا ب
بعد في حؽ المتيـ عمى كجو اليقيف، كحيث ال  األدلة، حيث لـ تثبت اإلبتدائيالتحقيؽ 
 دعاءات ما زالت تعترييا الشبية. اأك  حتماالتامجرد  إال األدلةتمثؿ تمؾ 

 إال –في رأم أنصار تمؾ المدرسة  –تظير ىذا فضبلن عف أف قيمة ىذا المبدأ ال
ية، أما حيف تككف الجريمة متمبس بيا، فتراضاضد المتيـ ضعيفة ك  األدلةحينما تككف 

 (4)قيمة ىذا المبدأ تبدأ في التبلشي. فإفأك حينما يدلي المتيـ باعتراؼ تفصيمي، 

 
                                                           

، رسالة ماجستير، الجامعة ئيضمانات المتيـ في مرحمتي االستدالؿ كالتحقيؽ االبتداأسامة محمد أحمد سميماف،  -1
 .25، ص.1997األردنية، 

2-Soleimen ABDELMONEIM, op.cit, p.108. 
دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتزيع،  حؽ المتيـ في محاكمة عادلة،عمر فخرم عبد الرزاؽ الحديثي،  -3

 .56، ص.2005األردف،
 المكقع:، عمى 2006، جامعة المنصكرة، كمية الحقكؽ، الشرعية اإلجرائية كحقكؽ اإلنساف أحمد لطفي السيد، -4

 /www.startimes.comاإللكتركني.
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 (1)ـ.إدانتيالكاقع العممي قصكر ىذا المبدأ ألف معظـ المتيميف تتقرر  ثبتأ -/4
كقد  فييا بالغالتي قاؿ بيا أنصار المدرسة الكضعية تبدك م اإلنتقاداتكالكاقع أف 
 في النقطة المكالية. سيمي بيانوتـ الرد عمييا كما 

 المكجية لقرينة البراءة النتقاداتالرد عمى  -/ثانيا
مف الصعب التفرقة بيف طكائؼ  إذأف التفرقة بيف فئات المجرميف منتقدة  -/8

المجرميف كأف القرينة يجب أف يككف ليا صفة العمـك بحيث يجب أف تسرم عمى 
 كما ىك مبيف سابقا في مجاؿ تطبيؽ ىذا المبدأ. (2)الجميع

أف ىذا المبدأ يعيبو أصحاب المدرسة الكضعية  فقكؿىذا مف جية، كمف جية أخرى
أنو يسرم عمى كافة المجرميف دكف تمييز بيف طكائفيـ، قكؿ مردكد عميو بأف التصنيؼ 

أسس  إلىـ فقيي أكثر منو تقسيـ عممي يستند يىك تقس إنماالذم اعتمدتو تمؾ المدرسة 
 عممية سميمة. 

ذك  لو  و لف يككففإنفرض كقيؿ أف ليذا التصنيؼ سند مف العمـك التجريبية،  اا 
، أما بالنسبة اإلدانةفي مرحمة التفريد القضائي لمجزاء كفي أعقاب ثبكت  إالقيمة 
مقتضى مبدأ أصؿ البراءة يفرض كجكب تطبيقو عمى كافة  فإفذاتيا  اإلدانة إلثبات

المتيميف دكف تمييز. كفي ذلؾ مراعاة لمبدأ المساكاة النابع مما تقتضيو قاعدة القانكف 
 (3)ة كالتجريد.مف اتصافيا بالعمكمي

ىذه القرينة ىي  فإفبالمجتمع بؿ بالعكس  ضراراإل إلىىذا المبدأ  ال يؤدم-/3
 (4)ية لؤلفراد.األساسحصانة لمناس جميعا ضد التحكـ كىي ضماف أكيد لمحرية 

لبراءة، كلكف العدالة تأبى أف يككف ا إفتراضحقا قد يستفيد بعض المذنبيف مف 
ىناؾ نمكذجيف في تطبيؽ القاعدة القانكنية، أحدىما يفترض براءة طائفة مف المجرميف، 

                                                           
 .25أسامة محمد أحمد سميماف، مرجع سابؽ، ص. -1

.56عمر فخرم عبد الرازؽ الحديثي، مرجع سابؽ، ص. - 2 
. 84فاطمة الطيب، مرجع سابؽ، ص. - 3 

.56الحديثي، مرجع سابؽ، ص. الرازؽ عمر فخرم عبد - 4 
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كأخرل تفترض إدانة طائفة أخرل، ذلؾ أف مجاؿ تطبيؽ كؿ مف النمكذجيف ال يمكف 
ا قبؿ بعد صدكر حكـ قضائي نيائي يحدد مف كاف مذنبا كمف كاف بريئا. أم إالتحديده 

صدكر حكـ قضائي يحدد مراكز المتيميف فيتعيف أف تتكحد المراكز القانكنية لمجميع 
 دكف تمييز.

البراءة يمنح المجرميف نكعا مف  إفتراضال يصدؽ القكؿ بأف مبدأ  ،كبيذا الفيـ 
غير المرغكب فييا، فالحؽ أنو يمنح الجميع حصانة ضد التعسؼ  الحصانة

ية بصفة األساسكحرياتو  اإلنسافكحقكؽ  (1)الحرية الفرديةات التي تناؿ مف كتياناإلك 
 عامة.

تـ الرد عمى الرأم الذم اعترض ككف ىذا المبدأ قرينة عمى أساس أف معنى  -/2
 و برمء.فإنالقرينة متحققا ىنا طالما لـ يتـ نسبة الجريمة ألم متيـ كبذلؾ 

كجدت دالئؿ قكية  إال إذاالمتخذة ضد المتيـ ال تتخذ  اتاإلجراءأف  كما -/3
الجزائية أك أم نص يبررىا ككف القانكف  اتاإلجراءلدييا سند في الدستكر أك في قانكف 

 (2).يجاد التكازف بيف مصمحة المجتمع كحؽ المتيـ في الدفاعإيعمؿ عمى 
رد عمى قكؿ أنصار المدرسة الكضعية أف الكاقع العممي يكشؼ عف أف الكيكفي 

ىـ يقركف  إذـ، أف ىذا القكؿ بذاتو حجة عمييـ، إدانتيأكد معظـ مف يتقرر اتياميـ تت
الذم يؤكد ضركرة تمتع كافة  األمرىكذا أف بعض مف يتقرر اتياميـ يقضى ببراءتيـ، 

 .اإلتياـالمتيميف بأصؿ البراءة منذ تكجيو 
تياـ أف تعرضكا لئل دفما داـ أف العمؿ قد أثبت أف كثيريف قد ثبتت براءتيـ بع 

حكط، إف لـ يكف مف الضركرة، معاممة جميع المتيميف ألاو مف فإن، لمؤقتكلمحبس ا
أف يقضى نحكىـ بإدانة قاطعة. كال يخشى حاؿ ذلؾ أف  إلىعمى أساس أنيـ أبرياء 

فبلت بقدر ما إلاال يؤذييا ىذا  ةاألخير يفمت بعض المذنبيف مف قبضة العدالة، فتمؾ 
                                                           

1 -Mohammed Jallal ESSAID, La présomption d’innocence, thése de doctorat, 
université de Paris, 1969, p.53.  
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 األبرياءير ذلؾ يدفع بالمجتمع نحك التضحية بيؤذييا إدانة ظالمة لبرئ كاحد. كالقكؿ بغ
، اإلنسافالذم يمثؿ انتياؾ لمحرية كامتياف لكرامة  األمرفي سبيؿ إدانة المذنبيف، 

، أساسياخياليةفي  يالجنائية بحجة، ى اتاإلجراءعمى مجمؿ  تعسفيكفرض طابع 
 (1).اإلجراـتسمى الدفاع عف المجتمع ضد 

براءتيـ مف الناحية  فتراضاأف الحكـ ببراءة بعض المتيميف أكد صحة  كما
لما حكـ  اإلفتراضىذا  ىدارإتـ ـ. كربما لك إليي اإلتياـالنظرية كمنذ لحظة تكجيو 

دانة معظـ إـ، كحتى لك تمت إدانتيعتقاد الخاطئ بإلاتحت تأثير  يفببراءة المتيم
كذلؾ  اإلتياـالدقة التي تتكخاىا سمطة  إلىالمتيميف المقدميف لممحاكمة، فيذا يرجع 

ما  اإذباعتمادىا عمى أدلة كافية عند رفع الدعكل الجنائية كىي دقة معرضة لمخطر 
دانة عمى مجرد الشبيات إل اإلعتمادالبراءة، كأمكف بعد ذلؾ  اإلنساففي  األصؿنيار ا

أف يداف برمء  فبلت ألؼ مجـر مف العقاب خير لممجتمع مفإأف  إلىافة إضالمتيـ، 
 كاحد.

عمى حريات  اإلعتداءدانة المجـر كمعاقبتو مع إمصمحة المجتمع ب تتعارض
بكجو قطعي ال  اإلدانةكأف مجرد الدفاع عف ىذه الحريات حتى تثبت  األبرياء األفراد

يعد قيدا عمى المصمحة العامة، ألف حماية الحرية الشخصية ال تقؿ أىمية عف معاقبة 
لمكانتيا كتظير أكثر أىمية قرينة البراءة عند التطرؽ (2)المجرميف كتيـ المجتمع بأسره.

 في مختمؼ النصكص القرآنية منيا كالكضعية.
ذك   بعد حركب كثكرات كتنديدات  إالالبراءة لـ ير النكر في الفقو الغربي  فتراضاكاف  اا 

التي عرفت  يةاإلسبلمفي الشريعة  األمكرأف ىذه القاعدة كانت مف بديييات  إالكثيرة 
ية لدل األساسىذا المبدأ قبؿ كؿ ىذه القكانيف بقركف كاعتبرت مف بيف القكاعد الفقيية 

 (3)براءة الذمة". األصؿعمى مختمؼ مذاىبيـ كالمسمى"  يةاإلسبلمكؿ فقياء الشريعة 

                                                           

.27أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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 لثالمطمب الثا
 فتراض البراءةا في تطبيؽ مبدأ يةالسالمسمك الشريعة 

ي عبارة عف فركض ككاجبات شرعية فرضيا اإلسبلمفي الفقو  اإلنسافإف حقكؽ 
فميس لبشر أيا كاف أف يعطميا أك يعتدم عمييا، كليا حصانة ذاتية  . كبالتاليلىااهلل تع

المجتمع ممثبل فيما يقيمو مف مؤسسات أيا  إرادةالفرد تنازال عنيا، كال ب إرادةال تسقط ب
 .  كانت طبيعتيا أك سمطتيا

الحد الذم تجاكز بيا  إلىكفي تقديس حقكقو  اإلنسافيماف باإلفي  اإلسبلـفقد بمغ 
مرتبة الحقكؽ عندما اعتبرىا ضركرات، كمف ثـ أدخميا في إطار الكاجبات كبالتالي 

 فتراضاكما   فالحفاظ عمييا ليس مجرد حؽ لئلنساف بؿ كاجب عميو يأثـ بالتفريط فيو
 صكرة مف ىذه الحقكؽ. إالالبراءة 

رمة المؤمف أعظـ كاهلل لح"… الحديث الشريؼ  كالدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في
"  ، كفي حجة الكداع قاؿ عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـعند اهلل مف حرمة بيتو المحـر

 (1)."أييا الناس إف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ حراـ عميكـ"
السائدة في كافة الدكؿ سكاء  ةاإلجرائياألنظمةكما ظير ىذا المبدأ في مختمؼ  

أك النظاـ التنقيبي أك النظاـ المختمط كما سنراه في الفرع  اإلتياميالتي أخذت بالنظاـ 
 .في الفرع األكؿ يةاإلسبلمتطبيقات المبدأ في الشريعة  إلىالثاني بعد التطرؽ 

 األكؿ الفرع
 يةالسالمتطبيقات قرينة البراءة في الشريعة 

عمى مبدأ العدؿ، الذم مف مقتضياتو أف ال يعاقب  يةاإلسبلمتقـك أحكاـ الشريعة 
أف يثبت  إلىكذلؾ لتمتعو بالبراءة المصاحبة لو،  إليوأحد بمجرد الشؾ كتكجيو التيمة 

                                                           
 /www.startimes.comشياب سميماف عبد اهلل، قرينة البراءة الجنائية، منشكر عمى المكقع االلكتركني  - 1
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ية في المتيـ األصمكلمبدأ البراءة (1)الحكـ ضده. بإصدارإلييالقضاء انتساب الفعؿ 
 حابة.أصؿ في القرآف الكريـ كفي السنة النبكية كفي اجتياد الص

كأقرت ببراءة المتيـ صراحة كذلؾ  ةاإلنسانيالنفس  يةاإلسبلمكرمت الشريعة فقد 
 بنبأجاءكـ فاسؽ  إف:" يا أييا الذيف آمنكا مف سكرة الحجرات 5 يةاآلمف ما يستشؼ 

يا أييا :" لىاكقكلو تع فتبينكا أف تصيبكا قكما بجيالة فتصبحكا عمى ما فعمتـ نادميف"
الكريمة ية آلا إلى ضافةإالب(2)"إثـبعض الظف  إفالذيف آمنكا اجتنبكا كثيرا مف الظف 

كالذيف يرمكف المحصنات ثـ لـ يأتكا بأربعة ":شيكد بأربعةالزنا  إثباتحكؿ كجكب 
 (3)".شيداءفاجمدكىـ ثمانيف جمدة كال تقبمكا ليـ شيادة أبدا كأكلئؾ ىـ الفاسقكف

نيى عف التسرع في تكجيو التيـ  لىاأف اهلل سبحانو كتع اتياآليتبيف مف ىذه  
 حيف التأكد منيا. إلىتبقى ذمتو خالية مف التيمة  اإلنساففبمجرد الظف، 

كيكلدعمى الفطرة  إالما مف مكلكد :"قكلو صمى اهلل عميو كسمـ كمف سنة رسكؿ اهلل
درؤكا إ ":كقاؿ أيضا عميو الصبلة كالسبلـ (4).فأبكاه ييكدانو أك ينصرانيأك يمجسانو"

 ماـالفإنكجدتـ لممسمـ مخرجا فخمكا سبيمو،  فإفالحدكد عف المسمـ ما استطعتـ، 
 فإفلظف اك  إياكـقكلو )ص( " ك ".لئف يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في العقكبة

 .(5)"الظف أكذب الحديث
كما كرد عمى لساف الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ في السياؽ نفسو 

لك يعطى :" اإلنسافبراءة  األصؿأنبما  إلثباتافي  يةاإلسبلمتشدد الشريعة   مؤكدا

                                                           
بيف الشريعة اإلسبلمية كالتشريع الجنائي  ، دراسة مقارنةضمانات المتيـ أثناء المحاكمة الجنائيةفاطمة بالطيب،  - 1

 .70، ص.2005/2006الجزائرم، رسالة ماجستير، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة الجزائر، 
.12سكرة الحجرات، اآلية  - 2 
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ىـ كلكف البينة عمى مف ادعى كاليميف ءقكـ كدما أمكاؿالناس بدعكاىـ الدعى رجاؿ 
 ".أنكرعمى مف 

الشريعة  تكتؼتكريس قرينة البراءة في جانب المتيـ لـ  إطارفي أكثر مما سبؽ ف
فييا شخص  أتىكىك ما تؤكده الكاقعة التي  عنو لحر تتبؿ المتيـ  بإقرار يةاإلسبلم

يقاـ في  أف كأراديدعى" ماعز" لسيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كنسب لنفسو الزنا 
يككف قد شرب خمرا ذىب بعقمو، ثـ لما  أفيعرض لعمو  أفرسكؿ اهلل   هفأمر حقو الحد، 

عترافو المرة بعد المرة، فقاؿ لعمؾ إيرده عف  أفنو مدرؾ لما يقكؿ حاكؿ أتحقؽ الرسكؿ 
قبمت، قاؿ " ماعز " بؿ زنيت، فقاؿ لو الرسكؿ لعمؾ المست قاؿ بؿ زنيت، حتى لقد 

ربما قد تككف قد شبية  ألم إزاحةتدرم ما الزنا ؟ حتى يككف في رده  أكالرسكؿ :  سألو
 مرأتوإتي الرجؿ أمنيا حراما ما ي أتىقد  بأنو" ماعز" أجابشابت اعترافو بجرمو، فمما 

 الرسكؿ عميو الحد.  أقاـ، الحبل
، فقاؿ: ىبل تركتمكه ) ص( رجمو فرارا بمغ ذلؾ رسكؿ اهلل أثناء" ماعز" أرادثـ لما 

"ماعز" الفرار شبية عدكؿ عف اعترافو  في محاكلة رألكجئتمكني بو؟ ككاف الرسكؿ قد 
 (1).منومف جديد ككأف اعترافا لـ يصدر  إليويستمع  أفراد أخذ بو فأالذم 

رسكؿ اهلل )ص( أرسى قكاعد العدالة كاممة بتطبيؽ ما جاء في  فإفكبصفة عامة، 
الشريعة مف أحكاـ كألدؿ عمى ذلؾ حرصو عمى اختيار القائميف عمى القضاء، فمـ يكؿ 

كما ثبت عف جممة (2)الشرعية. األحكاـغير العالـ بأصكؿ  أكحاكما ضعيفا غير عادؿ 
قكؿ عمر بف الخطاب رضي  مف الصحابة العمؿ بقرينة البراءة كخير مثاؿ عف ذلؾ

 (3)مف أف أقيميا بالشبيات". إلياهلل عنو:" ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب 

                                                           
؛ مصطفى صخرم، 33، ص2000محمد خميس، اإلخبلؿ بحؽ المتيـ في الدفاع، منشأة المعارؼ، مصر،   -1
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في  األصؿية كالتي تقرر أف األصمجاءت قاعدة البراءة  ،طاراإلكفي ىذا 
براءة ذمتو كعمى القاضي إعماليا فيما يطرح عميو مف خصكمات كدعاكل،  اإلنساف

 ". عمى مف يدعيالبينة ")ص( كذلؾ لقكلو
الجنائي مستمد مف القاعدة الفقيية اليقيف ال  إلثباتالزـك اشتراط اليقيف في  فإ

يزكؿ بالشؾ، فمف أدلة الفقو أف ال يرفع شؾ بيقيف. كمما ينبني عمى ىذه القاعدة أف 
 اإلنكارالمدعى عميو في باب الدعاكل ال يطالب بحجة عمى براءة ذمتو بؿ القكؿ في 

 (1).بيمينو
ىذه القاعدة الفقيية مع مبدأ براءة المتيـ كتدؿ عميو، ألف الجريمة أمر  تتفؽ
ذال يقدـ عمى ارتكاب الجريمة كىذا ىك الشيء المتيقف. ك  اإلنسافأف  األصؿعارض ك   اا 

و فإنبارتكاب جريمة، فميما أحيط مف شككؾ كشبيات  اإلتياـضع ك كضع الشخص م
 (2)ك البراءة.المتيقف كى األصؿال يمكف بيا أف تزيؿ 

حالة المتيـ تنقمب  فإفصادؽ القاضي عمى التيمة كأكدىا بالبينات الشرعية  اإذف
مجـر كتككف العدالة قد أخذت مجراىا كال يستطيع أحد أف يدعي ظمما أك قيرا أك  إلى
 الحكـ. الطعف فيعتداء كقع عميو ألنو قد استكفى حقو في إ

عتقاد الجاـز المطابؽ لمكاقع الثابت كجكدا إلاي ىك األصكلصطبلح إلااليقيف في ف
العارض غير المستقر حيث  األمرىك الشؾ كىك  اإلتياـحيث أف البراءة متيقنة كأف 

ضيف عند يىك في مقاـ الظف كغمبتو كالشؾ في المصطمح الفقيي ىك اعتداؿ النق
يؿ القمب تردد الذىف بيف أمريف عمى حد سكاء بحيث ال يم اإذ فيك .كتساكييما اإلنساف

 أحدىما. إلى
البراءة  –كعميو يككف القاضي بصدد أمريف أحدىما متأكد مف كجكده بحكـ الفطرة 

لذا  –بالجـر اإلتياـ –متردد فيو كتتساكل فركض كجكده بفركض عدمو اآلخر األمرك  –
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بدليؿ قاطع كال يحكـ بزكالو لمجرد الشؾ ألف الشؾ  إالالمتيقف ثبكتو ال يرفع  األمر فإف
 .ضعؼ مف اليقيف فبل يعارضو ثبكتا كعدماأ

كتكاد المسائؿ  يةاإلسبلمتعد قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ مف أصكؿ الشريعة ك 
خرج مف  اإذالمتفرعة عنيا تبمغ ثبلثة أضعاؼ الفقو، كما يتمثؿ فييا اليسر كالرأفة، 

زالة الشؾ الذم كثيرا ما ينشأ ع ف الكسكاس كلذا تقرير اليقيف باعتباره أصبل معتبرا، كا 
 (1)يتجمى فييا الرفؽ كالتخفيؼ عمى العباد.

عدة آثار منيا استبعاد تكقيع العقكبة كمية عمى  عمى تطبيؽ ىذه القاعدة ترتبيك 
المتيـ بالتصريح ببراءتو أك التخفيؼ مف شدة العقكبة، فيتـ الحكـ بالبراءة في ثبلثة 

 :حاالت
كاف الشؾ يتعمؽ بأحد العناصر المككنة لمجريمة، كالشخص الذم يقكـ  اإذ -ا/ 

ؾ لو، في حيف أف السرقة تستكجب أف يككف الشيء المسركؽ لبسرقة شيء ال ما
 مممككا لمغير.

كاف الشؾ يدكر حكؿ النص المطبؽ عمى الكقائع، كالشخص الذم  اإذ -ب/ 
ال يتعمؽ بجريمة الزنا لكجكد اختبلؼ في الفقو  األمريتزكج بدكف حضكر الشاىديف، ف

 حكؿ كجكب حضكر الشاىداف كاقعة الزكاج. 
شاب شؾ الدليؿ المقدـ في النزاع، كمتابعة الشخص مف  اإذفي حالة ما  -ج/

 .(2)أجؿ شرب الخمر عمى أساس شيادة شخصيف كالمذاف تراجعا عف ذلؾ
 برزىا:ة أفركع عديدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ لقاعدك 
 

                                                           
 الحماية الجنائية لحقكؽ؛ كفي نفس السياؽ، خيرم أحمد الكباش، 8، مرجع سابؽ، ص.شياب سميماف عبد اهلل -1
، دار الجامعييف، االنساف " دراسة مقارنة" في ضكء أحكاـ الشريعة االسبلمية كالمبادئ الدستكرية كالمكاثيؽ الدكلية 

 .911، ص.2002القاىرة، 
2- Solimen ABDELMONEIM, op-cit, p.p.109-110. 
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 :قاعدة " ال ينسب لساكت قكؿ-/8
كجيت التيمة لشخص كسكت  اإذفكلكف السككت في معرض الحاجة إلي بياف 

التي تنبني عمى النطؽ، بالرغـ مف أف  ألحكاـاعميو تبنى سككتو ىذا ال  فإفعنيا 
صاحبتو قرينة ألف  اإذ إالالبياف بياف  ىالسككت في المكاضع التي تمس الحاجة فييا إل

 .الساكت مع القرينة كالناطؽ حيث أف القرينة دليؿ مناىضة مبدأ البراءة
 :ال عبرة بالتكىـ -/3

 –البعيد الحصكؿ  اإلحتماؿكىك  –كتعني القاعدة أنو ال اعتداد كال اعتبار بالتكىـ
الشرعية عمى الشؾ، فعدـ بنائيا  ألحكاـا ىبنتلـ  اإذيالشرعية، ألن األحكاـفي إثبات 

 (1)عمى الكىـ مف باب أكلى ألف الكىـ أدنى درجة مف الشؾ.

 :دليؿالناشئ مف غير  الحتماؿال حجة في  -/2
 الناشئ مف غير برىاف مشككؾ فيو، فبل يرفع عدـ اإلحتماؿكمفيـك القاعدة أف 

بيقيف مثمو في درجتو أك في  إالالذم ىك اليقيف، ألف اليقيف ال يزكؿ  اإلحتماؿ
 (2)أقكل منو. درجة

أيضا في قاعدة استعجاب الحاؿ كالتي عرفيا الفقياء ليذه القاعدة جد تعريفا ك  كما
 األصؿعتبرت ا يةاإلسبلم ما ال يكجد ما يغيره. فالشريعة األمرف بأنيا بقاء ك المسمم

كال يزكؿ الشؾ  اإلباحةاألشياءفي  األصؿبراءة الذمة كبقاء ما كاف عمى ما كاف كأف 
 (3)باليقيف بؿ أف اليقيف يزكؿ بيقيف مثمو.

يمكف القكؿ أف الشريعة االسبلمية تعد األصؿ النصي لقرينة البراءة ككف ىذه 
كتـ تطبيقو لدرجة أنو  األخيرة عرفيا الفقو اإلسبلمي منذ أكثر مف أربعة عشر قرنا

لتحذك حذكىا فيما بعد الدكؿ الغربية صار قاعدة مف قكاعد الفقو الجنائي االسبلمي، 

                                                           
 .8شياب سميماف عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص. -1
 .911خيرم أحمد الكباش، مرجع سابؽ، ص . -2
 مصطفى صخرم، مرجع سابؽ. -3
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بيف "بيكاريا" في كتابو "الجرائـ  إذبالحرية الفردية،  نادت التي األفكاربعد ظيكر 
بعد صدكر حكـ  إال" ال يجكز كصؼ الشخص بأنو مذنب :بأنو 8753كالعقكبات" لسنة 

راءة عندما ال تضمف ب" القضاء كاعتبر"مكنتسكيك" في كتابو "ركح القكانيف" بأنو
 (1).المكاطنيف فمف يككف لمحرية كجكد"

 الفرع الثاني

 الجزائية ةالجرائياألنظمةقرينة البراءة كمكانتيا مف 
القانكنية فمنيا التي تأخذ  األنظمةالبراءة تبعا الختبلؼ  إفتراضمفيـك  يختمؼ

في  اإلدانةثبات إ أف معيار إذكالتي تأخذ بنظاـ التنقيب كالتحرم،  اإلتياميبالنظاـ 
اليقيني الشخصي  اإلقتناعىك الذم يجاكز أم شؾ معقكؿ، أما الثاني فيأخذ ب األكؿ

 بيف النظاميف. إلثباتالمقاضي. كما أف ىناؾ فارؽ كبير في قكاعد 
سكسكني تبني أسمكب البحث -نجمكاألرفض القانكف  إلىكيرجع أصؿ ىذا الحؽ 

الجنائية، كذلؾ في سبيؿ تبني النظاـ الكجاىي الذم يمقي عبء  اتاإلجراءكالتنقيب في 
ثبات إإلىبراءة المتيـ حتى تتكصؿ الدكلة  فتراضاعمى الدكلة، كذلؾ مع  إلثباتا

 (2).إدانتو
 :التياميقرينة البراءة في ظؿ النظاـ  -/أكال

، كىك يقـك عمى أساس أف الخصكمة ةاإلجرائي األنظمةأقدـ  اإلتيامييعد النظاـ 
الجنائية ىي خصكمة قضائية عادية أم نزاع بيف شخصيف عادييف متساكييف في 

كيتـ الفصؿ بيف  .في الخصكمة المدنية األمرالحقكؽ كالكاجبات، كما ىك عميو 
القدرة عمى القياـ بدكر فعاؿ لحياده  إلىالمتخاصميف مف طرؼ قاضي حكـ، يفتقر 

دارة المناقشة دكف أف يتدخؿ فييا، فيستمع إكلمكقفو السمبي ككف دكره يقتصر عمى 

                                                           
 .706، ص.1981، الجزء األكؿ، مطبعة القاىرة، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر،  -1
ئية: دراسة مقارنة لممعايير الدكلية كاالقميمية محمد شريؼ بسيكني، ضمانات العدالة في اإلجراءات الجنا -2

 ./www. Law.depaul.edu/centersكالدستكرية. عمى المكقع 
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أدلة كحجج المتخاصميف كيكازف بينيا دكف أم تحقيؽ أك تحرم كيحكـ تبعا لذلؾ إلى
 لمخصـ الذم تككف أدلتو أقكل.

اـ بمرحمة كاحدة فقط كىي مرحمة طار ىذا النظإبذلؾ، الدعكل العمكمية في تمر ك 
 (1)المحاكمة التي تسكدىا مبادئ العمنية كالحضكرية كالشفكية.

نجمترا تعد إكاف تتبع تاريخ أصؿ البراءة في القانكف الكضعي يكشؼ عف أف  اإذ
أف المؤكد أف تمؾ البمد لـ تعرفو  إال، اإلتياميميد النظاـ  ككنياـ ليذا المبدأ األالبمد 
أنو قبؿ تمؾ  اإلنجميزفي بدايات القرف التاسع عشر. فكما يكشؼ بعض الفقياء  إال

الفترة كاف القانكف الجنائي يمثؿ تناقضان غريبا، كأنو بدراسة الدعاكل الجنائية أك دعاكل 
الحؽ العاـ سيتبيف أنيا كانت تحتكم عمى ما يمكف تسميتو بتفاىات البراءة كالتي تبدك 

في  اإلعداـد مف المتيميف بعدما يككف قد نفذت أحكاـ صادرة بفي ظيكر براءة العدي
 (2).حقيـ أك بعد فكات مدد طكيمة مف سمب حريتيـ

طيمة حقبة القرف الثاني عشر نظاـ المسئكلية المشتركة عمى تنظيـ  كقد سيطر
الفردم الذم كاف يتكاله  اإلتياـالجنائي في إنجمترا. كبنى ىذا النظاـ عمى فكرة  إلثباتا

ختبارات اإلعمى معمكماتيـ الشخصية مع إخضاع المتيـ لعدد مف  اجيراف المتيـ بناء
 (3)كالمحف الجسدية مف أجؿ إثبات براءتو.

الجنائي،  إلثباتامع مطمع القرف الثالث عشرفي تشكيؿ جية تتكلى بدأ التفكير ك  
عبء ئة شخص ا، الذم بمكجبو يتكلى م1285الذم كرسو قانكف كنشستر عاـ  األمر

ما فشمكا في ذلؾ تحممكا عبء تعكيض  اإذـ، بحيث إدانتيثبات ا  مبلحقة المجرميف ك 
ما أىممكا كاجبيـ في إثبات  اإذالضرر الناشئ عف الجريمة، بؿ عدكا شركاء في الجـر 

 . اإلتياـ

                                                           
 .7 - 6ليندة مبركؾ، مرجع سابؽ، ص.ص. -1
 .14أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص.-2

، دار ي كاإلسبلميضمانات الخصـك أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية في التشريعيف الكضععبد الحميد عمارة،  -3
 .20 -19، ص.ص.2010الخمدكنية، الجزائر، 
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عمى حساب الغير كيحمؿ  األفرادكلما كاف ىذا القانكف يفتح الباب أماـ إثراء 
  1749أفرادا عبء المسئكلية عف جـر لـ يشارككا حقا فيو، فقد تقرر التخفيؼ منو عاـ 

ئة في حد أقصى ال يجكز بحاؿ ابأف تحدد مبمغ التعكيض الذم يتحممو ىؤالء الم
ىيئتيف مف المحمفيف، أحدىما  إلىكنة في إثبات الكقائع اآلفي ذات تـ المجكء تجاكزه.ك 

فييا أفراد مف  اإلتياـصغرل، كيتكلى شأف  األخرلفييا قضاة، ك  اإلتياـكيتكلى  كبرل
 (1)الشعب.
كفي ذلؾ كتمؾ لـ تكف تفترض براءة المتيـ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف حرماف  

بمحاـ حتى في الجرائـ الخطيرة، كعدـ أحقيتو في العمـ بتفاصيؿ  اإلستعانةالمتيـ مف 
أف ىيئات المحمفيف ككف بشيكد نفي،  اإلستعانةكعدـ أحقيتو في  لوالتيمة المكجية 

. األخيربشيكد نفي ما يبرر عدـ كالئيـ ليذا  اإلستعانةكانت تعمؿ باسـ التاج، كفي 
التاج يعد حارسا لمجماعة كأمنيا، كفي سبيؿ  فإفكعمى حد تعبير فقياء ذلؾ العصر، 

 ذلؾ ليس بكسعو أف يقدـ أية تنازالت لممتيـ.  
تكرس ىذا المبدأ   اإلنجميزكبحمكؿ منتصؼ القرف التاسع عشر بدأت أقبلـ الفقياء 

حتى صار مف قبيؿ "الحكمة" التي طالما كاظب القضاة عمى ترديدىا بقكليـ أنو "خير 
 (2)لمعدالة إطبلؽ سراح عشرة مذنبيف مف إدانة كاحد قد يككف بريئا".

لىكالمبلحظ أنو ك  دانة المتيـ في إعشر كاف تفترض حيف بمكغ القرف التاسع  ا 
 الأ:"يجب  1820. ككاف القاضي بست يقكؿ في قضية بردت عاـ األحيافبعض 

ذنب ضد المتيـ عندما ال تكجد أية بينة  إفتراضنتخيؿ  الأيفترض بدكف دليؿ، كيجب 
، لكف ىناؾ أمكرا دلت التجربة عمى أنو عند ثبكتيا ال بد أف اإلفتراضصحة  إلىتشير 
 . "حدكثو إفتراضيجب  –تك لك لـ يثب –آخرأمرا 

يجب  ماإلنجميز كىذا ما أكده القاضي ىكلركيد في ذات الدعكل أنو كفقا لمقانكف 
يداف شخص بناءا عمى مجرد قرينة عارية، غير أف أكثر الجرائـ خطكرة يمكف  الأ

                                                           
 .14أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. -1
 .14سابؽ، ص.ال مرجعال  -2
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فقط حتى ال يفمت مجـر مف العقاب، كمف المقرر  إلثباتاثباتيا بناءا عمى قرائف إ
يقع عمى عاتؽ الشخص الذم يرغب في أف  إلثباتاأف عبء  إلثباتاكقاعدة عامة في 

 يدعـ قضيتو بناءا عمى كاقعة معينة ىك عمى عمـ بيا عمى كجو الخصكص.
مف  ماإلنجميز كغيرىا كثيرة  تكشؼ عف التكجو المتشكؾ لمقضاء  األقكاؿىذه  
منتصؼ القرف التاسع في  تغيرصؿ البراءة، ىذا التكجو الذم سرعاف ما لبث أف أمبدأ 

، في قضية كايت كالتي خاطب فييا القاضي مارتف 1865عاـ  األخصعشر، كعمى 
و فإن، اإلدانةقرار ب إلىكانت ىيئة المحمفيف تريد أف تصؿ  اإذ": ىيئة المحمفيف بقكلو

ذحتى تثبت إدانة المتيـ كراء أم شؾ معقكؿ، ك  اإلدانةتقرر  الأيجب عمييا  كاف كؿ  اا 
مف كاجبيـ تبرئة  فإف، اإلحتماؿما يعتمد عميو في إدانة المتيـ يقكـ عمى مجرد 

 ماإلنجميز يككف قد ثبت مف ذلؾ التاريخ رسكخ أصؿ البراءة في القانكف  كبذلؾالمتيـ". 
 .(1)عمى كجو اليقيف

عدة ضمانات تتمثؿ في تركو متمتعا بحريتو حتى ككاف ىذا النظاـ يكفؿ لممتيـ 
يصدر الحكـ بإدانتو، كعدـ جكاز إجباره عمى الكبلـ أك تعذيبو أك إكراىو لحممو عمى 

 (2)اإلعتراؼ.
غمكضا ظؿ يكتنؼ  أفيؤكد العديد مف الفقياء يكي، فاألمر أما بالنسبة لمقانكف 

ديسبارز كيز  سات قضيةمع بدء جم 1803أف ترسخ في عاـ  إلىفي ظميىذا المبدأ 
 الأكالتي خاطب فييا النائب العاـ المحمفيف بقكلو:"أف بشاعة الجريمة المرتكبة يجب 

ىانكـ أم نكع مف الكراىية ضد المتيـ، بؿ عمى العكس، يجب أف يككف إذتخمؽ في 
ذلؾ حافزا لكـ إلعطائو أكبر قسط مف العدالة يسمح بو قانكنا ممثبلفي ذلؾ المبدأ 

نني لجد متأكد مف أنكـ...لف  إفتراضالمتسامح كالمفيد، كىك مبدأ  براءة المتيـ...كا 
 مة إقتناعا جازما بأنو مذنب".ما لـ تقنعكـ البينات المقد إدانتوتقرركا 

                                                           
 .15ص.أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ،  -1
، 2009، 39، العدد 11، المجمد مجمة الرافديف لمحقكؽعباس فاضؿ سعيد، "حؽ المتيـ في الصمت"،  -2

 .281ص.
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يكي الحكـ الذم أصدرتو المحكمة األمر كيكشؼ عف رسكخ ىذا المبدأ في القضاء 
في قضية ككفف كالذم قررت فيو برأم جماعي :  1895يكية عاـ األمر تحادية العميا اإل
 الذم يقـك عميو األساسالبراءة ىك مبدأ بدييي كأكلي، كأنو يجد سندا لو في  إفتراضأف 

بناءا عمى بينات  إال اإلدانةإدارة القانكف الجنائي. كفي ضكء ذلؾ فبل يمكف أف تتقرر 
 .(1)درجة اليقيف إلىكاضحة تكاد تصؿ 

 :قرينة البراءة في ظؿ النظاـ التنقيبي -ثانيا
أف  إذجراءات مغايرة لسائر الدعاكل، إيتميز ىذا النظاـ بتفريده لمدعكل الجنائية ب

الجنائي ال يمارسو أم فرد كال ترفع بو الدعكل العمكمية مباشرة ككنيا لـ تعد  اإلتياـ
نماممؾ لممجني عميو كحده أك لذكيو ك  في ىذا النظاـ  اإلتياـممؾ لمدكلة. كبذلؾ صار  ا 

 (2)كظيفة مف كظائؼ الدكلة تعيد بيا لسمطاتيا القضائية لتكقيع العقاب.
بؿ تمر  الحكـ قضاء ـالنظاـ مباشرة أما طار ىذاإالدعكل الجنائية في ال ترفع 

فالتحقيؽ لتأتي مرحمة المحاكمة، كما  ،جرائية تحضيرية ىي مرحمة التحرمإبمراحؿ 
، النيابة العامة كجية  تياـ تمثؿ إيتسـ ىذا النظاـ بعدـ كجكد المساكاة بيف الخصـك

المتيـ. كما متيازات خاصة تجعميا في مركز أقكل مف مركز االحؽ العاـ كالتي لدييا 
 (3)طار ىذا النظاـ دكر فعاؿ في تحقيؽ الدعكل الجنائية.إأصبح لمقاضي في 

الجنائية قد ال  اتاإلجراءقد يقاؿ أف اعتناؽ القانكف الفرنسي لمنظاـ التنقيبي في 
بأنيا التي احتضنتو في ميده  اإلتيامييدعـ مبدأ أصؿ البراءة الذم تفتخر بمداف النظاـ 
 (4)حتى استقاـ عمى عكده في التشريعات المعاصرة.

كالحؽ أنو أيا ما كانت الفكارؽ بيف النظاميف السابقيف مف حيث كيفية تنظيـ  
الدكؿ التي أقرت النظاـ التنقيبي قد ساندت مبدأ البراءة في  فإفالجنائية  اتاإلجراء

                                                           
 .16مرجع سابؽ ، ص.أحمد لطفي السيد، -1
 .282.عباس فاضؿ سعيد، مرجع سابؽ، ص -2
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فيما يخص ىذا المبدأ ىك ظيكرىا في النظاـ ، ككؿ ما يتحصؿ مف فارؽ اإلنساف
، ككذا في حماية اإلتياـعاتؽ  إلى إلثباتاكقاعدة تباشر أثرىا في نقؿ عبء  اإلتيامي

الحرية الشخصية في المرحمة السابقة عمى المحاكمة: يفترض براءة المتيـ فيما يتعمؽ 
 . إلثباتاالماسة بالحرية الشخصية، ككذلؾ يفترض براءتو فيما يتعمؽ بعبء  اتاإلجراءب

ىذا التكسع في مجاؿ أصؿ البراءة بذات الحجـ في دكؿ النظاـ  يظيرال قد 
لمحرية الشخصية في مرحمة التحقيؽ السابقة عمى  اكبير  اال يقاـ كزن إذالتنقيبي 

الماسة بحرية المتيـ  اتاإلجراءبعض  اتخاذالمحاكمة، كذلؾ حيف يسمح القانكف ب
. كقد ال يعمؿ النيؿ مف مبدأ أصؿ البراءة (1)األخيرالجـر في  إفتراضالشخصية كتغمب 

لتغميب ىذا النظاـ  إالفي المرحمة السابقة عمى المحاكمة في دكؿ النظاـ التنقيبي 
 لمصمحة المجتمع فكؽ مصمحة المتيـ. 

ي تقدير األدلة كفؽ قناعتو الشخصية، سمطتو فالقاضي في ظؿ ىذا النظاـ  فقدك 
إذ يجب أف يستند إلى أدلة معينة يحددىا القانكف دكف غيرىا، إال أنو أعطى لئلعتراؼ 
أىمية كبيرة ألنو سيد األدلة بؿ أكثر مف ذلؾ، إعتبر الدليؿ الحاسـ في الدعكل، كقد 

ذلؾ  سمح بكؿ الطرؽ كالكسائؿ لمحصكؿ عميو بما فييا التعذيب. كقد نص عمى
الذم ألقى عمى عاتؽ المحقؽ أف يطمب مف  1670صراحة القانكف الفرنسي لعاـ 

ال يتعرض ليذا األخير الذم لف يكؼ  المتيـ اإلعتراؼ بارتكابو لمجريمة قبؿ التعذيب كا 
 (2)إال بصدكر اإلعتراؼ.

القانكف الفرنسي القديـ كالذم اعتمد النظاـ التنقيبي لـ  فإفكمف الناحية التاريخية 
عمى الكصكؿ لمحقيقة بأم ثمف كاف كلك تأتى ذلؾ عمى حساب حرية  إاليكف يركز 

 المتيـ كحقكقو.
عتماد النظاـ التنقيبي مف شأنو التغاضي التاـ عف إكىكذا ال يمكف القكؿ بأف 

مرحمة المحاكمة تجمع مف جديد ككف ، اإلنسافبمبدأ أصؿ البراءة المفترض في  األخذ
                                                           

1-Mohammed  Jallal  Essaid,op.cit, p.12. 
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كالنظاـ التنقيبي( في مسار  اإلتياميالمعتمدة في العالـ )النظاـ  ةاإلجرائيجناحا النظـ 
مف حيث دكر القاضي الجنائي، الذم  إالإجرائي كاحد بحيث ال يظير فارؽ بيف النظـ، 

يجابيك  اإلتياميىك سمبي كمحايد في النظاـ   في النظاـ التنقيبي.  ا 
ميما تكزعت تعتمد عدة مبادئ تمثؿ ركيزة كعماد  ةاإلجرائيالنظـ أصبحت ف

البراءة في المتيـ، كشفكية المرافعة، ككفالة حؽ  إفتراضالمحاكمة الجنائية كمنيا : مبدأ 
 (1).المتيـ في الدفاع، كعدـ إجبار المتيـ عمى الكبلـ...الخ

 :النظاـ المختمطقرينة البراءة في ظؿ  -ثالثا
 التعسفي أف يحيا كثيران كقد بدأ فبلسفة القرف الثامف عشر التنقيبي منظاـللـ يكف 

كأماـ ىذه  (2).ينددكف بو كيدعكف الحتراـ كؿ مظير مف مظاىر الحرية الشخصية
دم بيكاريا   سيزار اإليطاليالحركة التنكيرية التي قادىا عمى المستكل الجنائي الماركيز 

في مؤلفو"عف الجرائـ كالعقكبات" كالتي تبعتيا ثكرة فرنسية المكطف، عالمية الصدل، 
كظيكر نظاـ جديد يجمع بيف مزايا النظاميف (3)أدت إلى تبلشي النظاـ التنقيبي

 السابقيف. 
ف كاف ذلؾ بنسب متفاكتة كصكر  -كيعمؿ ىذا النظاـ السائد في معظـ الدكؿ كا 

ظ عمى أمف المجتمع مف خبلؿ معاقبة كؿ ابيف الحفعمى إقامة التكازف  -متعددة
مرتكب لمجريمة كيتعدل عمى سبلمة كأمف المجتمع كبيف مصمحة الفرد في تكفير لو 

ثب  ات براءتو مف التيمة المكجية إليو.الضمانات التي تمكنو مف الدفاع عمى نفسو كا 
كتتكلى السمطة في ظؿ ىذا النظاـ جمع األدلة كالبحث عنيا، كفي مقابؿ ذلؾ فإف 
المتيـ يفترض فيو البراءة كيتمتع بكؿ ما يترتب عنيا مف آثار بما في ذلؾ حقو في 

 (4)التزاـ الصمت.

                                                           
 .19لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. أحمد -1
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مقررا في مادتو  1789عاـ  كتأ 27كالمكاطف في  اإلنسافصدر إعبلف حقكؽ ف
لما تقرر في ىذا  الاكامتث إدانتوأف تثبت  إلىالتاسعة أف كؿ إنساف تفترض براءتو 

ممغيا كؿ ما كاف مسمكحا بو مف قبؿ مف  18/10/1789صدر قانكف في  اإلعبلف
 (1).نتياكات جرل عمييا العمؿ كفؽ النظاـ التنقيبي في مرحمتي التحرم كالتحقيؽإ

الجنائية الفرنسي  اتاإلجراءقيمتو القانكنية، ذلؾ أف قانكنا  عبلفاإلظؿ ليذا ك 
قد أغفبل النص عمى مبدأ أصؿ البراءة، بما سمح بنشكء جدؿ  1958ك1808لعامي 

 . (2)قانكني حكؿ قيمة ىذا المبدأ في النظاـ القانكني الفرنسي
كضع ىذا المبدأ في مصاؼ المبادئ الدستكرية، ذلؾ  إلىكقد انتيى ىذا الجدؿ 

قد تضمف في ديباجتو النص عمى ما جاء  1958بأف دستكر الجميكرية الخامسة لعاـ 
الذم يزيؿ كؿ شؾ حكؿ استقرار  األمركالمكاطف،  اإلنسافمف مبادئ في إعبلف حقكؽ 

لكف (3)التنقيبي. جرائياإلمبدأ أصؿ البراءة في القانكف الفرنسي، بحسبانو دعامة النظاـ 
إعبلنات حقكؽ اإلنساف كاإلتفاقيات اإلقميمية كالقكانيف الداخمية أعطت ليذه كؿ ىؿ 

 مكانتيا البلئقة بيا؟القرينة 

 المبحث الثاني
 كالقكانيف الداخمية الحقكؽ إعالناتقرينة البراءة في  مظاىر

في لـ يكف  إذمرت قرينة البراءة منذ ظيكرىا بعدة تطكرات كبعدة مراحؿ، 
في الكقت  إذ(4)حقيقي نظرا لسيادة نظاـ البلمعقكلة. إلثباتاالمجتمعات البدائية نظاـ 

ساطير كالمعتقدات الدينية األى سيطرت األكلة تعيش عصكرىا اإلنسانيالذم كانت فيو 
تياميـ بارتكاب جريمة ما اعند األفرادالجنائي التي أكجبت إخضاع  إلثباتاعمى طرؽ 

يدم في ماء األأك كضع  مساؾ بالحديد الساخف،إالختبارات القاسية )كاإلعدد مف  إلى
                                                           

.19أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص.  - 1 
2- Mohammed  Jallal   Essaid, op  - cit, p.26 et s. 
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كأف المتيـ ىك المتحمؿ  اإلدانة إفتراضمغمي...الخ(، كالتي تحمؿ في طياتيا معنى 
 إثبات براءتو.  ءلعب

يف األكلاعتقاد  إالتمؾ الكسائؿ البدائية في إثبات البراءة  إلىكلـ يكف يبرر المجكء 
لية لف تتخمى عف البرمء، بؿ أنيا سكؼ اآلختبارات ىى حكـ اهلل ، كأف اإلأف تمؾ 

كنتيجة ليذه المفاىيـ الركحية التي كانت (1).تتدخؿ لحماية جسده مف تمؾ العذابات
يقع عميو كبأية  إلثباتاسائدة آنذاؾ كاف المتيـ يعامؿ عمى أنو مداف ككاف عبء 

 كسيمة كانت.
الىي بعد الكفاة جراء التعذيب بسبب يميف الزكر كاف اإلف الخكؼ مف العقاب إ

لو اإلكاف المتيـ يترؾ لحكـ  األحيافية كفي كثير مف إلثباتايعطي لميميف كامؿ قيمتيا 
أك  األشخاصثبات البراءة بكاسطة المنازالت مع ا  محاكمات التعذيب ك  إلىبالمجكء 

 . (2)نجاتو يعني أنو برمءك  الحيكانات فمكتو يعني أنو مذنب
تعكد  - إلثباتاخاصة في شقيا المتعمؽ ب –البراءة  إفتراضكال شؾ في أف قاعدة 

الفقيية الركمانية التي سطرىا شراح القانكف الركماني  األصكؿإلىفي مبتدئيا الكضعي 
التي صاغت القكؿ الذم ما Digeste De Justinienكالمجمكعة القانكنية لجستياف

 (3)يكمنا ىذا" رؤية مجـر طميؽ خير مف رؤية برمء سجيف". إلىزاؿ قائما 

ضركرة البحث عف أدلة إثبات كاضحة" كضكح النكر في  إلىىذا ما أدل 
البراءة في كؿ مشتبو  إفتراضكذلؾ مف منطمؽ  اإلدانةمنتصؼ النيار" قبؿ الحكـ ب

 إلثباتاالقكاعد التي جاءت بيا مدكنة جكستنياف فيما يتعمؽ بكيدعـ ذلؾ جممة . (4)فيو
 فسيرالجنائي كمنيا قاعدة أف البينة عمى مف ادعى، كأف في المكاد الجنائية يجب الت

                                                           
 .11ص.مرجع سابؽ، أحمد لطفي السيد،  -1
 .9ناصر زكركرك، المرجع السابؽ، ص. -2

3-Jean –Phillipe FELDMAN, La présomption d’innocence et la réforme des institutions, 
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عدـ اعتبار أحد مسيئا، كأف  األصؿرحـ، كأف المنكر ال يطمب منو الدليؿ، كأف األب
 .(1)البينة برئت ساحة المدعى عميو عجز المدعي عف اإذالدفاع عف المتيـ مباح  كأنو 

تجد المسائؿ المرتبطة بتنظيـ العقاب في المجتمع سكاء ما تعمؽ منيا بالجانب 
ف المسائؿ أ بؿ الشكمي أك المكضكعي مكانيا الطبيعي ضمف القانكف الجنائي.

مثبل تحكميا  اإلثباتالمشتركة بيف ىذا الفرع مف القانكف كغيره مف الفركع كمسألة 
بالنسبة لمقانكف الجنائي قاعدة أساسية مصدرىا مبدأ ذاتية ىذا القانكف. كال يمكف أف 

بقرينة البراءة التي ىي مسألة مف صميـ  األمريككف الحاؿ خبلؼ ذلؾ حينما يتعمؽ 
 القانكف الجنائي.

الجزائية كاحتبللو مكانة  اإلجراءاتف تجاكز مبدأ قرينة البراءة مجاؿ قانكف أ إال
طار إعف  كالحريات الفردية قد جعؿ البحث مستمر اإلنسافىامة في مجاؿ حقكؽ 

ينحصر في مكضكعات القانكف الجنائي كحده  التي لـ يعد لمحفاظ عف ىذه القيمة العميا
 ىتمامات القانكف الدكلي.إبؿ يتجاكزىا ليدرج ضمف 

نساني في إتحقيؽ جانب  إلىالمعمكـ أف القانكف الدكلي كاف دائما يسعى  كمف
ية حقكؽ األساسكلكنو تطكر حديثا ليشمؿ ضمف مكاضيعو  األفرادقكاعده ذات الصمة ب

 الفردية.  وكحريات اإلنساف
الدكلية بالكثير مف الضمانات التي تكفؿ لممتيـ  عبلناتاإلجاءت المكاثيؽ ك  لذا

كمف ىذه المكاثيؽ  إليوثبات براءتو مما ينسب ا  التيمة عف نفسو ك  بعادإ حؽ بجـر معيف
كالعيد  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفك  األمـ المتحدةميثاؽ ىيئة  العالمية عبلناتاإلك 

ىتمت بيذا المبدأ اإلتفاقيات اإلقميمية لحقكؽ اكما  الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية.
 القكانيف الداخمية لكؿ دكؿ المجتمع الدكلي.كتبعا لذلؾ اإلنساف، 

مظاىر  إلىىذا ما سنحاكؿ تسميط الضكء عميو في ىذا المبحث بعد التطرؽ 
بيذا  اإلقميمي اإلعتراؼ(، فاألكؿىتماـ العالمي بقرينة البراءة في المتيـ )المطمب اإل

 في القكانيف الداخمية )المطمب الثالث(. توالمبدأ )المطمب الثاني( ثـ التعرؼ عمى مكان
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 األكؿ المطمب
 عمى المستكل العالميتكريس قرينة البراءة 

ا المجتمع إلييالسياسية التي يسعى  األىداؼف تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية مف إ
نساف كىذا ئلية لاألساسالدكلي كتتحقؽ ىذه العدالة عف طريؽ احتراـ الحقكؽ كالحريات 

عمى أف أعضاء  توالمتحدة، حيث نصت ديباج األمـما أكد عميو كاضعكا ميثاؽ ىيئة 
التي يمكف عف طريقيا تحقيؽ العدالة كاحتراـ  األحكاؿالييئة قد أخذكا عمى أنفسيـ بياف 

الدكلية كغيرىا مف مبادئ القانكف الدكلي لما في ذلؾ  اإلتفاقياتات الناشئة عف اإللتزام
 الدكلييف. األمفمة فعالة في حفظ السبلـ ك مف مساى

كيمكف اعتبار الميثاؽ بأنو كثيقة دستكرية لكؿ أعضاء الييئة يجب عمييـ 
حتراميكالعمؿ بمقتضاه كتأسيسا عمى ذلؾ، يجب عمى أعضاء الييئة تغيير تشريعاتيـ إ

 .تحدةاألمـ المبما يتناسب كأحكاـ ميثاؽ  اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ  األخصكقكانينيمكب
ألنو في حاؿ  بوحتراـ الميثاؽ في كؿ التزاـ دكلي يرتبطكف إكما أنو يجب عمييـ  

 فإف، األعضاءالمتحدة كأم التزاـ دكلي آخر يرتبط بو األمـ التعارض بيف ميثاؽ ىيئة 
 (1)مف الميثاؽ. 802العبرة بالتزاماتيـ التي تترتب عمى الميثاؽ كىذا ما أكدتو المادة 

ية ببل تمييز اإلنساناألساساحتراـ حقكؽ كحريات  إلىميثاؽ الييئة  ىكقد دع
األمـ بسبب الجنس أك المغة أك غير ذلؾ. كما أف الميثاؽ كضع عمى عاتؽ أجيزة 

بما فييـ قرينة  اإلنسافباحتراـ حقكؽ  األعضاءلتزاما بمراقبة مدل التزاـ الدكؿ إالمتحدة
 (2).البراءة
ذك  جانبا بعض المحاكالت السابقة لمحرب العالمية الثانية يمكف القكؿ أف  كضعت اا 
الذم نص  األمـ المتحدةالجديد كانت ميثاؽ  اإلتجاهنطبلقة الجدية في ىذا اإلنقطة 

 كحمايتيا. اإلنسافصراحة عمى كجكب التكفؿ بحقكؽ 
                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة النجاح ضمانات المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدكليةبحي بف فضؿ، عبلء باسـ ص-1
 .30، ص.2011الكطنية، نابمس، فمسطيف، 

 .30عبلء باسـ صبحي بف فضؿ، المرجع السابؽ، ص. -2
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التي  اإلنسافلجنة حقكؽ  8835طار نصكص ىذا الميثاؽ سنة إفي تشكمت 
تحت  8837ديسمبر  80كثيقة تبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  أعدت

عبلف يحدد حسب أحد كاضعيو "المجاؿ إ" كىك اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفعنكاف" 
كىي تعمف " لة القكية في الدكلة عدـ تجاكزه في التعامؿ مع أفرادىا...اآلالذم عمى 

 (1)التي يجب حمايتيا في دكلة القانكف. األفرادحقكؽ 
كعرفت تكاثرا  اإلنسافكقد تكالت بعد ذلؾ الميكانزمات الدكلية المتعمقة بحقكؽ 

ستعمار. كازدادت أىمية الميكانزمات المذككرة مع اإلثر حركب تصفية إحقيقيا 
 (2).القانكنية الداخمية األنظمةعطائيا شيئا فشيئا مفعكال في ا  بيا ك  اإلعتراؼ

مف المؤكد أف مبدأ قرينة البراءة كمعيار لمحرية في  وفإن ميما يكف مف أمر،
يندرج ضمف مكاضيع القانكف الدكلي  اإلنسافالمجتمع ككحؽ أساسي مف حقكؽ 

كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما جاء في اإلعبلف العالمي )الفرع األكؿ( كاإلتفاقية (3)يةاألساس
)الفرع  األخرلالدكلية الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية كبعض اإلتفاقيات الدكلية 

 الثاني(.

 األكؿ الفرع
 النسافالعالمي لحقكؽ  العالف

طراد مراعاة حقكؽ إعمى ضماف  األمـ المتحدةفي  األعضاءتعيدت الدكؿ 
عمى أف  اإلعبلفى مف األكلية كاحتراميا. كلقد أكدت المادة األساسكالحريات  اإلنساف

يكلد الناس أحرارا متساكيف في الكرامة كالحقكؽ كقد كىبكا عقبل كضميرا كعمييـ أف 
 خاء. اإليعامؿ بعضيـ بعضا بركح 

                                                           
رينة البراءة  كالحبس عبد المجيد زعبلني، مداخمة بعنكاف قرينة البراءة في القانكف الدكلي، في إطار ممتقى حكؿ ق -1

 غير منشكر.، 2ص.، 2002ديسمبر  11ك 10المؤقت بالمحكمة العميا، الجزائر، يكمي 
 تبني الدساتير لمبدأ سمك المعاىدات عمى القكانيف الداخمية. -2

؛ انظر كذلؾ: 3، ص.عبد المجيد زعبلني، مرجع سابؽ - 3 
Eric GILARDEAU, au crepuscule de la justice pénale, l’harmattan, Paris, 2011, p 61. 
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في كثير مف مكاده عمى حؽ الشخص في محاكمة  اإلعبلفنص ىذا  كما
في المادة الثالثة عمى حؽ كؿ فرد في الحياة كالحرية كسبلمة  اإلعبلف أكدك (1)عادلة.

 شخصو.
احتراـ الحقكؽ  إلىالعالمي بنصكص صريحة تدعكا  اإلعبلفجاءت مكاد 
ه المكاد حرا كريما كمف ىذ اإلنسافكالبلزمة لكي يعيش  اإلنسافكالحريات المصيقة ب

 مايمي:
المادة الخامسة التي تحـر التعذيب كالعقكبات القاسية أك الحاطة مف كرامة  -
 .اإلنساف
 المادة التاسعة التي تمنع القبض أك الحجز التعسفي. -
نساف الحؽ في النظر في قضيتو أماـ محكمة إكؿ لالمادة العاشرة التي تمنح  -

 .إليوعمنيا لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة جنائية تكجو ال نزيية مستقمة نظرا عاد
ى التي نصت عمى أف كؿ متيـ بجريمة ما األكلالمادة الحادية عشر الفقرة  -

قانكنا بمحاكمة عمنية تؤمف لو الضمانات الضركرية  إدانتوأف تثبت  إلىيعتبر بريئا 
 لمدفاع عنو.

آداء عمؿ أك امتناع عف آداء  كما نصت عمى أنو ال يداف أم شخص مف أجؿ
كاف يعتبر مجرما كفقا لمقانكف الكطني كالدكلي السارم المفعكؿ كقت  إال إذاعمؿ 

ارتكابو ككذلؾ ال تكقع عميو عقكبة أشد مف تمؾ التي يجكز تكقيعيا كقت ارتكاب 
 (2)الجريمة.

ليس فقط مبدأ قرينة البراءة كلكف  يقرر اإلعبلفمف  88 في الكاقع أف نص المادة
بناءا عمى نص، ذلؾ  إالأيضا مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات أم ال جريمة كال عقكبة 

                                                           
، 2009، 209، رقـ مجمة ىيئة قضايا الدكلةفتراض البراءة حؽ مف حقكؽ االنساف"، إالمستشار ميبلد سيدىـ،" -1

 .5ص.
.5المستشار ميبلد سيدىـ، المرجع السابؽ، ص. - 2 
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القكؿ بأف كؿ متيـ بارتكاب جريمة يفترض بالضركرة الكجكد السابؽ لمقانكف الذم ب
لمسمطة  ككذلؾ الكجكد السابؽ لمقانكف المنظـ إليوالمنسكبة  األفعاؿيجـر الفعؿ أك 

 جراءات سير الدعكل الجنائية. ا  القضائية كالمحدد لقكاعد ك 
ىذه المادة تنص عمى مبدأ الشرعية الجنائية بشقيو: الشؽ  فإفكبعبارة أخرل، 

الجنائية كالذم يفترض براءة  اتاإلجراءب المتعمؽالخاص بالتجريـ كالعقاب كالشؽ 
 قكة الشيء المقضي فيو.   إدانتوالمتيـ حتى يحكز الحكـ الصادر ب

ستبعاد إعبارة " في محاكمة عامة " تفترض أك تتطمب  فإفذلؾ،  إلىضافة إالب
مف جانب، كمف جانب آخر أف تككف الدعكل حضكرية بقدر  اإلستثنائيجيات القضاء 

 (1).مكاف،كشفكية كعامة أم مفتكحة يمكف أف يحضرىا الجميكراإل
كف الحقكؽ الكاردة فيو ىي حقكؽ لجميع أىمية خاصة لك اإلعبلفكقد اكتسب 

الناس عمى اختبلؼ معتقداتيـ كجنسياتيـ كلجميع أعضاء المجتمع الدكلي، كما أف 
ية لمعظـ دكؿ العالـ األساسنعكست عمى الدساتير كالقكانيف اقد  اإلعبلفنصكص ىذا 

ية التي نص عمييا األساسحيث نصت ىذه الدساتير عمى أىـ الحقكؽ كالحريات 
 (2).كحرصت عمى احتراميا كتقديرىا اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف

كقد كاف طبيعيا كمحتما أف يستتبع ذلؾ تكريس مبدأ قرينة البراءة بكاسطة ىذه الكثيقة 
 خاصة كأف ىذا المبدأ قد أجمعت عمى تبنيو الغالبية العظمى لؤلنظمة القانكنية لكؿ الدكؿ.

 الفرع الثاني
 الدكلية بشأف الحقكؽ المدنية كالسياسية التفاقية

بعد مركر ثمانية عشر سنة مف ،جماعاإلكافقت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة ب
تفاؽ الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية اإل، عمى اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفصدكر 

                                                           

.122مصطفى فيمي الجكىرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
 .32-31سابؽ، ص.ص.عبلء باسـ صبحي بف فضؿ، مرجع  -2
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نشاء ىيئة دكلية جديدة كالمتمثمة في المجنة الدكلية ا  تـ خمؽ ك  األخيركالسياسية. كبمكجب ىذا 
 تفاؽ.اإلالمنصكص عمييا في  اإلنسافىدفيا حماية حقكؽ  اإلنسافلحقكؽ 

، اإلنسافي لحماية حقكؽ مكما أنو لضماف حسف سير كفعالية ىذا النظاـ العال
عمى  85/83/8855كافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نفس الجمسة أم في 

 . (1)تفاؽ الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ السياسية كالمدنيةختيارم لئلاإللبركتكككؿ ا
ضمانات مختمفة  إلىلنصكص التي تشير االعديد مف  اإلتفاقيةكرد في ىذه  كقد

أف تتقرر مسؤكليتو  إلىعتبار المتيـ بجريمة ما بريئا إلممتيـ قبؿ المحاكمة كمف بينيا 
 (2).3فقرة  83قانكنا كذلؾ بمكجب المادة 

 بيا لممتيـ اإلعتراؼتفاؽ النص عمى عدد مف حقكؽ الدفاع يجب اإلكما تضمف 
 كمف بينيا:لو كتمثؿ أدنى الحقكؽ الكاجب التسميـ بيا 

 اإلتياـخطار المتيـ كبالمغة التي يفيميا بتفاصيؿ كطبيعة كأسباب إكجكب  -
 .إليوالمكجو 
 بالمدافع الذم يختاره. اإلتصاؿعداد دفاعو كذلؾ بإالسماح لو كتمكينو مف  -
 محاكمتو في مدة معقكلة. -
 السماح لو بحضكر الجمسة كالدفاع عف نفسو. -
ـ إليي األسئمةأك النفي كتكجيو  إلثباتاكجكب السماح لو بمناقشة شيكد  -

 كاستجكابيـ.
 بالمجاف في حالة عدـ فيـ المتيـ لمغة المحاكمة.ستعانة بمترجـ الحؽ في اإل -
 دالء بالشيادة ضد نفسو.اإليكره عمى أف يقـك ب الأ -

                                                           

.129 -128 .ص.مصطفى فيمي الجكىرم،  مرجع سابؽ، ص - 1 
، دراسة مقارنة، الجزء ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائيحسف بشيت خكيف،  -2

 .28.، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، ص1998األكؿ، الطبعة األكلى، 
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مف محكمة الدرجة  اإلدانةأف يعترؼ لو بالحؽ في الطعف في القرار الصادر ب -
 ى.األكل

 (1)القضائية. األخطاءأف يعطى تعكيضا عادال في حالة  -
تفاؽ الدكلي الخاص بحقكؽ اإلما تجدر مبلحظتو في ىذا المجاؿ ىك اىتماـ 

طار السياسة الجائية، خاصة سياسة إالسياسية كالمدنية بمسائؿ تدخؿ في  اإلنساف
 التشريع.  طار فمسفةإالتفريد في المعاممة العقابية ككذلؾ في 

 :بقرينة البراءةمكضكعيف يتعمقاف في نفس الكقت  إلىىنا  اإلشارةتجدر ك 
تفاؽ اإلىك التناقض بيف الحبس المؤقت كقرينة البراءة. فقد نص  األكؿالمكضكع 

في ىذا الصدد عمى ضركرة أف يككف حبس المتيميف الذيف ينتظركف المحاكمة 
أك ضركرات  اإلجتماعيعتبارات الدفاع اتفاؽ تجاىؿ اإللكف حتى ال يقاؿ أف  ستثنائيا.إ

عف المتيـ أك تركو حرا طميقا عمى شرط تقديـ  اإلفراجنية تعميؽ مكاإالعقاب فقد سمـ ب
 .إدانتوجراءات المحاكمة أك لتنفيذ الحكـ الصادر بإضمانات لحضكر 

أما المكضكع الثاني، فيك ما تنص عميو الفقرة السابعة مف المادة الرابعة عشر 
أجؿ جريمة سبؽ تفاؽ كالتي تقضي بأنو ال يمكف محاكمة أك معاقبة أحد مف اإلمف 

 (2)تبرئتو منيا بحكـ نيائي صادرا طبقا لمقانكف.
أف  إلىنتائج ىامة أكليا خاصة بمعاممة المتيـ البرئ  قرينة البراءة تترتب عمى

 اإذ إال اإلتياـعمى سمطة  التيمةثبات إبحكـ قطعي كثانييا كقكع عبء  إدانتوتثبت 
أك بمانع مف  اإلباحةأك دفع بسبب مف أسباب  إليوعترؼ المتيـ بالفعؿ المنسكب إ

أما ثالثيا  .ثبات دفاعوإمكانع المسؤكلية أك بعذر قانكني معفي أك مخفؼ لمعقاب فيقـك ب
أف الشؾ يفسر لفائدة المتيـ كبالتالي عمى المحكمة أف تقضي ببراءة المتيـ في حاؿ 

                                                           
 .143ىرم، مرجع سابؽ، ص.مصطفى فيمي الجك  -1

.144-143سابؽ، ص ص.ال مرجعال - 2 
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عمى  ض لكؿ نتيجةيتـ التعر  كسكؼ (1)كجكد أدنى شؾ ممكف في ثبكت التيمة قبمو
 .حدل في حينيا

، حكؿ قرينة 82في التعميؽ العاـ  اإلنسافالمجنة المعنية بحقكؽ  تكصمت قدك 
كيؤكؿ الشؾ لمصمحة  اإلدعاءثبات التيمة يمقى عمى عاتؽ إ:"عبء  أف إلى البراءة

حيف ثبكت التيمة بما ال يدع أم مجاؿ  إلىالمتيـ. كال يمكف أف يفترض أم ذنب 
كفقا  اإلنسافالبراءة الحؽ في أف يعامؿ  إفتراضمعقكؿ لمشؾ. عبلكة عمى ذلؾ يعني 

مف كاجب السمطات العامة جميعيا أف تمتنع عف الحكـ مسبقا  فإف ليذا المبدأ. كلذلؾ
 (2)عف نتيجة المحاكمة".

تحاد الركسي، كالتي تعتبر اإلفي قضية غريديف ضد  األحكاـكقد تـ خرؽ ىذه 
مف التعميقات العامة الضارة بالمتيـ كالصادرة عف السمطات العامة كالتي جاء فييا: 

الذم تشترطو قصرت السمطات العامة، في قضية غريديف، في ممارسة ضبط النفس 
براءة شخص المتيـ. كقد  إفتراضمف العيد الدكلي بغية الحفاظ عمى  83/3المادة 

دعى صاحب الببلغ، في جممة أمكر، أف مكظفيف مكمفيف بتنفيذ القكانيف برتب عالية إ
غتصاب كالقتؿ كأف ىذه البيانات اإلأصدركا بيانات تصفو بالمذنب الذم ارتكب أفعاؿ 

 إلىعبلمية كاسعة النطاؽ. كالحظت المجنة أف المحكمة العميا أشارت إحظيت بتغطية 
تصدم ليا عمى نحك محدد عندما سمعت أقكاؿ ىذه القضية كلكنيا قصرت في ال

في ىذه  83/3. كأسفر ذلؾ عف انتياؾ المادة اإلستئناؼصاحب الببلغ أثناء
 (3)القضية.
ىناؾ بنكد مماثمة في كثير مف  فإفالسابقة،  العالمية النصكص إلىضافة إالب

 كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: اإلتفاقيات

                                                           

.171حسف بشيت خكيف، مرجع سابؽ، ص. - 1 
؛ انظر كذلؾ عبد المجيد زعبلني، مرجع 199مرجع سابؽ، ص. ،دليؿ حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ -2

 .13سابؽ، ص.
 .199دليؿ حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ، مرجع سابؽ، ص. -3
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 1989تفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة إ -
التي كافقت عمييا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  تفاقية حقكؽ الطفؿا حرصت

عمى تكريس افتراض البراءة كالتي تعتبر مف بيف الضمانات  30/88/8878بتاريخ 
األساسية التي يجب أف تكفر لكؿ طفؿ يدعي أنو انتيؾ قانكف العقكبات أك يتيـ 

ة براء إفتراض" : النص عمى عمى 30دة في الفقرة الثانية بند ب )أ( مف الما(1)بذلؾ
 كفقا لمقانكف". إدانتوأف تثبت  إلى المتيـ

لسنة  أسرىـ الدكلية لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف كأفراد التفاقية -
منيا بنصيا عمى  3بند  87البراءة في المادة  إفتراضالنصعمى مبدأ فييا  جاء، 8880

 فتراضاـ تيمة جنائية الحؽ في إلييلمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الذيف تكجو " 
 (2)."ـ كفقا لمقانكفإدانتيأف تثبت  إلىبراءتيـ 

النص صراحة عمى  ية لممحاكـ الجنائية الدكليةاألساسالقكانيف تضمنت  كما
لممحكمة  ياألساسمبدأ قرينة البراءة كيبرز منيا بشكؿ خاص النص الكارد في النظاـ 

، (3)ي لركما"األساسالمعركؼ ب"النظاـ  86/06/8887المكقع بتاريخ  الجنائية الدكلية
جاء في نص  إذلككنو متعمؽ بمحكمة جنائية دكلية دائمة كأيضا لمضمكنو المتميز 

 قرينة البراءة :منو ما يمي :"  55المادة 
أماـ المحكمة ككفقا لمقانكف الكاجب  إدانتوأف تثبت  إلىبرمء  النساف -
 التطبيؽ.
 ثبات أف المتيـ مذنب.إيقع عمى المدعي العاـ عبء  -
 صدار إيجب عمى المحكمة أف تقتنع بأف المتيـ مذنب دكف شؾ معقكؿ قبؿ  -

                                                           
 .4عبد المجيد زعبلني، مرجع سابؽ، ص. -1

.6المستشار ميبلد سيدىـ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
 . 2002جكيمية  1كدخؿ حيز التطبيؽ في  1998جكيمية  17حرر في  -3
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 (1)".إدانتوحكميا ب

مف قراءة ىذا النص أنو لـ يكتؼ بالنص عمى قرينة البراءة كغيره مف  يتبيف
كنتائج ليا مثؿ تمؾ اآلليات الدكلية السابقة بؿ أضاؼ بعض القكاعد األساسية المعتبرة 

كباقتناع المحكمة. باإلضافة إلى تفاصيؿ أخرل كرد النص المتعمقة بعبء اإلثبات 
 (2)متيـ.كالمتعمقة بحقكؽ ال 56عمييا في المادة 

المؤتمر  كمنيا مثبلىتمت المؤتمرات الدكلية بأصؿ البراءة في اإلنساف اكما 
كالذم أصدر  8878الثاني عشر لقانكف العقكبات الذم إنعقد في ىامبكرغ سنة 

:" قرينة البراءة مبدأ أساسي في القضاء التكصية الثالثة بشأف قرينة البراءة بقكلو
 الجنائي كتتضمف:

كاف حككـ بالمطابقة لمقانكف بناءا عمى  اإذف أحدا ال يمكف إدانتو إال أ -أ -
 إجراءات قضائية.

ال يجكز تكقيع جزاء جنائي عميو طالما لـ تثبت مسؤكليتو عمى الكجو  -ب -
 المنصكص عميو في القانكف.

 ال يكمؼ شخصا بإثبات براءتو. -ج-
 (3)يستفيد المتيـ دائما مف أم شؾ" -د-
 
 
 

                                                           
يكسؼ كلد مكلكد، عف كيفية القضاء الجنائي الدكلي في محاربة االفبلت مف العقاب، دار األمؿ لمطباعة كالنشر  -1

 انظر أيضا: ؛173، ص.2013 ،جزائركالتكزيع، ال
Eric GILARDEAU, op.cit, p. 62. 

 .7عبد المجيد زعبلني، مرجع سابؽ، ص. -2
 .63 – 62حسف يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص.ص. -3
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 الثاني المطمب
 التكريس الدكلي لقرينة البراءة عمى المستكل القارم

بكجكد تيار ييدؼ  ،القرف العشريف، خاصة منذ نياية الحرب العالمية الثانية تميز
خمؽ مجمكعات مف الدكؿ أك تكتبلت محمية يتجمع في كؿ كاحدة منيا عددا مف  إلى

 ة كالقانكنية.اإلجتماعيقتصادية ك إلاالدكؿ المتجاكرة كالتي تتشابو في أنظمتيا السياسية ك 
جامعة الدكؿ العربية التي تككنت في  ،مف أمثمة ىذه التكتبلت الدكليةيمكف ذكر ك 

يكية التي تـ تأسيسيا بكاسطة ميثاؽ األمر ككذلؾ منظمة الدكؿ  8834مارس  33
كمنظمة الكحدة  األكربيكأيضا المجمس  8837أفريؿ  20بكجكتا الصادر في 

 .(1)ةاإلفريقي
قتصادم ىما ببل شؾ الغالبيف ليذه اإلبالرغـ مف أف الطابعيف السياسي ك 

الأف الطابع القانكني بصفة عامة ك  إالالتجمعات،  ىتماـ بتكفير الحماية الفعمية كالفعالة ا 
سنتطرؽ بشيء مف ىماليا. إكحرياتو الفردية بصفة خاصة لـ يتـ  اإلنسافلحقكؽ 

 األكؿفي الفرع  ةاإلقميميكنمكذج لمتكتبلت  اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربيتفاقية التفصيؿ لئل
 .األخرلةاإلقميميفي الفرع الثاني لتكريس قرينة البراءة في التجمعات  اإلشارةمع 

 األكؿ الفرع
 النسافلحقكؽ  ةاألكربي التفاقية

 4/4/8838بتاريخ  األكربيي لممجمس األساسالنظاـ  األكربيعمى المستكل كقع 
تسمـ كتعترؼ بالمبدأ الذم  األعضاءكنصت المادة الثالثة منو عمى أف الدكؿ بمندف. 

كالحريات  اإلنسافبمكجبو يجب أف يتمتع كؿ شخص تابعا لقضائيا بحقكؽ 
 (2).يةاألساس

                                                           

.149مصطفى فيمي الجكىرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.149سابؽ، ص.المرجعال - 2 
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عمى معظـ الضمانات  8840التي تـ التكقيع عمييا عاـ  اإلتفاقيةحتكت ىذه إ
(1)مع تكضيحات كتفصيبلت إضافية. اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفالكاردة في 

 

عتبارىا أحد المبادئ العامة التي يجب أف إقرينة البراءة بل اإلتفاقيةقد نظرت ك 
 اإلتفاقيةذلؾ أف  .األعضاء الجنائية في قكانيف جميع الدكؿ اتاإلجراءتؤسس عمييا 

تنص عمى مجمكعة مف الضمانات التي يجب عمى كؿ مشرعي الدكؿ التي صادقت 
 عمييا أف يعترفكا كيسممكا بيا لكؿ متيـ بارتكاب جريمة معينة. 

تعتبر ىذه الضمانات الكسائؿ البلزمة  اإلتفاقيةكاضعي  كمف كجية نظر
مؾ كأىـ ىذه الضمانات ىي ت عدالة جنائية صحيحة كسميمة. قامةكالضركرية إل

 (2).اإلتفاقيةكالسادسة مف  المنصكص عمييا في المادتيف الخامسة
، األمفالمادة الخامسة عمى حؽ كؿ شخص في التمتع بالحرية ك  فيجاء النص 

فضمنت (3)معينة كطبقا لمقانكف. حاالتفي  إالكأنو ال يجكز أف يحـر فرد مف حريتو 
كقت... كما أعطى الحؽ  تيامو في أقربإلكؿ متيـ بجريمة ما أف يتعرؼ عمى سبب 

لكؿ مف يقبض عميو أف يخطر في أقرب فرصة بأسباب القبض  3فقرة  4في المادة 
ات المكجية ضده، عبلكة عمى ذلؾ، فقد منح مف يقبض عميو بشكؿ مخالؼ اإلتيامك 

 (4).أف يطالب بالتعكيض اإلتفاقيةلؤلكضاع القانكنية التي قررتيا ىذه 
 كىك الحؽ في الأى عمى مبدأ عاـ األكلأما المادة السادسة فنصت في فقرتيا 

كؿ شخص الحؽ في أف تسمع أك تنظر دعكاه ليي تنص عمى أف فدلة االع المحاكمة
ستقبلؿ اإلبطريقة عامة كعادلة كفي خبلؿ فترة معقكلة، كذلؾ عف طريؽ محكمة تتسـ ب

                                                           

.27حسف بشيت خكيف، مرجع سابؽ، ص. - 1 
 . كلممزيد مف التفصيؿ، انظر:159مصطفى فيمي الجكىرم، مرجع سابؽ، ص. -2

- Patrick WACHSMANN, les droits de l’homme, 2éme édition, Dalloz, 1995, p.p.74- 
75 -76. 

، ص. 1991/1992، الجزء الثالث، دار اليدل، الطبعة األكلى، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽمحمد محدة،  -3
232. 
.27حسف بشيت خكيف، مرجع سابؽ، ص. - 4 
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حددت ىذه الفقرة القكاعد العامة التي يجب  اكم نشائيا بكاسطة القانكف.إكالحياد كيتـ 
 كعمنية الجمسات. اتاإلجراءأف تسكد في مرحمة المحاكمة كالمتمثمة أساسا في شفيية 

الحؽ السالؼ الذكر كىك الحؽ في المحاكمة بف لقرينة البراءة عبلقة كطيدة إ
تصيغ  إذ(1)المبادئ،يذه ىالعند ذكر  اإلتفاقيةالعادلة، كىذا ما يبرر التسمسؿ الكارد في 

" كؿ شخص متيـ عمى أف بالنص مبدأ قرينة البراءةمف نفس المادة الفقرة الثانية 
كما أف الفقرة  .بطريقة قانكنية" إدانتوبارتكاب جريمة يفترض أنو برمء حتى تثبت 

لو بالضمانات  اإلعتراؼمف نفس المادة تقضي بأف كؿ متيـ يجب  ةاألخير الثالثة ك 
 تية:اآل

 كأسبابو. إليوالمكجو  اإلتياـعبلنو في أقصر مدة كبمغة يفيميا بطبيعة إأف يتـ  -
 عداد دفاعو.أف يسمح لو بالكقت الكافي كالتسييبلت البلزمة إل -
أف يتمكف مف الدفاع عف نفسو سكاء كاف ىذا الدفاع شخصيا أـ عف طريؽ  -
 ختياره.إبمحاـ مف  اإلستعانة
ليـ كمناقشتيـ فيما  األسئمةكتقديـ  إلثباتاشيكد  أف تتاح لو فرصة استجكاب -

 يصرحكف بو مف أقكاؿ ككذا شيكد النفي.
أف يستعيف بمترجـ بالمجاف كذلؾ في حالة عدـ فيمو المغة المستعممة في  -

 الجمسة أك عدـ استطاعتو التحدث بيا.
شؾ أف ىذه الضمانات تعتبر مف مقتضيات كمتطمبات ممارسة حؽ الدفاع  كال

كممارسة ىذا الحؽ تفترض أف المتيـ قد  حدل نتائج قرينة البراءة.إالذم يعتبر بدكره 
 ا في دعكاه أم أف يتنازؿ عف حقو في التزاـ الصمت.إيجابيقرر أف يمارس دكرا 

                                                           
1 -Antoine BUCHET, la présomption d’innocence au regard de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, colloque organisé 
par le centre français de droit comparé sur la présomption d’innocence à la cour de 
cassation, le 16/1/1998, société de législation comparée,Paris, 1998, p.28.    
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 األكؿالضماف  – اإلتفاقيةكص طبقا لنص –كىكذا، يعتبر مبدأ قرينة البراءة 
 األخرلنساف. أما الضمانات إلحماية حرية كأمف المتيـ المذاف يمثبلف أكلى حقكقو ك

كمختمؼ األعضاءجبار مشرعي الدكؿ المنصكص عمييا ىي في الحقيقة كسائؿ إل
الجنائية  اتاإلجراءعمى احتراـ قرينة البراءة عند كضع قكاعد كأحكاـ  ىيئاتيا القضائية

 (1).طبيقيا في الحياة العمميةكت
 تفاقية؟ المعنييف بضماف قرينة البراءة طبقا لئل األشخاصلكف مف ىـ 

يطبؽ عمى" كؿ شخص  3فقرة  5نص المادة  فإفبالنسبة لمدائنيف بيذا الحؽ ف
متيـ بجريمة". فيذه الضمانة تطبؽ فقط في المجاؿ الجزائيكليس في مرحمة المحاكمة 

 (2)الجزائية. الدعكلبؿ في كؿ مراحؿ فحسب 
يـ ليسكا القضاة فقط، بؿ فإنأما بالنسبة لؤلشخاص المدينيف باحتراـ ىذا الحؽ، 

العامة التي ليا عبلقة بالمحاكمة الجزائية بما فييـ النيابة العامة ككذا  األشخاصكؿ 
رجاؿ الشرطة، فقرينة البراءة تحمي المتيـ مف الكتابات كالتصريحات المختمفة لكؿ 

رجاؿ الصحافة، لكف ىؿ ىذه  إلىالعامميف في العدالة بؿ كتمتد أيضا  األشخاص
 القضائية؟  اتاإلجراءصكص ك القرينة تحمي المتيـ أيضا في مكاجية الن

يا تضمف أيضا بالنتيجة القاعدة التقميدية فإنبضمانيا لقرينة البراءة،  اإلتفاقيةف إ
يقع عمى عاتؽ النيابة كأف الشؾ يفسر لصالح المتيـ.  إلثباتاالتي مفادىا أف عبء 

جباره عمى الشيادة ضد إيذه الضمانة أيضا حؽ المتيـ في الصمت كحقو في عدـ تعني
 نفسو. 

رأت  ةاألكربيالمحكمة  فإف، اإلدانةأما فيما يتعمؽ بكجكد قرائف قانكنية أك كاقعية ب
أنو يجب أف تككف  األمرقرارىا كقرينة البراءة، كؿ ما في إعدـ كجكد أم تعارض بيف 

 (3)في حدكد معقكلة نظرا لخطكرة الكضع ككذا احتراما لحؽ الدفاع.
                                                           

.165مصطفى فيمي الجكىرم، المرجع السابؽ، ص. - 1 
2- Antoine BUCHET,  op.cit, p. 29. 
3- Antoine BUCHET,  op.cit, p. 29 ;  Patrick WACHSMANN, op.cit, p.76. 
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لقرينة البراءة في العديد مف  اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربيكقد تعرضت المحكمة 
المجنة  إلىشتكى المذككر إمف ضمنيا حيث  IMLEIIMأحكاميا ككانت قضية 

مف قرار غرفة المحكمة الجنائية في مقاطعة زكريخ بسكيسرا الذم فرض عميو  ةاألكربي
المتعمقة بقرينة  اإلتفاقيةمف  5مف المادة عقكبة اشتباه مما يشكؿ انتياكا لمفقرة الثانية 

 البراءة .
ألف المبلحقة  النزاع ال تنطبؽ عمى 5دعت الحككمة السكيسرية أف المادة اكقد  

القضائية النزاعية تمبس الصفة المدنية ال الجزائية، كأف غرفة محكمة الجنايات قد قامت 
 السادسة ردت المحكمة بأف قرينة البراءة التي تكرسيا المادة لكفبكظيفة إدارية محضة.

الجزائية العادلة التي تتطمبيا الفقرة المحاكمة ى ىي مف بيف عناصر األكلفي فقرتيا 
التي تمت أماـ المحكمة  اتاإلجراءكما رأت المحكمة أف طريقة  .5ى مف المادة األكل

بصرؼ النظر عف نتيجة  اتاإلجراءجميع تحكـ  5مف المادة  3كانت جزائية كأف الفقرة 
 . اإلتياـالمبلحقة دكف اقتصارىا عمى النظر في سبلمة أساس 

قد انتيكت ألف الثبكت القانكني  3فقرة  5، قررت المحكمة أف المادة كعميو
لـ يتح لو مباشرة حقكقو في الدفاع  األخيرلـ يحصؿ كألف ىذا  المتيـالمسبؽ لتجريـ 

 (1).عف نفسو
كالمكاطف قد استعمؿ تعبير"كؿ  اإلنسافالفرنسي لحقكؽ  اإلعبلفكاف  اإذ** 

كالعيد  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفك  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربية فإف" نسافإ
 (2)الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية قد استعممت تعبير "المتيـ".

                                                           
، رسالة ماجستير، الجامعة حؽ المحاكمة العادلة لممتيـ في المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ االنسافباسـ عمي االماـ،  -1

. لبلطبلع عمى تفاصيؿ القضية، انظر دليؿ حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ، 171.، ص1993األردنية، 
 .201مرجع سابؽ، ص.

2 - Hervé HENRION, « la présomption d’innocence, un « droit à… ? » , comparaison 
franco – allemande », revue internationale de droit comparé, volume 57, n° 4, 2005, p. 
1034 ; Catherine d’HAILLECOURT, op.cit, p.192. 
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ختيار كاضعي ىذه إكانت كراء  اإلنسافكلعؿ الكضعية التاريخية لحقكؽ 
 اإلنسافعبلف حقكؽ إالنصكص لممصطمحيف المذككريف، فقد كاف ىـ كاضعي 

ال في كقت لـ تكف فيو حقكؽ الكائف البشرم  اإلنسافكالمكاطف ىك ترسيخ ثقافة براءة 
كال شؾ أف  .تسمب كحريتو تضيع دكف مبرر كال سبب اإلنسافتساكم شيئا ككانت حياة 

العالمية الثانية حيث صارت التعسفات تمارس عمى  الكضع قد تحسف بعد الحرب
فقد أصبح الشخص المشتبو فيو مؤىبل لكؿ أصناؼ  األحكاؿالمتيميف، كفي أحسف 

 .(1)نسانيةإسكء المعاممة العتباره ال يستحؽ معاممة 
حماية حقكقيا  إلىىذه الطائفة مف البشر ىي التي أصبحت في حاجة  فإفلذا 

قرار التيمة إب اإلتياـأف تنتيي مرحمة  إلى األقؿ، كعمى اإلنسافالمتأصمة مف جذكر 
كالعيد الدكلي  ةاألكربي اإلتفاقيةالعالمي ك  اإلعبلف نصدانة شخص المتيـ، كلذلؾ ا  ك 

يـ فإناألشخاصالبراءة بالنسبة لممتيـ، كأما باقي  إفتراضلمحقكؽ السياسية كالمدنية عمى 
 .يا في نصإلثباتحاجة  حتما أبرياء بالفطرة كأف براءتيـ ال

 الفرع الثاني
 األخرل ةالقميميعمى مستكل التكتالت 

 اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربياإلتفاقيةلتكريس مبدأ قرينة البراءة في  التطرؽبعد       
مكقؼ مكاثيؽ كاتفاقيات التكتبلت  إلىستتـ اإلشارة، ةاإلقميميتفاقيات كنمكذج لئل

 اإلنسافيكية لحقكؽ األمر  اإلتفاقيةمف قرينة البراءة كنخص بالذكر  األخرل ةاإلقميمي
لحقكؽ الطفؿ  اإلفريقيكالشعكب ككذا مشركع الميثاؽ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيكالميثاؽ 

 كالشعب في الكطف العربي. اإلنسافكمشركع ميثاؽ حقكؽ 
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 النسافيكية لحقكؽ األمر  التفاقية -أكال
 اإلنسافيكية الخاصة بحقكؽ األمر  اإلتفاقية،أمريكامستكل الدكؿ تـ عقد عمى 

 اإلنسافيكية لحقكؽ ككاجبات األمر  اإلتفاقية، ىذا فضبل عف 33/88/8858 بتاريخ
يكي التاسع الذم عقد في بكجكتا سنة األمر التي سبؽ تكقيعيا في المؤتمر الدكلي 

8837. 
 اإلتفاقيةمف  25طبقا لممادة  إذ تفاقيتيف،اإلقرينة البراءة في النص عمى كجاء 
يجب أف يعتبر كؿ متيـ بريئا بقكة القانكف حتى المحظة التي " فإنو8837المكقعة سنة
كما نص عمييا أيضا في الفقرة الثانية مف المادة السادسة مف  ".إدانتوثبات إيتـ فييا 
كؿ متيـ تفترض براءتو بقكة كالتي تقضي بأف"  8858المكقع عمييا سنة  اإلتفاقية

 (1)".قانكنا إدانتوالقانكف حتى تثبت 
لكؿ متيـ بجريمة خطيرة الحؽ في أف يعتبر أف"  عمى 7/3نصت المادة  كما

القانكنية لكؿ شخص  اتالجراءكفقا لمقانكف، كخالؿ  إدانتوبريئا طالما لـ تثبت 
 الحؽ في الحصكؿ عمى الضمانات الدنيا التالية: 

 كاف ال يتكمـ لغة المحكمة. اإذبمترجـ دكف مقابؿ  الستعانةالحؽ في  -أ
 .إليوإخطار المتيـ مسبقا كبالتفصيؿ بالتيـ المكجية  -ب
حؽ المتيـ في الحصكؿ عمى الكقت الكافي كالكسائؿ المناسبة لعداد  -ج
 دفاعو.
حؽ المتيـ في الدفاع عمى نفسو شخصيا أك بكاسطة محامي يختاره بنفسو  -د

 بمحاميو بحرية ك سرا. التصاؿكحقو في 
بمحامي تكفره لو الدكلة مقابؿ أجر  الستعانةحقو غير قابؿ لمتحكيؿ في  -ق

لـ يستخدـ محاميو الخاص  اإذأك بدكف أجر حسبما ينص عميو القانكف المحمي، 
 ضمف الميمة التي يحددىا القانكف.
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حؽ الدفاع في استجكاب الشيكد المكجكديف في المحكمة كفي استحضار -ك
 بصفة الشيكد الخبراء كسكاىـ ممف يمقكف الضكء عمى الكقائع.

يجبر عمى أف يككف شاىدا ضد نفسو أك أف يعترؼ  الأحؽ المتيـ في  -ز
 بالذنب"

 كالشعكب النسافلحقكؽ  الفريقيالميثاؽ -ثانيا
ككذا  األمـ المتحدةميثاؽ  إلىاإلنسانديباجة الميثاؽ فيما يخص حقكؽ  تحيؿ
... كتنمية التعاكف الدكلي آخذك في "بالنص عمى أف  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف

" بصفتيما النسافالعالمي لحقكؽ  العالفك الحسباف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة 
 (1)ة".اإلفريقيفي منظمة الكحدة  األعضاءيمثبلف أساسا صمبا لمتعاكف المثمر بيف الدكؿ 

بند  8فقرة  6كقد تـ النص عمى قرينة البراءة في ىذا الميثاؽ كذلؾ بمكجب المادة 
كما خصصت ". أماـ محكمة مختصة إدانتوبرمء حتى تثبت  النسافكما يمي "  ب

ىذه المادة لكفالة حؽ الدفاعكبما في ذلؾ الحؽ في اختيار مدافع، حؽ محاكمة المتيـ 
خبلؿ فترة معقكلة كبكاسطة محكمة محايدة. كما جاء في الفقرة الثانية مف نفس المادة 
ال النص عمى الكجو الثاني لقرينة البراءة كالمتمثؿ في مبدأ الشرعية عمى النحك التالي:" 

دانة شخص بسبب عمؿ أك إمتناع عف عمؿ ال يشكؿ جرما يعاقب عميو يجكز إ
 القانكف كقت ارتكابو كال عقكبة إال بنص كالعقكبة شخصية".

كقد خمص المشاركيف في ندكة اتحاد المحاميف العرب حكؿ الحؽ في المحاكمة 
 :إلى 8884ديسمبر  7 إلى 5العادلة المبرمة في القاىرة مف 
ؽ المتضمنة في الحؽ في المحاكمة العادلة قد شممتيا ػػ حيث أف بعض الحقك 

كالشعكب كأف ىذه المكاد غير  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيمف الميثاؽ  6ك 5ك 4المكاد 
القابمة لمتنازؿ عنيا ك  منيا. كقد أخذت الندكة في اعتبارىا أف الديباجة كالمكاد  صنتقاا 
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في ظؿ المكاثيؽ الدكلية  أنو يجب تفسير الميثاؽ إلىمف الميثاؽ تشير  58ك 50
 .اإلنسافلحقكؽ 

كالشعكب قد ألقت المزيد مف التكضيح  اإلنسافة لحقكؽ اإلفريقيػػ كحيث أف المجنة 
جراءات التقاضي كالمحاكمة إلمحؽ في محاكمة عادلة في قرارىا الخاص بالحؽ في 

 .8883مارس  8 إلى 3العادلة كالصادر عف الدكرة الحادية عشر بتكنس مف 
ة مف أجؿ تعزيز اإلفريقينجازه بكاسطة المجنة إضافيا مطمكبا إأف ىناؾ عمبل إالػػ 

فريقيا خاصة كضع مككنات لممحاكمة العادلة لـ يشمميا الميثاؽ إكتقكية ىذا الحؽ في 
 (1).اإلفريقي

نشاء إة المتخذة في اتجاه يجابياإلػػ كما أخذت الندكرة في اعتبارىا التطكرات 
تأكيد ضماف  عادةكالشعكب باعتبارىا خطكة أخرل إل اإلنسافة لحقكؽ اإلفريقيالمحكمة 

 (2)الحؽ في محاكمة عادلة.
ىذه أكثر مف مرة، كمف  اإلفريقيكقد تـ انتياؾ قرينة البراءة عمى المستكل 

لؤلمـ المتحدة التي الحظت  اإلنسافلجنة حقكؽ  إليوما تكصمت  الحاالت يمكف ذكر
أف يثبت عميو الجـر قانكنا"  إلىأف "حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة في أف يعتبر بريئا 

كالشعكب قد انتيؾ في  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقي/ب مف الميثاؽ 6/8طار المادة إفي 
 المتيميف األشخاصعبلف أف إسيكف لمحككمة النيجيرية بيقضية قاـ فييا الممثمكف الرئ

. كقد أديف األمـ المتحدةأماـ مدانكف بجرائـ خبلؿ مؤتمرات صحفية متنكعة ككذلؾ 
ثر محاكمة أماـ محكمة لـ تكف تتمتع إعداميـ عمى إالمتيمكف في كقت الحؽ كتـ 

 (3)مف الميثاؽ. 35ستقبلؿ الذم تقتضيو المادة اإلب

 

                                                           
، 1995ديسمبر  8الى  6تكصيات ندكة إتحاد المحاميف العرب حكؿ " الحؽ في محاكمة عادلة " القاىرة مف  -1

 .149-148ص.، ص.3، رقـ المجمة العربية لحقكؽ االنساف
.149-148ص.المرجع السابؽ، ص. -2  
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 1990لحقكؽ الطفؿ لسنة  الفريقيمشركع الميثاؽ  -ثالثا
شراؼ عمى اإلمنو الخاصة ب 86المشركع بدكره عمى أف تضمف المادة  حرص ىذا

 (1)".إدانتوأف تثبت  إلىاعتباره بريئا :"  8في بندىا الثاني ج األحداثعدالة 
 كالشعب في الكطف العربي النسافمشركع ميثاؽ حقكؽ  -رابعا

 يالذل انعقد فى المعيد الدكل 8875 أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر
النص عمى قرينة البراءة  كجاءة اإليطاليسيراككزا ي لمدراسات العميا فى العمـك الجنائية ف

صادر مف  يبحكـ قضائ إدانتوكالتى كرد بيا أف المتيـ برئ حتى تثبت  4/3المادة  يف
أساسيا لضماف الحرية الشخصية لممتيـ،  ءامبد األصؿمحكمة مختصة، كيعتبر ىذا 

أف  إلىكمقتضاه أف كؿ متيـ بجريمة ميما بمغت جسامتيا يجب معاممتو بكصفو بريئا 
 ةطريؽ مف طرؽ الطعف المقرر  مبات ال يقبؿ الطعف بأ يبحكـ قضائ إدانتوتثبت 
 (2).قانكنا

عبلف لميثاؽ إعداد مشركع "إكعمى مستكل جامعة الدكؿ العربية فقد تـ أيضا 
مف ىذا المشركع لصياغة مبدأ  88تـ تخصيص المادة " كقد اإلنسافعربي لحقكؽ 

بطريقة  إدانتوكؿ متيـ تفترض براءتو حتى تثبت "فإفقرينة البراءة. فكفقا ليذه المادة،
كؿ ضمانات الحكـ العادؿ يجب أف يعترؼ لو بيا.  فإف. كحتى ىذه المحظة "قانكنية

كراه مادم أك أدبي كأف إؾ التي تقتضي عدـ خضكع المتيـ ألم كمف ىذه الضمانات تم
عمى  اإلعتداءإلىرادتو أك يؤدم إثر عمى يؤ ال يككف محؿ حيمة أك كعيد مف شأنو أف 

 تياـ نفسو.إأك  اإلعتراؼجباره عمى إكرامتو، كذلؾ بيدؼ 
 فإفالتي تحيط بجامعة الدكؿ العربية  اإلقتصاديةكلكف نظرا لمظركؼ السياسية ك 

(3).ىذا الميثاؽ لـ يخرج لحيز التنفيذ
 

                                                           

.6المستشار ميبلد سيدىـ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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الدكلية المتعمقة بحقكؽ  اآللياتيتبيف منقراءة النصكص السالفة الذكر أف جؿ 
تتضمف النص صراحة عمى مبدأ قرينة البراءة.لكف ىذا  ةاإلقميميالعالمية منيا ك  اإلنساف

 التكريس الشامؿ لممبدأ  ليس نابعا مف نفس المنطمقات.
العالمي لحقكؽ  اإلعبلفك  ةاإلقميميىنا بيف بعض الصككؾ  المقارنةكفي تك  
نساني ضد فظائع الحرب العالمية إكنكع مف رد فعؿ  األخير. فقد جاء ىذا اإلنساف

 .اإلفريقيأك الميثاؽ  ةاألكربيتفاقية الثانية.كليس ىذا ىك الشأف بالنسبة لئل
اءة ببل جداؿ طابعا رمزيا. عبلنيا لمبدأ قرينة البر إلكف كؿ الصككؾ تكتسي في 

عمى الحقكؽ كالحريات. بؿ  اإلنسافكتشكؿ آداة بيداغكجية نافعة، ضركرية لتربية 
عطائو مفعكال في الكاقعكال شؾ الصريح لممبدأ مقدمة إل اإلعبلفكأكثر مف ذلؾ يشكؿ 

 ليات ممارسة الرقابة في ىذا المجاؿ. كتككفآأف ىذا المفعكؿ تضمنو بشكؿ أك بآخر 
ىذه الرقابة التي تمارسيا المؤسسات الدستكرية لمدكؿ أكثر فعالية كمما كانت الدكلة 

 نمكذج دكلة القانكف المرتكزة عمى المبادئ الديمقراطية. إلىأقرب 
في مثؿ ىذه الدكؿ متطمبات مبلءمة التشريع الداخمي مع الكثائؽ الدكلية تتحقؽ 
غالبا ما تحكؿ ممارسة الرقابة عمى ىذا  دارة كاستقبللية القضاء.لكفاإلككفالة حياد 

دياف األالنكع مجمكعة مف العكائؽ تشكميا أساسا فكرة السيادة الكطنية كاختبلؼ 
كلية المتعمقة بحماية دال اإلتفاقياتزاء إكالمعتقدات كما يترتب عنيا مف تحفظات أحيانا 

 .اإلنسافحقكؽ 
لرقابة الدكلية لمدل تطبيؽ لكف مقاكمة الدكؿ ليا حدكد كيبلحظ في الكاقع أف ا

جراء محاكمة عادلة تفرض نفسيا بكسائؿ إمبدأ قرينة البراءة كما يقتضي مف كاجب 
بتقديـ التقارير  عمى الدكؿ  اإللتزاـتزداد فعاليتيا يكما بعد يكـ كيككف ذلؾ بفرض 

التابعة لؤلمـ المتحدة كبقبكؿ  اإلنسافالتحقيقات التي تجرييا لجنة حقكؽ إلىضافة إالب
لتزاماتيا إالتظمـ الشخصي لؤلفراد كبطريؽ الضغط الدكلي لحمؿ الدكؿ عمى احتراـ 
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الذم يمارس أساسا بكاسطة المنظمات غيرالحككمية كتجنيد الرأم العاـ ك الدكلية 
 (1)العالمي.

 المطمب الثالث

 داخميةمقبكلية المبدأ في التشريعات ال
ية المكجبة لتطبيقيا، لزامإلاالدكلية ليست ليا القكة  عبلناتاإلك  اإلتفاقياتكانت  اإذ

مراعية  بقرينة البراءةعتنت إالدكؿ ذات النظـ الديمقراطية المحافظة عمى الحريات  فإف
، غير ميممة في جانب  في ذلؾ ما يتطمبو المجتمع مف مصمحة في معاقبة المجـر

كذلؾ منظمة لقرينة البراءة في دساتيرىا كفي  (2)اءاألبريالحريات كال مجيزة المساس ب
 .ةاإلجرائيقكانينيا 
ذك  كاف مبدأ أصؿ البراءة قد القى تكريسان في جؿ التشريعات الداخمية عمى  اا 

أف الدكؿ قد تباينت في تحديد الرافد الذم ينبع منو  إالالقانكنية، األنظمةصعيد كافة 
 اتاإلجراءىذا المبدأ. فالبعض مف التشريعات قد اقتصرت عمى النص عميو في قانكف 

أعطت لو قيمة دستكرية، في حيف جمعت تشريعات أخرل بيف  اآلخرالجنائية، كالبعض 
عبلف المبدأ في الدساتير كتبعا لذلؾ نتعرض إل ليذا المبدأ. ةاإلجرائيالقيمة الدستكريةك 

 الجزائية. اتاإلجراء، فيما خصصنا الفرع الثاني لمكانتو في قكانيف األكؿفي الفرع 

 األكؿ الفرع
 عالف المبدأ في الدساتيرإ

تمؾ الكثيقة التي تتناكؿ كيفية تنظيـ السياسة في الدكلة كتتضمف  ىك الدستكرف إ
كضمانات ممارستيا باعتبارىا قيكدا عمى سمطة الحكاـ عمييـ  األفرادحقكؽ كحريات 

حتراميا، كىك الذم يرسـ حدكد الشرعية في الببلد، فالدستكر يعتبر أسمى قانكف في إ
 الدكلة.
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قيمة دستكرية بأف نصت عميو في  البراءة إفتراضمبدأ لغالبية الدكؿ أعطت 
كالبرتغالي كبعض (2)سبانياإلك  (1)ياإليطالالدستكر يمكف ذكر صمب الكثيقة الدستكرية ك 

/د 88نص المادة ككذاككذا الدستكر البرازيم ريخالمقاطعات السكيسرية مثؿ جنيؼ كزك 
 .مف الميثاؽ الكندم لمحقكؽ كالحريات

نماالمبدأ  لـ يرد في الدستكر ك فإنأما في فرنسا،    اإلنسافعبلف حقكؽ إفي  ا 
جزءا مف الدستكر عتبر مف طرؼ المجمس الدستكرم اكالذم  8678كالمكاطف لسنة 

 (3)الفرنسي.
بأف  8868المشرع المصرم لممبدأ بقيمتو الدستكرية منذ دستكر عاـ  اعترؼكقد 

في محاكمة قانكنية  إدانتومف الدستكر أف المتيـ برئ حتى تثبت  56قرر في المادة 
 (4)تكفؿ لو فييا جميع الضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسو.

                                                           
1 - Christine LAZERGES,  « la  présomption d’innocence en Europe »,archives de 
politique criminelle comparée, éditions A Pedone, n° 24, 2002/1,p.129. 

 لمزيد مف التفصيؿ، انظر:
Philippe LABREGERE, « la présomption de non culpabilité en droit italien »,colloque 
sur la présomption d’innocence organisé par le centre français de droit comparé à la 
cour de cassation, le 16/1/1998, société de législation comparée,  Paris 1998,pp. 43 - 
46. 
2 - Christine LAZERGES, la  présomption d’innocence en Europe, op.cit, p.130. 

 لمزيد مف التفصيؿ انظر:
François BADIE, «  la présomption d’innocence en droit espagnol »,colloque sur la 
présomption d’innocence organisé par le centre français de droit comparé à la cour de 
cassation, le 16/1/1998, société de législation comparée,  Paris, 1998, p.p. 65 - 70. 
3- Jean PRADEL, droit pénal comparé,2éme édition, Dalloz,Paris, 2002, p.431. 

 .38أحمد لطفي السيد ، مرجع سابؽ، ص. -4



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

74 
 

دساتير كؿ مف ليبيا  -كفي صيغ متقاربة  –عمى ذات النيجسارت ك 
(، 32كدستكر العراقالسابؽ )ـ. (،23كالككيت )ـ.عشر(،كتكنس )الفصؿ الثاني(،84)ـ.

 (1)(.37)ـ. 8868ماراتي لسنة اإلدستكر ال، ك 8862دستكر سنة  مف (37كسكريا )ـ.
مبدأ قرينة البراءة ككرسو كلـ يستثنى مف ذلؾ المشرع الجزائرم الذم تبنى بدكره 

منو عمى  34المادة  نصتحيث  8885في جميع الدساتير الجزائرية بما فييا دستكر 
مع كؿ  إدانتوكؿ شخص يعتبر بريئا، حتى تثبت جية قضائية نظامية " :أنو

 الضمانات التي يتطمبياالقانكف".

ذك   إالقد كرس ىذا المبدأ في أسمى قكانيف الجميكرية الجزائرم كاف المشرع  اا 
إال بعد التعديؿ األخير لقانكف  أنو لـ يقنف لو نصكص قانكنية مستقمة كقائمة بذاتيا

مف الدستكر  34قراءة نص المادة  إلى، كبالرجكع 3084اإلجراءات الجزائية لسنة 
لجزائية كمركز الشخص المتابع جزائيا كالذم نجدىا تتعمؽ بالخصكمة االسالفة الذكر 

ما داـ لـ يداف بعد مف قبؿ جية قضائية نظامية  اتاإلجراءيعتبر بريئا طيمة فترة سير 
 .كىذا بعد تمكينو مف كؿ الضمانات التي يتطمبيا القانكف –مختصة  –

ممبدأ المنصكص أف ىذا النص يعتبر تأكيد عمى تبني المشرع الجزائرم ل إال
ىك البراءة كأف  اإلنساففي  األصؿالدكلية، بأف  عبلناتاإلك  اإلتفاقياتعميو في 
 كفقا لمحاكمة نيائية مرتكزة عمى أدلة يقينية. إالالتي ال تككف  اإلدانةىك  اإلستثناء

لـ يتـ  إذكىناؾ مف الدكؿ مثؿ ألمانيا كالتي لـ تعتبر قرينة البراءة حقا دستكريا 
ىذا المبدأ ال في الدستكر كال في أم قانكف آخر، بؿ أكثر مف ذلؾ  فبل  إلىاإلشارة

بو في بعض القرارات  اإلعتراؼاكتفت ب إنمانساف، ية لئلاألساسيعتبر مف الحريات 
 (2)الصادرة عف الجيات القضائية.

                                                           
 .160نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، مرجع سابؽ، ص. -1

2- Hervé HENRION, « la présomption d’innocence, un « droit à… ? », » op.cit, p. 
1038et suivantes ; Christine LAZERGES, la  présomption d’innocence en Europe,  
op.cit, p.129. 
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لـ يكف في مختمؼ النصكص الدستكرية عف قرينة البراءة  اإلعبلفأف  يبلحظك 
كؿ متيـ لو الحؽ في أف يفترض "عمى أف نص مثبل بنفس الطريقة، فالميثاؽ الكندم 

طبقان لمقانكف بكاسطة محكمة مستقمة كمحايدة كفي محاكمة  إدانتوبريئان طالما لـ تعمن
تنص عمى أف الشؾ يفسر لفائدة المتيـ كأف  يافإناألخرىأما النصكص  .عمنية كعادلة"

غيرىا مف الصيغ التي تصبك في نفس  إلى(1)اإلتياـيقع عمى سمطة  إلثباتاعبء 
 المعنى.

 الفرع الثاني
 ةالجرائيالنص عمى قرينة البراءة في القكانيف 

ال تنص  ةاإلجرائيف النص عمى ىذا المبدأ في الدساتير جعؿ معظـ القكانيف إ
ي لمدكلة تستمد منو سمطاتيا شرعيتيا، لذا فعمى األساسعميو باعتبار الدستكر القانكف 

التقـك بأم عمؿ مخالؼ لمدستكر ك  الأالسمطات   ىذا العمؿ غير شرعي. تبرعاا 
النص عميو في قانكف  أعادتدعيـ ىذا المبدأ بأف  تالدكؿ مف أرادلكف ىناؾ مف  
نذكر ائية بعد أف جاء النص عميو في الدستكر. مف تمؾ التشريعات ز الج اتاإلجراء

عمى المبدأ بقكلو  8862مف دستكر عاـ  58التشريع السكداني الذم نص في المادة 
، كال يجب إدانتوتفترض  الأأم شخص يمقى القبض عميو متيما في جريمة ما يجب "

دكف ما  إدانتوأف تثبت  إلىأف يطمب منو الدليؿ عمى براءة نفسو، بؿ المتيـ برئ 
 .شؾ معقكؿ" 

الجنائية  اتاإلجراءكىك ذات النص الذم اعتمدتو المادة الثالثة مف قانكف  
ألنو يجعؿ النص  زائيةجالاتاإلجراءانكنالذم أحسف ذكر ىذا المبدأ في ق (2)السكداني

ؿ القضاء ككؿ مشتغؿ في حقؿ القانكف الجنائي، ألف امطابقا لمدستكر كأماـ أعيف رج
 األحكاؿالجزائيةكسيمة عممية مستعممة يكميا ال يمكف في أم حاؿ مف  اتاإلجراءقانكف 

                                                           
1  - Jean PRADEL, droit pénal comparé,op.cit,  p.431. 

، الجزء الثاني، منشكرات أميف، الجزائر، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعمميفضيؿ العيش،  -1
 .99، ص.2013
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تجاكز نصكصيا فبل يخضع بذلؾ المبدأ لمتأكيؿ كالجدؿ كالتجاكز أثناء الممارسة ألنو 
يراعى مضمكف دستكريا كعمميا خصكصا كأف المشرع السكداني قد نص عميو بعبارة" 

 (1).في تطبيؽ ىذا القانكف..."
ف ىذا النيج يغاير ما يقتضيو المنطؽ السميـ، ذلؾ أف المكاف أ ىناؾ مف يرل

الصحيح لتمؾ الضمانة التي يبنى عمييا بقية ما يتقرر لممتيـ مف حقكؽ بصدد 
سمى الذم يقيد كافة سمطات األالخصكمة الجنائية ىك الدستكر، باعتباره القانكف 

كال  .ؿ البراءة المفترضالدكلة، بحيث ال يتسنى لممشرع أف يصدر قانكنا يخالؼ بو أص
عف رقابة  اإجراءات ماسة بالحرية الفردية بعيد اتخاذيحؽ لرجاؿ السمطة التنفيذية 

البراءة المفترضة، بأف يمقي  طارإالقضاء، كما ال يحؽ لمقضاء ذاتو أف يخرج عف 
عمى أدلة غير جازمة، أك  ءابنا اإلدانةعمى عاتؽ المتيـ، أك يقضي ب إلثباتاعبء 

 (2).يفسر الشؾ في غير صالح المتيـ
في ازدكاجية النص عمى مبدأ أصؿ البراءة ، دستكرا أف ىناؾ فريؽ آخر يرل  إال

 إعادةكقانكنا، ما يؤكد متانة المبدأ كىيمنتو عمى التشريع الجنائي ككؿ. فضبل عف أف 
الجنائية مف بعد الدستكر ىك مف قبيؿ  اتاإلجراءالنص عمى ىذا المبدأ في قانكف 

لما يتقرر ا أف معظـ رجاؿ الضبط القضائي، كالقضاة، يعتادكف التصرؼ كفق إذ حيطةال
 الجنائية أكثر مما يرد بالدستكر. اتاإلجراء قكانيفب

في حالة  اإلنتباهيكي الذم يمفت األمر بالنسبة لمقانكف الفدرالي  األمرككذلؾ 
كذلؾ بتذكيرىـ في  تيـحياطاتو في مكاجيإالمشرع تخذ إإذ حمفيفالمحاكمة عف طريؽ الم

 (3)البراءة. إفتراضكؿ مرحمة مف مراحؿ المحاكمة بمبدأ 

                                                           
.84، ص.مرجع سابؽمأمكف عبد اهلل القطاكنة،  -1  

.39أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. - 2 
3-J. Pradel, droit pénal comparé,op.cit, p.433. 
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قتصرت عمى إ(، ادة الثالثةمال( كبكلندا )ادة الثانيةمالكالقميؿ مف الدكؿ ، كالتشيؾ )
تبع المشرع الفرنسي  الجنائية. كقد اتاإلجراءالنص عمى مبدأ أصؿ البراءة في قانكف 

 .اإلنسافعمى تكصية مف لجنة العدالة الجنائية كحقكؽ  امؤخرا ىذا النيج بناء
دخاؿ تعديبلت ترسي مبادئ عامة في إبالمشرع الفرنسي كأكثر مف ذلؾ، قاـ  

الجنائية ككاف مف أىـ ىذه التعديبلت النص عمى المبادئ  اتاإلجراءشأف جميع 
، كذلؾ (1)الجنائية كالقانكف المدني اتاإلجراءي كؿ مف قانكف المتعمقة بقرينة البراءة ف

 3000-485القانكف رقـ مكجب الجنائية، ب اتاإلجراءبأف أضاؼ مادة تمييدية لقانكف 
كؿ مشتبو فيو، تفترض براءة جاء في فقرتيا الثالثة أف (2) 3000يكنيك  84الصادر في 

ات عمى قرينة البراءة سيتـ مبلحقتيا كالتعكيض اإلعتداء. ك إدانتومتيـ طالما لـ تثبت أك 
عنيا كالمعاقبة عمييا كفقا لمشركط التي يقررىا القانكف.كىك نفسو نص المادة التاسعة 

 (3)مف القانكف المدني. 8فقرة 
أثناء مناقشة مشركع القانكف أف تضمف المبادئ العامة لقرينة طالب البعض 

كالذم  8687كالمكاطف لعاـ  اإلنسافعبلف حقكؽ إ البراءة بالقكانيف القائمة. كلما كاف
يعد جزءا مف الدستكر الفرنسي، قد أكد في مادتو التاسعة عمى قرينة البراءة باعتبارىا 

 ةاألكربياإلتفاقيةنص المادة السادسة مف  إلىضافة إالنساف، بية لئلاألساسمف الحقكؽ 
فقد ثار جدؿ بيف النكاب حكؿ أىمية تكرار  ،السابقة الذكر المتعمقة بأىمية قرينة البراءة

كصبو في قانكف بالرغـ مف أف المبادئ  اإلتفاقيةكفي  اإلعبلفما ىك ثابت في 
ستقرار اإلأنو تـ  إالعتراض البعض، االدستكرية تسمك عمى القانكف. لكف بالرغـ مف 

                                                           

.5مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.21ليندة مبركؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 

3-« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 
culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocencesont 
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. » 
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دية بقانكف ية لقرينة البراءة في مادة تميياألساسنيائيا عمى تضميف المبادئ العامة 
(1)الجنائية. اتاإلجراء

 

عمى مبدأ قرينة البراءة صراحة فمـ ينص الجزائية الجزائرم  اتاإلجراءقانكف  أما
3084جكيمية  32المؤرخ في  03/84إال مؤخرا بمكجب القانكف 

 88كذلؾ في المادة (2)
ككذا  الخاصة""... تراعى في كؿ األحكاؿ قرينة البراءة كحرمة الحياة بالنص عمى منو 

... مع مراعاة حقكؽ الدفاع التي جاء فييا بخصكص قرينة البراءة :"  57المادة 
كاحتراـ قرينة البراءة ال تسرم أحكاـ الفقرة السابقة عمى الجراءات التي يرل قاضي 

قانكف كرس في المقابؿك التحقيؽ أف نتائجيا غير جاىزة بعد لمنقاش الكجاىي". 
منو  826المبدأ بصريح العبارة، حيث نصت المادة  ىذاالجزائية الفرنسي  اتاإلجراء

أنو بسبب ضركرة  إالالشخص المتيـ المفترض فيو البراءة يبقى حرا، " عمى أف:
و بكاحدة أك أكثر مف إلتزامات الرقابة إلزامالتحقيؽ أك مف أجؿ دكاعي أمنية، يمكف 

المذككرة، يمكف  األىداؼغير كافية في إطار  ةاألخير القضائية كعندما تككف ىذه 
 (3).ستثنائية"إكضعو رىف الحبس المؤقت بصفة 

الجكىرية جراءات اإلمخالفة  ةالبطبلف في حال ؽ إ ج 8فقرة  848المادة كما تقرر 
ما ترتب عمى مخالفتيا مساسا بحقكؽ  اإذالمنصكص عمييا في باب جيات التحقيؽ 

القضائي الجزائرم مف خبلؿ عدة قرارات قضت ببطبلف  اإلجتيادالدفاع، كىذا ما أكده 
 .ئلجراءات الجكىرية في القانكفل الماسة بحقكؽ الدفاع لمخالفتيا اتاإلجراءالعديد مف 

 
 

                                                           

.5مدحت رمضاف، مرجع سابؽ، ص. - 1 
المتضمف تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  23/7/2015المؤرخ في  15/02األمر رقـ  -2

 . 40ـ لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رق
عبد المجيد زعبلني، مبدأ قرينة البراءة في اآلليات الدكلية كالقانكف الداخمي الجزائرم، عمى المكقع االلكتركني:  -3

www.startimes.com. 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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قرينة  حاالتالستبعد في بعض ا، أف المشرع الجزائرم األخيرفي يمكف القكؿ 
ؽ اج التي أكدت عمى حجية المحاضر  385كىذا ما يستنتج مف خبلؿ المادة  البراءة

شيريف حبس  إلىفي المخالفات كبعض الجنح، مع العمـ أف عقكبة المخالفات قد تصؿ 
ال يتعمؽ فقط  األمرفإنكالتي تتضاعؼ في حالة العكد كبالتالي،  األقصىكحدىا 

 العقكبة السالبة لمحرية.  إلىبالعقكبات المالية بؿ يتعداىا 
ثر بمكجب التعديؿ األخير في القسـ الخاص بإجراءات األمر كقد تـ تأكيد ذلؾ أك

 مكرر كما يمييا. 270الجزائي في المادة 
 نص في المادة إذأكثر مف ذلؾ، المشرع الجزائرم عند ىذا الحد، بؿ لـ يتكقؼ 

ثبات بعض الجنح بمحاضر كتقارير رجاؿ الضبطية مع إعمى أنو يمكف  ؽ إ ج 385
سنكات حبس بمكجب تعديؿ سنة  80 إلىالعمـ أف عقكبة الجنحة يمكف أف تصؿ 

جراء التحقيؽ أك مثكؿ إعف جدكل  حاالتالكبذلؾ نتساءؿ في مثؿ ىذه  (1).3005
 المتيـ لممحاكمة؟؟؟  

أف الكاضح مف كؿ النصكص  إالبالرغـ مف كجكد بعض النقائص ىنا كىناؾ 
في كافة  اإلنسافالبراءة في  األصؿتفاؽ تاـ عمى أف إالسالفة الذكر أف ىناؾ 
 اإلنسافعتبرتو كافة المؤتمرات الدكلية المتصمة بحقكؽ االتشريعات الكضعية. كقد 

في  األصؿلمبدأ  اآلخرعنصرا ىاما مف عناصر مبدأ الشرعية. أك ىك الكجي
بكصفو بريئا، فكبلىما كجياف لعممة كاحدة،  اإلنسافإلىيجب النظر  حيث اإلباحةاألشياء

 .األشياءكليذا قيؿ أف البراءة تتفؽ مع طبيعة 

 

                                                           

.102فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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 الفصؿ الثاني
 المترتبة عمييا اآلثارقرينة البراءة ك الطبيعة القانكنيةل

بو عمى  اإلعتراؼبعد التعرؼ عمى مبدأ قرينة البراءة كأىـ ضكابطو ككذا كيفية 
، تبيف أنو مبدأ سيادم يييمف عمى كافة األكؿالصعيد الدكلي كالداخمي في الفصؿ 

الجزائيةأيا كانت المرحمة التي تتخذ فييا، كلمتأكد مف سيادية ىذا المبدأ  اتاإلجراءمراحؿ 
لآلثار ثـ ( األكؿالتي يقـك عمييا )المبحث  األسسالقانكنية ك  ال بد مف التطرؽ لطبيعتو

 المترتبة عميو )المبحث الثاني(.

 األكؿ المبحث
 الطبيعة القانكنية لقرينة البراءة

أثارت الطبيعة القانكنية لقرينة البراءة جدال حكليا، فالبعض تصكرىا حيمة قانكنية 
يثبت لو منذ كالدتو بينما اعتبرىا آخركف  اإلنسافكآخركف يركف أنيا حقا لصيقا بشخص 

البراءة يرجع  فتراضامبدءا عاما مف مبادئ القانكف. في حيف كاف الرأم الغالب يرل أف 
حيث خمؽ نقيا مف المعاصي  اإلنسافعمييا  لىاالفطرة التي خمؽ اهلل سبحانو كتع إلى

البراءة في كؿ  إفتراضمتداد االذم يقتضي معو  األمركالخطايا كبريئا مف الذنكب 
أك مكانع المسؤكلية كلغاية ثبكت  اإلباحةثبات الجريمة أك أسباب إسكاء في  األحكاؿ

 (1)العكس بمكجب حكـ قضائي نيائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو.
البراءة قرينة قانكنية  فتراضاكاف  اإذبيف الفقياء حكؿ ما  كما كجد خبلؼ آخر

ما  اإلباحةاألشياءفي  األصؿالعكس تستنتج مف أصؿ معمـك كىك  إلثباتبسيطة قابمة 
لـ يصدر حكـ قضائي مبني عمى نص قانكني يفيد بكقكع الجريمة كاستحقاؽ العقاب، أـ 

                                                           
، 2007، 9، العدد مجمة جامعة تكريت لمعمـك االنسانيةمجيد خضر أحمد عبد اهلل،" افتراض براءة المتيـ"،   -1

. 421ص.  
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طبيعة المبدأ في لكقبؿ التطرؽ (1)كليس قرينة. اإلنسافالبراءة أصؿ في  فتراضاأف 
 األكؿ.  المطمبعمييا في الثاني ال بأس أف نتعرض لؤلسس التي يقـك  المطمب

 األكؿ المطمب
 أسس قرينة البراءة

ف أم شخص متابع جزائيا يمحؽ بو ضرر ال يمكف جبره ميما كانت النتيجة التي إ
ستسفر عنيا المحاكمة كلك تـ التصريح ببراءتو ألف ىناؾ مساس بشرفو كسمعتو، بغض 

المقيدة بالحرية عمى كضعيتو المالية. فالتطبيؽ الصاـر ليذا  اتاإلجراءالنظر عف تأثير 
كمف أجؿ ترسيخ ىذا  المبدأ مف شأنو تفادم الكثير مف ىذه الكضعيات غير العادلة

دستكريا كاف )الفرع األكؿ( أك منطقيا )الفرع  عمى أكثر مف أساس اإلعتمادالمبدأ، تـ 
 الثاني(. 

 الفرع األكؿ
 البراءة ألصؿالدستكرم  األساس

كقد يرد  (2)بقانكف"إالمف المبادئ المسمـ بيا دستكريا قاعدة " ال جريمة كال عقكبة 
. كيترتبعمى (3)بقانكف أك بناءا عمى قانكف"  إالىذا المبدأ بصياغة"ال جريمة كال عقكبة 

ىذا المبدأ الذم يعرؼ في فقو القانكف بمبدأ الشرعية أك مبدأ قانكنية الجريمة كالعقكبة 
 :أثريف أساسييف ىما

                                                           
، رسالة ماجستير، ضمانات المشتكى عميو في التحقيؽ الجزائي االبتدائي في األردفعثماف جبر محمد عاصي،  -1
 .49، ص.1998معة آؿ البيت، اج
، ك قد دعا إليو 1216لـ يكف ىذا المبدأ معركفا قبؿ" العيد األعظـ" الذم صدر مف الممؾ جكف في انجمتراسنة  -2

ككذا بيكاريا في كتابو" الجرائـ كالعقكبات" لعاـ  1748كؿ مف مكنتسكيك في كتابو" ركح القكانيف" الصادر سنة 
، " دراسة مقارنة "، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، يةالسياسة الجنائ. انظر في ذلؾ: أكـر نشأت ابراىيـ، 1764
 .62، ص.2008

مف الدستكر الجزائرم كالمادة األكلى مف قانكف العقكبات الجزائرم. 46كرد النص عمى ىذا المبدأ في المادة  - 3 
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 ف المشرع لكحده ىك الذم يحتكر سمطتي التجريـ كالعقاب في المجتمع،أػ 8
، خبلفا لمقكاعد القانكنية (1)ف مصدر قانكف العقكبات ىك التشريع حصراأخر آبمعنى 
فيي مستبعدة مف نطاؽ القكانيف الجنائية كمنو فبل مجاؿ  األخرلأما المصادر .األخرل

أك العرؼ أك مبادئ  يةاإلسبلمكالشريعة  األخرللتطبيؽ المصادر المعركفة في القكانيف 
 (2)العدالة كالقانكف الطبيعي.

ك امتناع عف فعؿ ما أكاف فعؿ ما  اإذلبياف ما ليذا التشريع يرجع فقط  بالتالي،
نو يشكؿ أتبيف  اإذكمف ثـ تحديد الجزاء المترتب عمى ذلؾ الفعؿ  ،ـ الأيخضع لمتجريـ 
 (3)بالفعؿ جريمة.

لكف ال يشترط أف تككف جميع الجرائـ كالعقكبات مصدرىا النصكص التشريعية 
الصادرة عف البرلماف، بؿ  يمكف لمسمطة التنفيذية أف تشرع بدكرىا، كىذا ما نصت عميو 

جاء بحيث  الحالي لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف الدستكر 833/6المادة 
بأف يشرع البرلماف في مجاؿ قكاعد قانكف العقكبات ال سيما تحديد الجنايات كالجنح  فييا

كلـ يذكر المخالفات، كيككف بذلؾ فاتحا المجاؿ أماـ السمطة التنفيذية لمتشريع في مجاؿ 
ة التي تصدر عف الكزراء اإلداريرئاسيةكالقرارات المخالفات، كىذا عف طريؽ المراسيـ ال

 (4)كالكالة كرؤساء البمديات.

                                                           
 .7فارس حامد عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص. -1
 .45، ص.2010، دار اليدل، الجزائر، ئي العاـمحاضرات في القانكف الجناعبد الرحمف خمفي،  -2
اذ يفرض ىذا المبدأ عمى المشرع تحديد أركاف كؿ جريمة كما يقابميا مف عقكبة بدقة ككضكح، فيرسـ بذلؾ الحدكد  -3

الفاصمة بيف أنماط السمكؾ غير المشركع ك بيف كؿ ما عداه مف سمكؾ مشركع، مما يؤدم باألفراد النتياج سبيؿ ىذا 
ر كتجنب السمكؾ المحضكر. كفي ذلؾ حماية لحقكؽ كحريات األفراد في المجتمع، كما يضفي ىذا المبدأ شرعية األخي

عمى العقكبة التي أصبح األفراد يتقبميا ألنيا مفركضة بحكـ القانكف كلفائدة المجتمع ككؿ. لمزيد مف التفصيؿ، انظر 
 .63.أكـر نشأة ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص

شرح قانكف ؛ عبد اهلل أكىايبية،  46مف خمفي، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، مرجع سابؽ، ص.عبد الرح -4
.103، ص.2011، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، العقكبات الجزائرم، القسـ العاـ  
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ختصاصاتيا إبالتالي، ليس لمسمطة القضائية صبلحية التجريـ كالعقاب، كال تتعدل 
(1)السارية المفعكؿ طبقا لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات. تطبيؽ القكانيف الجنائية

 

ف الغمكض قيقة ككاضحة كغير قابمة لمتأكيؿ ألف تككف نصكص التجريـ دأكينبغي 
فعمى (2)في قكاعدالتجريـ كالعقاب قد يككف سببا في تجريد ىذا المبدأ مف قيمتو الدستكرية

القاضي عندما يعرض عميو نص غامض نتيجة لعيب في صياغتو أك لتناقض بيف 
زالة الغمكض كتفسير النص إألفاظو أك لتعارض بينو كبيف نصكص أخرل أف يجتيد في 

خمؽ جرائـ أك  إلىبالحدكد التي ال تصؿ  اإللتزاـبما يكشؼ عف حقيقة مدلكلو مع 
 .أخرل عقكبات
القياس بذلؾ خطكة نحك التطبيؽ السميـ لمقانكف مف جية، كمف جية أخرل يعتبر ك 

و يتعارض مع استعماؿ القاضي لو مف أجؿ خمؽ جريمة جديدة أك عقكبة جديدة أك فإن
ظرؼ مشدد جديد. لكنو ال يتعارض مطمقا مع تطبيؽ النصكص التي تككف في صالح 

عذار القانكنية األكمكانع المسؤكلية أك مكانع العقاب ك  اإلباحةالمتيـ، مثؿ تمؾ التي تقرر 
 (3)كبذلؾ فيك جائز قانكنا. اإلباحةاإلنسانفي  األصؿالمخففة كفي ذلؾ تأكيد عمى أف 

كما ال يجكز لمقاضي كىك بصدد النظر في الكاقعة المعركضة عميو أف يجـر فعبل 
لـ يرد نصا بتجريمو قياسا عمى فعؿ كرد نص بتجريمو بحجة كقكع تشابو أك تقارب بيف 

ة مما يقتضي اإلجتماعيالفعميف، أك أف يككف العقاب في الحالتيف يحقؽ نفس المصمحة 
فالجرائـ ، عتداء صريح عمى مبدأ الشرعيةإألف في ذلؾ  األكؿتقرير عقكبة الثاني عمى 

 (4)المشرع كالقاضي ال يممؾ ذلؾ قانكنا. إالال يقررىا 

                                                           
 .102عبد اهلل أكىايبية، مرجع سابؽ، ص. -1

.104عبد اهلل أكىايبية، مرجع سابؽ، ص. ؛7فارس حامد عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
.112فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص. - 3 

؛ في نفس السياؽ انظر عبد اهلل 46عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، مرجع سابؽ، ص-4
 .108أكىايبية، مرجع سابؽ، ص.
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ف قانكف العقكبات ، ألىك التجريـ الستثناءف أ، ك الباحة األفعاؿفي  األصؿف أػ 3
ف ماعدا ذلؾ ىك فعؿ أيحدد فقط ما يعتبر جريمة كال يحدد ما ىك مباح، كىذا يعني 

 مباح. كيترتب عمى ذلؾ نتيجتيف ىما:
م أب اك ضار أة اإلجتماعياآلدابك أخبلؽ العامة ك سمكؾ مخالؼ لؤلأم فعؿ أف أػ /أ

 اإذإالال يجكز المعاقبة عميو  األفرادمصمحة مف المصالح العامة يصدر مف فرد مف 
كجد نص قانكني يجـر ذلؾ الفعؿ، فمك خبل قانكف العقكبات مف نص يعاقب عمى الزنا 

 .األحكاؿم حاؿ مف أب األفعاؿك معاقبة مرتكبي ىذه أاك المكاط فبل يمكف تجريـ 
ىك التجريـ  اإلستثناءف أك  اإلباحة األفعاؿفي  األصؿف أبمبدأ  اإلعتراؼف أ ػ /ب

ف . ألإدانتوفي المتيـ البراءة حتى تثبت  األصؿف أبقاعدة  اإلعتراؼينطكم عمى 
 (1)حتى يثبت العكس. اإلستثناءال عمى  األصؿعمى  اتبنى ابتداء األكصاؼك أاألحكام
ذك  يا ال تجيز فإنطار التجريـ كالعقاب، إكانت الدساتير تجيز التفكيض في  اا 

طار التجريـ إف التفكيض في أالجزائية، كالعمة في ذلؾ  اتاإلجراءطار إالتفكيض في 
 اإذما أيمكف ضبطو في حدكد معينة ال تؤثر عمى جكىر الحرية الشخصية لمفرد، 

ذلؾ سيمس  فإفجرائية إنظمة كتعميمات كلكائح أفكضت السمطة التنفيذية صبلحية كضع 
 .األفرادنيا غالبا ما تدخؿ في خصكمات مع أجكىر الحرية الشخصية لمفرد خاصة ك ب

سيككف كال  مف طرؼ السمطة التنفيذية جراءات التقاضيإكضع قكاعد ب ف السماحإ
التقميدم  اإلدعاءشؾ سببان لتحيزىا لنفسيا تحت غطاء حجج كذرائع شتى كفي مقدمتيا 

ر المبادمء العامة التي يقكـ اىدإ إلىمما يؤدم  "مقتضيات المصمحة العامة"المرف 
ف التفكيض في مجاؿ القانكف أالبراءة. كما  إفتراضكمنيا مبدأ  اتاإلجراءعمييا قانكف 

 .اتاإلجراءستقبلؿ القضاء ككنو ىك المعني بتطبيؽ تمؾ إيمس  اإلجرائي

                                                           
 .8فارس حامد عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص. -1
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ختصاصو في مجاؿ تحديد قكاعد إف يفكض أكفي ضكء ماتقدـ ال يجكز لممشرع 
أية سمطة أخرل، كأم تفكيض مف ىذا القبيؿ يككف مخالفا  إلىالجنائية  اتاإلجراء

 (1)لمدستكر.

 الفرع الثاني
 المنطقية لممبدأ األسس

ىي قرينة  إدانتوأف يصدر حكـ  جنائي نيائي ب إلىالبراءة في المتيـ  فتراضا فإ
 اإلجرائيثبات العكس كبغض النظر عف الجدؿ الدائر في الفقو إقانكنية بسيطة تقبؿ 

السؤاؿ الذم  فإفعف مناسبة استخداـ نظاـ القرائف القانكنية في مجاؿ القانكف الجنائي، 
كانت تمؾ " القرينة " مجرد " ميزة  اإذيفرض نفسو في ىذا الخصكص ىك معرفة ما 

عمى العكس  ايجرائية " شاء القانكف أف يعبر بيا عف انحيازه لمصمحة المتيـ أـ أنإ
نطمؽ منو لخدمة الحقيقة يسمـ بو كأف يأف  يجبمكقؼ مقصكد ك" كضع كاقعي " 

 عكل الجنائية كغرض المجتمع؟الكاقعية التي ىي غرض الد
ىي تعبير عف كضع كاقعي يسانده الكاقع  إنماكليس ىناؾ شؾ في أف قرينة البراءة 

 (2)عتبارات الفف القضائي.اجرائية فرضتيا إات العممية ال مجرد ميزة اإلعتبار كتعززه 
 كلعؿ ما يؤكد ذلؾ مقتضيات المبدأ المتمثمة في:

كيتفؽ مع المصمحة العامة المتمثمة في  األشياءمع طبائع ىذا المبدأ : يتفؽ أكال
كحقكقيـ فبل يؤخذ الناس بالشبيات كال يذىبكف  األفرادضركرة الحفاظ عمى حريات 

 (3)كبالظف دكف اليقيف. األدلةتيامات سطحية تستند عمى الدالئؿ دكف إضحية 
ىك براءة  األصؿأف  إذ، اإلنسافىذه القرينة كجكدىا مف حقكؽ  تستمد: ثانيا
ية إلزامبحكـ قضائي بات كتقرر ىذه القرينة قاعدة قانكنية  إدانتوحتى تثبت  اإلنساف

                                                           
 .8ص.فارس حامد عبد الكريـ، مرجع سابؽ،  -1

.43، الفنية لمطباعة كالنشر، االسكندرية، د.س.ف، ص.ثبات في المكاد الجنائيةاإل محمد زكي أبك عامر، - 2 
.33عمر فخرم عبد الرازؽ الحديثي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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خالفيا كاعتبر الكاقعة محؿ  اإذف، اإلدانةعماليا كمما ثار لديو شؾ في إلمقاضي يتعيف 
 كاف حكمو باطبل كيجكز الطعف فيو.  اإلدانةالشؾ ثابتة كقضى ب

أنو  إالثبات العكس إكيترتب عمى ذلؾ أنو بالرغـ مف ككف ىذه القرينة بسيطة تقبؿ 
، بؿ أنيا تظؿ اإلتياـالكاقعية المقدمة مف سمطة  األدلةال يكفي دحضيا عف طريؽ 

دانة المتيـ، كىك ما يعد قرينة قانكنية مطمقة كىي إحيف صدكر حكـ نيائي ب إلىقائمة 
 (1)براءة المتيـ. سقاط قرينةكحدىا الكافية إل

ى األكلأف  إذةاإلجرائيية في الشرعية األساس: أف قرينة البراءة مف العناصر  ثالثا
بناءا عمى  إالالممثمة بمبدأ "ال جريمة كال عقكبة  ةاألخير تعتمد في تطبيقيا عمى ىذه 

 األصؿقانكف". فتطبيؽ مبدأ الشرعية الجزائية يفترض حتما كجكد قاعدة أخرل ىي قاعدة 
أف المعنى الحقيقي  إلىكقد أشار البعض صراحة  إدانتوفي المتيـ البراءة حتى تثبت 

 (2)لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات يتمثؿ في ضماف قرينة البراءة لكؿ متيـ.
كما قيؿ أف قاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات التي تسكد حاؿ تطبيؽ القكاعد  

كلك كاف  اإلنسافالبراءة في  إفتراضتعبير عف ضماف  إالف ىي إالجنائية المكضكعية 
 إال إذامتيما. فحماية الحرية الشخصية التي كفمتيا الدساتير كالمكاثيؽ ال يتسنى بمكغيا 

في محاكمة عادلة تتكافر  إدانتوأف تثبت  إلىافترضت براءة مف خضع التياـ جنائي 
 (3)فييا كافة ضمانات القضاء العادؿ.

اعتبارات أخرل عديدة كمف  إلىقرار ىذا المبدأ يستند إقانكف أف كيرل فقياء ال
 أىميا:

                                                           
مجمة ت الجزائية األردني"، محمد صبحي نجـ، "حؽ المتيـ أك الظنيف في محاكمة عادلة في أصكؿ المحاكما -1

 .129، ص.2005، 1، العدد 32، المجمد دراسات عمـك الشريعة كالقانكف
، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، مكافحة االرىاب كانعكاساتو عمى ضمانات المحاكمة العادلةغادة السماف،  -2

 .79، ص.2007
.10أحمد لطفي السيد ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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كحريتيـ الشخصية  األفرادالجـر مقدما يترتب عميو نتائج تيدد أمف  إفتراضػػ أف 
 تحكـ رجاؿ السمطة العامة في مقدرات الناس. إلىم ذلؾ يؤدحيث 

ازدياد نسبة ضحايا  إلىثبات البراءة عمى عاتؽ المتيـ يؤدم إػػ أف جعؿ عبء 
 براءتيـ. إلثباتالعدالة، فقد ال تتكفر الكسائؿ البلزمة لؤلبرياء 

الدينية  األفكارالبراءة ال الجـر يتفؽ مع  إفتراضالعاـ ب األصؿػػ أف ىذا 
 (1)خبلقية التي تعني بحماية الضعفاء.األة ك اإلجتماعيك 

لـ  اإذستحالة تقديـ الدليؿ السمبي في الغالب كفي ىذا الشأف يقكؿ الفقياء أنو إػػ 
ستككف أكثر صعكبة ألنو سيمـز بتقديـ دليؿ  األخيرىذا ميمة فإفتفترض براءة المتيـ 

ثبات كقائع سمبية، أم أف إغالبا ما يستحيؿ تقديمو كفقا لمقكاعد المنطقية، فالمتيـ سيمـز ب
 ـ تبرز لمعالـ الخارجي. الكقائع لـ تقع كل

كىك دليؿ يستحيؿ تقديمو غالبا كيترتب عمى ذلؾ أف المتيـ سيككف غير قادر عمى 
دليبل عميو.  اإلتياـالتسميـ بجرمو حتى لك لـ تقدـ سمطة  إلىثبات براءتو مما يؤدم إ

أك التحقيؽ كستككف  اإلتياـسمطة  إلىإلثباتاكلكف حيف يفترض أصؿ البراءة ينتقؿ عبء 
ثبات الكجكد أسيؿ بكثير ا  ثبات أف كاقعة جرمية كجدت في العالـ الخارجي، ك إميمتيا 

(2)ثبات العدـ.إمف 
 

 المطمب الثاني
 قرينة البراءةخصائص 

التعرؼ عمى القرائف بصفة  األمربؿ التطرؽ لمميزات قرينة البراءة، يستكجب ق
)الفرع  بصفة خاصة المكاد الجزائية كقرينة البراءة(، ثـ القرائف في األكؿعامة)الفرع 

 الثاني(.
                                                           

1 -  Mohammed Jallal Essaid, op.cit, p.78. 
2- Ibid, p.82. 
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 األكؿ الفرع
 طبيعة القرائف بصفة عامة

ستنتاج الكاقعة المجيكلة إتعرؼ القرائف بأنيا" استنتاج مجيكؿ مف معمـك " أم 
ما بناءا إيككف  اإلستنتاج، كىذا إلثباتاثباتيا مف كاقعة أخرل قاـ عمييا دليؿ إالمطمكب 

عمى صمة ضركرية يفترضيا القانكف بيف كقائع معينة كفي ىذه الحالة تعتبر القرينة 
قانكنية أك عمى صمة منطقية بيف كاقعتيف يتعيف عمى القاضي أف يستخمصيا بطريؽ 

 المزـك العقمي كفي ىذه الحالة تعتبر القرينة قضائية. 
شريعي عمى سبيؿ الحصر، كمف القانكنية ىي التي قررىا القانكف بنص ت كالقرائف

ثـ فيي مف عمؿ المشرع كحده فيك الذم يختار الكاقعة الثابتة كىك الذم يجرم عممية 
عند صياغتو لقرينة البراءة التي كالمشرع(1)كال يجكز لمقاضي أف يرل غير ذلؾ. اإلستنتاج

ىك يستنبط مف أمر أك كاقعة معمكمة دليؿ عمى إثبات أمر  إنماتعتبر قرينة قانكنية 
ما قاطعة ال إالقرائف القانكنية تككف ك (2)مع ترجيحو لؤلمر الغالب أك المألكؼ.مجيكؿ 
أف يقكـ الدليؿ  إلىثبات العكس كلكنيا تبقى قائمة إثبات عكسيا أكبسيطة تقبؿ إيجكز 

 عمى عكسيا. 
عمـ الكافة بالقانكف بمجرد نشره في الجريدة الرسمية  إفتراضكمثاؿ القرائف القاطعة 

دالء بشيادتو فبل يجكز الدفع بالجيؿ بو. كمثاؿ القرائف البسيطة عدـ حضكر الشاىد لئل
عف آداء  اإلمتناعبعد تبميغو بالحضكر تبميغا صحيحا فيي قرينة قانكنية بسيطة عمى 

 مشركع عف سبب تأخره.ثارتو لعذر إثبات العكس كذلؾ بإالشيادة لكنو يمكف 

أما القرائف القضائية كيطمؽ عمييا القرائف الفعمية أك المكضكعية كىي ال تدخؿ 
تحت حصر بؿ ىي مترككة لتقدير القاضي يستخمصيا مف ظركؼ الدعكل 

                                                           
 .69حسف يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص. -1
 . 59لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص. -2



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

89 
 

 كمثاليا كجكد بصمة أصبع المتيـ في مكاف الجريمة كظيكر عبلمات الثراء(1)كمبلبساتيا
 صابات بو.إأك كجكد  عميو

أف  إذكيتفؽ الفقو عمى أف القرائف تتأسس عمى فكرة الراجح الذم يغمب كقكعي
المشرع أك القاضي يستنبط مف كاقعة ثابتة ثبكتا يقينيا، كاقعة أخرل يرجح ثبكتيا، كفقا 

 .األشياءلممجرل العادم لؤلمكر أك حسب طبيعة 
ى ىي األكلكجكىر التفرقة بيف القرائف القانكنية كالقرائف القضائية، يتضح في أف 

عفاء مف اإلىك  إلثباتايا تمـز القاضي كدكرىا في فإنمف عمؿ المشرع كحده كبالتالي 
العكس فدكرىا ىك نقؿ  إلثباتكانت قرائف قاطعة، كحيف تككف قابمة  اإذإلثباتاعبء 
أما الثانية فيي ليست ممزمة (2)،اآلخرالطرؼ  إلىدعكل مف أحد طرفي ال إلثباتاعبء 

 لمقاضي فيمكف أف يأخذ بيا أك يستبعدىا فمو السمطة التقديرية الكاسعة في ذلؾ.

 الفرع الثاني
 القرينة في المكاد الجزائية كقرينة البراءةطبيعة 

 القرينة في المكاد الجزائية طبيعة  -أ/
ستنتاجات إأك  حتماالتاتحاليؿ مبنية عمى  إلىىغريبا المجكء األكلمف الكىمة يبدك 

كمف بينيا الحؽ في الحياة كالحؽ في الحرية كالحؽ  اإلنساففي مجاؿ يمس أىـ حقكؽ 
ما م،في عدـ المساس بالسمعة.كفي مجاؿ يستكجب أف يككف الدليؿ مبني عمى اليقيف

أحد  إليولجزائية. ىذا ما تكصؿ بعاد القرائف في مجاؿ المحاكمات اإجعؿ البعض ينادم ب
 nulla paena sinne "بدءا بقاعدة  Victor GOUSENBERGستاذاألمحامك نقابة جنيؼ 

culpa " ككذا أم ال عقكبة بدكف ذنب "maxime in dubio pro reo   كالتي مفادىا أف "
 (3)الشؾ يفسر لصالح المتيـ.

                                                           
 .60؛ لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص.70حسف يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص. -1
 .70حسف يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص. -2

3- Mohammed Jallal Essaid, op.cit, p.70. 
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حدل إكانت ىذه التقنية مفيدة كمجدية في المسائؿ المدنية أيف يتـ تبني  اإذف
يختمؼ في المكاد الجزائية  األمرأف  إالكجيات النظر المقدمة مف طرؼ المتخاصميف 

يقيف في دعكل معركضة عميو أف  إلىف لـ يتكصؿ إككف أف القاضي الجزائي يمكف 
 فإف -gVeiiJsicG ستاذاأليضيؼ  –األمريصرح بالبراءة لفائدة الشؾ.كميمايكف 

الخطأ القضائي المقترؼ في حؽ المتيـ البرمء أخطر بكثير مف التصريح بالبراءة غير 
 (1)المبررة.

في ىذا المقاـ أف أحكاؿ الشؾ نادرة جدا ككف لممجتمع  اإلعتراؼلكف يجب 
في الدعكل المدنية. كبالتالي  األطراؼمكانيات كثيرة لمحصكؿ عمى الدليؿ بالمقارنة مع إ

ذلؾ المجكء  إلىضافة إالكالسماح ليا ب اإلتياـليس مف الضركرم تسييؿ الميمة لسمطة 
 (2)القرائف القانكنية. إلى

فادة مككمييـ بقرينة البراءة. يذه الحجج كغيرىا كثيرة العديد مف المحامكف إلتمسؾ ب
ذلؾ  إلىضافة إالعمى قرينة معينة كاستبعاد غيرىا ب اإلعتمادلكف يبدك مف غير المنطؽ 

أف المحاكمة الجزائية تجمع بيف مصالح المجتمع الذم  يغيب عف األذىافال يجب أف 
مف جية كحقكؽ المتيـ الذم تـ حجزه  رتكبةتـ المساس بنظامو مف جراء الجريمة الم

ثبات إالجزائية يجب في المحاكمة أنو Garraud  كما يرل .بدكف كجو حؽ مف جية أخرل
ال كجكد لقرينة قاطعة لمجـر كال قرينة قاطعة  إذسنادىا لمفاعؿ إثبات ا  كقكع الجريمة ك 

فما ىك شأف . (3)أكد أف مجاؿ القرائف القانكنية جد ضيؽ في المكاد الجزائيةك  تياـ.لئل
 قرينة البراءة؟

 طبيعة قرينة البراءة -ب/

 أساسية:بثبلثة خصائص قرينة البراءة تتميز 

                                                           
1- Mohammed Jallal Essaid, op.cit, p.70. 
2- Ibid, p.71. 
3-Ibid, p.72. 
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ى كىي بمثابة تقنية قانكنية تستند األكلفي الدرجة  قرينةسميا فييإكما يدؿ عمييا 
كاف  اإذراء الفقيية حكؿ ما اآلأف ىناؾ اختبلؼ في  إال.حتماالتاعمى مجرد تحاليؿ ك 

 اإلنسافأصؿ في  والعكس أـ أن إلثباتالبراءة ىك قرينة قانكنية بسيطة قابمة  إفتراض
مف الحقكؽ المصيقة بالشخص أـ أنو مبدأ مف المبادئ  افتراض البراءة أف أـكليس قرينة.

 العامة لمقانكف.
في  األصؿفذىب رأم العتباره قرينة بسيطة تستنتج مف أصؿ معمـك كىك أف 

ما لـ يتقرر بحكـ قضائي بناءا عمى نص قانكني كقكع الجريمة كاستحقاؽ  اإلباحةاألشياء
 .(1)العقاب

لىاآلخر كذىب البعض  أف قرينة البراءة مثاؿ كاضح لمحيمة القانكنية عمى اعتبار  ا 
حدل كسائؿ الصياغة القانكنية التي تجعؿ الشيء غير الصحيح صحيحا مف إأف الحيمة 

أجؿ ترتيب أثر قانكني معيف. لكف في الحقيقة ال يمكف اعتبار قرينة البراءة حيمة قانكنية 
 (2)لمتطبيؽ في القانكف الجنائي. الاال تجد مج ةاألخير ألف ىذه 

في حيف ذىب رأم آخر العتبار ىذا المبدأ مف المبادئ العامة في القانكف الجنائي 
كالذم يفكؽ نطاقو نطاؽ القرينة المحدكدة كىي قاعدة قانكنية ممزمة كال يزكؿ ىذا 

 .اإلدانةبصدكر حكـ قضائي بات ب الاألصئل
ال خبلؼ بيف قاعدة  إذالصكاب  إلىقرب األىك  األخيرأف ىذا الرأم  األرجحك 
يكلد خالي الذمة مف  اإلنسافالبراءة، ف اإلنساففي  األصؿك  اإلباحةاألشياءفي  األصؿ

أف  إلىيئا مف أم ذنب أك جـر كيبقى عمى ىذه الحالة ر أم التزاـ كىك كذلؾ يكلد ب
 (3).األصؿكبيذا الحكـ فقط ينيار ىذا  اإلدانةيصدر حكـ قضائي بات ب

                                                           
 .27أسامة محمد أحمد سميماف، مرجع سابؽ، ص. - 1
 .164نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، مرجع سابؽ، ص. -2

.28أسامة محمد أحمد سميماف، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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كبالتالي يستبعد الرأم الذم اعتبر قرينة البراءة مف الحقكؽ الشخصية ككف مجاؿ 
ف ا  ىك القانكف المدني، أما قرينة البراءة، فبل تخص سكل القانكف الجنائي ك  ةاألخير ىذه 

 (1)عمييا. اإلعتداءالمدنية كالحكـ بالتعكيض في حالة  اآلثاركاف ترتب بعض 
أنيا مبنية عمى تحميؿ قانكني كليست مف  إذقانكنية قرينةكفي الدرجة الثانية، فيي 

الجزائية أك في الدستكر أك في  اتاإلجراءما في قانكف إنتاج القاضي فيك مبدأ مكرس إ
أف ذلؾ ال يمس  إالالحقكؽ باختبلؼ الدكؿ.لكف بالرغـ مف عدـ تكريسو قانكنا  إعبلنات

ركح القانكف كلك لـ  اإلعتباريؤخذ بنو أإالبالرغـ مف أىمية الشكؿ  إذمف طابعو القانكني 
 (2)ينص عميو صراحة.

براءة  فتراضاالقكؿ بخبلؼ ذلؾ حيث اعتبر أف  إلىكقد ذىب الدكتكر أسامة قايد 
يعد مبدأ مف المبادئ العامة في القانكف الجنائي كالذم يفكؽ نطاقو نطاؽ القرينة  اإلنساف

 إلىضافةإالقانكنية الديمقراطية.  األنظمةالمشتركة في  األسسالمحدكدة التي تقكـ عمييا 
بصدكر  الاألصئلالبراءة يعد قاعدة قانكنية ممزمة لمقاضي كال ينتفي ىذا  فتراضاأف 

، كال تعد قرينة بسيطة التي ىي مجرد استنتاج أمر مجيكؿ مف آخر اإلدانةحكـ بات ب
في  األصؿ، ك باحةاإلاألشياءفي  األصؿفالبراءة أمر معمكـ كال خبلؼ بيف قاعدة .معمـك

 ػ  (3)ا مجاليا القانكنيمالبراءة، فيما متبلزمتاف كمتكاممتانكلكؿ مني اإلنساف
مف خطر التجريـ  األفرادقاعدة مكضكعية تحمي  األفعاالإلباحةفي  األصؿفقاعدة

المجرمة كيقرر الجزاء الجنائي ليا. أما  األفعاؿكالعقاب بغير نص قانكني يحدد أىمية 
في مكاجية  األفرادجرائية تحمي حريات إالبراءة فيي قاعدة  اإلنساففي  األصؿقاعدة 

نساف إكحريتو كمعاممتو عمى أنو  اإلنسافالسمطة، كما أنيا تمثؿ ضمانة الحتراـ حقكؽ 
 (4).برمء في جميع مراحؿ الدعكل

                                                           
 .164نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، مرجع سابؽ، ص. -1

2-Mohammed Jallal ESSAID, op -  cit, p.74. 
 .27أسامة محمد أحمد سميماف، مرجع سابؽ، ص. -3
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البراءة ال  فتراضاأف  إلىنتيت إأف بعض أحكاـ المحاكـ  ذلؾ، إلىيضاؼ 
يتمخض عف قرينة قانكنية كال ىك مف صكرىا عمى أساس أف القرينة القانكنية تقـك عمى 

كاقعة أخرل قريبة منيا  إلى –الكاقعة المعمكمة  –ياألصممف محمو  ئلثباتتحكيؿ ل
ى بحكـ القانكف األكللمكاقعة  إثباتاعتبر إثباتيا يمتصمة بيا كىذه الكاقعة البديمة ىي التي 

كذلؾ بالنسبة لمبراءة التي افترضيا القانكف كالدستكر فميس ثمة كاقعة أصميا  األمرس كلي
 .الدستكر محؿ كاقعة أخرل كأقاميا بديبل عنيا

بريئا فقد كلد حرا  .اإليياإلنسانالبراءة عمى الفطرة التي يميؿ  فتراضايؤسس  إنما
كيفترض عمى امتداد مراحؿ حياتو أف أصؿ البراءة ال زاؿ كامنا  .مف الخطيئة كالمعصية

أف تنقض محكمة المكضكع بقضاء جاـز ىذا  إلىفيو مصاحبا لو فيما يأتيو مف أفعاؿ 
في كؿ  إليومثبتة لمجريمة التي نسبتيا  اإلتياـعمى ضكء البينات التي يقدميا  ،اإلفتراض

(1).كرية لقيامياكؿ كاقعة ضر  إلىركف مف أركانيا كبالنسبة 
 

المتكفرة كالمقدمة حتى يصدر حكـ قضائي بات  األدلةقائما رغـ  األصؿكيظؿ ىذا 
يفيد إدانة المتيـ، كبيذا الحكـ ينقضي أصؿ البراءة كتتكافر بالتالي قرينة قاطعة تصمح 

 في المتيـ. األصؿأساسا إلىدار 

كعدـ تكافر مكانع المسئكلية، كمع ذلؾ  اإلباحةعمى انتياء  اإذإدانة المتيـ تتكقؼ ف
 اتاإلجراءاتخاذحتراما حرفيا فسكؼ يضحى إأريد احتراـ أصؿ البراءة  اإذفقد لكحظ أنو 

يتكقؼ عمى  األصؿالعممي ليذا ك المضمكف الكاقعي  فإفالجنائية أمرا مستحيبل كليذا 
اءة يعني أف ضمانات الحقكؽ كالحريات التي تحيط بتطبيؽ ىذه القرينة. فأصؿ البر 

ىك تمتعو بجميع الحقكؽ كالحريات  األصؿفإنكمف ثـ  األبرياءالمتيـ يجب أف يعامؿ ك
 (2).التي كفميا الدستكر كنظميا القانكف

مف المعمـك أف قرينة البراءة نص إذ، قرينة بسيطةقرينةالبراءةفإف، األخيركفي  
ما أف إنكعاف  ةاألخير عمييا المشرع في صمب القانكف مما يعني أنيا قرينة قانكنية كىذه 

                                                           
 .164نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، مرجع سابؽ، ص. -1
 شياب سميماف عبد اهلل، مرجع سابؽ. -2
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 إالالعكس مثؿ قاعدة "ال جريمة كال عقكبة  إلثباتتككف قرينة قانكنية قاطعة غير قابمة 
 .ثبات العكسإما أف تككف قرينة قانكنية بسيطة تقبؿ ا  ك  "بنص

أف قرينة البراءة مفترضة في المتيـ كيمكف أف تختفي بثبكت الجريمة في حقو  كبما
ثبات العكس.لكف رغـ إقرينة البراءة قرينة بسيطة تقبؿ  فإفكتفسح المجاؿ لقرينة الجـر 

بؿ ال بد مف صدكر  اإلتياـالمقدمة مف سمطة  األدلةدحضيا ال يتـ بمجرد  فإفذلؾ 
كىذا الحكـ القضائي البات الذم يدحض قرينة  (1).دانة المتيـإحكـ نيائي كقطعي ب

يجب أف يبنى عمى الجـز كاليقيف مف الكاقع الذم يثبتو الدليؿ المعتبر، كال يؤسس البراءة 
 .اإلحتماؿعمى الظف ك 

ىي الكحيدة التي تصمح إلىدار قيمة قرينة ك كبيذا الحكـ تتكافر قرينة قانكنية قاطعة 
، كبيذا الصدد تقكؿ محكمة اإلدانةب اكاف الحكـ القضائي البات صادر  اإذ، البراءة

المتكفرة ضد المتيـ كجد أنيا ليست أكثر مف قرائف غير  األدلةلدل تدقيؽ " التمييز:
ف التقرير الطبي المتضمف أف المجني عمييا، التي ىي زكجة المتيـ، قد خنقت أإذقاطعة 

ه دليبل عمى أف المتيـ ىك الذم قاـ بفعؿ الخنؽ برباط حرير عائد لممتيـ، ال يككف كحد
قرر نقض كافة القرارات الصادرة في القضية ضد  األدلةأك شارؾ فيو؛ لذا كلعدـ تكفر 
لغاء التيمة المسندة   (2)".عنو اإلفراج، ك إليوالمتيـ، كا 

أف لقرينة البراءة طبيعة مزدكجة ، ألنيا مف جية تعد قرينة  األخيريمكف القكؿ في 
قانكنية بسيطة ينتج عنيا مجمكعة مف النتائج القانكنية التي تبلزميا، كمف جية أخرل، 
تعد مبدءا عاما تمس المكضكع المشترؾ لمنظـ الديمقراطية كالمتمثؿ في الحرية التي 

 (3)لسمطات تحت ستار حماية المجتمع.تحمييا ضد التحكـ كالتعسؼ المستعمؿ مف قبؿ ا
تأكيدا ألصؿ عاـ ىك حماية حرية المتيـ  إالقرينة البراءة ليست  كيظير جميا أف

كأف حماية حرية المتيـ يترتب عمييا بالضركرة حماية جميع الحقكؽ  .بصفة عامة
                                                           

.35الييتي، المرجع السابؽ، ص.محمد حماد مرىج  - 1 
، مرجع سابؽ.-قرينة البراءة -دعامة حؽ المتيـ في الصمت - 2 

 .166نكفؿ عمي عبد اهلل الصفك، مرجع سابؽ، ص. -3
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كتطبيقيا  كالتى بغيرىا تفقد قرينة البراءة معناىا ،لئلنساف كالمرتبطة بيذه الحرية األخرل
نتياؾ الحقكؽ المككنة اتـ  اإذةال يمكف أف تككف مصان اإلنساف، ألف حرية اكاقعا كقانكن

 . ة لكؿ إنسافاإلنسانيليا كالمصيقة بيا كالتى تشكؿ فى مجمميا الكرامة 
المقصكد يجب تكفير المحاكمة العادلة لمحفاظ عمى قرينة البراءة، ك كبذلؾ 

ىى المحاكمة التى تحتـر فييا جميع الحقكؽ كالحريات لممتيـ ة بالمحاكمة القانكنية العادل
عتبارىاشرط الـز لدحض قرينة البراءة كالتى ال تنتفى بمجرد إحالة المتيـ لمتحقيؽ أك اب

 .النتفاء قرينة البراءة اإلدانةأف يصدر ضده حكما باتا ب مالمحاكمة بؿ مف الضركر 

تستخدـ طرؽ أك كسائؿ أخرل خارج نطاؽ  الأعماؿ قرينة البراءة كما يتعيف إل
لكف ىؿ يطبؽ (1)بات. يبغير حكـ قضائ ةالمحاكمة لمعاقبة المتيـ كالمصادرة كالغرام

ىذا المبدأ عمى كؿ المتيميف ميما كانت الجريمة كفي كؿ مراحؿ الدعكل العمكمية أك 
ة معينة نكع معيف مف الجرائـ كفي مرحمىك حكر عمى فئة معينة مف المجرميف كعمى 

 مف مراحؿ الدعكل دكف غيرىا؟

 المطمب الثالث
 مجاؿ تطبيؽ قرينة البراءة

يطبؽ عمى الجميع كقاعدة عامة كمجردة       ،البراءة باعتباره مبدأ سيادم افتراضف إ
(، ميما كانت درجة جسامة الجريمة )الفرع الثاني(، كما أنو يييمف عمى األكؿ) الفرع 
 إلىت اإلستدالالالجزائية ميما كانت مراحميا بدءا مف مرحمة جمع  اتاإلجراءكافة 

 )الفرع الثالث(. اإلبتدائيمرحمة المحاكمة مركرا بمرحمة التحقيؽ 
 
 
 

                                                           
 مرجع سابؽ.األصؿ في االنساف البراءة، دراسة بعنكاف: -1
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 األكؿ الفرع
 األشخاصمف حيث نطاؽ تطبيؽ قرينة البراءة 

عدـ الخمط  إلىالبراءة  إفتراضالمستفيد مف مبدأ  إلىقبؿ التطرؽ اإلشارة يجب 
برمء ليس عميو  الثانيتقـك ضده دالئؿ كقرائف، ك  األكؿبيف المفترض براءتو كالبرمء، ف

تيديد البراءة كأكثر  إلىبحسف نية أحيانا ربما مشبكىة، يؤدم  اآلخرشيء. كتشبيو ىذا ب
 (1)مف ىذا تيديدا لمحريات.

يس فقط المتيـ عبارة " أم انساف " كل إلىاإلنسانالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفيشير 
مبدأ البراءة مطمؽ التطبيؽ يستفيد منو أم متيـ سكاء مبتدئا فإنبالتالي،  (2)بجريمة معينة،

 .أك ذك سكابؽ كسكاء كاف مف طائفة المجرميف بالتككيف أك طائفة المجرميف بالصدفة
بشأف تحديد الجزاء كيعامؿ المتيـ عمى أساس  إالات ال كزف ليا اإلعتبار فيذه  
مات  اإذفنيائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو، لذلؾ حكـ حيف صدكر  إلىالبراءة 

 إذو يمكت عمى البراءة فإننيائيا  إدانتوالمتيـ أثناء محاكمتو أك التحقيؽ معو كقبؿ ثبكت 
نة ضد المتيـ كىي نيائي تنيض قري اإلدانةفيو.لكف بمجرد صيركرة حكـ  األصؿىي 

 (3)ثبات العكس.إقرينة الجـر التي ال تقبؿ 
سكاء كانكا متيميف أك مشتبو فييـ.  ألشخاصىذا المبدأ بحمايتو كبليشمؿ كما 

 األدلةلـ تتكفر أدلة أك كانت  اإذفالقانكف يكفؿ حرية الشخص،  فإفاألصمكبمكجب ىذا 
الدعكل أك الحكـ  حفظغير كافية في مرحمة التحقيؽ أك في مرحمة المحاكمة فيجب 

لؤلمـ المتحدة كالتي تبنت  اإلنسافكىذا ما أكدتو لجنة حقكؽ (4).األحكاؿبالبراءة حسب 

                                                           
1-Philippe CONTE, Patrick MAISTRE DE CHAMBON, procédure pénale, 2éme édition, 
Armand Colin, 1999, p.24. 
2 -Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, procedure pénale, 2éme édition, 
LITEC,2002, p.331. 

.11عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص.حامد فارس  - 3 
.11المرجع السابؽ، ص.  - 4 
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مذنب طالما  شخص مفيكما كاسعا لضماف قرينة البراءة بالقكؿ أنو ال يمكف اعتبار أم
 (1)دكنما أم شؾ معقكؿ... إدانتولـ تثبت 

 إلىو فيكالجدير بالذكر أف المشرع الفرنسي قد عدؿ عف استخداـ مصطمح المشتبو 
كممة "متيـ" الكاردة بمفرداتيا ، كما عدؿ عف استخداـ فيومصطمح الشاىد المشتبو 

المكضكع تحت الشخص " مصطمح إلىéaaeiA–Inculpé – ucAviJeالثبلث 
قد يتخيؿ أف ىذا التعديؿ المفظي ليس ك  « la personne mise à l’examen »المبلحظة

 (2)أف عبارات كأسمكب التشريع تدؿ عمى ركحو. إاللو أم أثر في الحماية، 
 إلىحالتو إصطحاب محامي كال يجكز تكقيفو كال إفيييجكز لمشاىد المشتبو 

ة مف الدعاكل الكيدية، ذلؾ المحكمة بيذه الصفة، كفي ذلؾ حماية كبيرة لمحريات العام
مركز الشخص محؿ الفحص البد أف  إلىو فيي لكي ينقؿ الشاىد المشتبو ضأف عمى القا

عميو أيضا إذالمحكمة المختصة  حالتو أماـإعند  األمركذلؾ يبيف أسباب ذلؾ في قراره ك 
 أف يبيف أسباب قراره، كفي تعدد المراحؿ ىذا ضمانات كافية لمحرية الشخصية.

القاضي يطمب فيو اعتباره شخصا محؿ  إلىتقديـ طمب  فيوكلمشاىد المشتبو 
كمف جانب .المتاحة لممتيـ ةاإلجرائيالفحص كعندىا يتمتع بكافة الضمانات القانكنية ك 

ىذا القانكف أكجد منصبا جديدا ىك منصب قاضي الحريات كالحبس كىك  فإفآخر 
قرار بتكقيؼ المتيـ مف عدمو، كىك  ذاتخاقاضي تنحصر ميمتو في تقدير مدل مبلئمة 

 (3)مستقؿ بعممو عف قاضي التحقيؽ.

 

 

 

                                                           
1- Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit, p.33 

لطفي السيد المرعي، "حماية أصؿ البراءة في المتيـ"، مقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني:   أحمد -2
www.mohamoon.com. 

المرجع السابؽ.      - 3 

http://www.mohamoon.com/
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 الفرع الثاني
 مف حيث جسامة الجريمة

لـ يخص  إذمطمقا  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفمف  88نص المادة  جاء
ات القضائية اإلجتيادبالذكر جريمة معينة ال بنكعيا كال بخطكرتيا، مما جعؿ بعض 

 . (1)ة كالضريبيةاإلداريالنزاعات  إلىتكسع مف مجاؿ قرينة البراءة ليمتد 
كالمجتمع بصفة  األفرادىي الجرائـ الماسة بأمف  ىذه الدراسةكلكف ما ييـ في 

عدة أقساـ تختمؼ باختبلؼ المعيار المعتمد، فمنيا ما ىك تقسيـ  إلىعامة كالتي تنقسـ 
 إلىيـ فقيي. كتنقسـ الجرائـ مف حيث خطكرتيا أك جسامتيا قانكني كمنيا ما ىك تقس

ة كجرائـ إيجابيجرائـ  إلىجنايات كجنح كمخالفات. كما تنقسـ مف حيث ركنيا المادم 
لىسمبية، ك  لىجرائـ كقتية كأخرل مستمرة، ك  ا  لى، ك األفعاؿجرائـ مركبة كأخرل متتابعة  ا   ا 

جرائـ عمدية كجرائـ  إلىجرائـ بسيطة كجرائـ اعتياد. كما تنقسـ مف حيث الركف المعنكم 
 جرائـ عادية كتقابميا الجرائـ السياسية...الخ. إلىخطأ. كمف جية أخرل تقسـ ال

تقسـ الجرائـ يا تنص عمى:" فإنزائريجقكباتالعانكف المف ق 36المادة  إلىبالرجكع
كجنح كمخالفات كتطبؽ عمييا العقكبات المقررة لمجنايات جنايات  إلىتبعا لخطكرتيا 

عتمد التقسيـ إ. يتضح أف المشرع الجزائرم شأنو شأف معظـ القكانيف "كالجنح كالمخالفات
الثبلثي التقميدم لمجريمة كالقائـ عمى جسامة الجريمة كخطكرتيا كذلؾ بالنص عمى أف 

 .الجرائـ ثبلثة أصناؼ الجناية كالجنحة كالمخالفة
كالتي كضع ليا المشرع عقكبة الجناية،  ةر ك خطاألشد فتعتبر جناية تمؾ الجريمة 

كتعتبر جنحة تمؾ الجريمة متكسطة الخطكرة كالتي رصد ليا المشرع عقكبة الجنحة، 
قرينة  فيؿ(2)خؼ كالتي قرر ليا المشرع عقكبة المخالفة.األكتعتبر مخالفة تمؾ الجريمة 

 البراءة تشمؿ كافة ىذه الجرائـ ميما كانت خطكرتيا؟

                                                           
1 - Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit, p.331. 

.36ف الجنائي العاـ، مرجع سابؽ، ص.عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانك  - 2 
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. عمى كافة الجرائـ سكاء كانت جناية أك جنحة أك مخالفة قرينة البراءة طبؽت
جراءات التأديب بالنسبة لممكظفيف إكمثمما يسرم في الدعكل الجزائية يسرم أيضا في 

بالرغـ مف أف ىناؾ مف ينادم بتجميد ىذا ، كسكاء كاف الشخص متيما أك مشتبو فيو
(1)أف ذلؾ غير ممكف. إالالمبدأ بالنسبة لمجرائـ االخطيرة مثؿ التعدم بحمؿ السبلح 

 

بقرينة البراءة  إنمافالعبرة ىنا ليست بمدل جسامة الجريمة أك بكيفية كقكعيا، 
 (2)ارتكابيا.القائمة في حؽ المتيـ كالتي تطبؽ بغض النظرعف نكع الجريمة أك كيفية 

قرينة البراءة معمكؿ بيا ليس في المجاؿ الجزائي فحسب،  فإفبؿ أبعد مف ذلؾ، 
بؿ حتى في العبلقات بيف الخكاص، ففي فرنسا مثبل يمكف ألم شخص التمسؾ بأم 
مادة مف مكاد الدستكر، كما يمكف لو التمسؾ بقرينة البراءة سكاء أماـ القاضي المدني أك 

 (3).اإلدارم
المقدمة ضد المتيـ أك  األدلةعماؿ ىذه القاعدة عمى مدل قكة إكما ال يتكقؼ 

المتحصؿ عمييا. فككف الجريمة متمبسا بيا أك أنو قد صدر اعتراؼ مف المتيـ أك غيره 
 إال. فبل يثبت عكس قرينة البراءة اإلدانةال يحؿ أبدا محؿ الحكـ النيائي ب األدلةمف 

 (4).اإلدانةالحكـ البات ب

 الفرع الثالث
 جراءات الدعكل الجزائيةإمف حيث 

الجزائية في أية جريمة كأيا كانت طبيعتيا.ففي  اتاإلجراءيغطي أصؿ البراءة كؿ 
 تخاذال اإلستدالؿجراءات إال تصمح الشبيات التي تكحي بيا  األدلةمرحمة التحرم كجمع 

حالة إ ال يجكز لقاضي التحقيؽ اإلبتدائيجراءات مقيدة لمحرية، كفي مرحمة التحقيؽ إأية 

                                                           
1- Mohammed Jallal ESSAID, op -  cit, p.84. 

.229نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
3- Hérvé HENRION, la présomption d’innocence, un « droit à… ? », op.cit, p.1049. 
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حالة، كفي مرحمة المحاكمة تكفرت أدلة تكفي لئل إال إذاالمحكمة المختصة  إلىالدعكل 
، كينبغي استكم اإذإالاإلدانةال يجكز الحكـ ب  الاتكافر اليقيف القضائي عمى سبيؿ الجـز

 (1)ألصؿ البراءة تفسير الشؾ لمصمحة المتيـ.
ستبعدكا تطبيؽ قاعدة البراءة إكربكنييو  ستاذاألأف بعض الفقياء كعمى رأسيـ  إال
كحجتيـ في ذلؾ أنو مف الناحية العممية ال يمكف  اإلبتدائيية في مرحمة التحقيؽ األصم

أك البراءة طالما أف  اإلدانةسكاء ب احكـ في ىذه المرحمة مسبقلقاضي التحقيؽ أف ي
طار قانكني محايد ال يعترؼ بقرينة البراءة إفاقترحكا  ،ئمةجراءات الدعكل الجنائية قاإ

كتمؾ التي صرحت  ابنذاإلكال بقرينة  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكما جاءت في 
طار اإلبيا المدرسة الكضعية بزعامة فييرم كلكمبركزك اتجاه المجرميف الخطيريف. كىذا 

 (2)الكقت. القانكني المحايد يحمي المتيـ كالمجتمع في نفس
 أيضا مرحمة التحقيؽ تخصأف أغمب الفقياء يركف أف قرينة البراءة يجب أف  إال

أف  إالالجزائية المتعمقة بالجريمة أم كانت طبيعتيا،  اتاإلجراءفتطبؽ عمى كؿ 
أخرل في قكة كأىمية النتائج المترتبة عمى قرينة البراءة،  إلىختبلؼ يظير مف مرحمة اإل
في بداية  ثقبلأف أىمية قرينة البراءة في حماية الحرية الفردية لممتيـ تككف أكثر  إذ

أيف يتـ  اإلبتدائيت كمرحمة التحقيؽ اإلستدالالالجزائية في مرحمة جمع  اتاإلجراء
 (3)جراءات معينة كالتفتيش كالحبس المؤقت كالتكقبؼ لمنظر.إالمساس بحرية المتيـ ب

 األدلةالبحث عف ىي قاضي التحقيؽ  ميمة فإفة، نظريكما أنو مف الناحيةال
بانتفاء األمر ما :إيفاألمر خذ أحد تعداد الدعكل لعرضيا عمى قضاة الحكـ، كعميو فيك يا  ك 

بالنسبة لقرينة البراءة  الاشكإفيخمى سبيؿ المحبكس مؤقتا كعندئذ ال يطرح كجو الدعكل 
 حتما. اإلتياـأماـ محكمة الجنح كعندئذ يخمؽ قرينة  اإلحالةما أف يتخذ أمر با  ك 

                                                           

.229مركؾ ، مرجع سابؽ، ص.نصر الديف  - 1 
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أف خطر  غير، األخرلأف ىذا ال يعني عدـ أىمية قرينة البراءة في المراحؿ  إال
مف غيرىا.  لئلجراءات الجزائيةى األكلفي المراحؿ  الاالمساس بالحرية الفردية أكثر احتم

ية لدل األصميجب محاربة ىذه القرينة بقرينة معاكسة كالمتمثمة في قرينة البراءة  لذا
المتيـ كىذا حتى ال يتأثر قضاة المكضكع معنكيا بحكـ مسبؽ صادر عف قاضي 

 (1)التحقيؽ.
كما ثار التساؤؿ حكؿ مدل تأثير الطعف في الحكـ الصادر عف محكمة الدرجة 

بتبلشي قرينة البراءة بمجرد صدكر  نادممف الفقو ي فجانبى عمى قرينة البراءة، األكل
ى، كفي حالة طعف المتيـ في الحكـ يتحمؿ كحده األكلمف محكمة الدرجة  اإلدانةحكـ 
 .إلثباتاعبء 

كالذم نشاطر رأيو، فيرل أف قرينة البراءة ال  األرجحأما الجانب الثاني كىك 
تنقضي بصدكر حكـ  إنماى، كلاألمف محكمة الدرجة  اإلدانةتنقضي بمجرد صدكر حكـ 

، ىذا ما يفسر كجكد مبدأ التقاضي (2)كؿ طرؽ الطعف القانكنية استنفاذنيائي بات بعد 
 عمى درجتيف تصحيحا لمخطأ الذم قد يقع فيو قاضي الدرجة األكلى.

 المبحث الثاني
 المترتبة عمى قرينة البراءة اآلثار

البراءة مف بيف أىـ ضمانات المحاكمة العادلة، فيي تمنع عمى أم شخص  فتراضاف إ
لـ يصدر ضده حكـ  إنسافسناد التيمة ألم إمف أشخاص السمطة العمكمية بما فييـ القضاة 

عند رفض طمب التعكيض عف الحبس المؤقت بحجة أف الحكـ الصادر  األمر، ككذلؾ اإلدانةب
 شككؾ التي تحـك حكلو.بالبراءة في حقو ال يبعد تماما ال

ألقت عمى عاتؽ النيابة العامة عبء  إذقرينة البراءة الحؽ في الدليؿ  تدعـ
كتضمف لممتيـ في آف كاحد الحؽ في تقديـ الدليؿ المضاد بؿ ككذلؾ  (األكؿ)المطمب تقديمو

                                                           
 .26ناصرزكركرك ، مرجع سابؽ، ص. -1
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أما  .)المطمب الثاني(الحؽ في الصمت كأكثر مف ذلؾ، حقو في عدـ تقديـ الدليؿ ضد نفسو
السمطة التقديرية تعكد لمقاضي كلقناعتو الشخصية كفي حالة الشؾ  فإفبالنسبة لتقدير الدليؿ 

كؿ ذلؾ  )المطمب الثالث((1)ف كاف محبكساإطبلؽ صراحو إكجب التصريح ببراءة المتيـ أك 
 مراعاة لمحرية الشخصية لممتيـ )المطمب الرابع(.

 األكؿ المطمب
 عمى النيابة العامة لثباتاعبء  إلقاء

الدليؿ عمى صحة ما يدعيو كيسمى التكميؼ  إقامةتكميؼ المدعي ب إلثباتايقصد بعبء 
ثقيبل ألف  اأمر  إلثباتاكما أف التكميؼ ب.عبئا ألنو حمؿ ثقيؿ ينكه بو مف يمقى عميو إلثباتاب

كيرجع  .يدعيوقناع القاضي بصدؽ ما إمف كمؼ بو قد ال يككف مالكا لمكسائؿ التي يتمكف بيا 
 .(2)احتراـ الكضع الظاىر كبراءة الذمة إلىالفمسفي ليذه القاعدة  األساس

بحيث أف في الخصكمة المدنية  نظيرتيا في المجاؿ المدنيالجزائية عف  اتاإلجراءتختمف
عمى المدعي كال يحرؾ المدعى عميو ساكنا طالما لـ يقدـ الدليؿ ضده، أما  إلثباتايقع عبء 

 . إليونتائج ما يتكصؿ في القاضي فينتظر فقط 
يجاد العناصر إالقاضي يساىـ في  فإففي المحاكمة الجزائية،  األمربخبلؼ ما عميو 

يتمتع بقرينة  تبرير تصرفاتو خاصة كأنو إالالتي سيبني عمييا اقتناعو، كما عمى المتيـ 
 األىميةالدليؿ يخضع لتسمسؿ معيف مف  فإفالبراءة. كمف جية أخرل، ففي المجاؿ المدني 

يمكف لمقاضي أف يبني عقيدتو عمى مجرد قرينة أك  إذبعكس المجاؿ الجزائي،  (3)إلثباتاكقكة 
ف كاف عبء اإلثبات في الدعكل (4)تصريح لشاىد ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ. كا 

                                                           
1 - André HUET, Renée KOERING JOULIN, droit pénal international, P.U.F, Paris, 
2005, p.295. 

، دار اليبلؿ لمخدمات االعبلمية، د.ب.ف، ثبات في المكاد الجزائيةإلاالعربي الشحط عبد القادر، نبيؿ صقر،  -2
 .68، ص.2004

في المكاد المدنية، فانو ال يمكف استبعاد الدليؿ الرسمي مثبل بالشيادة أك بمجرد قرينة معينة، عكس ما ىك عميو  -3
 كاد الجزائية أيف يمكف لمقاضي بناء عقيدتو عمى أم دليؿ مقدـ أمامو.األمر في الم

4-Bernard BOULOC, Haritini MATSOPOULOU, droit pénal général et procedure pénale, 
15éme édition, Dalloz, 2004, p.p.201- 202. 
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العمكمية يقع عمى النيابة العامة كقاعدة )الفرع األكؿ( إال أف ىناؾ استثناءات كاردة عمييا 
 كالتي تعد تأكيدا لؤلصؿ)الفرع الثاني(.

 األكؿ الفرع
 في الثبات الجنائي القػاعػػدة العػامة

 إليوية في ىذا المجاؿ ىي قرينة البراءة كالتي مفادىا كما ىك مشار األساسف القاعدة إ
. كنظرا لكجكد اإلدانةأعبله أف كؿ شخص يعتبر بريئا ما لـ يصدر ضده حكـ قضائي نيائي ب

ثبات الجريمة كالمسؤكلية عنيا ىي مف اختصاص النيابة العامة باعتبارىا إفإنىذه القرينة، 
أف البينة  في القانكف المدني األمركما ىك عميو  الجنائي إلثباتاف القاعدة في ؤلإتيامسمطة 

 لكف ألسباب مختمفة.  دعىإعمى مف 
عمى النيابة العامة أك الضحية  إلثباتاالجزائية يمقي عبء  اتاإلجراءكاف قانكف  اإذف

التي  القاعدة الشييرةعدـ مساكاة أطراؼ الدعكل العمكمية كالذم تفرضو  إلىفذلؾ يرجع 
العامة بصفتيا ممثمة المجتمع كؿ  فممنيابة..."إدانتو" المتيـ برمء حتى تثبت مفادىا أف

  (1)دانة المتيـ المحمي بأصؿ البراءة.إثبات إالسمطات التي تمكنيا مف 
يسيرة نكعا ما بالمقارنة مع المتيـ، ككنيا في  إلثباتاميمة النيابة في  فإفكفي الحقيقة، 

يا تستعيف بقاضي التحقيؽ في مرحمة التحقيؽ كالذم يعمؿ جاىدا فإنبالدليؿ،  اإلتيافسبيؿ 
ستجكاب في جمسة إبالنسبة لقاضي الحكـ الذم يجرم  األمرالحقيقة ككذلؾ  إلىلمكصكؿ 
 (2)المحاكمة.

أف تثبت جميع الكقائع المتطمبة لكقكع الجريمة كمسؤكلية  اإلتياـعمى سمطة  وفإنىكذا ك 
الضرر كخطأ المتيـ كعبلقة السببية  كجكد كما أف عمى الطرؼ المدني أف يثبت المتيـ عنيا

 (3)لمحصكؿ عمى التعكيض.
                                                           

1- Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit, p.443 ;- Philippe CONTE, Patrick 
MAISTRE DU CHAMBON, op.cit, p.23 
2-Patrick MAISTRE DU CHAMBON, op.cit, p.27. 
3- Jacques BORRICAND, Anne-Marie SIMON, Droit pénal et procédure pénale, 7éme 
édition, Dalloz, Paris, 2010, p.296. 
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ىذه القاعدة لصيقة بشخص المتيـ كلك اعترؼ بارتكاب الجريمة كىك ما أكدتو تظؿ 
يترؾ  لثباتاشأنو كشأف جميع عناصر  العتراؼ" :بنصيا عمى ؽ إ جمف  382المادة 

البراءة في المعترؼ ما لـ  إفتراضبالجريمة ال ييدـ  اإلعتراؼألف  لحرية تقدير القاضي"
 يصدر بذلؾ حكـ قضائي لو قكة الشيء المقضي فيو.

فرصة العدكؿ عنو دكف أف يمتـز  أماموالتزاؿ  إذاعتراؼ المتيـ قرينة البراءة  فبل يسقط
الذم تـ  اإلعتراؼبحؽ المحكمة في تقدير  اإلخبلؿثبات براءتو بالدليؿ. كؿ ىذا دكف إب

 األخيرفقط باعتبار ىذا  اإلعتراؼكما يمكف لمقاضي أف يعتمد عمى جزء مف  (1)العدكؿ عنو.
ال  اإلعتراؼقاببل لمتجزئة في المسائؿ الجزائية بخبلؼ المكاد المدنية، كالسبب في ذلؾ أف 

مف المتابعة الجزائية لحماية غيره أك يمكف لمشخص أف يتحمؿ ما ينتج  إذيؤكد صحة الكقائع، 
كقائع أخرل أخطر مف تمؾ التي  إلىلتحقيؽ ىدؼ معيف أك لتضميؿ العدالة لكي ال تتكصؿ 

 (2)يمكف أف ينتج مف شخص مصاب بخمؿ عقمي. اإلعتراؼأف  إلىضافة إاليتابع مف أجميا، ب
قاعدة عامة عمى جميع الجرائـ كجميع المتيميف كلدل جميع المحاكـ، كال كإلثباتاء بع يسرم

أم طريؽ لـ يقره العمـ عمى سبيؿ اليقيف كاستعماؿ الطرؽ غير  إلىإلثباتالتجاء في اإليجكز 
نتياؾ إالمشركعة مثؿ التنكيـ المغناطيسي أك جياز كشؼ الكذب ألف استخداـ ىذه الكسائؿ فيو 

 (3).كحرمة حياتو الخاصة اإلنسافتو كتتعارض مع حقكؽ ككرام اإلنسافآلدمية 
في القانكف  األمرفي القانكف الجنائي يختمؼ مما عميو  إلثباتاعبء  فإفلكف ميما يكف 

المدني ككف أف القاعدة السائدة في المسائؿ المدنية ىي المساكاة المطمقة بيف طرفي الخصكمة بمعنى 
فيما بينيما بذات الكسائؿ المرسكمة في القانكف بينما القاضي  إلثباتايتقاسماف عبء  الطرفاف أف

 (4).ستثنائية في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـإبصفة  إالالحقيقة  إلثباتال يتدخؿ  إذيمتـز الحياد 

                                                           
، رسالة ماجستير، اء التحقيؽ االبتدائي في ظؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمضمانات المتيـ أثنمميكة درياد،  -1

 . 37ص.، 2001جامعة الجزائر، 
2- Bernard BOULOC, Haritini MATSOPOULOU, op.cit, p.211. 

، 1998األردف، ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، مبادئ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائيةممدكح خميؿ البحر،  -3
 .172 -171ص.ص.

، منشأة المعارؼ، االسكندرية، االثبات الجنائي في ضكء القضاء كالفقو. النظرية كالتطبيؽعبد الحميد الشكاربي،  -4
 .40، ص.1996
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يداع شككل إخاصة في حالة المدعي المدني تبعا ك أصبل  اإلتياـكتبعا لذلؾ فعمى سمطة 
ثبات تكافر جميع أركاف إ، ؽ إ ج 62ك 63مصحكبة بادعاء مدني طبقا لنص المادتيف 

كيجب عمى النيابة أف تثبت كؿ العناصر المككنة لمجريمة سكاء كانت ىذه (1).الجريمة
كيرتكز  العناصر عامة أك خاصة، كما يجب عمييا أف تيدـ كؿ عناصر قرينة البراءة.

الجزائية عمى ثبلثة عناصر لتأكيد التيمة عمى المتيـ كىي العنصر الشرعي في المسائؿ إلثباتا
 (2)كالعنصر المادم كالعنصر المعنكم.

 عناصر الركف المادم:  لثباتبالنسبة  -/1
كالمدعي المدني أيا ما كانت  اإلتياـسمطة ثبات ىذا الركف عمى كؿ مف إيقع عبء 

ثبات إاإلتيامثبات كجكد الضرر. كيجب عمى سمطة إطبيعة الجريمة. كعمى المدعي المدني 
ثبات كؿ العناصر المادية كالسمبية إأم عنصر يتكقؼ عمى تخمفو عدـ قياـ الجريمة. فعمييا

 (3).حتى كلك كانت محددة طالما لـ يكجد نص مخالؼ
في ىذا المقاـ ىك أف الجريمة قد تككف تامة كما يمكف أف تقؼ  إليواإلشارةكما تجدر 

ثبات إكذلؾ ب األركافثبات كافة إاإلتيامكانت تامة يجب عمى سمطة  اإذف. (4)الشركع عند حد
عمى الحؽ أك المصمحة التي يحمييا قانكف العقكبات. كمثاؿ ذلؾ  اإلعتداءكقكع النتيجة بمعنى 

                                                           
، 2007، دار الخمدكنية، الجزائر، أركاف الجريمة كطرؽ إثباتيا في قانكف العقكبات الجزائرمبمعميات ابراىيـ،  -1

 .146ص.
2- Jacques Borricand, Anne-Marie Simon, op.cit, p.297 ;  - Bernard BOULOC, Haritini 
MATSOPOULOU, op.cit, p.203 ;  - Patrick Maistre DU CHAMBON, op.cit, p.25 ;  - 
Rachid LEMOUDAA, op.cit, p.22. 

. كقد 21ك في نفس المعنى انظر ناصر زكركرك، مرجع سابؽ، ص. 41عبد الحميد الشكاربي، مرجعسابؽ، ص -3
عندما قررت   :  22979تحت رقـ 24/12/1981اتجيت المحكمة العميا في ىذا المسار بمكجب القرار المؤرخ في 

المتيـ كالضرر الناتج عنيا مباشرة لمطرؼ " يعتبر مطابقا لمقانكف الحكـ الذم يبيف أركاف الجريمة المرتكبة مف طرؼ 
 .              75المدني كالعبلقة السببية بيف الجريمة كالضرر"، ذكره بمعميات ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص.

مف ؽ ع بأنو كؿ محاكلة أك بدء في تنفيذ الفعؿ أك أفعاؿ ال لبس فييا  30عرؼ المشرع الشركع في المادة  -4
ال نتيجة إلى ارتكاب الجريمة إذا لـ يكقؼ أك يخب أثرىا إجنحة يؤدم أك تؤدم مباشرة  بغرض ارتكاب جناية أك

لظركؼ مستقمة عف ارادة مرتكبيا حتى ك لك لـ يمكف بمكغ اليدؼ المقصكد بسبب ظرؼ مادم يجيمو مرتكبيا، انظر 
 . 252عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف العقكبات...مرجع سابؽ، ص.
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في جريمة القتؿ أك المرض أك العجز في جريمتي الضرب كالجرح، أك نزع الحيازة في  الكفاة
 السرقة.
كىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا حيف قرر كجكب بياف أركاف الجريمة في  

أف  اإلستئناؼكذلؾ بالقكؿ" مف المستقر أنو يجب عمى قضاة  اإلدانةالحكـ القاضي ب
اليستظيركا في قرارتيـ أركاف الجريمة المستكجبة لمعقكبة كالنصكص القانكنية المطبقة عمييا ك   ا 

 .كاف قرارىـ باطبل"

أنو يشترط لصحة الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات  قضاءأنو" مف المستقر قضتبكما
في الدعكل العمكمية أف يككف مبنيا عمى سؤاؿ يتضمف كافة أركاف الجريمة بصفة كاضحة 

الكغير متشعبة ك   (1)ترتب عمى ذلؾ النقض كالبطبلف ". ا 
ف رابطة السببية بيف الخطأ كالكفاة الناتجة عنو عنصر أساسي إقضت في قرار آخر:" ك 

في القرار القاضي بالتعكيض بشكؿ كاضح لتحديد كصؼ الجريمة ال بد مف تكافره كاستظياره 
 377الخمس المنصكص عمييا في المادة  األحداثال يكفي مجرد سرد  إذكمسؤكلية فاعميا 

 (2).مف قانكف العقكبات لمحكـ عمى المتيـ"

ذك  بياف البدئ في التنفيذ  اإلتياـو يجب عمى سمطة فإنبجريمة شركع فييا  اإلتياـكاف  اا 
مف  20ككؿ ذلؾ طبقا لممادة  (3).عداد لمجريمةكالذم يتميز بو الشركع عف المراحؿ السابقة لئل

 .قانكف العقكبات

تطبيقا ليذه القاعدة بأف المراحؿ التي تمر بيا الجريمة كما يمي:" تمر الجريمة قد قضي ك 
تماميا كتحقيقيا. كالقاعدة العامة أف إإلىبعدة مراحؿ : فمف التفكير كالتحضير كالبدء في التنفيذ 

مجرد العـز عمى ارتكاب الجريمة كالقياـ بعمؿ تحضيرم ليا ال يعد محاكلة يعاقب عمييا 
قترافيا حتى كلك إعدة أسباب منيا تشجيع الفاعؿ لمعدكؿ عف الجريمة التي عـز عمى القانكف ل

بعد التحضير ليا. كمع ذلؾ رأل المشرع تجريـ مجرد التصميـ عمى ارتكاب بعض الجرائـ 

                                                           

.255مرجع سابؽ، ص. نصر الديف مركؾ، - 1 
، ذكره بمعميات ابراىيـ، مرجع سابؽ، 6641في الطعف رقـ  19/10/1971قرار الغرفة الجنائية المؤرخ في  -2

 .147ص.
.41ص. ،عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ - 3 
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عداد ليا باعتبارىا جرائـ مستقمة قائمة بذاتيا كما ىك الشأف بالنسبة لجريمة تككيف جمعية اإلك 
 (1)."مف قانكف العقكبات 865كص عمييا في المادة شرار المنصاأل

كقد كضعت المحكمة العميا العناصر الكاجب تكافرىا لمشركعكالتي يقع عمى عاتؽ النيابة 
مف  يستفاد...مف قانكف العقكبات عمى  20ثباتيا كذلؾ حيف قررت " تنص المادة إالعامة 

 صريح النص أنو يشترط لتحقؽ المحاكلة في جناية ما تكافر العناصر التالية:
 : الشركع أك البدء في تنفيذ الجناية.األكؿالعنصر 

 الفاعؿ. إرادةالعنصر الثاني: كقؼ التنفيذ أك خيبة أثره بغير 
ارتكاب الجريمة مع العمـ  إلىالفاعؿ  إرادةتجاه إالعنصر الثالث: القصد الجنائي أم 

 (2)بعناصرىا القانكنية."
أف تثبت الكاقعة الرئيسية المككنة  اإلتياـو عمى سمطة فإن، اإلشتراؾكذلؾ في حالة 

 33ك 38طبقا لممكاد (3)المنصكص عمييا قانكنا اإلشتراؾلمجريمة كالقصد الجنائي كأحد أفعاؿ 
 مف قانكف العقكبات. 34ك 32ك

ي كالفاعؿ مع غيره األصمالمكاد بخصكص التفرقة بيف الفاعؿ تطبيقا ليذه كقضي 
كالشريؾ بما يمي:" قد  تقع الجريمة مف شخص كاحد فيسمى فاعبل أصميا ليا. كقد تقع مف 

فيعتبر كؿ كاحد منيـ فاعبل ليا مع  .عدة أشخاص يساىمكف جميعا كبصفة مباشرة في اقترافيا
نجازىا كذلؾ إغيره. كقد يساىـ الجناة في تحقيؽ الجريمة فيقـك بعضيـ بدكر أساسي في 

                                                           
بمجرد أف تبدأ في ك قد حاكؿ جانب مف الفقو تبرير ذلؾ بحماية النظاـ العاـ الذم يستكجب ردع اإلرادة اإلجرامية  -1

الحركة ك قبؿ أف تسبب أضرار ليس مف السيؿ تداركيا لكف بالرغـ مف صحة ىذه النظرة إال أنيا ليست مطمقة إذ 
ىناؾ مف األفكار التي ال يمكف المعاقبة عمييا بمجرد كجكد كضعية خطيرة أك أم امتناع فيو مساس بقرينة البراءة 

 Soliman ABDELMONEIM, op.cit, p.142يؿ انظر: المفترضة في اإلنساف. لمزيد مف التفص
المجمة القضائية لممحكمة العميا  34777مف الغرفة الجنائية األكلى في الطعف رقـ  29/5/1984قرار صادر يـك  -2

 .257أشار إليو نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص. 294ص. 1989السنة  1العدد 
 .21ك في نفس السياؽ انظر ناصر زكركرك، مرجع سابؽ، ص. 41عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ، ص. -3
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كف بأعماؿ ثانكية فحسب كيساىمكف بصفة غير اآلخر بارتكابيـ الفعؿ المادم ليا بينما يقـك 
 (1)."اءكف شركاآلخر كف فاعميف مع غيرىـ ك األكلمباشرة في تحقيقيا فيعتبر 

ي بأنو" تستمـز المساىمة المباشرة مف األصمقضي في شأف المساىمة الجنائية لمفاعؿ كما
قضى بأف  . لذلؾاألقؿالجناة أف يقـك كؿ كاحد منيـ بتنفيذ الجريمة بأكمميا أك جزء منيا عمى 

المتيميف الذيف صممكا العـز عمى قتؿ المجني عمييا كحضركا لذلؾ كؿ الكسائؿ الرتكاب 
الجريمة ثـ قامكا بتنفيذىا بأنفسيـ يعتبركف فاعميف أصمييف لجناية القتؿ العمد مع سبؽ 

 (2)صرار ال مجرد شركاء".اإل
ا أك سمبيا إيجابيي سكاء كاف اإلجرامثبات السمكؾ إإلىاإلتيامقد يحدث أف تصؿ سمطة 

لذلؾ يطرح السؤاؿ ىؿ يجب معرفة  اإلسنادأك ما يعرؼ ب اإلتياـلكنيا ال تجد شخصا تكجو لو 
 مرتكب الجريمة كتحديد ىكيتو القانكنية حتى تسند لو الجريمة؟ 

أجابت محكمة النقض الفرنسية عف ىذا التساؤؿ في قرارىا الصادر بتاريخ 
كقضت  ،بتكقؼ سيارة عمى الرصيؼ كالذم يشكؿ فعبل مخالفا لمقانكفالمتعمؽ  83/04/8868

في مثؿ  اإلسنادفإني.كعميو، األصمبككف الشخص الذم أكقؼ ىذه السيارة قد ال يككف مالكيا 
و عمى فإناإلسنادمكانية إىذه الحالة قد يككف فعبل مف أفعاؿ المشاركة.أما في حالة عدـ 

 (3).بانتفاء كجو الدعكلقاضي التحقيؽ أف يصدر أمرا 
جابة إف إبأنو "  35/88/8874كقد قضت المحكمة العميا بمكجب القرار الصادر بتاريخ 

 204يجاب عمى سؤاؿ رئيسي يتضمف كممة "مذنب" كفقا ألحكاـ المادة اإلمحكمة الجنايات ب
دانة المتيـ كعدـ تكافر حالة الدفاع الشرعي لديو أك أم فعؿ مف إلدليؿ عمى  ؽ إ جمف 

 المبررة". األفعاؿ

                                                           
أشار إليو بمعميات ابراىيـ، ، 80535مف الغرفة الجنائية األكلى في الطعف رقـ  22/5/1990قرار صادر يـك  -1

 .79مرجع سابؽ، ص.
 .78أشار إليو بمعميات ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص. .الغرفة الجنائية األكلى29/4/1990نقض جنائي  -2

3 - Mohammed jallal ESSAID, op.cit, p.120 ; 
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كما قضي أيضا أنو"قد تتطمب الجريمة لتحقيقيا صفة معينة في مرتكبيا كصفة المكظؼ 
العمكمية كعندئذ يجب بيانيا في السؤاؿ المتعمؽ  األمكاؿأك مف في حكمو في كاقعة اختبلس 

 .(1)البطبلف"تحت طائمة  اإلدانةب
 األركافجانب  إلى،ثباتإاإلتيامو يقع عمى عاتؽ سمطة فإنففي مثؿ ىذه الجرائـ كغيرىا  
قارب كعنصر الصفة في جرائـ الماؿ األضافية كعنصر الصمة في جرائـ اإل العناصر ،العادية
الالعاـ ك   كانت المتابعة في غير محميا. ا 

الثبلثة الشرعي كالمادم كالمعنكم،  األركافىذا بالنسبة لمجرائـ العادية التي تقـك عمى 
جرامية خاصة إضافية، كالتي تضفي عمى الفعؿ صبغة إأما الجرائـ التي تفترض قياـ عناصر 

فقد قضى في ىذا الخصكص بأنو" يعتبر ركنا مف أركاف الجريمة العنصر الذم يشترط تكافره 
أركاف الجريمة كيشدد عقكبتيا، كبناءا  إلىنما يعد ظرفا مشددا العنصرالذم يضاؼ لتحقيقيا بي

 .عمى ىذه القاعدة يعتبر العمد في جناية القتؿ البسيط ركنا مككنا ليا ال ظرفا مشددا فييا" 
ضافية يقع عمى عاتؽ النيابة إالتقميدية الثبلثة مف عناصر  األركافف كؿ ما زاد عف إذ

ىك  األصكؿقتؿ " ع بالقكؿ ؽ 347فمثبل جرائـ الصمة المنصكص عمييا في المادة ، (2)ثباتوإ
كقد قضى بخصكص ىذه المادة أنو ."الشرعييف األصكؿـ أك أم مف األب أك األزىاؽ ركح إ

 األسئمةقفاؿ باب المرافعة يتمك إ"متى اشترط القانكف أف رئيس محكمة الجنايات عند 
. كما أنو يككف كؿ ظرؼ مشدد اإلحالةالمكضكعة كيضع سؤاؿ عف كؿ كاقعة في منطكؽ 

بغير  األسئمةف طرح أقتضاء كؿ عذر صار التمسؾ بو محؿ سؤاؿ مستقؿ كمتميز. ك اإلكعند 
أف السؤاؿ  األسئمةكاف مف الثابت مف كرقة  اإذالشكؿ المنصكص عميو يعتبر مخالفا لمقانكف، 

طرح بصفة غير قانكنية ألنو تضمف فعؿ الشركع في القتؿ العمدم كالظرؼ المشدد  األكؿ
ية األساسكالمتمثؿ في ككف المجني عميو ىك أب المتيـ كما لـ يتضمف ىذا السؤاؿ العناصر 

و لذلؾ فقد بني ىذا الحكـ عمى سؤاؿ متشعب لشمكلو فعؿ فإنؽ ع  20لممحاكلة طبقا لممادة 
محاكلة القتؿ ككذلؾ الظركؼ المشددة ليا المتمثمة في صمة القرابة لككف الجريمة المتمثؿ في 

                                                           
نصر الديف  أشار إليو الدكتكر 33184مف الغرفة الجنائية األكلى في الطعف رقـ  76/1983نقض جنائي ليـك  -1

 .261مركؾ، مرجع سابؽ، ص.
 .262ذكره الدكتكر نصر الديف مركؾ في المرجع السابؽ، ص. 18/4/1984نقض جنائي ليـك  -2
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المجني عميو ىك أب المتيـ كذلؾ يككف نعي الطاعف مؤسسا، كأف الحكـ المبني عمى سؤاؿ 
 (1)فاسد يترتب عميو البطبلف".

 األبعتبرت المحكمة العميا في ىذا القرار صفة إكقد عمؽ الفقو عمى ىذا القرار بالقكؿ: 
النص  إلىأنو بالرجكع  إالمستقبل  الاظرفا مشددا لمعقكبة يتطمب سؤ  األصكؿفي جريمة قتؿ 

المعتبر كجريمة  األصكؿالمشرع فرؽ بيف القتؿ المقترف بظركؼ التشديد كقتؿ  فإفالقانكني 
مف نكع خاص يتطمب قياميا أف تككف الضحية مف أحد أصكؿ الجاني، فصفة الضحية 

سؤاؿ كاحد عمى المحمفيف  إلقاءو يكفي فإنال ظرؼ مشدد ليا، كلذلؾ  عنصر أساسي لمجريمة
 (2)بكية بيف المتيـ كالضحية.األيضـ عناصر الجريمة بما فييا العبلقة 

التعرؼ عمى اليكية القانكنية لممتيـ حتى يسند لو  كجكب حكؿ مدلجدؿ فقيي قد ثار ك 
تبعو في ذلؾ أغمب الفقو ك  يرلفقط؟ي أك يكفي التعرؼ عمى ىكيتو الطبيعية اإلجرامالفعؿ 

القضائي أنو يكفي معرفة اليكية الطبيعية لممجـر حتى تقـك متابعة ضده ألنو مف  اإلجتياد
فبلت المجرميف مف العقاب نتيجة عدـ التعرؼ عمى ىكيتيـ القانكنية أك إغير المنطؽ 

 .ةاإلداري
ثبات إريمة مف أجؿ ستحضار جسـ الجإىؿ يجب عمى النيابة العامة  كمف جانب آخر

كجكدىا؟يتعرض القضاء الجزائرم ليذه المسأػمة فيما حسمتيا محكمة النقض الفرنسية التي 
مف شخص آخر ال  ياقضت بكفاية اعتراؼ المتيـ لثبكت الجريمة كأف مجرد التبميغ عن

 (3).يكفي
ثبات إثمة سؤاؿ آخر يفرض نفسو في ىذا المقاـ ىك ىؿ يجب  ،ما سبؽ إلىضافة إالب
ا أك سمبيا، إيجابيي قد يككف اإلجرامي حتى كلك كاف سمبيا؟ ذلؾ أف السمكؾ اإلجرامالنشاط 

رضاع طفميا حتى إـ عف األعف عمؿ يفرضو القانكف، كامتناع  اإلمتناعحيث يتككف مف 
عف دفع النفقة  اإلمتناعمتناع الشخص عف تقديـ يد المساعدة لشخص في خطر أك إييمؾ أك 

                                                           
، المجمة القضائية لممحكمة العميا لسنة 29/5/1984القرار الصادر عف الغرفة الجنائية لممحكمة العميا بتاريخ  -1
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كغيرىا ىؿ تصمح مثؿ ىذه الكقائع السمبية أف تككف مكضكعا  حاالتالالغذائية، ففي ىذه 
 (1)؟ئلثباتل

ال يمكف ليا  اإلتياـالقكؿ أف سمطة  إلىجابة عمى ىذا السؤاؿ، ذىب جانب مف الفقو إ
. كبالتالي يتحكؿ في ىذه إلثباتاالدليؿ عمى الكقائع السمبية المحضة بسبب صعكبة ىذا  إقامة

ثبات كجكد كقائع ا  األخير مف النيابة كيقع عمى عاتؽ المتيـ، كعمى ىذا  إلثباتاالحالة عبء 
ة تنفي النشاط السمبي كأحسف مثاؿ تطبيقي لكجية النظر ىذه ىك جريمة التشرد إيجابي

يثبت أف ؽ ع، ففي مثؿ ىذه الجريمة يجب عمى المتيـ أف  885المنصكص عمييا في المادة 
ثباتيا مف جانب إلو مسكنا مستقرا، كذلؾ ألف كاقعة عدـ كجكد مسكف مستقر ليس مف السيؿ 

 النيابة العامة.

غير أف ىذا الرأم منتقد مف غالبية الفقياء، ألنو مناؼ لقرينة البراءة، كمف ثـ كجب 
لممتيـ في  ستمرالمثبات النـك دائماإة المضادة كيجابياإلثبات الكاقعة إعمى النيابة العامة 

 (2)الطريؽ العمكمي مع التعطؿ عف العمؿ.
 الركف المعنكم لثباتبالنسبة  -/2

دل مؤلفاتو عؿ أنو:" ذلؾ الجانب إحعبد اهلل سميماف الركف المعنكم في  ستاذاألعرؼ 
الشخصي أك النفسي لمجريمة، فبل تقـك الجريمة بمجرد قياـ الكاقعة المادية التي تخضع لنص 

رتباطا معنكيا أك أدبيا، إفاعميا كترتبط بيا  إرادةالتجريـ، بؿ ال بد أف تصدر ىذه الكاقعة عف 
دبية التي تربط بيف األك العبلقة أفسية فالركف المعنكم ىك ىذه الرابطة المعنكية أك الصمة الن

(3)الفاعؿ". رادةماديات الجريمة كنفسية فاعميا، بحيث يمكف أف يقاؿ بأف الفعؿ ىك نتيجة إل
 

ضافة اإليجب ب إنمامف جانبو،  اإلمتناعثبات الفعؿ ك إدانة المتيـ مجرد ال يكفي إلكعميو،
 (4).رادتوإكاف بمحض  اإلمتناعثبات أف ىذا الفعؿ أك إذلؾ  إلى

                                                           
 .254نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص. -1

.254المرجع السابؽ، ص. - 2 
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بالمقارنة مع  إلثباتافي  األركافثبات القصد الجنائييك أصعب إكمف المتفؽ عميو، أف 
التعرؼ يمكف صعب جدا كال  إلثباتاألف القصد كالنية أكامر داخمية مما يجعؿ  األخرلاألركان
 .عف ىذا القصد الكشؼمف خبلؿ المظاىر الخارجية التي مف شأنيا  إالعميو 

حتراما لمبدأ إاإلتيامثبات القصد الجنائي يقع عمى سمطة إأف  أيضا عميوكمف المتفؽ 
ية لممتيـ لذا يجب عمييا مثبل في جريمة القتؿ أف تثبت أف القصد الجنائي كاف األصمالبراءة 
 (1).ذلؾرادتو اتجيت نحك إجراميا كأف إأف الجاني كاف يعمـ بارتكابو فعبل  إذمتكفرا 

زىاؽ الركح إكفي بعض الجرائـ يتطمب القانكف نكعا خاصا مف القصد كمف أمثمة ذلكنية 
كنية التممؾ في جريمة السرقة. ففي ىذيف الفرضيف كفي كؿ الجرائـ  مالقتؿ العمدجريمة في 

نتيجة  إلىأف تثبت أف الجاني كاف يريد الكصكؿ  اإلتياـذات النتيجة، ينبغي عمى سمطة 
 نص القانكف.جرامية محددة بإ

ىذا كيكتسي الركف المعنكم لمجريمة عدة صكر، منيا أنو قد ينطكم عمى قصد الجاني 
كمنيا أنو يككف مجرد خطأ جنائي غير عمدم. كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىك: 

في المتابعة الجنائية أـ ىك مفترض لدل الفاعؿ بمجرد  إلثباتاىؿ أف القصد الجنائي كاجب 
 ي؟ اإلجرامفعمو تحقؽ 

تكفر  إال إذالـ يجب صراحة قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف الفعؿ ال يعتبر جريمة 
القصد الجنائي لدل الفاعؿ. غير أنو لما كاف الركف المعنكم ركنا مف أركاف الجريمة كال تتـ 

بتكافر ىذا الركف، كأنو يعكد لقاضي المكضكع  إالو ال يمكف تجريـ فعؿ المتيـ فإنبدكنو، 
 إقامةا، بؿ ال بد مف إفتراضية مف كقائع القضية كال يمكف أف تفترض اإلجراماستخبلص النية 

 (2)الدليؿ عمييا بصكرة كافية.
كما تجدر مبلحظتو في ىذا المقاـ ىك أف بعض النصكص الكاردة في قانكف العقكبات 

العمد بصكرة صريحة بينما لـ تذكره في جرائـ أخرل كمثاؿ ذكرت في بعض الجرائـ عنصر 
. كما نساف عمدا "إزىاؽ ركح إالقتؿ العمد ىك عقكبات مف أف"  343ذلؾ ما ذكرتو المادة 
كؿ مف أحدث عمدا جركحا لمغير أك ضربو أك عقكبات مف أف"  353نصت عميو المادة 

                                                           

.23سابؽ، ص.ناصر زكركرك، مرجع  - 1 
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عقكبات مف  376. كما نصت عميو المادة "ارتكب أم عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ يعاقب ...
كؿ مف أخفى عمدا أشياء مختمسة أك مبددة أك متحصمة مف جناية أك جنحة في أف" 

 "الخمجمكعيا أك جزء منيا يعاقب...
بينما كردت نصكص أخرل تعاقب عمى أفعاؿ معينة دكف ذكر القصد الجنائي بصكرة 

كؿ مف اختمس شيئا غير مممكؾ لو " عقكبات عمى أف 240المادة  مثؿ ما كرد فيصريحة 
يعاقب ...كؿ مف يخدع بالنص عمى أف"  338" كما جاء في نص المادة يعد سارقا كيعاقب...

 أـ يحاكؿ أف يخدع المتعاقد..."
يتمثؿ فيما ىي الطريقة التي  الاشكإفي صياغتيا  المختمؼ ليذه النصكصتجاه يطرح اإل

 ثبات القصد الجنائي في الجرائـ الكاردة أعبله؟ إيمكف أف تعتمد في 
المبدأ ىك أنو كمما كرد في النص ذكر لمقصد كعنصر مككف لمجريمة كجب عمى سمطة 

الدليؿ عمى  إقامةعمى تكافره حتى تصح المتابعة بالجريمة العمدية. ف إلثباتاأف تقدـ  اإلتياـ
الك  ؼ عميياىذا التكييضفاء الصفة العمدية لمجريمة شرط ضركرم إل تعذرت المتابعة بيذا  ا 

عمى شخص بجريمة القتؿ فقط.  اإلدعاءاإلتيام. كمثاؿ ذلؾ أنو يتعذر عمى سمطة لكصؼا
كقع قصدا كجب تقديـ الدليؿ عمى تكفر  اإذف. (1)فالقتؿ يمكف أف يككف عمدا أك بغير قصد

 القصد لدل الفاعؿ حتى تقـك المتابعة عمى أساس القتؿ العمدم.
أف  اإلتياـأما في الجرائـ التي لـ يرد في النص ذكر لعنصر القصد فيكفي عمى سمطة 

، اإلدانةالمادية التي تنبئ بتكفر القصد لدل الفاعؿ كي تطمب  األفعاؿعمى تكفر  إلثباتاتقدـ 
ية لدل الفاعؿ كيككف المعبر عف القصد الجنائي، فمثبل اإلجرامفالفعؿ المادم ىنا يعكس النية 

السارؽ الذم يضع يده في جيب شخص ما، ىذا الفعؿ في حد ذاتو يعبر بصكرة مادية عف 
بما تقدمو  إالأف تقدـ الدليؿ عمى القصد  اإلتياـدكف حاجة لسمطة في السرقة قصد الفاعؿ 

 (2)مف كقائع تنبئ بو.
بؿ يككف كاجبا أيضا في حالة  فقط ى حالة الجريمة التامةال يقتصرالعنصر المعنكم عم

 .اإلتياـعمى عاتؽ سمطة  يقع إلثباتاعبء  فإفاألخير مجرد الشركعكفي ىذا الفرض 
                                                           

 مف قانكف العقكبات. 288ك  250انظر عمى التكالي المادة  -1
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أك  إرادةثبات تكافر القصد الجنائي كالذم يتمثؿ في إو يجب فإن، اإلشتراؾكذلؾ في حالة 
ثبات أف الشريؾ إاإلتيامنية المشاركة في تحقيؽ الجريمة المرتكبة، كلذا، يقع عمى عاتؽ سمطة 

بت أيضا أف ىذا الشريؾ مع عممو بالكاقعة قد ثفي الجريمة كىك يعمـ بيا كأف ت اإلشتراؾقصد 
عماؿ المجيزة أك المسيمة الرتكاب جريمة محددة في الكاقع بحيث ال يتحقؽ األساعد في 

 (1).رتكب الفاعؿ جريمة مختمفة تماما عف تمؾ التي قصدىا الشريؾإاإذإلشتراكا
و شيء متميز عف القصد فإنعمى ارتكاب الجريمة  (2)أما بالنسبة لمباعث أك الدافع

عف الغرفة  34/88/8870المحكمة العميا في قرارىا المؤرخ في  إليوالجنائي كىذا ما ذىبت 
حيف قررت بأف" الباعث أك الدافع ال تأثير لو عمى  33534 ى في الممؼ رقـاألكلالجزائية 

المسؤكلية الجزائية في جناية القتؿ العمد كال ينبغي قياميا ألنو ال يككف ركنا مف أركانيا ككؿ 
 (3)ما قد يترتب عميو ىك تخفيض العقكبة".

و في فإنثباتو، كمع ذلؾ بإاإلتيامف عمى العقاب، كال تمتـز سمطة إذالباعث بل يؤثر ف
ىذه البكاعث أك الدكافع التي  اإلعتبارقد يأخذ قضاة المكضكع بعيف  ةاإلستثنائيحاالتالبعض 

ما كانت سامية أك شريفة. بمعنى آخر  اإذارتكاب الجريمة كخاصة  إلىحركت المتيـ كدفعتو 
 نبؿ الدافع أك الباعث يمكف أف يككف ظرفا مخففا لمعقاب. فإف

مجاؿ  إلىعمى الممارسة القضائية فحسب، بؿ أنو امتد أيضا  األمرىذا كلـ يقتصر 
التشريع، حيث يمكف أف يصبح الباعث ظرفا مشددا لمعقاب، مثاؿ ذلؾ جريمة خطؼ 

                                                           
؛ في نفس السياؽ، انظر:42عبد الحميد الشكاربي، مرجع سابؽ، ص. -1  

 Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, Bernard BOULOC, procedure pénale, 17éme 
édition, Dalloz, 2000, p.104. 

كىك حسب الدكتكر منصكر رحماني الدافع النفسي لتحقيؽ سمكؾ معيف بالنظر إلى غاية محددة، ففي جريمة القتؿ  -2
العمدم مثبل يككف الغرض إزىاؽ ركح المجني عميو، كقد تككف الغاية تخميص المريض مف آالمو، كالباعث ىك 

الكجيز في قة. كالباعث إما أف يككف نبيبل أك حقيرا. كالقانكف في كؿ األحكاؿ ال يعتد بالباعث. منصكر رحماني، الشف
 .113، دار العمـك لمنشر، عنابة، د. س. ف، صالقانكف الجنائي العاـ

 .267أشار إليو الدكتكر نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص -3



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

115 
 

أف تثبت أف  اإلتياـ، ففي ىذه الفرضية يجب عمى سمطة (1)لمحصكؿ عمى فدية األشخاص
 (2)ى مبمغ مف الماؿ كفدية.اقتراؼ جريمتو ىك الحصكؿ عم إلىالباعث الذم أدل بالمتيـ 

المتيـ (3)ثبات خطأإاإلتيامو يجب عمى سمطة فإنكانت الجريمة غير عمدية،  اإذأما 
كما قد يككف بسبب عدـ  (4)،اإلىماؿقد يككف بسبب الرعكنة أك عدـ التبصر أك  األخيركىذا 

377المكاد  ما جاء في، كىذا األنظمةمراعاة 
378ك (5)

 مف قانكف العقكبات. (6)
فمثبل  اإلىماؿأك  اإلحتياطثبات عدـ إثبات الخطأ غير العمدم فيك يعني إكفيما يتعمؽ ب

أف تثبت أف كفاة المجني عميو كانت نتيجة  اإلتياـفي القتؿ غير العمدم يجب عمى سمطة 
 ىمالو. لعدـ احتياط الفاعؿ أك إل
لمنصكص ا األكصاؼأف تثبت الخطأ بحسب  اإلتياـعمى سمطة كما جرل بو العممف

النيابة أف تثبت ليس فقط الخطأ الذم ارتكبو المتيـ بؿ  عمى إذعمييا في النص التجريمي، 
 إالال يسأؿ  اإلنسافككذلؾ النتيجة الضارة الناجمة عف خطئو. كقد قضي أنو" مف المعمـك أف 

القاضي  اإلتياـمقانكف قرار غرفة لعف النتيجة التي تترتب عمى فعمو لذلؾ يعتبر مطابقا 
محكمة الجنح مف أجؿ القتؿ الخطأ ألنو لـ يقصد  إلىحالة المتيـ إتكييؼ الكاقعة كب إعادةب

نماجرح الضحية كأحرل كأكلى قتميا ك  تدخؿ كشرطي في مشاجرة عامة كقعت بممعب كرة  ا 

                                                           
في  4/2/2014المؤرخ في  14/01كرد النص عمييا مؤخرا في قانكف العقكبات الجزائرم بمكجب القانكف رقـ  -1

يعاقب الفاعؿ بالسجف المؤبد إذا تعرض الشخص المخطكؼ إلى تعذيب أك عنؼ مكرر الفقرة الثانية:"  293المادة 
 أك أمر".  جنسي أك إذا كاف الدافع الى الخطؼ ىك تسديد فدية أك تنفيذ شرط 

. 268نصر الديف مركؾ ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
كؿ إخالؿ مف المخالؼ لكاجب الحيطة كالحذر كالتي تتطمبيا يقصد بالخطأ حسب األستاذ عبد اهلل سميماف :"  -3

 .133عبد اهلل سميماف، مرجع سابؽ، ص.. الحياة االجتماعية"
4 - Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, Bernard BOULOC, op.cit,  p.104.  

كؿ مف قتؿ خطأ أك تسبب في ذلؾ برعكنة أك عدـ احتياطو أك عدـ انتباىو أك ؽ ع عمى:"  288تنص المادة  -5
 20000 الى 1000اىمالو أك عدـ مراعاة األنظمة يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنكات ك بغرامة مف 

 دينار".
اذا نتج عف الرعكنة أك عف عدـ االحتياط اصابة أك جرح أك مرض أدل مف ؽ ع:"  289جاء في نص المادة  -6

الى العجز الكمي عف العمؿ لمدة تجاكز ثالثة أشير فيعاقب الجاني بالحبس مف شيريف الى سنتيف ك بغرامة مف 
 حدل ىاتيف العقكبتيف".إدينارا أك ب15000الى  500
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القدـ بناءا عمى طمب مف رئيسو فأخرج مسدسو مف الغشاء كأطمؽ طمقة نارية تجاه السماءقصد 
 (1)كفاتيا". إلىكتفريؽ المتفرجيف الذيف استكلكا عمى ساحة الممعب مما أدل  تخكيؼ

ثبات إال يقع عمى عاتقيا  اإلتياـسمطة  فإف، األنظمةأما في حالة خطأ عدـ مراعاة 
ثبت أف المتيـ خالؼ النظاـ، كأف ىناؾ عبلقة ت، بؿ يكفي أف اإلىماؿأك  اإلحتياطعدـ 

(2)كتحقيؽ الضرر. األنظمةالسببية بيف مخالفة ىذه 
 

العقاب عمى  فإفكاف القانكف الجنائي يشترط تكافر القصد الجنائي لقياـ النتيجة،  اإذ
خبلؿ إالخطأ في مرتكبو فيو  فتراضاب -في مكاد المخالفات خاصة  –المادية  األفعاؿبعض 

 فإفأف كؿ شخص يعتبر برئ ما لـ يثبت قياـ القصد الجنائي لديو. بالتالي،  إذبقرينة البراءة، 
المشرع، في حالة عدـ النص عمى القصد الجنائي، يعاقب عمى السمكؾ المادم بغض النظر 

 عف نية مرتكبو.
فريقيف: فاتجاه يرل أنو يجب المتابعة  إلىالفقو  كجكد جدؿ فقيي حاد قسـ إلىمما أدل 

ىـ في المجاؿ الجنائي ىك قياـ عبلقة األبالرغـ مف عدـ النص عمى العنصر المعنكم ألف 
يرل ضركرة النص عمى كجكب تكافر القصد فاآلخر اإلتجاىالسببية بيف الفعؿ كالنتيجة، أما 

بة أك المتابعة عمى أساس ف تكقيع العقك أل الجنائي في كؿ الجرائـ بما في ذلؾ المخالفات
فيو تعدم عمى قرينة البراءة كيجعؿ النص الجنائي  ،الخطأ المفترض في المخالفات خاصة

 (3).اإلنسافمخالؼ لمدستكر الذم يفترض البراءة في 
، أك بسبب عدـ مراعاة اإلىماؿىذا كسكاء كاف الخطأ بسبب عدـ التبصر أك 

ثبات عبلقة السببية بيف إثبات الخطأ بؿ ينبغي أيضا إدكر النيابة ال يقتصر عمى  فإفاألنظمة
 (4)ىذا الخطأ كالنتيجة المتحققة.
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 الركف الشرعي : لثباتبالنسبة  -/3
يرخص اعتبار الركف  األكؿثبات الركف الشرعي، فالفريؽ إنقسـ الفقياء فيما يخص إ

كلك ال كجكده لما كجدت الجريمة أصبل.كما  ياالشرعي جزء مف الجريمة ألنو سابؽ عمى ارتكاب
ية ككؿ الشعب مف المفركض أف رسمالة دثباتو ألف القانكف مكجكد في الجريإأنو ال يمكف 

ثباتو ىك العرؼ ألنو إأف ما يمكف  إاليطمع عميو كىذا تطبيقا لقاعدة " ال عذر بجيؿ القانكف" 
 (1).أخرل كمف ناحية ألخرل إلىيختمؼ مف منطقة 

يعتبر الركف الشرعي عنصرا أساسيا  إذأما الفريؽ الثاني فيرل كجية نظر مختمفة 
" ال جريمة كال عقكبة أك اتاإلجراءلمتجريـ كالعقاب في آف كاحد كىذا تطبيقا لمبدأ الشرعية في 

 تدبير أمف بغير قانكف".
كانت  اذإكعميو، فأكؿ ما يقـك بو ككيؿ الجميكرية عند تمقيو لمشككل ىك التأكد مما 

كذلؾ بتبياف النص القانكني الذم تؤسس عميو  مكضكع الشككل تصرفات شرعية أـ ال األفعاؿ
المتابعة، مع التأكد مف عدـ فقداف ىذا العنصر الشرعي بفعؿ العفك أك تقادـ الدعكل 

 األفعاؿكانت ىذه  إال إذاجراء إأم  اتخاذل العمكمية ك ك ال يمكف لو مباشرة الدع إذ( 2).العمكمية
 تصرفات غير شرعية.

قـك بحفظ الممؼ أك تثبات كجكد نص يجـر الفعؿ إمن ففي حالة عدـ تمكف النيابة العامة
أك  اإلفتتاحيو يشير في الطمب فإنكاف محبكسا.كفي الحالة العكسية،  اإذعمى المتيـ  اإلفراج
 النص القانكني الذم أسس عميو المتابعة. إلىأماـ المحكمة  اإلحالةأمر 

ىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا في التطبيؽ العممي حيف قرر أنو" مف المقرر 
كالقررات الصادرة بعقكبة يجب أف تتضمف ذكر النصكص القانكنية المطبقة  األحكاـقانكنا أف 

الك  مة العميا ممارسة رقابتيا القانكنية بدكف ذلؾ ال يتسنى لممحك إذكقعت تحت طائمة البطبلف  ا 
 (3)."..القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا لمقانكف. فإفكمف ثـ  األحكاـعمى ىذه 
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أف لو كؿ  إذقاضي المكضكع  ،تكييؼ النيابة العامة لؤلفعاؿ المجرمةال يمـز ك 
يراه الذم قانكني النص اللي عمى اتكييؼ الكاقعة المجرمة كتأسيسيا بالت إعادةالصبلحيات في 

 (1).مناسبا كمطابقا لمكقائع المعركضة عميو
عادةكالمبلحظ أف تكييؼ الكقائع ك  كالدقة، ألنو  األىميةتكييفيا أمرعمى درجة كبيرة مف  ا 

 إعادةا الجريمة، فمثبل ال يجكز إلييكمبدأ عاـ ال يجكز التكييؼ خارج الفئة الكاحدة التي تنتمي 
جنحة الضرب كالجرح العمدم ألف كبل الجريمتيف ينتمي  إلىتكييؼ الكقائع مف جنحة السرقة 

جنحة خيانة  إلىالتكييؼ مف جنحة السرقة  إعادة، في حيف يجكز األخرلفئة مختمفة عف  إلى
 (2)".األمكاؿمانة ألنيما مف نفس العائمة التي تحمؿ عنكاف" الجنايات كالجنح ضد األ

عادةتكييؼ الكقائع ك مسألة تخضع تكييفيا لرقابة المحكمة العميا كىي ال تخص قضاة  ا 
الحكـ، فبخصكص  إلىالمكضكع فحسب بؿ تشمؿ كافة مراحؿ الدعكل العمكمية مف التحقيؽ 

الصادرة عف قاضي التحقيؽ في مكاد الجنح كالمخالفات يجب أف  اإلحالةب األكامرفإنالتحقيؽ 
التي مف أجميا تكجو ضد المتيـ دالئؿ كافية كما  األسبابك تحدد الكصؼ القانكني لمكاقعة 

 (3).ؽ إ جمف  2فقرة  858تقتضيو المادة 
ستقر عمى ما إباعتبارىا درجة ثانية لمتحقيؽ فاجتياد المحكمة العميا  اإلتياـأما غرفة 
 اإلتياـالصادر عف غرفة  اإلحالةتكجب أف يشمؿ قرار  ؽ إ جمف  887يمي" عف المادة 

اللمكصؼ القانكني لمكاقعة كالنصكص المطبقة عمييا ك   (4).ترتب عمى ذلؾ النقض كالبطبلف" ا 
الجنح كالمخالفات  فيرقابة المحكمة العميا لمقرارات الصادرة عف جيات الحكـ  كتختمؼ

ف القرار الذم يكتفي إى، فقد استقر قضاء المحكمة العميا عمى" األكلالجنايات، ففي  يا فيعن
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بأف التيمة ثابتة دكف بياف عناصر الجريمة المستكجبة لمعقكبة كالنصكص القانكنية بالقكؿ 
 (1)دانة كيستكجب النقض".المطبقة عمييا ال يصمح كأساس لئل

ال  ؽ إ جمف  206ف المادة إ" استقرت المحكمة العميا في مكاد الجنايات عمى: في حيف
نماتككيف عقيدتيـ ك  إلى تمـز أعضاء محكمة الجنايات بأف يذكركا كيؼ تكصمكا ىـ مطالبكف  ا 

 (2).قتناع شخصي"إكاف لدييـ  اإذبالبحث عما 
ثبات كجكد نص قانكني إقاضي الحكـ مف النيابة العامة  بل يطمبكمف جية أخرل، ف

يقرر العقكبة كال يجكز لو استعماؿ القياس في المسائؿ الجنائية كأكثر مما سبؽ، ليس لو الحؽ 
و أنو عمى دراية تامة بالقانكف فيك الخبير يالمسائؿ القانكنية ألنو يفترض ففي تعييف خبير في 

 (3).في حد ذاتو في ىذا المجاؿ
التي تكشؼ عف الحقيقة سكاء كانت ضد المشتكى  األدلةميمة جمع  اإلتياـف لسمطة إ

يجيب  الأثبات براءتو أف يككف مف حقو إعفاء المتيـ مف إعميو أك في صالحو كيترتب عمى 
أم  إقامةنكار الجريمة فبل يطالب بإف اقتصر المتيـ عمى ا  ك (4)تياـ.إمف  إليوعمى ما يكجو 

 (5)أف مف حقو رفض الدفاع عف نفسو. إذنكاره إدليؿ عمى 
يقع عمى النيابة العامة أصبل  إلثباتاالقاعدة العامة التي مفادىا أف عبء  إلىبالرجكع

كاف الدليؿ الذم قدـ قاصرا أك غير كاؼ كجب  اإذفكعمى المدعي بالحقكؽ المدنية تبعا 
 (6).القضاء ببراءة المتيـ ألف الشؾ ينبغي أف يفسر لصالحو

كاف صحيحا أف  اإذىذا التطبيؽ بعض التساؤالت سكاء حكؿ معرفة ما يثير  كمع ذلؾ
كاف المتيـ يمتـز في بعض  اإذيقع كمية عمى عاتؽ النيابة العامة أك ما  إلثباتاعبء 
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ثبات بعض الكقائع المثبتة لدفعو أك المثبتة لكجكد سبب مف إا في إيجابيأف يمعب دكرا باألحيان
" عمى عاتؽ إلثباتاأك حكؿ بعض القرائف القانكنية أك القضائية في" نقؿ عبء  اإلباحةأسباب 
 المتيـ؟ 
القرينة  عمى تمؾ التساؤالت فيـ المضمكف الحقيقي لقرينة البراءة ألف ىذه اإلجابةتتطمبك 

 –الدليؿ عمى براءتو  إقامةتيـ مف عبء معفاء الإأثرينأكليما سمبي كىك  األمرتنتج في كاقع 
أمر  ككى(1).اإلتياـكىك كضع ىذا العبءكمية عمى عاتؽ جية إيجابيكثانيما  -كما سنراه الحقا

ذلؾ "التكازف الدقيؽ"الذم يحكـ اإلعتبار في  يؤخذيتطمب عند تحميمو كاستخراج النتائج أف 
 الجنائي. إلثباتا

 فإفاإلتيامكمية عمى جية  إلثباتاعبء  إلقاءلقرينة البراءة ىك  يجابيإلااألثر كاف  اإذف
كافة الكسائؿ الضركرية التي تتمكف ئيا ىك اعطا –المنطؽ السميـ –مقتضى ذلؾ في

السماح لمقاضي الجنائي بأف يسد  األثربمقتضاىامف الكفاء بمياميا، بؿ أف مف مقتضى ذلؾ 
 . إلثباتافي  إيجابيكيرفع عنيا كؿ قصكر بما لو مف دكر  األدلةالنقص في 

عطاء النيابة العامة إ يكاإلتيامكمية عمى عاتؽ جية  إلثباتاعبء  إلقاءىذا معناه أف 
في الكشؼ عف الحقيقة، كؿ ذلؾ  إيجابيلمقاضي الجنائي بدكر  اإلعتراؼك  إلثباتاحريتيا في 
 اإلتياـالدليؿ عمى براءتو، بحيث يككف عمى جية  إقامةعفاء المتيـ كمية مف عبء إفي مقابؿ 

كالعناصر المككنة لمجريمة ك"  األركافرر محكمة النقض الفرنسية أف تثبت "قياـ" سائر قكما ت
انعداـ مسؤكليتو عنيا.أما المتيـ، فميس فقط معفيا مف  إلىغياب " جميع العناصر التي تؤدم 
بذنبو  اإلقرارنطبلقا مف براءتو المفترضة الحؽ في عدـ إتقديـ الدليؿ عمى براءتو بؿ أف لو 

 (2).كالحؽ في الصمت بؿ كالحؽ في الكذب
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 الفرع الثاني
 الكاردة عمى المبدأ اتالستثناء

في تحميؿ  عف مقتضى ىذه القاعدة الجكىريةخركجا ستثنائية ا حاالتأكرد القانكف 
ثباتية خاصة تدفع إعمى بعض البيانات قكة كذلؾ بأف أضفى إلثباتاعبء  اإلتياـجية 

ثبات المتيـ تكافر سبب مف إحاالتالالدليؿ عمى صحة دفعو، كمف ىذه  إقامةبالمتيـ ب
العقاب أك سبب النقضاء أك مانع مف مكانع المسؤكلية أك مانع مف مكانع  اإلباحةأسباب 

 الدعكل العمكمية. 
 اتاإلستثناءأنو كضع بعض  إالالمشرع الجزائرم قرينة البراءة كأصؿ عاـ  عتمدإ

 اتاإلستثناءمثمة عمى ىذه األسقاط متابعتو كمف إالدليؿ عمى  إقامةتجعؿ المتيـ ممزما ب
المحاضر التي يعرؼ ليا القانكف بقكة ثبكتية معينة، فيدافع المتيـ ببراءتو عف طريؽ 

 (1).كصدكر حكـ بذلؾثبات عكس ما كرد بيا أك طعف فييا بالتزكير إ
الجزائية مف القرائف ما قرره المشرع الجنائي لبعض  اتاإلجراءفي قانكف يكجد ك 

محاضر إثبات الجرائـ مف حجية بحيثيتعيف عمى القضاء أف يسمـ بما كرد فييا كيعني 
منإثبات ذلؾ، كتحميؿ المتيـ عبء إثبات عكسو كفي بعض  اإلتياـىذا إعفاء سمطة 

كرد  ما عكس صبغ حجية خاصة عمى المحضر حيث ال يجكز لممتيـ إثباتأ حاالتال
 اتاإلجراءقانكف مف  387/08عف طريؽ الطعف بالتزكير كىذا ما تتناكلو المكاد إالفيو 

المتعمؽ  80/30مف القانكف 83كالمادة  (2)مف قانكف الجمارؾ 343الجزائية، كالمادة

                                                           
 .38.مميكة درياد، مرجع سابؽ، ص -1
تقضي عمى اعتبار المحاضر الجمركية أدلة ثابتة عمى صحة المعاينات المادية التي تنقميا إال إذا طعف  كالتي -2

فييا بعدـ صحتيا بشرط أف تحرر ىذه المحاضر مف قبؿ مكظفيف عمكمييف تابعيف لئلدارية العمكمية. كما جاء في 
المسجمة في ىذه المحاضر أيضا أدلة إثبات إلى أف  الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى اعتبار اإلعترافات كالتصريحات

 يثبت العكس.
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مفتشكا العمؿ المثبتة لمجرائـ المتعمقة بتشريع يعدىا  بمفتشية العمؿ بشأف المحاضر التي
 (1).العمؿ
فقد حصر المشرع أدلة إثبات الزنا في محاضر التمبس ذلؾ،  إلىضافة إالب

 (2)مف قانكف العقكبات. 238كاإلعترافكاألكراؽ المكتكبة الصادرة عف الشريؾ طبقا لممادة 
مف  228بأف جريمة الزنا المعاقب عمييا في المادة  المحكمة العمياكتبعا لذلؾ قضت 

 بالطرؽ التي أكردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر في  المادة إالال تثبت  قكباتعانكنالق
أف  بمعنىجنحة الزنا  إلثباتلذلؾ ال تصح شيادة الشيكد كدليؿ  مف نفس القانكف238

بتداء تكافرىا في حؽ إ ثباتيا،إمبنية عمى كقائع معينة يجب  األحكاؿقرينة الزنا في ىذه 
 (3)المتيـ بالجريمة.دانة إالمتيـ، كمتى ثبتت ىذه الكقائع افترضت 

محددة  حاالتفي  إلثباتاالمتيـ عبء  عاتؽ عمى زائيةجالاتاإلجراءانكنق ألقىكما  
فعمى المتيـ ، حكما ىناؾ وسبؽ كأف صدر في حق اإذكالجرائـ المرتكبة في الخارج 

ثباتو لتنفيذ إيقاؼ المتابعة الجارية ضده في الجزائر، أك إل صدكر الحكـ في حقوثبات إ
بالتقادـ  عنوالعقكبة المحكـك بيا عميو في الخارج بخصكص نفس الجريمة، أك سقكطيا 

ؽ إ الفقرة الثانية مف  473المادة  جاء في نصكىذا ما  (4)أك حصكلو عمى العفك عنيا
الذم  أجنبي في الجزائرمتابعة مف نفس القانكنإمكانية  478 المادة عمقت.كما(5)ج ج

                                                           
تقدير العقكبة في القانكف الجزائي الجزائرم، عمى المكقع االلكتركني: دراسة مشتركة  بعنكاف: -1

www.Djelfa.Info/. 
 .437عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص. -2
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غير أنو ال يجكز أف تجرل المتابعة أك المحاكمة إال إذا عاد الجاني إلى "ؽ إ ج عمى:  582تنص المادة  -5

الجزائر كلـ يثبت أنو حكـ عميو نيائيا في الخارج كأف يثبت في حالة الحكـ بالدانة أنو قضى العقكبة أك سقطت 
 "عميو بالتقادـ أك حصؿ عمى العفك عنيا
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عمى شرط عدـ صدكر حكـ نيائي ضده كأف يثبت أنو قضى إرتكب جناية أك جنحة 
 (1)العقكبة المحكـك بيا عميو في حالة اإلدانة أك تقادمت أك إستفاد مف العفك.

أف  إالعمى النيابة العامة  إلثباتاعبء  إلقاءكانت القاعدة العامة تقتضي  اإذلكف 
أيف ألقى بيذا  حاالتالستثناءات كذلؾ في بعض إىذه القاعدة  أكرد عمييا عدة مشرعيف 

كسمطة اتيامكىذه القرائف  أكجد بعض القرائف لصالح النيابة إذالعبء عمى عاتؽ المتيـ 
 .منيا ما ىك قانكني كمنيا ما ىك قضائي

لى حيف إثبات إ اإلتياـفبالنسبة لمقرائف القانكنية المكضكعة لصالح سمطة 
عمى  إذالمتعمقة بالدعارة  قياـ الركف المادم في بعض الجرائـ منيا إفتراضالعكسكجد

نص عميو المشرع ما ىذا (2)المتيـ أف يثبت أف مصدر مداخيمو ليس مف مكارد الدعارل.
232لمادة الجزائرم مف خبلال

مف قانكف العقكبات، بمعنى أف المتيـ ال يفمت مف  (3)
التي يعيش منيا لـ تكف مف  مصدرالمداخيؿأف أثبت أماـ قاضي المكضكع  اإذإالاإلدانة

التي  األفعاؿغير أنو يتعيف عمى قضاة المكضكع أف يبينكا في أحكاميـ كارد الدعارل م
عتمدكا عمييا لمؤاخذة المتيـ، حتى تتمكف المحكمة العميا مف حقيا في ممارسة ا

 . (4)الرقابة
عكف كاحد ما لـ يقـ الدليؿ القاضي كذلؾ بالمحاضر الجمركية التي يحررىا  كيمتـز

 .(5)مف قانكف الجمارؾ 343العكسي بالكتابة أك شيادة الشيكد طبقا لممادة 

                                                           
ال يجكز مباشرة إجراء أية متابعة مف أجؿ جناية أك جنحة إقترفت في الجزائر " ؽ إ ج عمى: 589تنص المادة  -1

ضد أجنبي يككف قد أثبت أنو حككـ نيائيا مف أجؿ ىذه الجناية أك الجنحة في الخارج كأف يثبت في حالة الدانة 
 أنو قضى العقكبة أك تقادمت أك صدر عفك عنيا ".

2- Renée KOERING-JOULIN, op-cit, p.24; Rachid LEMOUDAA, op.cit, p 24. 
مف قانكف العقكبات الفرنسي. 6-225تقابميا المادة  - 3 

 .6تقدير العقكبة في القانكف الجزائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. -4
ائر " بف يكسؼ بف خدة"، ، مطبكعة، كمية الحقكؽ، جامعة الجز شرح قانكف اإلجراءات الجزائيةعمر خكرم،  -5
 .110، ص.2007يفرمف
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مف  263الركف المعنكم في بعض الجرائـ منيا ما كرد في المادة  فتراضاجد ك كما
كاف  اإذإالقانكف العقكبات في جريمة إصدار شيؾ بدكف رصيد فيذه الجريمة ال تقكم

مصدر الشيؾ يجيؿ عدـ كجكد الرصيد، غير أف القضاء ذىب خبلؼ ذلؾ حيث 
نص في ىذا كجكد الرصيد أك نقص الرصيد كقد  عدـ فترض سكء النية في حالةإ

قانكف العقكبات في سحب شيؾ  فم 263الخصكص"إف سكء النية الذم ذكرتو المادة 
" لقد فرض  كجكد رصيد كافي بحسابو"كقضي أيضا بعدـمفترض بمجرد عمـ الساحب 

 (1)".كجكد الرصيد كقت إصدارهمف  القضاء عمى كؿ شخص يصدر شيؾ أف يتحقؽ
قضػائي عمى أنو في الجرائـ المادية ال أما القرائف القضائيػة فقد جرل العمؿ ال

كالجرائـ المادية ىي تمؾ التي . اتياـ إثبات الركف المعنكم ليإيطمب مف النيابة كسمطػة 
تقـك عمى الركف المادم فقط بحيث أنو كاؼ بذاتػو لئلدانػة كالركف المعنكم يستخمص مف 

 .كمجمكعة مف الجنح غالبا ما تككف مجرد مخالفات كالجرائـ المادية .السمكؾ ذاتو
و فإن،األىميةمخالفات نظرا لككنيا تقكـ عمى سمكؾ خفيؼ قميؿ الخطكرة ضئيػؿ فال 

 مطمقاليس الحكـ غير أف ىذا  .تياـ إثبات الركف المعنكمإال يطمب مف النيابة كسمطػة 
 350عتبر بعض المخالفات عمدية مثؿ ما نصت عميو المادة ابفعؿ أف قانػكف العقكبػات 

مف قانكف المياه كالتي تنص  832/3ككذلؾ ما جاء في المادة (2)قانكف العقكباتمف 
عمى أف معاينة المخالفات المرتكبة في مجاؿ المياه تثبت في محاضر كىي ممزمة 

ضي ما لـ يثبت العكس. كتأخذ نفس الحكـ المحاضر التي يحررىا األعكاف المق
 . (3)مف قانكف الصحة النباتية 44ة طبقا لمماد 42كالمكظفكف المذككركف في المادة 

                                                           

.6تقدير العقكبة في القانكف الجزائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
دج كيجكز أف يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثالثة أياـ  6000الى  3000يعاقب بالغرامة مف كالتي جاء فييا:"  -2

 عمى األكثر:
 أىمؿ صيانة كا صالح أك تنظيؼ األفراف أك المداخف أك الصانع التي تشتعؿ فييا النار. كؿ مف -
 كؿ مف يخالؼ منع اطالؽ النيراف الصطناعية في بعض األماكف. -
كؿ مف ترؾ في الشكارع أك الطرؽ أك الساحات أك األماكف العمكمية أك الحقكؿ، أدكات أك أجيزة أك أسمحة  -

 مصكص أك غيرىـ مف األشقياء." يمكف أف يستعمميا ال
 .110عمر خكرم، مرجع سابؽ، ص. -3
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بعضيا كالتػي تقكـ  إلىالجنح فقػد مدد القضػاء الجنائي تطبيؽ القرائف مكاد أما في  
ػدة بيف الركػف المعنػكم كالركف المادم كمثاؿ ذلؾ كفي مجمميا عمى العبلقػة الكثيقػة المكج

كقػد نص  .قانػكف العقكبػاتكما يمييػا مف  385جرائـ القػذؼ المنصكص عمييا في المكاد 
الماديػة يكفي إلدانة المتيػـ كما عمى ىذا  األفعاؿفي ىذا الخصكص أف ثبكت 

الاألخير  ىنا بقرينػة قضائيػة مف  األمركذلؾ لبيػاف حسف النيػة كيتعمػؽ  ثبات العكسإا 
 (1).يـتقتضي أنو عمى النيابة إثبات القصد الجنائي لدل المتالتي  شأنيػا مخالفة القاعػدة

 األحكاؿكجكد ىذه القرائف بأم حاؿ مف  ال يمسأنو  بفرنسا نقضمحكمة الترىلكن
لحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةبقرينة البراءة بالقكؿ أف ىذه القرائف ال تتعارض مع ما جاء في 

لكف، (2)تسمح بتقديـ الدليؿ المضاد كال تمس بحقكؽ الدفاع ىذا مف جية، طالمااإلنسان
تكماتيكيا لممحاضر التي أعطى ليا ك ال يجب عمى القاضي المجكء أمف جية أخرل 

 األخذالمشرع قكة ثبكتية معينة، كما أف عميو أف يستعيف بسمطتو التقديرية في مدل 
 (3)بيا.

 المطمب الثاني
 ثبات براءتوإعفاء المتيـ مف إ

ثبات إعفاء المتيـ مف إبقرينة البراءة  األخذمف النتائج المنطقية التي تترتب عمى 
، اإلتياـمف جية  إليوعمى براءتو مما ينسب  األدلةبراءتو، أم أف يعفى المتيـ مف تقديـ 
عميو أف ليس المتيـ، كمف ثـ  إلىتكجو التيمة  ففعمى السمطة القائمة عمى التحقيؽ أ

لتي عمى الجية ا إنما. إليوالتي تثبت براءتو كعدـ صمتو بما ىك منسكب  األدلةيقدـ 
يا التي تثبت صمتو ب األدلةتدعي أف الشخص الماثؿ أماميا لو عبلقة بالجريمة تقديـ 

                                                           
 .6تقدير العقكبة في القانكف الجزائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. -1

2- Thierry GARE, Catherine GINESTET, droit pénal et procédure pénale, 3éme édition, 
Dalloz, 2004, p.217 ; Rachid LEMOUDAA, op.cit, p.26. 
3- Frédéric SUDRE, droit international et européen des droits de l’homme, 4éme 
édition, PUF, Paris, 1999, p241. 
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لممتيـ الحؽ في التزاـ الصمت كعدـ التفكه بأم  فإفأكثر مما سبؽ، .(األكؿ)الفرع 
 تصريح )الفرع الثاني(.

 األكؿ الفرع
 الكاردة عمييا اتالستثناءمػضمػكف القاعدة ك 

 مضمكف القاعدة -/أكال
نظرا  إليوالمكجو  اإلتياـكاف المتيـ في القديـ ىك المكمؼ بتقديـ أدلة براءتو مف 

ا قكيا بأف المتيـ مذنب، ككاف إفتراضيقكـ  اإلتياـكاف مجرد  إذ، ابنذاإللسيادة قرينة 
 (1).يفرض عمى المتيـ أف يثبت براءتو بتقديـ شيكد النفي بعد آدائيـ اليميف

لمتيـ ليس في البراءة عمى المستكل الدكلي كالداخمي، أصبح اأما بعد تكريس قرينة 
ؽ فحسب، بؿ كفي كافة مراحؿ الدعكل يعتبرأساسا في مكقؼ البرمء شأنو يمرحمة التحق

تيامو بارتكاب جريمة معينة إكال يقمؿ مف مركزه  .في ذلؾ شأف أم فرد مف أفراد المجتمع
بقرينةالبراءة مف الممكف أف يقؼ  األخذأكعبلقتو بيا.فالمتيـ تبعا لمنتائج المترتبة عمى 

مكقفا سمبيا فبل يطالب بأف يقدـ الدليؿ عمى عدـ صمتو بالجريمة كما ىك غير مجبر 
 .مف أسئمة إليوعمى ما يكجو  اإلجابةعمى 
ة أف المتيـ غير ممـز بإثبات براءتو، فمسألة مف أىـ نتائج مبدأ قرينة البراءف
 األحيافتككف في بعض  اإلثباتعنصر أساسي في ىذا المبدأ ألف دالئؿ  اإلثبات

فمثبل قد يعتبر  ،بحث في بعض المعالـالناقصة كمف أجؿ تعكيض ىذا النقص يقع 
سنت كضعيتو المادية كالمالية بشكؿ مفاجئ بأف تح تتغيرمتيـ باختبلس أمكاؿ الذم 

 .بطرؽ غير شرعية
بعيدا عف الحقيقة كمف أجؿ ذلؾ كجد مبدأ قرينة  اإلقتناعىذا النكع مف  قد يككف

نماالبراءة الذم ينتج عنو عدـ إلتزاـ المتيـ بإثبات براءتو، ك  عمى  اإللتزاـيقع ىذا  ا 
                                                           

، 10الصادرة عف منطقة تيزم كزك، رقـ  مجمة المحاماةجماؿ دريسي، مساىمة المتيـ في تدعيـ قرينة البراءة،  -1
 .133، ص.2014
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 إلثباتالقانكنية في سعييا  اإلثباتأم النيابة العامة كالتي ترتكز عمى طرؽ  اإلدعاء
ات القانكنية، ألف كجكد قرائف لصالح سمطة اإلفتراضالجريمة، كبالتالي فتستبعد مبدئيا 

مف المظاىر التي تمس بقرينة البراءة، كيتضح ذلؾ أكثر في مجاؿ القانكف  اإلتياـ
منو عمى قرينة التيمة في  375الذم نص في المادة ك  ، كما سبؽ اإلشارة إليو،الجمركي

 (1)تساؤؿ عف مدل دستكرية ىذه المادة.اليثير حؽ المتيـ مما 
 إذ، آف كاحد فيأما بالنسبة لمبررات ىذه القاعدة فيي مبررات منطقية كقضائية

ثبات مكقؼ سمبي كىك نفي إالمتيـ ب إلزاـقضاءليس مف المقبكؿ فعبل كال منطقيا كال 
 أدنى صمةزاء جريمةكقعت كقد ال يعرؼ أبعادىا كال يككف لو إصمتو بالجريمة يعجزعنو 

 (2)بيا.
ال يعني بحاؿ  اإلتياـعمى عاتؽ سمطات التحقيؽ ك  إلثباتاغير أف كقكع عبء 

ثبات براءتو، بؿ كؿ ما يعنيو أنو غير مكمؼ إحرماف المتيـ مف حقو في  األحكاؿمف 
التي يشاء  األدلةثبات براءتو فيحؽ لو الدفاع عف نفسو بكؿ الكسائؿ كأف يتقدـ بإقانكنا ب

ثارة الشككؾ حكؿ أدلة األقئلتقديميا بغية تكليد القناعة لدل القاضي ببراءتو أك عمى 
 (3)تطبيؽ مبدأ الشؾ يفسر لصالح المتيـ. إلىليصؿ  اإلتياـ
 إليوالمكجو  اإلتياـالمتيـ ال يستطيع أف يتخذ مف  فإفحتى مف الناحية الكاقعية، ك 

فبل  األدلةه فيما يتعمؽ بالبحث عف اتخاذف أمكف إقفا سمبيا محضا، فمثؿ ىذا المكقؼ ك م
في ىذه المرحمة يبنى القاضي حكمو .فاألدلةيمكف منطقيا أف يتخذه في مرحمة تقدير 

عمى العقيدة التي تككنت لديو، قد يككف لصمت المتيـ أك سمبيتو أثر سيء عمى تككيف 
مكقؼ  تخاذطرا حتما الضالمتيـ م يككفلحو، كمف ىنا القاضي لعقيدتو في غير صا

                                                           
 .135كفي نفس المعنى انظر : جماؿ دريسي، مرجع سابؽ، ص. 232ابؽ، ص.فاطمة بالطيب، مرجع س -1

.202محمد حماد مرىج الييتي، مرجعسابؽ، ص. - 2 
.45.عمر فخرم عبد الرزاؽ الحديثي، مرجع سابؽ، ص-3  
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بيف العبء  تتـ التفرقةالمقدمة ضده، عمى نحك يمكف فيو بالفعؿ أف  األدلةمف  إيجابي
 (1).ئلثباتكالعبء الفعاؿ ل ئلثباتالقانكني ل

ىك جكاز تمسؾ المتيـ  اإلجابةك  اإلعتراؼكما يثكر تساؤؿ حكؿ حؽ المتيـ في 
باعترافو  اإلكتفاءباعترافو بالجريمة كثبكتيا في حقو، كفي ىذه الحالة يجكز لمنيابة العامة 

. غير أف ىذا ال يحكؿ دكف النيابة العامة كحقيا في األساسكتقديمو لممحاكمة عمى ىذا 
في أصؿ  أماـ النيابة ال يسقط حقو المتيـ بأدلة أخرل، غير أف اعتراؼ األدلةبحث 

 (2)ا.إلييحالة الدعكل إالبراءة كيخضع ذلؾ لتقدير محكمة المكضكع عند 
في الدعكل العمكمية، فيككف  الايجعمو خصما فع إلثباتاف تقرير حؽ المتيـ في إ
 األدلةفيك حؽ المتيـ في مكاجية .ا في تدعيـ كضماف فعالية أصؿ البراءةإيجابيدكره 

 (3).التي تقدمت بيا النيابة
 عبء اثبات الدفكع كاستثناء لمقاعدة العامة -/ثانيا
أم أف تسند لو الجريمة ماديا  إليوثبات التيمة المسندة إدانة الشخص ال بد مف إل

المادم  اإلسنادو تعبير يغطي كؿ مف فإنبالمعنى القضائي لمكممة،  ابنذاإلكمعنكيا، أما 
ينطكم ضمنيا عمى المسائؿ المتعمقة بمكانع المسؤكلية.  األخيرالمعنكم كىذا  اإلسنادك 

 (4)ثبات تكفر مكانع المسؤكلية؟إمعرفة عمى مف يقع عبء في كالسؤاؿ المطركح يتعمؽ 
 اإلباحةالتي يدفع فييا المتيـ بتكافر سبب مف أسباب  حاالتالثار خبلؼ في  كما

، عمكميةكالدفاع الشرعي أك مانع مف مكانع العقاب أك سبب مف أسباب انتفاء الدعكل ال
 ى صحة ىذا الدفع؟مالدليؿ ع إقامةب حاالتاليؿ يمتـز المتيـ في ىذه ف

                                                           
.48.محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص -1  
 .91،  ص.2009الكتب القانكنية، مصر، ، دار الحماية القانكنية لممتيـ في مرحمة التحقيؽمصطفى يكسؼ،  -2

.134جماؿ دريسي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
، الجزء األكؿ، ديكاف المطبكعات نظاـ االثبات في المكاد الجنائية في القانكف الكضعي الجزائرممحمد مركاف،  -4

مف قانكف  48ك47المادة  ؛ انظر كذلؾ نص62؛ لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص.213الجامعية، الجزائر، ص.
 العقكبات. 
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أف  إالثبات الدفع الذم يتمسؾ بيإكاف المدعى عميو في القانكف المدني ممـز ب اإذ
يكفي مف جانب المتيـ أف يتمسؾ  إذالجزائية  اتاإلجراءيختمؼ بالنسبة لقانكف  األمر

ثبات صحة ىذا الدفع، فالمتيـ يفترض إبالدفع في مكاجية التيمة دكف أف يككف ممزما ب
 .فيو البراءة، كالنيابة كالمحكمة ىي التي عمييا التحقؽ مف صحة ىذا الدفع

 أك مانع مف مكانع اإلباحةدانة المتيـ عدـ كجكد سبب مف أسباب تقتضيإ
كالمكانع  األسبابالمسؤكلية كالعقاب أك أسباب انقضاء الدعكل العمكمية، كنفي كؿ ىذه 

يقع عمى عاتؽ النيابة العامة أك المحكمة. كبالتالي يكفي عمى المتيـ أف يتمسؾ بالدفع 
 (1)ثبات صحتو.إالذم يكاجو بو التيمة دكف أف يككف ممزما ب

ثبات إقاؿ بعدـ تكميؼ المتيـ مبدئيا بكمف أنصار ىذا الرأم الفقيو "جارك"الذم 
 أكجو الدفع التي يقدميا كذلؾ ألربعة أسباب ىي:

ثبات الشركط البلزمة لكجكد الجريمة كمدل إأف سمطات التحقيؽ ممزمة ب -/8
 مسؤكلية فاعميا.

أف الصفة الحيادية لمقاضي تكجب عميو أف يأخذ مف تمقاء نفسو بأكجو الدفع  -/3
 ف لـ يتمسؾ بيا.ا  ة المتيـ ك التي يراىا في مصمح

في المكاد الجنائية يقضي بأف يككف اقتناع القاضي أساسا  إلثباتاأف نظاـ  -/2
 لحكمو.
 (2)أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ. -/3
ككذلؾ  .فحسب بؿ ييـ المجتمع أيضا األخيرىذا الحكـ ببراءة المتيـ ال ييـ كما -
أك مانع مف مكانع المسؤكلية  اإلباحةسبب مف أسباب  دبشأف التثبت مف كجك  األمر

ليس  األخيرىذا أكعذر معؼ أك مخفؼ لمعقكبة ذلؾ أف النيابة نائبة عف المجتمع، ك 
عقاب المجرميف  إلىكما يسعى  األفراداألبرياءفيك يحمي حرية ، خصما لكؿ متيـ

                                                           
 .62.؛ لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص32أحمد سميماف، مرجع سابؽ، ص. -1
 .46عمر فخرم عبد الرازؽ الحديثي، مرجع سابؽ، ص. -2
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كافر شركط أف تثبت عدـ ت إالكعمبل بقرينة البراءة فما عمى النيابة العامة (1)الحقيقييف.
(2)في المتيـ. األسبابىذه 

 

عمى أف أصؿ البينة عمى المدعي كما  اإلعتمادإلىالرأم الثاني  فيما ذىب أصحاب
أك مانع مف مكانع المسؤكلية أك غيره  اإلباحةدعى كجكد سبب مف أسباب إداـ المتيـ قد 

كعميو  .يعد مدعيا أف يثبت ذلؾ ألنو في ىذه الحالةإال عميو فما مف أكجو الدفع القانكنية 
ثبات أدلة إفقط سمطات التحقيؽ غير ممزمة بالبحث عف أكجو الدفع بؿ عمييا فإف

 (3).اإلدانة
باستبعاد القاعدة المدنية كال  األمرفبل يتعمؽ  أما الرأم الثالث فيقترح حبل كسطا

كاف مبدأ قرينة  اإذينبغي الجمع بينيما بمعنى أنو  إنماتطبيؽ قرينة البراءة بحذافرىا 
ا القكاعد العامة إلييف تضـ أو ينبغي فإنالجنائي،  إلثباتاالبراءة يتحكـ في عبء 

بقاء اإلظيار الحقيقة كعدـ إشراؾ المتيـ في عممية إالمطبقة في المجاؿ المدني كذلؾ ب
 عمى مكقفو السمبي. 

ثبات إصياغة بسيطة باعتبار أف  إلىذىب أنصار ىذا الرأم في تطبيؽ ذلؾ ف
أف  األخيرو يكفي ليذا فإنكمكانع المسؤكلية ال يناط كأصؿ بالمتيـ،  اإلباحةأسباب 

ثبات صحتو، كعمى إدكف أف يمتـز ب(4)يتمسؾ بالدفع الذم يراه مناسبا لمكاجية التيمة
 النيابة العامة كالمحكمة أف تتحقؽ مف صحة الدفع أك عدمو.

ينطكم عمى عدة مزايا تتمثؿ أكليا في  اإلتجاهمحمد مركاف بأف ىذا  ستاذاألكيرل 
خرؽ قاعدة البراءة  إلىتخفبؼ العبء عمى النيابة العامة كما أنو ال يؤدم 

                                                           
، 2004، قسـ البحكث كالدراسات القانكنية كالشرعية، حقكؽ االنساف كالقانكف الجنائياألستاذ حسيف جميؿ،  -1

 .210ص.
2-Renée KOERING-JOULIN, op-cit, p.25. 

.47عمر فخرم عبد الرازؽ الحديثي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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قناع القاضي، إظيار الحقيقة كذلؾ بإبيذه الطريقة يشارؾ المتيـ حقيقة في إذ.يةاألصم
 (1)ىك السائد كالمعمكؿ بو أماـ القضاء الجنائي الجزائرم كالفرنسي. اإلتجاهىذا  فإفلذا 

شبيو بمكقؼ  ىاحدأأف  إذقؼ القضاء الجنائي مف ىذه المسألة ، امك  كقد تعددت
ثبات قياـ العناصرالمككنة لمجريمة فقط إعبء  اإلدعاءالقضاء المدني حيث يمقي عمى 

ذك  انع مف مكانع المسؤكلية أك بسبب معفي أك بم اإلباحةدفع المتيـ بسبب مف أسباب  اا 
 ىذا السبب غير عاديكيجب عمى المتيـ الذم يدعيو أف يثبتو. فإفمف العقاب، 

ثبات الكقائع التي إكىناؾ مكقؼ آخر نقيض لؤلكلكمفاده أف المتيـ غير ممـز ب 
براءة  إلىثبات عدـ كجكد الكقائع التي تؤدم إيثيرىا في الدفاع، بؿ يجب عمى النيابة 

 (2)نعداـ المسؤكلية الجنائية كمكانع العقاب.إالمتيـ بما في ذلؾ أسباب 
لمقضاء الجنائي في ىذا المكضكع كالذم بمكجبو يكمؼ فيو  ثالثمكقؼ  ثمةك 
ثبات نفي ما يدعيو المتيـ مف أسباب إمف  اإلدعاءثبات دفاعو دكف أف يعفى إالمتيـ 
 كمكانع العقاب. اإلباحة

حسيف جميؿ أف الكظيفة القضائية تمقي عمى المحكمة ميمة التحرم  ستاذاألكيرل 
رتكبت كشخص مرتكبيا كالتحقؽ مف مسؤكلية المتيـ عنيا، اعف الحقيقة بشأف جريمة 

عترؼ المتيـ بارتكابو الفعؿ المككف لمجريمة أك لـ يعترؼ، كسكاء دفع بسبب مف إسكاء 
عذر قانكني معؼ مف العقكبة أك مخفؼ  أك مانع مف مكانع المسؤكلية أك اإلباحةأسباب 

أساء المتيـ الدفاع عف نفسو ال يغير مف طبيعة الكظيفة القضائية  فإفليا أك لـ يدفع، 
الحقيقة كالكشؼ عنيا كأف تبني أحكامياعمى حجج قطعية  إلىلممحكمة في التكصؿ 

 الثبكت تفيد الجـز كاليقيف.
دانة المجـر كتبرئة إلمجتمع تعمؿ عمى بالنسبة لمنيابة ككنيا ككيمة ا األمركذلؾ ك 

البرمء بما في ذلكالتحقؽ مف الظركؼ المؤثرة عمى مسؤكلية المتيـ أك فرض العقاب 

                                                           

.225محمد مركاف، المرجع السابؽ، ص.  -1 
.211حسيف جميؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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مسؤكلية التحقؽ مف كؿ كاقعة أك ظرؼ أك دفع في الدعكل  ايمقي عمييما عميو، كىذا 
 (1).عمكميةال

ىؿ مف حؽ الشخص المشتبو فيو أك المتيـ أف يمتـز الصمت كال يجبر عمى  لكف
 األسئمةعمى  اإلجابةالتصريح بأية أقكاؿ في مختمؼ مراحؿ المتابعة، أـ أنو ممـز عمى 

قرارا بما ىك إرفض الجكاب فيؿ يعتبر سككتو  اإذالتي تطرح عميو، كفي حالة ما 
ذ، ك إدانتوكتترتب عمى ذلؾ  إليومنسكب  كاف مف حقو السككت، فيؿ يفترض فيو أنو  اا 

يعرؼ ىذا الحؽ أـ يتعيف عمى ضابط الشرطة القضائية أك القاضي تذكيره بو بمجرد 
 تكقيفو ك قبؿ استجكابو؟ 

 انيالفرع الث

 حؽ المتيـ في التزاـ الصمت
ثبات براءتو، كما ينتج عف المبدأ إالبراءة في المتيـ عدـ مطالبتو ب إفتراضيقتضي

المكجية لو، فيك حر في اختيار الكسيمة التي يدافع  األسئمةو عمى الرد عمى إلزامعدـ 
المحكمة ممزمة باحتراـ  فإفرأل أف الصمت أحسف لو مف الكبلـ  فإف، (2)بيا عمى نفسو

 الكبلـ.جباره عمى إختياره كعدـ إ
مف قرينة البراءة ككنو ليس ممزما  اإلستفادةالمتيـ قد مارس حقو في  يككفبذلؾ 

دانتوتيامو ك إبدليؿ  اإلتيافاإلتيامثبات براءتو بؿ عمى سمطة إعمى  . فبل يصح تبعا ا 
 (3)الصمت كدليؿ كال كاعتراؼ ضده. تخاذالذلؾ 

                                                           

.212حسيف جميؿ، المرجعالسابؽ، ص. - 1 
2 -Veronique MASSOL, La présomption d’innocence, thése de doctorat, université de 
Toulouse1, 1996, p.491. 

 .135كفي نفس المعنى انظر: جماؿ دريسي، المرجع السابؽ، ص. ؛88فاطمة بالطيب، مرجع سابؽ، ص. -3



 ا  ا  ومدى االعترالف بهقرينة البراءة                         الباب األول  
 

 

133 
 

يقتضي ىذا المبدأ أنو ال يجكز إكراه أم شخص يتيـ بارتكاب فعؿ جنائي،  كما
بأف يقر بذنبو حيث يتفؽ ىذا الحظر مع مبدأ إفتراض البراءة الذم يمقي عبء اإلثبات 

 (1)عمى سمطة اإلتياـ.
 اإلدالءففيما يخص حؽ المتيـ في الصمت فمؤداه تحذير المتيـ عما ينتج مف 

نتقادات أىميا أف إة نفسية مضطربة. كلقد كاجو ىذا الحؽ عدة بأقكاؿ متسرعة كفي حال
 فإفمعرفة الحقيقة التي تقتضييا مجريات العدالة رغـ ذلؾ  إلىفيو مساس بالتكصؿ 

 (2)عتبره أحد دعائـ حؽ الدفاع.إالفقو 
القكؿ بأف الحؽ في الصمت يضر بالمتيـ أكثر مما ينفعو  إلىذىب البعض  كما
ككف كؿ ما يقدمو مف ردكد يعد أىـ  هعمى أسئمة المحقؽ يضعؼ مركز  اإلجابةألف عدـ 

عدـ تحقيؽ الغاية مف  إلىكسائؿ الدفاع عف نفسو. فضبل عف أف ىذا الحؽ يؤدم 
 (3).اإلستجكابتشريع 

كما ال يقر جانب مف شراح القانكف الجنائي ىذا الحؽ تأسيسا عمى حؽ المجتمع 
، ألف األشياءالتي تتفؽ كطبائع  األمكرحؽ ليس مف في معرفة الحقيقة، كيركف أف ىذا ال

غريزة حب البقاء تقتضي مف المتيـ الرد لدفع العقاب الذم يمس حريتو كسبلمة 
 (4)جسده.

العالمي  اإلعبلففحؽ المتيـ في الصمت غير منصكص عميو بصفة صريحة في 
كاحتكل عمى  ةاإلقميميالذم يعتبر ضكء أنار باقي النصكص الدكلية ك  اإلنسافلحقكؽ 

                                                           
و في الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة في حؽ المشتكى عمي"عبد اهلل محمد احجميو كجياد ضيؼ اهلل الجازم،  -1

، 2013، الجامعة األردنية، 1، ممحؽ 40، عمـك الشريعة كالقانكف، المجمد مجمة دراسات"،  التشريع الجزائي األردني
 .803ص.

، رسالة ماجستير، ضمانات المتيـ في محاكمة عادلة في المكاثيؽ الدكلية كالتشريع الجزائرمسميمة بكلطيؼ،  -2
 .287؛ عباس فاضؿ سعيد، مرجع سابؽ، ص.61، ص.2005عة محمد خيضر، بسكرة، جام

الحبس االحتياطي كحماية الحرية الفردية في ضكء تعديبلت قكانيف اإلجراءات إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ،  -3
 .180، ص.2008دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، طبعة  الجنائية،

 .88القطاكنة، مرجع سابؽ، ص.مأمكف عبد اهلل  -4
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الخطكط العريضة كاكتفى في ىذا المجاؿ بالتأكيد عمى قرينة البراءة كالحؽ في الدفاع 
 كىما مف أحد أقطاب الحؽ في الصمت.  88في المادة 
جاء النص عمى ىذا الحؽ في العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية  كقد

الضمانات التي يستفيد منيا  إلىت الفقرة الثالثة التي أشار  83كالسياسية مف خبلؿ المادة 
 . (1)المتيـ كمف بينيا الحؽ في الصمت

 المؤتمر الدكلي تكصية النص عمى ىذا الحؽ في تكصيات عديدة منيا كجاء
ال يجبر المتيـ كالتي جاء فييا:"  8842السادس لقانكف العقكبات المنعقد في ركما سنة 
فيك حر في اختيار الطريؽ الذم يسمكو عمى الجابة، كمف باب أكلى ال يكره عمييا، 

ال التابعة لؤلمـ المتحدة بالتصريح "  اإلنسافلجنة حقكؽ كما أكصت محققا لمصمحتو".
يجبر أحد عمى الشيادة ضد نفسو كيجب قبؿ سؤاؿ أك استجكاب كؿ شخص مقبكض 

 (2).عميو أك محبكس أف يحاط عمما بحقو في الصمت"
كما كرس ىذا المبدأ في العديد مف المؤتمرات الدكلية كمنيا المؤتمر الثاني عشر 

لتزاـ الصمت إف" أالذم جاء فيو في ىذا الخصكص  8868المنعقد في ىامبكرغ سنة 
عالـ إحؽ مقرر لكؿ متيـ في الجريمة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كيجب 

 (3)المتيـ بيذا الحؽ".

ضمف حقيف كىما  اإلتفاقياتاإلقميميةالحؽ في المكاثيؽ الدكلية ك ىذا كرد عمكما، 
فيك  .بالذنب اإلعتراؼرغاـ عمى الشيادة ك اإلالبراءة كالحؽ في عدـ  فتراضاالحؽ في 

كما أنو مكفكؿ  .بادة البشريةاإلبأسكأ الجرائـ مثؿ جرائـ  اإلتياـحؽ مكفكؿ حتى في 
( مف قكاعد ركاندا 2)أ() 33سبلفيا كالقاعدة( مف قكاعد يكغ2)أ() 33صراحة في القاعدة 

ي لممحكمة الجنائية الدكلية كأكدت عميو المحكمة األساس()ب( مف النظاـ 3) 44كالمادة 
                                                           

1- Mohammed AYAT, « le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en 
droit pénal comparé et en droit international pénal », archives de politique criminelle, 
éditions A Pedone, n° 24, 2002/1, p.266.                                                            

 .284عباس فاضؿ سعيد، مرجع سابؽ، ص. -2
 .66مميكة درياد، مرجع سابؽ، ص. -3
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لتزامو بالصمت إحيث اعتبرت الخركج باستنتاجات سمبية ضد المتيـ مف جراء  األكربية
 (1)البراءة. إفتراضنتياؾ لمبدأ إ

ات الحديثة عمى النص عمى ىذا الحؽ في قكانينيا كقد حرصت العديد مف التشريع
منو  800الجزائرم الذم نص في المادة  الجزائية اتاإلجراءكمف بينيا قانكف  ةاإلجرائي
يتحقؽ قاضي التحقيؽ حيف مثكؿ المتيـ لديو ألكؿ مرة...كينبيو بأنو حر في عمى"
ذك ..." قرار كينكه عف ذلؾ التنبيو في المحضرإبأم  الدالءعدـ  لتـز المتيـ الصمت ا اا 

في الصمت  اإلنسافالمكالي. فيذه المادة قد كفمت حؽ  اإلجراءإلىنتقؿ قاضي التحقيؽ إ
كبمفيكـ المخالفة يككف قد  ،ميما كانت كضعيتو بما في ذلؾ المتيـ كال يرغـ عمى التكمـ

 (2).مف الدستكر 840أقر حقو في الصمت كىذا مدعـ بنص المادة 
بدال  اإلستجكاببنابة ضباط الشرطة القضائية لمقياـ إعدـ جكاز ىذا ما يفسر أمر 

الجزائية التي  اتاإلجراءمف قانكف  3فقرة  828طبقا لنص المادة  مف قاضي التحقيؽ
ستجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك إكال يجكز لضباط الشرطة القضائية جاء فييا :" 

 سماع أقكاؿ المدعي المدني".
القانكف الجزائرم يعاقب كؿ مف يجبر شخص عمى  فإفأكثر مف ذلؾ، 

يعاقب بالسجف :"مف قانكف العقكبات 3مكرر 352المادة  الفقرة األكلى مفبمكجب،(3)الكبلـ
دج، 1600.000دج إلى 150.000سنة كبغرامة مف  20سنكات إلى  10المؤقت مف 

إعترافات أك يحرض أك يأمر بممارسة العذيب مف أجؿ الحصكؿ عمى كؿ مكظؼ يمارس
 اتاإلجراءمف قانكف  3فقرة  78نصت المادة كما أك معمكمات أك ألم سبب آخر."

ال يجكز لقاضي التحقيؽ المناط بو إجراء تحقيؽ ما كال نو: "أالجزائية الجزائرم عمى 
ـ القياـ بإجراء بمقتضى إنابة إلييلرجاؿ القضاء كضباط الشرطة القضائية المعيكد 

                                                           

.مرجع سابؽ مبدأ قرينة البراءة في اآلليات الدكلية كالقانكف الداخمي الجزائرم، ،عبد المجيد زعبلني - 1 
 ".أم تعسؼ أك أم انحراؼ يصدر مف القاضييحمي القانكف المتقاضي مف كالتي تنص عمى:"  -2

.62سميمة بكلطيؼ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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شيادة أشخاص تقكـ ضدىـ دالئؿ  إلىستماع لاقضائية بغية إحباط حقكؽ الدفاع 
 تياـ في حقيـ". إقكية كمتكافقة عمى قياـ 

ذك  أف  إال،(1)كاف تقرير حؽ المتيـ في الصمت يجد قبكال في مرحمة المحاكمة اا 
بعض التشريعات قد دعمت ىذا الحؽ كذلؾ في المرحمة السابقة عمى المحاكمة. 

يجب عمى الشرطة إحاطة المتيـ بالحقكؽ التي يتمتع بيا  ماإلنجميز ففي القانكف 
. كيمتـز رجؿ الشرطة بإحاطة المتيـ بأنو غير مكره عمى ةأك كتاب اىةقانكنا، شف

بو أك  األخذيمكف  تصريح يدلي بوكأف كؿ ، إليوالتي تكجو  األسئمةعمى  اإلجابة
 (2).ستخدامو ضده قضائياإ

ففي عاـ ت. اإلستدالالجمع يكي في مرحمة األمر في القانكف  ىذا الحؽتقرر  كما
كرست المحكمة العميا القكاعد التي تطبؽ عمى استجكاب الشرطة كذلؾ في  8855

كغير غامضةفي أف لو قضية ميراندا، كمنيا كجكب إعبلف المتيـ بعبارات كاضحة 
الحقفي البقاء صامتا، كأف كؿ ما يقكلو أك يدلى بو يمكف أف يستخدـ ضده أماـ 

ذالمحكمة، ك   (3).عمى الفكر اإلستجكابفضؿ المتيـ البقاء صامتا تعيف كقؼ  اا 
الجديد المطبؽ  اإليطاليائية ز الج اتاإلجراءقانكف  نص عميوبذاتو  األمرىذا 
ستجكاب المتيـ بمعرفة ال ، حيث كضع ىذا القانكف تصكراجديدا8878منذ عاـ 

                                                           
غير أف غالبية التشريعات ال تكجب عمى القاضي إعبلـ المتيـ بحقو في الصمت. يستثنى مف ذلؾ قانكف  -1

بحؽ عدـ اإلجراءات الجنائية البرتغالي الذم قرر صراحة أف المتيـ يتمتع في كافة مراحؿ الدعكل الجنائية 
اإلجابة عمى األسئمة التي تطرح عميو كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا لـ تصرح المحكمة لممتيـ بيذه اإلمكانية فإف 

 .119.األقكاؿ التي يدلي بيا تعتبر غير مقبكلة. لمزيد مف التفصيؿ انظر جماؿ نجيمي، مرجع سابؽ، ص
حسف الجكخدار، السمطة المختصة باستجكاب المتيـ كحقو في اإلستعانة بمحاـ في القانكف األردني كالمقارف،  -2

؛ عباس 77أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص.؛ 406، ص. 2008، جامعة اليرمكؾ، 24، المجمد أبحاث اليرمكؾ
 .291فاضؿ سعيد، مرجع سابؽ، ص.

3- Jean PRADEL, droit pénal comparé, op.cit, p.448. 
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 اإلتياميالنظاـ  إلىالشرطة كذلؾ تحت تأثير تحكؿ ىذا القانكف مف النظاـ التنقيبي 
 .(1)ماإلنجميز عمى غرار النظاـ 

كقد اعترؼ المشرع الفرنسي بحؽ المتيـ في الصمت في مرحمة جمع 
الجنائية  اتاإلجراءمف قانكف  52/8ت بنص صريح بعد تعديؿ المادة اإلستدالال

حيث نص  3000يكنيك  84الصادر في  3000لسنة  485بمكجب القانكف رقـ 
التعديؿ الجديد عمى أنو يتعيف إخبار الشخص المحتجز بكليسيا بحقو في عدـ 

 مف المحققيف.  إليوالتي تكجو  األسئمةعمى  اإلجابة
 885/2كفقا لممادة  اإلبتدائييطبؽ الحؽ في الصمت في مرحمة التحقيؽ  كما

أماـ قاضي التحقيؽ، حيث تنص ىذه المادة عمى عدـ  األكؿكالمتعمقة بالحضكر 
أتى قانكف  ثـ رضاه.ب إال )المتيـ( محؿ المبلحظة الشخص جكاز استجكاب

الذم حدد طبيعة تبميغ المشتبو فيو بحقو في الصمت كالذم نص عمى  3/2/3003
بالتصريحات،  الدالءالشخص المكقكؼ لمنظر يبمغ عمى الفكر أف لو الخيار في " 

 (2)."المطركحة عميو أك السككت األسئمةعمى  الجابة
أف ذلؾ ال يعني أف  إال 87/2/3002طار تعديؿ إفي لغاء ىذا التبميغ إتـ لكف 

لغائو، كبالتالي إتبميغ ىذا الحؽ ىك الذم تـ  إنماالحؽ في السككت قد ألغي مطمقا 

                                                           
مف القانكف اإليطالي، ال يجكز استجكاب المتيـ بكاسطة الشرطة القضائية إال بتكافر  350كفقا لممادة  -1

مف قانكف اإلجراءات  64شرطيف: يتمثؿ األكؿ في كجكب احتراـ الضمانات المنصكص عمييا في المادة 
إلجابة عمى األسئمة، أم صمتو كحقو في أف الجزائية كالتي تقضي بتأكيد حؽ كؿ شخص يستجكب في عدـ ا

ضركرة إخبار المتيـ بحقو في البقاء صامتا كلككانت الجريمة في  64يخبر مقدما بيذا الحؽ. فتستمـز المادة 
خبار النيابة العامة تحت طائمة البطبلف. كيككف إخبار المتيـ بالحؽ في اإلحالة تمبس. كما تمتـز أيضان بيذا 

الصمت كالمحامي خبلؿ كؿ استجكاب كليس اإلستجكاب األكؿ فقط كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ فعالية الحؽ في 
 .80-79الصمت كاحتراـ إرادة المتيـ. انظر في ذلؾ أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص.ص.

2 - Pierre BOLZE, le droit à la preuve contraire en procédure pénale, thése de doctorat, 
université Nancy 2, 2010, p.30. 
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أماـ قاضي التحقيؽ الذم  اإلبتدائيعند بداية التحقيؽ  إالىذا التبميغ لف يككف  فإف
 (1)ستجكابو يككف أماـ محاميو.إ، كقبكؿ المتيـ إليوينبو المتيـ 
ت المتيـ تجمع التشريعات عمى عدـ جكاز استخبلص القاضي مف صم كتكاد

. كبداللة أخرل، ال يجكز لممحكمة أف تعتبر الصمت دليبلعمى وفي غير صالح ئاشي
كال  اإلتياـ. ففي القانكف الكندم ال تستطيع سمطة اإلتياـبالذنب أك صحة  اإلعتراؼ

في القانكف  األمريف كنفس المحكمة التعميؽ عمى صمت المتيـ أماـ ىيئة المحمف
 الأيكي كمع ذلؾ يجكز لممتيـ أك مدافعو تكجيو المحمفيف بأف صمتو يجب األمر 
 قرينة سمبية ضده. إلىيؤدم 

مف  232/8تنص المادة  إذكيقضي القانكف البرتغالي بيذا الحكـ صراحة 
الجنائية عمى أف صمت المتيـ ال يمكف أف يضر بو. كىذا ما  اتاإلجراءقانكف 

استقر عميو قضاء النقض المصرم حيث قضي بأف "سككت المتيـ ال يصح أف 
 يتخذ قرينة عمى ثبكت التيمة ضده".

ف كانت القاعدة تقضي بأف القاضي ال يستطيع أف  كيقرر البعض بحؽ أنو كا 
أف مبدأ حرية القاضي  إالمة ضده، يتخذ مف صمت المتيـ قرينة عمى ثبكت التي

يحد مف فاعمية مباشرة الحؽ في الصمت، ذلؾ أف القاضي  اإلقتناعالجنائي في 
يستطيع أف يحتفظ داخميا بداللة عكسية مف ىذا الصمت دكف أف يفصح عنيا 

 (2).كيككنميا أثر ببل شؾ عمى قراره
مف طرؼ المحكمة  دانة الذات تـ تكريسو صراحةإف الحؽ في عدـ المشاركة في إ
المحكمة تكصمت(3)ؾ ضد الدكلة.ناففي قرارىا الصادر بيف السيد  اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربي
ؾ لمحصكؿ عمى بعض نافالجمارؾ الفرنسية قامت بمقاضاة السيد دارة إأف  إلى ةاألكربي

ا عبر سبيؿ آخر كلـ تكف متأكدة مف كجكدىا. إلييالكثائؽ التي لـ يمكف ليا التكصؿ 
                                                           

1 -Pierre BOLZE, op.cit, p.30. 
.81.مرجع سابؽ، ص أحمدلطفي السيد،- 2 

3 - Pierre BOLZE, op.cit, p.32. 
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أنو بالرغـ مف الخصكصيات التي يتمتع بيا قانكف الجمارؾ  إلىالمحكمة تكصمت بالتالي
ال تبرر المساس بحؽ أم شخص في عدـ تقديـ الدليؿ ضد نفسو كبذلؾ فيناؾ أنيا  إال

لعدـ تكافر ضمانات المحاكمة  اإلتفاقيةمف  8فقرة  5خرؽ فاضح لنص المادة 
 (1).العادلة
 اإلنسافلحقكؽ  األكربيالدكلة الفرنسية مف طرؼ المجمس  أدينتكما  

في قضية بركسكك ضد الدكلة الفرنسية لخرقيا  83/80/3080بستراسبكرغ بتاريخ 
، كاعتبر اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةمف  2ك 8أحكاـ المادة السادسة فقرة 

دانة نفسو، كحقو في التزاـ إنساف في عدـ المشاركة في إالمجمس أف حؽ كؿ 
الصمت، ىي مبادئ عالمية معترؼ بيا، كتعتبر مف بيف ركائز المحاكمة العادلة، 

بمحاـ بمجرد تكقيفو  اإلستعانةكما اعتبر أف الشخص المكقكؼ لمنظر مف حقو 
 (2)كأثناء استجكابو.

دانة مف صمت المتيـ بالنظر اإلالعقؿ كالمنطؽ حظر استنتاج قرينة يستكجب 
 الى المبررات التالية:

متناع المتيـ عف اإلجابة عف األسئمة المكجية لو قد يككف ألسباب إأف  -
اإلنفعاؿ بسبب الظركؼ  نتيجةقد يككف  إذعديدة غيرارتكابو لمجريمة المنسكبة إليو، 

شخص معيف أك إلخفاء أمكر  ذاالمخيفة المحيطة بو أك بغرض الحرص عمى إنق
 الى فضيحة كبيرة.سرية لك أباح بيا ألدت 

                                                           
1-Pierre BOLZE, op.cit, p.32. 

كقائع ىذه القضية في ككف المتيـ فانؾ كاف محؿ تحقيؽ مف أجؿ مخالفة لمتنظيـ المتعمؽ بالعبلقات  تتمخص-2
المالية مع الخارج. فأثناء التحقيؽ طالبت إالدارة مف السيد فانؾ تقديـ كشكفات عف الحساب البنكي في الخارج ثـ تـ 

ة مع تقديـ الكثائؽ سبب القضية تحت طائمة الغرامة استدعائو ليمتثؿ أماـ المحكمة التي إدانتو كحكمت عميو بغرام
كسكك ضد الدكلة الفرنسية انظرجماؿ نجيمي، مرجع سابؽ، ر التيديدية. لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ قضية ب

 .121-120ص.ص.
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صمت المتيـ دليبل لئلدانة مف شأنو إكراىو معنكيا  اتخاذأف السماح مف  -
 (1)عمى الكبلـ حتى ال يتخذ صمتو قي غير صالحو.

متركؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي بالتالي،  األدلةتقدير  فإفككما سبؽ القكؿ، 
مف  إذفي كجداف القاضي  األدلةو تالمتيـ ال يستطيع أف يعرؼ ما أحدث فإف

قناع القاضي أك زرع الشؾ في مصداقيتيا ا  مصمحتو مناقشتيا كمحاكلة دحضيا ك 
الك  األقؿعمى  نجيمي  ستاذاألفيككف قد ترؾ مرماه بدكف حارس عمى حد تعبير  ا 
 (2)جماؿ.

 المطمب الثالث
 تفسير الشؾ لصالح المتيـ

كانت الجية القائمة عمى الدعكل العمكمية التي أنيطت بيا مباشرة الدعكل  اإذ
العمكمية باعتبارىا ممثمة المجتمع، تممؾ الدعكل العمكمية دكف غيرىا، كىي الجية 

الكافية التي ينعقد بيا الجـز كاليقيف كيزكؿ  األدلةأف تقدـ  يياعم وفإن،األدلةالمكمفة بجمع 
قرينة في غير  إلىراءة التي كضعيا المشرع في صالح المتيـ كتنقمب قرينة الب .الشؾ

صالحو، حيث يتـ دحضيا بأدلة كافية تثبت صمة المتيـ كعبلقتو بالجريمة التي يجرل 
 اإذالجيات المختصة، أما  إلىيجكز ليا أف تحيؿ الدعكل  فقط فعندذاؾ .التحقيؽ فييا

عمى تمؾ الجية  فإفالتي جمعتيا السمطة القائمة عمى التحقيؽ غير كافية  األدلةكانت 
 الدعكل. قامةأف تقرر عدـ كجكد كجو إل

عندما ال يطمئف القاضي لثبكت التيمة أك  إذ، (3)بالنسبة لقضاء الحكـ األمرككذلك 
المقامة ضده غير كافية، يككف القاضي  األدلةالمتيـ، أك عندما تككف  إلىلثبكت نسبتيا 

                                                           
 .808ص. مرجع سابؽ،عبد اهلل محمد احجيمو كجياد ضيؼ اهلل الجازم،  -1
.123جماؿ نجيمي، مرجع سابؽ، ص.- 2 
.205حماد مرىج الييتي، مرجع سابؽ، ص.محمد  - 3 
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صدار حكمو ببراءة المتيـ كىذا ما يعبر عنو بالقاعدة القائمة بأف" الشؾ إالجنائي ممزما ب
 (1)يفسر لصالح المتيـ ".

ذتياـ، ك إيقع عمى النيابة العامة بصفتيا سمطة  إلثباتاكاف عبء  اإذف كاف عمى  اا 
الجنائي ال  إلثباتافإنعفاء مف المتابعة بصفة عامة، اإلثبات تكفر شركط إالمتيـ 

القكاعد العامة ىك  إلىضافة إالالمدني، لكف ما يدعـ قرينة البراءة ب إلثباتايختمؼ عف 
 أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ. 

أخطاء  إلىألف مف شأنيا أف تؤدم  اإلدانةالقرينة البسيطة عمى  ، ال تكفيبالتالي
فنظرا ألىمية ىذه النتيجة المترتبة عمى قرينة البراءة  (2).قضائية مف الصعب تداركيا

المترتب  األثرلمضمكف ىذه النتيجة كنتناكؿ في الفرع الثاني  األكؿنتعرض في الفرع 
عمى يقيف ال  مبنيا عمييا كالذم مفاده أف الحكـ الذم يصدره القاضي يجب أف يككف

 يحتمؿ أم تأكيؿ.

 الفرع األكؿ
 دةػػػػػػػػكف القاعػػػػػمضم

كيتعيف أف .صدار حكمو بالبراءةسناد التيمة إلإيكفي أف يتشكؾ القاضي في صحة 
يشتمؿ ىذا الحكـ عمى ما يفيد أف المحكمة قد أحاطت بظركؼ الدعكل كأدلة الثبكت 

 . إلثباتاكرجحت دفاع المتيـ كداخميا الشؾ في صحة أدلة 
 أف يؤسستمتـز المحكمة ببياف أدلة قاطعة عمى البراءة بؿ يكفي  لذلؾ،ال اتبعك 

الجزائية تبنى  األحكاـ القضائيةأف  األصؿألف  إلثباتاحكـ البراءة عمى الشؾ في أدلة 
. ككما يقكؿ الدكتكر أسامة قايد أف اإلحتماؿعمى الجـز كاليقيف كليس عمى الشؾ ك 

المشتبو  إلىسناد الكاقعة إى في صكرة شؾ في األكلالدعكل الجنائية تبدأ في مرحمتيا 

                                                           

.609نصر الديف مركؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
2- Thierry GARE, Catherine GINESTET, op.cit, p.216. 
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لـ يتحقؽ ذلؾ بقي  اإذفيقيف  إلىجراءاتيا التالية ىك تحكيؿ ىذا الشؾ إفيو، كأف ىدؼ 
 (1).دانة الشخصالشؾ، كىك ال يكفي عدالة إل

قرينة البراءة  إلىالعاـ، أم  األصؿإلىالتي ترتد فييا الحالة  حاالتالكيمكف تحديد 
حالة المتيـ الكافية إل األدلةعف تقديـ  اإلتياـعندما تعجز جية  األدلةإلىلتفات اإلكعدـ 
دانة كمف ثـ التي جمعتيا كافية لئل األدلةالمحكمة المختصة، أم عندما ال تككف  إلى

ة أك السمبية، مما يجابيإلامحؿ تشكيؾ في مدل داللتيا  األدلةالحكـ عميو، كعندما تككف 
 (2).ينبغي معيا تفسير الشؾ لصالح المتيـ 

في المكاد الجنائية يجب أف تبنى عمى الجـز األحكاـ ىذا كقد سبؽ القكؿ أف 
التي  األدلةكانت المحكمة لـ تتكصؿ مف خبلؿ  اإذف .اإلحتماؿكاليقيف ال عمى الظف ك 

 معرضايككف خاطئا ك  إدانتوالجـز بكقكع الجريمة مف المتيـ فحكميا ب إلىذكرتيا 
 لمنقض. 
حدل النتائج إالفقو الجنائي ىذه القاعدة باعتبارىا  أنو لـ يختمؼ كلـ ينازع كما

قتناع إشتراط " اليقيف القضائي" لسبلمة فيتمثؿ فيإ الكجو السمبيأما.ة لقرينة البراءةيجابياإل
ىناؾ رأم يقؼ مكقؼ معاكس ليذا الرأم، بحيث يرل  فإف. كمع ذلؾ اإلدانةالقاضي ب

مبدأ مسيطرا عمى بسما، كليست إأف قاعدة الشؾ يفسر لصالح المتيـ ليست سكل 
كأنيا مجرد حكمة ال تمـز القضاة في شيء، كاستقرارىا في التطبيؽ القضائي  إلثباتا

 .ليس أكثر مف عرؼ مؤسؼ كغير قانكني
ات التي يقـك عمييا نظاـ اإلعتبار سائر  ألمرارأم في كاقع لكف يتجاىؿ ىذاال

مقتضيات الحفاظ عمى حرية الفرد الشخصية كاحتراـ  األخصالجنائي كعمى  إلثباتا
البراءة فيو حتى يثبت ذلؾ يقينا، فيذه القاعدة ىي مف غير شؾ ضمانة  إفتراض

 (3).اإلقتناعلممتيميف في مقابؿ حرية القاضي الجنائي في 
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" في المكاد الجزائية يستدعي بعض التكضيحات. ككما لكف كجكد الشؾ "  المحتـك
الشؾ في المكاد الجزائية ليس بأمر  فإفJean Denis BREDINستاذاألأكد عمى ذلؾ 

بشؾ عممي يحـك حكلو تحفظ  األمريجعؿ الفرد ال يستطيع الجـز أك اليقيف، كال يتعمؽ 
 االمكاد الجزائية منيجيا كجديالشؾ في يجب أف يككف كيتكيف بحدكث حقائؽ مستقبمية. ف

نجزت كؿ التحريات الضركرية أإال إذا المتيـ ال يستفيد مف الشؾ ف إ. ايفتراضاكليس 
ا كلك بالتحقيؽ التكميمي. إلييالحقيقة دكف جدكل كالتي ال يمكف الكصكؿ  إلىلمكصكؿ 

 (1)فتفسير الشؾ لفائدة المتيـ ىي نتيجة لمبدأ قرينة البراءة.
سنادىا كالعمؿ بيا الشؾ يفسر لصالح المتيـ تعتمد عمى مبدأ ضركرم إلف قاعدة إ

كقكع الجريمة كنسبتيا لممتيـ  إلثباتالتي تقدـ أماـ القاضي الجزائي  األدلةكىك أف 
ناع، فبل تمترككة كقاعدة عامة لمسمطة التقديرية لمقاضي كما تحدثو في كجدانو مف اق

، في حيف اإلدانةى عمى شيادة شاىد كيصرح باألكلمانع مثبل أف يعتمد قاضي الدرجة 
عتمادا عمى أف الشؾ إكال يقتنع بتمؾ الشيادة كيصرح بالبراءة  اإلستئناؼيخالفو قاضي 

 يفسر لصالح المتيمما داـ أف تمؾ الشيادة لـ تقنع القاضي الثاني.
 فالشؾ مسألة نسبية تختمؼ مف شخص آلخر. لذلؾ نجد أثناء مداكلة القضاة في 

التشكيمة الجماعية)محكمة الجنايات مثبل( اختبلفا في الرأم، فيرل بعضيـ أف التيمة 
بالتصكيت  األمرالعكس كيتـ حسـ  اآلخرثابتة في حؽ المتيـ كيرل البعض 

 (2).األغمبيةب
 جيات القضاء المعنية بالشؾ: -أكال/

الشؾ الذم يستفيد منو المتيـ ىك الشؾ الذم يككف في مرحمة الحكـ. ذلؾ أف  فإ
أف ىذه الدعكل  إذيرتبط بطبيعة المرحمة التي تمر بيا الدعكل العمكمية. اإلدانةدليؿ 

قترؼ جرما معينا، كأصبح بالتالي إكاف شخص ما قد  اإذتبدأ عادة في صكرة شؾ فيما 
 كالمحاكمة في ىذا المجاؿ. اإلبتدائيي التحقيؽ كىناؾ فرؽ بيف مرحمتمسؤكال عنو 

                                                           
1 - Pierre BOLZE, op.cit, p.28. 
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أف" مبدأ الشؾ يفسر لصالح المتيـ" ال يثكر،   األصؿف في مرحمة التحقيؽف -أ/
في ىذه  ال يشترط تضحت بعد بصكرة كاضحة. كماإكذلؾ ألف الحقيقة لـ تكف قد 

دانة المشتكى عميو باعتبار إحد اليقينالكامؿ ب إلىأف تصؿ قناعة سمطة التحقيؽ  المرحمة
 األدلةأف ميمة النيابة العامة ليست الحكـ عمى المشتكى عميو، بؿ التأكد مف مدل كفاية 

تعد كافية  األدلةفإنقضاء الحكـ.لذا،  إلىاإلحالةلة أك عدـ ئلحاكبالتالي ل اإلتياـلتكجيو 
 اإلدانةمجرد ترجيح  إلىكانت تؤدم  اإذحالة المشتكى عميو حتى يحاكـ أماـ المحكمة إل

 (1)عمى البراءة.

و يجب أف فإنالبراءة  اإلنساففي  األصؿكاف  اإذفأما في مرحمة المحاكمة،  -ب /
قتناعا يقينيا بكقكع إبحيث يقتنع القاضي دانتييقـك الدليؿ القاطع عمى ارتكابو الجريمة إل

 (2).المشتكى عميو إلىالجريمة كنسبتيا 
 اإذأك  اإلدانةصدار حكـ البراءة لمجرد أف يتشكؾ القاضي في كعمى ذلؾ، يكفي إل

كفي ذلؾ جاء قرار  را بالنقض.يحكمو جد فإفبالرغـ مف ذلؾ،  اإلدانةحكـ القاضي ب
ية " يكفي في المحاكمات الجزائية أف تتشكؾ محكمة المكضكع في األردنمحكمة التمييز 

ما  إلىفي ذلؾ  األمرمرجع  إذالمتيـ لكي تقضي بالبراءة  إلىسناد التيمة إصحة 
 في تقدير الدليؿ". إليوتطمئف 

فضؿ أف تبرئ المحكمة األكفي قرار آخر جاء فيو " أف تطبيؽ القاعدة أنو مف 
لكف ىؿ (3).ألؼ مجـر مف أف تديف بريئا كاحدا يككف محمو عندما تككف البينة محؿ شؾ"

 سمطة التقديرية في ذلؾ؟أـ أف لديو ال حاالتالالقاضي ممـز بتطبيؽ الشؾ في كؿ 
 مدل التزاـ القاضي بتطبيؽ قاعدة الشؾ -ثانيا/

ف السؤاؿ الذم يثكر في ىذا المقاـ يتعمؽ بمدل التزاـ القاضي بتطبيؽ قاعدة إ
لتزاـ يقع عمى عاتؽ القاضي بتطبيؽ ىذه إتفسير الشؾ لصالح المتيـ؟ فيؿ ىناؾ 
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ذالقاعدة؟ ك  لتزاـ أخبلقي؟ أـ أنو يتعدل ذلؾ إلتزاـ فما ىي طبيعتو؟ ىؿ ىك إكاف ثمة  اا 
 القانكني؟ اإللتزاـمرتبة  إلىيرقى ل

البراءة  فتراضاأنصار المدرسة الكضعية اعتبركا أف  فإفجابة عف ىذا التساؤؿ لئل
مجرد شعار كليس مبدأ كأف مبدأ تفسير الشؾ لمصمحة المتيـ ال يمـز القاضي  إالليس 

أبعد مف ذلؾ عندما قالكا بكجكب تفسير ىذا  إلىىذا فحسب، بؿ ذىبكا  عمبل. ليس
الشؾ ليس لصالح المتيـ بؿ لمصمحة المجتمع. كبالتالي ضركرة تغميب مصمحة الدفاع 

 عف كؿ ما عداىا مف مصالح عند التعرض لتفسير أم شؾ. اإلجتماعي
فسير الشؾ القكؿ بأنو يجب عمى القاضي تطبيؽ مبدأ ت إلىتجاه آخر اكيذىب 

 (1).اإللتزاـفيما يتعمؽ بطبيعة ىذا  الرأملصالح المتيـ، كاختمؼ أنصار ىذا 
القكؿ بأف  إلى IéLZMLMمانزيني  اإليطاليفذىب قسـ منيـ بزعامة الفقيو 

 لتزاـ أخبلقي.مجرد إالممقى عمى عاتؽ القاضي بتطبيؽ ىذا المبدأ ىك  اإللتزاـ
القكؿ أف مبدأ تفسير الشؾ لمصمحة المتيـ ىي قاعدة  إلىبينما ذىب قسـ آخر 

خالفيا  اإذف، اإلدانةعماليا كمما ثار لديو شؾ في إية لمقاضي يتعيف عميو إلزامقانكنية 
كاف حكمو باطبل كيجكز أف يستند  اإلدانةكاعتبر الكاقعة محؿ الشؾ ثابتة، كقضى ب

 (2).الفقو كالقضاء كالتشريعىذا السبب. كىذا ما استقر عميو  إلىالطعف في الحكـ 
 مجاؿ الشؾ-ثالثا/

 فإفطار البناء القضائي، إف مجرد الشؾ لدل القاضي ال يعني براءة المتيـ.ففي إ
 بخبلؼ الشؾ في مسألة قانكنية. اإلعتبارالشؾ في الكقائع يؤخذ بعيف 
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 الشؾ في مسألة قانكنية: -ا/
عماؿ ىذه القاعدة إكاف الشؾ ينصب عمى تفسير النص القانكني فيؿ يتعيف  اإذ

كالقكؿ بكجكب اتباع التفسير الذم يخدـ مكقؼ المتيـ أك تعطيؿ تطبيؽ النص لكجكد 
 شؾ في معانيو أك مضمكنو؟

نكار إإلىتعطيؿ تطبيؽ النص أك رفض تطبيقو بسبب كجكد شؾ في تفسيره  يؤدم
مف قانكف  825المجـر كالمعاقب عميو بمكجب المادة العدالة كىك الفعؿ 

في قرار غرفة الجنايات المؤرخ في تخذه القضاء الفرنسي إكنفس المكقؼ (1)العقكبات.
بامتناعيا نتيجة الغمكض أك عدـ  اإلستئناؼكالذم قضى أف محكمة  80/88/8848

لمتيـ بالشؾ، قد فادة اإالتأكد مف الفصؿ بعد مناقشة نقطة قانكنية، كبعد أف صرحت ب
مف القانكف  3ختصاصاتيا كخالفت المادة إسمحت بذريعة غير قانكنية كتجاىمت 

 (2).المدني
بناءا عمى قاعدة مالمتيالقاضي باتباع التفسير الذم يخدـ مصمحة  إلزاـقد يؤديكما

الراجح ىك  فإفىدار حقكؽ المجتمع كالضحية، لذا إ إلى ،وأف الشؾ يفسر لصالح
استبعاد تطبيؽ ىذه القاعدة في ىذا المجاؿ كحصر تطبيقيا عمى الكقائع كنسبتيا 

 (3)لممتيـ.
بالتالي ليس لمشؾ بالنسبة لمسائؿ القانكف أية قيمة أك أثر، سكاء كاف بناءا عمى 

القضاة ال يستطيعكف الحكـ بالبراءة لمجرد  فإفطمب المتيـ أك القاضي. كعمى ذلؾ 
مجرد الشؾ في تفسير قانكف العقكبات مباشرة بل يفسر ف(4).التشريعيغمكض النص 

معناه السميـ الذم أراده المشرع،  إلىلمصمحة المتيـ، بؿ يجب عمى القاضي التكصؿ 
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كاف النص غامض كغير محدد كأصبح غير قابؿ لمتجريـ كالعقاب مما يستكجب  اإذأما 
 .القكاعد العامة إلىالرجكع  األمر
ذك   تعذر تحديد نصكص التجريـ كجب التصريح بالبراءة. كقد عبرت عف ذلؾ  اا 

بقكليا:" متى كانت عبارة  38/83/8800محكمة النقض الفرنسية بقرارىا المؤرخ في 
المشرع، كال يجكز  إرادةو يجب أف تعد تعبيرا صادقا عف فإنالقانكف كاضحة كال لبس فييا 

كيؿ أيا كاف الباعث عف ذلؾ، كال الخركج عف نحراؼ عنيا عف طريؽ التفسير أك التأاإل
ستيداء بالمحكمة اإلالنص متى كاف كاضحا قاطعا في الداللة عف المراد منو بدعكل 

 (1)تككف عند الغمكض أك كجكد لبس". إنماكأف البحث في حكمة التشريع كدكاعيو 
القضاء يطبؽ قاعدة"ال عذر بجيؿ القانكف".  فإفبالنسبة لمشخص المتابع، 

ىذىالقرينة ال تخص فقط معرفة القاعدة القانكنية بؿ ككذلؾ تفسيرىا.لكف المحاكـ في 
 اإذتككف مرنة في تطبيؽ ىذه القاعدة بالنسبة لبعض الجرائـ المادية  حاالتالبعض 

اقترؼ تحت تأثير قد كاف الخطأ  اإذأثبت المتيـ أنو كقع في خطأ في مسألة قانكنية 
(3).الجريمة أركافتكفرت  اإذاإلدانةلكف الغمط في القانكف ال يؤثر في  (2).قاىرةالقكة ال

 

ىذا الشؾ يجب تفسيره في  فإفكاف الشؾ قد تعمؽ بمسألة كاقع،  اإذأما  -ب/
المعنى الذم يككف في مصمحة المتيـ كيستكم أف يككف ىذا الشؾ مكضكعيا كىك الشؾ 
الذم يكجد عندما يتأرجح مضمكف الدليؿ بيف معنييف متناقضيف أك أف يككف ىذا الشؾ 

 (4).طمئناف لصدؽ الدليؿاإلشخصيا مصدره عدـ 
القكؿ أف قاعدة الشؾ يفسر لصالح المتيـ تضمف نكع مف الحماية الكاسعة  كيمكف

منع دائما يكحتى الشؾ في مسألة قانكنية ال  .األدلةلمشخص المتبكع في مرحمة تقييـ 
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عدـ تكقيع العقاب فعدـ التأكد مف مفيـك كنطاؽ النص القانكني يجب أف يككف ظاىرة 
 (1).ستثنائيةإ

، األخيرىذا الشؾ لصالح المتيـ القضاء ببراءة تفسير كيترتب عمى تطبيؽ مبدأ 
ألف كجكد ىذا الشؾ معناه أف اقتناع القاضي يتأرجح بيف ثبكت التيمة كمسؤكلية المتيـ 
عنيا كبيف عدـ ثبكتيا كيككف ليذا الحكـ قكة الشيء المقضي فيو أماـ المحاكـ 

 (2)المدنية.
:  الذىف كيتمثؿ فيإلىىناؾ سؤاؿ آخر يتبادر  ،مبدأ الشؾكدائما في صدد بحث 

ىؿ أف الشؾ كمو يفسر لصالح المتيـ أـ أف ىناؾ شكا يفسر لصالح العدالة؟كالشؾ الذم 
، فيك ليس الشؾ اإلقتناعك  اإلحساسيفسر لمصمحة العدالة ىك الذم يتأسس عمى 

نتيجة مستخمصة مف كؿ ىك  إنماعتقاد الخاطئ أك الياجس، اإلذم يعبر عف الالعادم 
القاضي  فإفغمب الظف بأف المتيـ ارتكب جريمة معينة  اإذالبيانات المقدمة، عمى أنو 

 (3)كاف الظف يقترف بكقائع مادية. اإذخصكصا  األدلةر اىدإليس لو 
تفسير ىذه القاعدة حسبما قاؿ بو فقياء القانكف الكضعي يماثؿ ما قاؿ بو  فإ

 إلثباتاية في األساس، ذلؾ أف درأ الحدكد بالشبيات مف المبادئ يةاإلسبلمفقياءالشريعة 
كيقصد بو تفسير الدليؿ عند الشبية أك الشؾ لصالح المتيـ. كىذا  اإلسبلـالجزائي في 

أنو يسرم عمى جميع الجرائـ. كترخص  إذالمبدأ ذك نطاؽ عاـ مف حيث التطبيؽ 
شبية أك شؾ كتأمر  إلثباتاما شاب دليؿ  اإذفي درء العقكبة  يةاإلسبلمالشريعة 

القاضي بالبحث عف الكسائؿ التي تمكنو مف درء العقاب كال يضرىا في ىذا الصدد 
 (4)فبلت مجـر أك أكثر مف العقاب في كؿ حالة تكمف فييا الشبية.إ

                                                           
1- Mohammed jallalESSAID, op -  cit, p.294.  
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قاضي التحقيؽ يصدر أمرا  فإفو عندما ال تكجد دالئؿ كافية ضد المتيـ، فإنكلذلؾ 
ستئناؼ إع رفاإذإالكاف المتيـ رىف الحبس المؤقت أفرج عنو  اإذف، كجو الدعكلبانتفاء 

مف قانكف  852مف ككيؿ الجميكرية أك كاف محبكسا لسبب آخر، كذلؾ طبقا لممادة 
 الجزائية. اتاإلجراء

كاف لمقاضي شؾ في ثبكت  اإذفجية الحكـ،  أماـكانت القضية  اإذكنفس الشيء 
كاف  اإذيـ قضى ببراءتو كأفرج عف المتيـ بمجرد صدكر الحكـ التيمة أك إسنادىا لممت
مف قانكف  254ك  253كاف محبكسا لسبب آخر طبقا لممكاد  إال إذارىف الحبس المؤقت 

 (1)الجزائية . اتاإلجراء
التي  األدلةعف الحكـ بالبراءة فيما يتعمؽ ببياف  اإلدانةكىكذا يختمؼ الحكـ ب

يجب أف يشتمؿ عمى بياف الكاقعة المستكجبة لمعقكبة،  اإلدانةبني عمييا، فالحكـ ب
 نص القانكف الذم حكـ بمكجبو.  إلىكالظركؼ التي كقعت فييا، كأف يشير 

يتعيف عمى قاضي المكضكع أف يبيف في حكمو  األحكاؿففي جميع 
و يكفي فيو مجرد فإنأما حكـ البراءة  ،قتناعو اليقينيإالتي استمد منيا  اإلدانةاألدلةب

دكف أف تمتـز المحكمة بالتدليؿ القاطع عمى البراءة،  إلثباتاإبداء الرأم حكؿ أدلة 
 . اإلنسافألنيا عكدة لؤلصؿ في 

غير أف تطبيؽ تمؾ القاعدة يظؿ مشركطا بكجكب اشتماؿ الحكـ الصادر 
حصت الدعكل، كأحاطت بظركفيا فبالبراءة عمى ما يفيد أف المحكمة قد 

كأدلة النفي  األدلة، ككازنت بيف ىذه اإلتياـالتي قاـ عمييا  األدلةاتيا، كبكمبلبس
 (2).إلثباتاكرجحت لدييا دفاع المتيـ أك ساكرىا الشؾ في صحة أدلة 

 

 

                                                           

قرينة البراءة في اآلليات الدكلية كالقانكف الداخمي، مرجع سابؽ. عبد المجيد زعبلني، مبدأ - 1 
.86أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. - - 2 
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 الفرع الثاني
 الثبكت عمى حجج قطعية الدانةالصادرة ب األحكاـأف تبنى  كجكب

تحقيؽ العدالة، كجكب  إلىضافة إالفي المسائؿ الجنائية، ب اإلدانةتقتضي خطكرة 
المتيـ مؤكدا أم مبنيا عمى الجـز كاليقيف ال عمى الظف  إلىسناد الفعؿ إأف يككف ثبكت 

، أم أف يككف مبنيا عمى حجج قطعية الثبكت تفيد الجـز كاليقيف.كمتى قاـ أم اإلحتماؿك 
اد الجنائية ىي المتيـ كجب القضاء ببرائتو ألف العبرة في المك  إلىسناد الفعؿ إشؾ في 

 (1)كالفركض المجردة.حتماالتاإلال ب ثابتةبالحقائؽ ال
كبناءا عميو، يجب عمى المحكمة أف تضمف الحكـ بياف الكاقعة المستكجبة لمعقكبة 
بيانا تتحقؽ فيو أركاف الجريمة كالظركؼ التي كقعت فييا بصكرة ال لبس فييا. كتأسيسا 

ثبات التيمة أك نفييا عف إفي  الاا كفعابيإيجلمحكمة المكضكع دكرا  فإفعمى ذلؾ، 
 المتيـ.

 كشؼاليساعد في سكجد أف ذلؾ  اإذجراء الكشفكالتحقيؽ إكما يجكز ليا القياـ ب
كما ليس ليا أف تيمؿ التقرير الطبي بحجة كجكد غمكض فيو، بؿ عمييا . الحقيقةعف 

تعيف أم خبير آخر أك أف (2)يضاح ما تراه غامضاإأف تدعك الطبيب مثبل كتطمب منو 
 (3).تراه مناسبا لمقياـ بنفس المياـ

بحيث يترؾ لو المشرع  األدلةلكف ىؿ لمقاضي حرية مطمقة ككاممة في تقدير 
، ثـ يقكـ بتقديره كفقا لقناعتو؟ أـ أف إليوالحرية في أف يستمد قناعتو مف أم دليؿ يطمئف 

الحقيقة  إلىالتي ال يجكز بغيرىا الكصكؿ  إلثباتايحدد لمقاضي أدلة  الذمالمشرع ىك 

                                                           
مجمة حسف صادؽ المرصفاكم، حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ الشخصية في ظؿ قانكف اإلجراءات الجزائية،  -1

 .33ص.، 1979، جامعة صنعاء، العدد الثاني لسنة الشريعة كالقانكف
.82يكسؼ مصطفى مقابمة، مرجع سابؽ، ص. - 2 

، 1995، دار النيضة العربية، الشرعية الدستكرية كحقكؽ االنساف في اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر،  -3
 .230ص.
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كال يترؾ لو حرية تقديرىا كفقا القتناعو الشخصي، بحيث يقكـ المشرع بتقدير قيمتيا سمفا 
 كيمـز القاضي بيا؟ 

ال تعني التحكـ أك الفكضى في التقدير،  اإلقتناعكانت حرية القاضي في  اإذ
الذم يكفؿ تكافر  األمرفكاف مف الكاجب أف يتقيد القاضي بمجمكعة مف الضكابط، 

فكرة المحاكمة القانكنية التي أكجبيا الدستكر كأداة ليدـ قرينة البراءة المفترضة في 
 المتيـ. 

ا القاضي مني استمدالتي  األدلةكمف بيف تمؾ الضكابط ضركرة أف تككف 
قد طرحت عمى بساط  األدلةقتناعو مقبكلة في العقؿ كالمنطؽ، كأف تككف ىذه إ

عمييا، كأف  أك التعميؽ البحث كالمناقشة في الجمسة بحيث يتمكف الخصـك مف الرد
يككف المتيـ قد تـ سماعو كتحقيؽ طمباتو المنتجة في الدعكل كذلؾ عمى قدـ 

 ف تكفؿ المحكمة لممتيـ الحؽ في الدفاع. كأ اإلتياـسمطة المساكاة التامة مع 
 اقد تككنت عقيدة القاضي فيو بناء اإلدانةىذا كيجب أف يككف الحكـ الصادر ب

عمي دليؿ مشركع، ألف الحرية التي يمارسيا القاضي في تككيف اقتناعو يجب أف تتـ 
في إطار المشركعية كتحت مظمة القانكف. كفي النياية يمتـز القاضي بتسبيب حكمو 

ف إعماؿ الرقابة عمى الشؽ مكحتى يككف مرآة لمنطؽ قضائي سميـ كحتى ي
 (1)المكضكعي لميقيف القضائي.

طار المشركعية كتحت مظمة القانكف كال إفالحرية التي يمارسيا القاضي تتـ في 
محكمة كضع ضكابط التسبيب التككف خارجيا أك مخالفة ليا. كلضماف ذلؾ تتكلى 

 (2)حتراميا.اكمراقبة 
عمى أنو حالة ذىنية ذاتية تستنتج مف الكقائع المعركضة عمى بساط  اإلقتناععرؼ 

درجة عالية مف التأكيد كالثقة، بعد استبعاد جميع أسباب الشؾ ذات  إحتماالتالبحث 

                                                           

.84أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.230أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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بطريقة جازمة كقاطعة، فيك يمتاز بككنو ذا خاصية ذاتية، نتيجة لتفاعؿ ضمير القاضي 
 (1)عند تقديره لؤلمكر مع ما يعرض عميو مف كقائع كأدلة.

ذك   يجب  اإلدانةعمى الدليؿ الجنائي، كأف حكـ  األساسيعتمد في  اإلقتناعكاف  اا 
أك البراءة يجب أف يتسـ  اإلدانةالقضائي كذلؾ ب اإلقتناعفإنأف يؤسس عمى دليؿ يقيني، 

بالمعقكلية كالتي مفادىا أف الدليؿ الذم بنى عميو القاضي اقتناعو يككف دكف تعسؼ في 
 (2)كمكافؽ لما يمميو العقؿ كالمنطؽ. اإلستنتاج

نماقاضي فقط، ك كيقصد باليقيف ىنا ليس اليقيف الشخصي لم ىك اليقيف  ا 
الكافة مف خبلؿ  إليوالقضائي الذم يتفؽ مع العقؿ كالمنطؽ كالذم يمكف أف يصؿ 

مكضكعي. كاليقيف  اآلخرجانبيف، أحدىما شخصي ك  فإذأدلة الدعكل. فمميقين
ىك حالة ذىنية يمتاز بككنو ذك خاصية ذاتية نتيجة لتفاعؿ  اإلقتناعأم  الشخصي

ضمير القاضي عند تقديره لؤلمكر كبالتالي يككف متأثرا بمدل قابمية الشخص لمتأثر 
ىك ما يعبر عف ذاتية كشخصية القاضي ك  اإلقتناعف .ستجابة لمدكافع المختمفةاإلك 

محمكد مصطفى عمى  كما عرفو محمكد(3).ضميره إليوكارتاح  واستقر في كجدان
كىك البديؿ عف نظاـ  في الدعكل، إلثباتاأنو:" التقدير الحر المسبب لعناصر 

 (4)القانكنية". األدلة
التي أقنعت  األدلةأما الجانب المكضكعي فيك اليقيف القضائي المستمد مف 

القاضي كالتي يمكف أف تفرض نفسيا عمى الكافة، حتى ال يككف عمؿ القاضي 
أف القاضي يسعى لمكصكؿ  مما سبؽلمكقائع كانتزاعا مف الخياؿ. يفيـ  اابتداع

                                                           
، دار محمكد لمنشر كالتكزيع، سيس االقتناع القضائي كالمحاكمة الجنائية العادلةتأكماؿ عبد الكاحد الجكىرم،  -1

 .14، ص.1999
.141، دار محمكد لمنشر كالتكزيع، ص.حكـ البراءة في القضايا الجنائيةكماؿ عبد الكاحد الجكىرم،  - 2 
ككذلؾ؛37، ص.1989زائر، ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجاالقتناع الشخصي لمقاضي الجزائرمزبدة مسعكد،  -3  

Jean LARGUIER, procedure pénale, 16émeédition, Dalloz, Paris, p.210. 
، الجزء األكؿ، مكتبة جامعة القاىرة إلثبات في المكاد الجنائية في القانكف المقارفمحمكد محمكد مصطفى، ا -4

.                                                                       3.، ص1977كالكتاب الجامعي، القاىرة،   
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هلل عز كجؿ، ذلؾ  إاللحقيقة القضائية دكف الحقيقة المطمقة، تمؾ التي ال يعمميا اإلى
عمى كقائع مادية كنفسية كليس عمى تصرفات  دفي المكاد الجنائية ير  إلثباتاأف 

 (1).قانكنية كما ىك الحاؿ في المكاد المدنية
كقد استقر قضاء بعض الدكؿ عمى جعؿ معيار الجـز كاليقيف يتمتع بالقيمة 

 األمر فإفالدستكرية كىك استصحاب منطقي لمقيمة الدستكرية لقرينة البراءة، كمف ثـ 
 إلى، اإلحتماؿك  الذم يبنى قضائو عمى الترجيح اإلدانةيتعدل مجرد بطبلف الحكـ ب

شتيار إلابناءا عمى  اإلدانةية التي تسمح بالحكـ بتقرير عدـ دستكرية النصكص التشريع
 (2)بارتكاب الجرائـ.

الشخصي لمقاضي يشمؿ  اإلقتناعكقد استقر الفقو كالقضاء في فرنسا عمى أف مبدأ 
طبؽ يتطبيقو جميع أنكاع المحاكـ الجزائية سكاء كانت مخالفات أك جنح أك جنايات، كما 

كفي نفس السياؽ اتجو المشرع الجزائرم حيث  (3)عمى كافة العناصر المككنة لمجريمة
 .عمى أف القاضي يصدر حكمو تبعا القتناعو الخاص ؽ إ جمف  383نصت المادة 

كذلؾ  ؽ إ جمف  373كنجد نفس التأكيد بالنسبة لممحمفيف مف خبلؿ نص المادة 
التي تؤكد كتفسر مبدأ القناعة الشخصية كحرية القاضي ككذا  ةاألخير مف خبلؿ فقرتيا 

الحقيقة بما يمميو عميو ضميره. لكف ىذا المبدأ مف الناحية  إلىالمحمؼ في الكصكؿ 
كالفقرة  206العممية يجد مجاؿ تطبيقو في مكاد الجنايات فقط مف خبلؿ نص المادة 

 .ؽ إ جمف  373مف المادة  ةاألخير 
 إلثباتابكؿ كسائؿ  اإلستعانةالشخصي حرية القاضي في  قتناعاإلينتج مف مبدأ 

ف فكرة اليقيف الذاتي المطمكبة إكاريا في كتابو الجرائـ كالعقكبات بالقكؿ" يكىذا ما أكده ب
ثبات محددة سمفا تسمبيا حقيقة مضمكنيا إفي المكاد الجزائية ال يمكف أف تتقيد بقكاعد 

                                                           
، كفي نفس السياؽ انظر: كماؿ عبد الكاحد الجكىرم، حكـ البراءة في 83أحمد لطفي السيد، مرجع سابؽ، ص. -1

.146القضايا الجنائية، مرجع سابؽ، ص.  
.30أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص. - 2 

3 - Bernard BOULOC, Haritini MATSOPOULOU, op.cit, p.213. 
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انحصر القاضي في دائرة مغمقة مف  اإذبجـز كيقيف الحقيقة  إلىكأنو ال يمكف الكصكؿ 
 (1)التي يحددىا القانكف". األدلة

عمى  إلثباتابكؿ كسائؿ  اإلستعانةفيىذه الحرية  بل تقتصرعمبل بقرينة البراءة، ف
الحرية الكاممة  األخيركؿ مف الطرؼ المدني كالمتيـ. فميذا  إلىفقط بؿ تمتد القاضي 

تنقص  إلثباتاما يدعيو. بالرغـ مف أف حرية  إلثباتبكؿ كسائؿ الدفاع  اإلستعانةفي 
أف ذلؾ ال يمس بقرينة  إالإلثباتاالممقاة عمييا عبء  اإلتياـنكعا ما مف كاىؿ جية 

الحقيقة التي تعد مف أحد ركائز قرينة  إلىيا طريقة تسيؿ الكصكؿ فإنالبراءة بؿ بالعكس 
 (2)البراءة.

، األدلةالشخصي يتمثؿ في حرية القاضي في تقدير  اإلقتناعالثاني لمبدأ  األثرأما 
التي  ؽ إ جمف  382كقد أقر المشرع الجزائرم ىذه النتيجة صراحة بمكجب نص المادة 

تترؾ لحرية القاضي، كما أكدت ىذه النتيجة المادة  إلثباتاجاء فييا بأف جميع عناصر 
ف القانكف ال يطمب مف القضاة أف يقدمكا إ"... مف نفس القانكف كالتي جاء فييا 206

تككيف اقتناعيـ، كال يرسـ ليـ قكاعد بيا  إلىحسابا عف الكسائؿ التي بيا قد كصمكا 
 ...".تقدير تماـ أك كفاية دليؿ ما األخصيتعيف عمييـ أف يخضعكا ليا عمى 

المقدمة لو ميما كاف مصدرىا ماداـ مشركعا  األدلةفالقاضي حر في تقدير  
و متى كاف المحكمة العميا بالقكؿ بأن إليوكىذا ما ذىبت  (3)ما كميا أك جزئيا.إبيا  األخذك 

يترؾ لحرية تقدير  إلثباتاشأنو كشأف جميع عناصر  اإلعتراؼمف المقرر قانكنا أف 
عتمادا عميو، ذلؾ أنو كغيره إو لذلؾ ال ينبغي تأسيس كجو الطعف بالنقض فإنالقاضي، 
 (4)يخضع لتقدير سمطة قضاة المكضكع. إلثباتامف كسائؿ 

                                                           

.71جمالنجيمي، مرجع سابؽ، ص.- 1 
2 - Veronique MASSOL, op-cit, p.489. 

.71جماؿ نجيمي ، مرجع سابؽ، ص.- 3 
، الكجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، ذكره يكسؼ دالندة في 29342تحت رقـ  22/11/1989قرار مؤرخ في  -4

 .65، ص.2006دار ىكمة، الطبعة الثانية، 
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في الحكـ قرارىا  إلثباتاكمف قضاء المحكمة العميا في شأف كجكب ذكر أدلة 
بالقكؿ:" حيث يتجمى فعبل  37075فصبل في الطعف رقـ  07/83/8876الصادر بتاريخ 

لممتيميف عمى القكؿ فقط بأنو اتضح لييئة  انتوإدأف القرار المطعكف فيو قد اقتصر في 
المجمس كأف العممية مدبرة مف طرؼ المتيميف الثبلثة كىذا باتفاؽ بينيـ مما يتعيف 

مف نفس القانكف، فمـ  8فقرة  888ضافة لممادة إالمف قانكف العقكبات ب 38تطبيؽ المادة 
مى المتيميف بؿ راح يفترض التي اعتمدىا ليقتنع بيا عمى الحكـ ع إلثباتايبيف كسائؿ 

 .التي ال تكفي..." إحتماالت
 45466في الطعف رقـ  83/02/8878ذكر كذلؾ القرار الصادر بتاريخ يمكف ك  

الذم جاء فيو:" ... حيث بالفعؿ أف قضاة المجمس لـ يسردكا الكقائع كلـ يذكركا التيـ 
ـ كحتى المكاد إدانتيالتي تخص كؿ كاحد مف المتيميف الخمسة، كما لـ يذكركا أسباب 

 (1)القانكنية المطبقة عمييـ".
ليست  إلثباتابكؿ كسائؿ  اإلستعانةأف حرية القاضي في  إليو اإلشارةما تجدر 
ثبات بعض الجرائـ بكسائؿ إالسالفة الذكر قد قيدت  383نجد المادة  إذدائما مطمقة، 

 التي نص فييا القانكف عمى غير ذلؾ..." األحكاؿ" ... ما عدامحددة كذلؾ بنصيا
باحدل الكسائؿ الثبلثة  إالثباتيا إفي جريمة الزنا التي ال يجكز  األمرمثمما ىك عميو 

مف قانكف العقكبات كالمتمثمة في محضر  238الكاردة عمى سبيؿ الحصر في المادة 
رد في رسائؿ أك الكا اإلقرارثبات التمبس المحرر مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية أك إ

أف ذلؾ ال يمنع القاضي في تقدير  إالالقضائي  اإلقرارمستندات صادرة عف المتيـ أك 
 . األدلةىذه 

درجة أف البعض أراد أف يستبعده  إلىنتقادات إالشخصي لمقاضي عدة  اإلقتناعالقى
سناد التيمة إكؿ الطرؽ الحديثة التي تسيؿ  إلىليحؿ محمو" الدليؿ العممي" بالمجكء 

شارات أك العبلمات مف طرؼ مخبر الشرطة اإلتحميؿ  فإفاالتجاىلفاعميا. كحسب ىذا 
 طع. االقضائية سينتج عنو ال محاؿ الدليؿ الق
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فرضا  إذ، حاالتالأف الحياة العممية أثبت أف ىذه الطريقة ال تجد نفعا في كؿ  إال
 فإفالسبلح المستعمؿ في الجريمة كأنو كجد في مسكف المتيـ،  إلىأف المخبر قد تكصؿ 

ذلؾ،  إلىضافة اإلىك مرتكب الجريمة، ب األخيرذلؾ ال يعد دليبل قاطعا عمى أف ىذا 
خضاعيا لمتحميؿ في إال تكجد أية عبلمات في القضية يمكف  حاالتالففي بعض 

 (1)المخبر.
 إذ  الشخصي لمقاضي فيو خطر عمى الحريات، اإلقتناعجانب آخر بأف مبدأ  يرلك 

نساف معرض لمخطأ، في حيف أف إالتسمط، ألف القاضي ميما كاف  إلىأنو سيؤدم حتما 
مصير المتيـ في يد شخص دكف  يكضعالعقؿ كالمنطؽ، فكيؼ  إلىالقانكف يستند 

 .دلةاألضكابط كمعايير لمرقابة، كدكف كضع معالـ بارزة تحكـ عممو في ميداف تقدير 
حسبما يمميو عميو اقتناعو ككيؼ يقبؿ منو  األخرلببعضيا دكف  األخذككيؼ يسمح لو ب

 ؟اآلخريأخذ بجزء كيترؾ الجزء  إذكما سبؽ القكؿ  اإلقرارتجزئة 
أنو لـ يقدـ بديبل لمعمؿ  إالف ىذا الرأم بالرغـ مف كجكد جانب مف الصكاب فيو إ

الشخصي كمطابقتو لمحقيقة يرل بعض  اإلقتناعكنتيجة ليذا الشؾ في مدل صحة  (2)بو.
عف طريؽ المنطؽ  اإلقتناعيجاد معايير لضبط كرقابة عممية تككيف إالفقياء ضركرة 

مسببا كي يقدـ لمحكـ أسبابا، كلضماف أساسا  اإلقتناعكاستخداـ عمـ النفس كأف يككف 
 (3)ا كمكضكعيا.إيجابي

ستغناء عف القناعة الشخصية لمقاضي عمى أف اإلكبالتالي يتضح أنو ال يمكف 
العناصر المذككرة أثناء انعقادىا  مىعتبنى عمى قرائف تـ مناقشتيا في الجمسة ككذلؾ 

كالتي تـ مناقشتيا حضكريا مف طرؼ الخصكـ، كما ال يمكف لمقاضي أف يستند عند 
كؿ ما يبنى عمى باطؿ فيك  إذجراءات باطمة إتككيف قناعتو عمى أدلة متحصؿ عمييا ب

                                                           
1 - Bernard BOULOC, Haritini MATSOPOULOU, op.cit, p.213. 
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خاصة كأف األمر يتعمؽ في غالب األحياف بالحرية الشخصية لممتيـ كالتي تعد  باطؿ
 أىـ حؽ لو بعد الحؽ في الحياة.

 المطمب الرابع
 ضماف الحرية الشخصية لممتيـ

ي ىك أف لكؿ انساف الحؽ في الحرية الشخصية كالتي تعتبر مف األساسف المبدأ إ
نساف كال يجكز إ. كالحرية حالة أصيمة في كؿ اإلنسافتي يتمتع بيا أىـ الحقكؽ ال
 اإلنسافية في األصمكما أف مف بيف النتائج المترتبة عمى قرينة البراءة  (1)المساس بيا.

لـ يصدر بعد،  اإلدانةكجكب احتراـ الحرية الشخصية لممتيـ ككف الحكـ النيائي ب
معاممتو معاممة المداف، كىذا ما سنكضحو في مضمكف ىذه النتيجة لكبالتالي فبل مجاؿ 

 ( كمظاىرىا )الفرع الثاني(.األكؿ)الفرع 

 الفرع األكؿ
 ماىية ضماف الحرية الشخصية لممتيـ

 إدانتوأف تثبت  إلىأف يعامؿ معاممة البرمء  ضماف الحرية الشخصية لممتيـ يعني
التي تتخذ في أم مرحمة مف مراحؿ  اتاإلجراءفإنكبناءا عميو،  .كفؽ حكـ قضائي بات
 في أضيؽ الحدكد كبما يحافظ عمى ضمانات الحرية الفردية إالالدعكل يجب أال تتخذ 

ف المتيـ بتحريؾ الدعكل ضده كفي إ بما يمبي فقط الضركرية لمكشؼ عف الحقيقة.ك 
جديدة  بيدؼ  جراءاتإبداية التحقيؽ تضيؽ حريتو جزئيا كيبدأ المساس بيا كمما اتخذت 

 .الكشؼ عف الحقيقة كتقصييا

                                                           
 مجمة المنتدل القانكني،م، إجراءات التكقيؼ لمنظر بيف تقييد الحرية الفردية كاحتراـ قرينة البراءة، عادؿ مستار  -1
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حقائؽ تفيد في مجرل عف كشؼ الإلىقد تزيد أك تطكؿ كمما أدت  اتاإلجراءىذه  
الذم جعؿ ىذا المبدأ ذا أىمية في حماية الحرية كالتكفؿ بضماناتيا  األمرالدعكل، 

 (1).ككقكفو ضد تحكـ السمطةكسيطرتيا
، كىذه إدانتوأف تثبت  إلىألف الصالح العاـ ال يتطمب ضركرة حبس المتيـ  ذلؾ

يجب أف تبنى عمى الجـز كاليقيف، كفي حالة كجكد أم شؾ يجب أف تصرح  ةاألخير 
لدحض قرينة  اإلدانةالمحكمة بالبراءة. كقد اشترط المشرع ضركرة صدكر حكـ نيائي ب

 البراءة.
أف قاضي التحقيؽ أثناء محاكلتو الكشؼ عف الحقيقة قد يمس بشخص المتيـ،  إال

 ؽ إ جمف  832، 48، 47، 48بمكجب المادة  اتاإلجراءلذا تدخؿ المشرع بضبط ىذه 
صدار أكامر قضائية تسمح بحجز أم متيـ كايداعو إالتي تمنح قاضي التحقيؽ سمطة 

 (2)حضاره أك القبض عميو.إالحبس لمدة معينة أك 
محددة خاصة  حاالتكما منح المشرع لككيؿ الجميكرية نفس السمطات في 

كما منح القانكف  .ؽ إ جمف  48التمبس بالجنايات كالجنح مع تكافر شركط المادة ب
ساعة  37حضاره لمدة ال تتجاكز إلضباط الشرطة القضائية حؽ تكقيؼ أم شخص أك 

 .ؽ إ جمف  43مع مراعاة ما كرد في المادة 
ى تستيدؼ حماية المجتمع أك حماية األكلمصمحتاف:  اإلتياـند بدء عتثار ك 

ليذا كاف البد مف الحفاظ عمى .المصمحة العامة كالثانية ىدفيا حماية مصمحة المتيـ
المصمحتينكالمكازنة بينقرينتيف ىما: قرينةقانكنية تفترض براءة المتيـ كقرينة مكضكعية 

تحقيؽ  إلىالتكصؿ  يمكفالتكفيؽ بيف القرينتيف  كمف تفترض أنو مرتكب الجريمة.
 (3).المصمحتيف السابقتيف كىما المصمحة العامة كمصمحة المتيـ
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كما أنو مف الصعب التكفيؽ بينشعكر الضحية بأف المتيـ محمي ضدىا مف طرؼ 
المتيـ في كضعية امتياز  فإفبؿ أكثر مف ذلؾ،  اإلتياـالقانكف الذم ال يسيؿ عممية 

قرينة البراءة مف جية كمف جية أخرل المتيـ الذم ال استفادتو بية باإلنتقالخبلؿ المرحمة 
حساسو بالظمـ ككف إلـ يرتكب أية مخالفة، عند  اإذيدافع عف نفسو كما ينبغي، خاصة 

طار اإلكفي سبيؿ ذلؾ، يجب جعؿ القرينة القانكنية ىي (1)و مذنبا.فتراضاحريتو مقيدة ك 
القرينة  إلىالذم يتـ بداخمو تنظيـ ممارسة المتيـ لحريتو الشخصية لمكصكؿ 

 المكضكعية.

فضمانات المتيـ يجب تأطيرىا بقرينة البراءة لكي يتـ المحافظة عمييا مف خطر 
 الخبلإخبلؿ في ضمانة مف ضمانات المتيـ يعتبر إأم  فإفبيا.ليذا  اإلخبلؿسمبيا ك 

كفي ىذا الصدد قضت المحكمة الدستكرية العميا المصرية بأف :" حؽ كؿ  بقرينة البراءة.
في محكمة  إدانتوأف تثبت  إلىتيمة جنائية في أف تفترض براءتو  إليوشخص كجيت 

الحرية الشخصية صمة ىذا الحؽ ب -عمنية تكفر لو فييا الضمانات الضركرية لدفاعو
 (2)بيا". اإلخبلؿكىي مف الحقكؽ الطبيعية التي ال يجكز 

لذا عمؿ المشرع الجزائرم عمى حماية الحرية الشخصية لمفرد، بؿ كعمى معاقبة 
يعاقب مف ؽ ع التي نصت عمى "  806كؿ مف يتعدل عمييا كذلؾ بمكجب المادة 

أمر بعمؿ تحكمي أك ماس  اإذعشر سنكات  إلىالمكظؼ بالسجف المؤقت مف خمس 
ف ا  ف القانكف ك إ. سكاء بالحرية الشخصية لمفرد أك بالحقكؽ الكطنية لمكاطف أك أكثر "

و قيده بأساليب كأشكاؿ معينة تضمف  فإناتاإلجراءسمح لقاضي التحقيؽ القياـ ببعض 
ية كتحافظ عمى حقكقيـ التي ال غنى ليـ عنيا كىذه القيكد يمكف األساسلؤلفراد حرياتيـ 

المكضكعية الدافعة  األسبابى مكضكعية كالتي تتمثؿ في األكلنكعيف:  إلىتقسيميا 
 مارات قكية تشكؾ في ىذه البراءة.إلمخركج عف أصؿ البراءة كىذا بتكافر 

                                                           
1- Jean Pierre CLERO, « une pensée utilitariste de la présomption d’innocence », in la 
présomption d’innocence, Essais de la philosophie pénale et de criminologie,revue de 
l’institut de criminologie de Paris, éditions Eska, Paris, 2004, p.63.   
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التي يستكجبيا القانكف الجكىرية  اتاإلجراءأما الثانية، فيي شكمية كالمتمثمة في 
معاممة المتيـ باعتباره بريئا يجب  فإفبيذه النتيجة،  الاعمإ (1)عند المساس بالحريات.

. فما ىي الحقكؽ التي جراءات التحقيؽ كالمحاكمة كذلؾ مف عدة جكانبإأف تككف طيمة 
 اتاإلجراءتنطكم تحت مدلكؿ الحرية الشخصية كالتي تتعرض لممساس بيا مف خبلؿ 

 الجنائية؟ 

 الفرع الثاني
 مظاىر احتراـ الحرية الشخصية لممتيـ

ف تكفير الحماية القانكنية لمحرية الشخصية ىك الذم يضفي عمييا صبغة الحؽ، إ
عطي لصاحبيا صبلحية ممارسة حقو، كبيذا المفيـك تألف الحماية القانكنية لمحرية 

جراءات اية مف التعرض لئلرتباطا جكىريا بالحمإيرتبط الحؽ في الحرية الشخصية 
 (2)الماسة بيذا الحؽ دكف سند قانكني.

كقد أكدت جميع التشريعات عمى ضركرة حماية الحرية الشخصية في مكاجية 
الجنائية عف طريؽ كضع الضمانات الكاجب تكافرىا عند قياـ السمطات  اتاإلجراء

 اتاإلجراءالمشرع الفرنسي في مقدمة قانكف  أفجراءات القبض، حيث إالمناط بيا 
... تفترض براءة كؿ مشتبو فيو أك :" عمىى التمييدية األكلالمادة  في الجزائية نص

القسرية التي قد يتعرض ليا ىذا الشخص  اتالجراء،...ك إدانتومتيـ طالما لـ يثبت 
يجب أف تتخذ بناءا عمى قرار مف السمطة القضائية أك تحت رقابتيا، كيجب أف تككف 

جراءات، كمتناسبة مع خطكرة الجريمة كال تمثؿ اعتداء عمى كرامة الزمة بالضركرة لإل
 كمف بيف الحقكؽ التي تشمميا الحماية يمكف ذكر:  (3).الشخص..."

 
                                                           

.36مميكة  درياد، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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 في سالمة الجسـ:الحؽ 
عمى سبلمة الجسـ بحظر تعذيب المتيـ كذلؾ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفأكد

بمكجب المادة الخامسة منو. كما أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا الحؽ مف 
تفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك إخبلؿ 

 (1)الميينة .نسانية أك إالا
كراىا ماديا، كمنيا ما يعتبر إتعذيب المتيـ لصكر متعددة منيا ما يعتبر يخضع 

لـ أك المعاناة البدنية أك النفسية أك العقمية التي األكراىا أدبيا. كالجامع بينيما ىك إ
 (2)تصيب المتيـ مف جراء استخداـ أحد كسائؿ التعذيب.

معاممة المشتكي منو عمى أنو برمء في  عمىجسامة الجريمة كخطكرتيا كال يؤثر 
، كال نيائيبحكـ جزائي  إدانتوأف يقرر  إلىكؿ مراحؿ الدعكل، بؿ يظؿ معامبل كذلؾ 

تنيار ىذه القرينة بمجرد صدكر حكـ قضائي قابؿ لمطعف فيو، كأف القضاء كحده 
 يستطيع أف يقرر بأف المشتكى منو غير برمء.

ال تكفي لمعاممة المتيـ عمى أنو  اإلتياـة ألدلة أف مجرد تقديـ النيابة العامكما 
 (3)الحكـ باتا. صبحكي إدانتوكتحكـ ب األدلةغير برمء ما لـ تقتنع المحكمة بيذه 

 الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة:
 ف الحؽ في احتراـ حياة الشخص الخاصة كأسرتو كبيتو كمراسبلتو مضمكفإ

مف  86نجد المادة  إذف كاف بعبارات مختمفة، ا  ، ك بمكجب المكاثيؽ كاإلتفاقيات الدكلية
ال يجكز تعريض العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية تنص عمى أنو " 

                                                           

.200أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.كلممزيد مف التفاصيؿ حكؿ جيكد منظمة األمـ المتحدة في ىذا 200مرجع السباؽ، ص.الأحمد فتحي سركر،  -2

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الكجيز في حقكؽ االنساف كحرياتو األساسيةالشأف انظر: غازم حسف صباريني، 
 بعدىا.كما  103، ص.1997
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أيشخص، عمى نحك تعسفي أك غير قانكني، لتدخؿ في خصكصياتو أك شؤكف أسرتو 
 ". أك بيتو أك مراسالتو كال ألم حمالت غير قانكنية تمس شرفو كسمعتو

منيا، كؿ  88الحقكؽ في المادة  هعمى نفس ىذ اإلتفاقية األمريكيةصت في حيف ن
ال يجكز أف يتعرض أم شخص لمتدخؿ أنيا استيمتيا بالعبارات التالية:"  األمرما في 

لحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةمف  7". كطبقا لممادة فيما يخص... إليوالتعسفي الذم يسيء 
ال ينبغي أف يككف ىناؾ أم تدخؿ مف قبؿ السمطة العامة في ممارسة و:" فإن، اإلنساف

سرية كبيتو كمراسالتو... فيما األالحؽ في احتراـ خصكصيات الشخص كشؤكف حياتو 
 (1).التي تتفؽ مع القانكف..." حاالتالعدا 

عراض كالحياة الخاصة األ حماية الشديد عمى صالحر  اإلسبلـكما حرص 
 (2)حمايتو لكرامتيـ كحرماتيـ كمشاعرالحياء فييـ، قررحرمة المسكف.لؤلفراد، كمف تماـ 

يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتا :"  36ية اآلكألدؿ عمى ذلؾ ما كرد في سكرة النكر، 
لـ  فإفغير بيكتكـ حتى تستأنسكا كتسممكا عمى أىميا ذلكـ خير لكـ لعمكـ تذكركف، 

 تجدكا فييا أحدا فال تدخمكىا حتى يؤذف لكـ".
كذلؾ حظر القرآف الكريـ ما حظرتو النصكص الكضعية السالفة الذكر كذلؾ 

 إذ..." كال تجسسكامف سكرة الحجرات :"...  12ية اآلبمكجب كممة كاحدة كردت في 
ة، يف حماية لحرمة مساكنيـ كسرية مراسبلتيـ الشخصياآلخر نيت عمى التجسس عمى 

 (3)ل ببل مبرر.ذمما قد يعرض شرفيـ كسمعتيـ لؤل
نصت معظـ الدساتير عمى الحؽ في الحياة الخاصة كالذم يتضمف حرمة المسكف 

ىذه الحرمة التي يقررىا الدستكر لمحياة  إلىضافة إالب(4).كسرية المراسبلت كالمكالمات

                                                           

.202حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
 .117حمكد حمبمي، مرجع سابؽ، ص. -2
غازم حسف صباريني،  -.117، دار الفكر العربي، ص.حقكؽ االنساف بيف القرآف كاالعبلفأحمد حافظ نجـ،  -3

 .137.مرجع سابؽ، ص
لكف استثناءا يمكف اعتراض المراسبلت كتسجيؿ المكالمات في حاالت يحددىا القانكف كما ىك عميو األمر في  -4

 .2006المستحدثة بمكجب تعديؿ  10مكرر  65الى  5مكرر  65التشريع الجزائرم في المادة 
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ضفاء طابع السرية عمى المعمكمات التي إىذا الحؽ يعطي لصاحبو حؽ  فإفالخاصة، 
ىك الذم يميز الحياة الخاصة  األخيرتتكلد عف ممارسة حياتو الخاصة. كىذا المعنى 

عف الحياة العامة التي يعيشيا الفرد عمى مشيد مف المجتمع، كالتي ىي بحكـ طبيعتيا 
 تتميز بالعبلنية.

مارس لسنة  5ىذا المعنى جاء في حكـ محكمة استئناؼ باريس بتاريخ  كفي
دبية كأنو ال يممؾ أحد حقا األأف " ذكريات الحياة الخاصة لكؿ فرد تتعمؽ بقطعتو  8844

 "طالما كاف ذلؾ بدكف سبب. ضراراإلفي نشرىا كلك بغير نية 

ستكرية التي كقد حددت المحكمة الدستكرية العميا في مصر نطاؽ الضمانات الد
يتمتع بيا الحؽ في حرمة الشخص كالحؽ في حرمة المسكف، فقالت بأف المشرع 

كتفتيش المساكف فيما يتعمؽ بضركرة  األشخاصالدستكرم قد فرؽ في الحكـ بيف تفتيش 
(1)شراؼ القضاء.إأف يتـ التفتيش في الحالتيف بأمر قضائي كتحت 

 

الحماية الفعمية ليذا الحؽ التدخؿ السريع مف القاضي لكقؼ التعدم  تستكجبك 
لىاإلعتبار ت أك كحؿ أخير نشر مقاؿ برد الاقمعميو كذلؾ بحجز الجرائد أك ال جانب  ا 

 (2)التعكيضات التي يمكف المطالبة بيا مف جراء المساس بالحياة الخاصة.

 الحؽ في حرية التنقؿ:       
آخر، سكاء داخؿ  إلىمف مكاف  اإلنتقاؿحؽ  ككف لكؿ فرديقصد بيذه الحرية أف ي
لمقيكد كالشركط التي  إالأخرل، كال يخضع في ذلؾ  إلىالدكلة الكاحدة أك مف دكلة 

 (3)يفرضيا القانكف.

                                                           

.208 - 207أحمد فتحي سركر، مرجع سابؽ، ص.ص. - 1 
2 - Stavros TSIKLITIRAS, la protection effective des libertés publiques par le juge 
judiciaire en droit français, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1991, 
pp.181 - 182.                                                                                                

 .34حمكد حمبمي، مرجع سابؽ، ص. -3
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في المادة الثالثة منو كالمادة  اإلنسافلمي لحقكؽ االع اإلعبلفكىك حؽ نص عميو 
عميو كافة التشريعات  تمف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية. كما نص 8فقرة  82

عمى أف  مؤقتالجراء القبض أك الحبس إالداخمية، لكف أجازت المساس بحرية التنقؿ ب
 (1)طار ضمانات ىامة حددىا القانكف.إيككف ذلؾ في 

دكدة حم حاالتاستثناءا في  إالىذا الحؽ كلـ تقيده  يةاإلسبلمكذلؾ أقرت الشريعة 
فقد اعتبر  .(2)تحقيقا لمصالح عامة أك دفعا لمفاسد تيدد المجتمع في أمنو أك سبلمتو

ممؾ هلل كحده كقد أكرثيا لعباده كي ينتقمكا فييا بحرية دكف أية  األرضالقرآف الكريـ أف 
قيكد أك مكانع ما لـ يستيدؼ الشخص أية أغراض عدكانية أك أعماؿ غير مشركعة مما 

ىك الذم جعؿ لكـ :" 15ية اآليحظره القرآف، كمف أدلة ذلؾ ما جاء في سكرة الممؾ، 
ليوك  ذلكال فامشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقو األرض  (3).النشكر" ا 

الحبس المؤقت التي تمس الحرية الشخصية كالتكقيؼ ك  اتاإلجراءفيجب أف تتخذ 
في سياج مف الضمانات المقررة ليا في القانكف حتى ال يتـ التجاكز كالتفتيش القبض ك 

مف دستكر الجزائر لسنة  36كىذا ما جاء في المادة  ببل مسكغ قانكني األفرادعمى حقكؽ 
المحددة بالقانكف، كطبقا  حاالتالفي  إالال يتابع أحد كال يكقؼ أك يحتجز :"8885

 لألشكاؿ التي نص عمييا القانكف." 
دانة المتيـ أك الحكـ عميو بأية عقكبة إعبلف إال يجكز  و،فإنذلؾ  إلىضافة إالب

 (4).جزائية بدكف محاكمة قانكنية عادلة تكفؿ لو كافة حقكقو المقدسة في الدفاع عف نفسو
التي تبدأ بالمطالبة القضائية كتستمر مف  اتاإلجراءمف المحاكمة مجمكعة  تعنيك 

كقت انتيائيابالفصؿ في المكضكع أك بانقضائيا كتستيدؼ تمحيص  إلىكقت افتتاحيا 
 إلىأدلة الدعكل كميا ما كاف منيا في مصمحة المتيـ أك ضد مصمحتو،كتيدؼ بذلؾ 

 ة في شأنيا ثـ الفصؿ في مكضكعيا.تقصي الحقيقة الكاقعية كالقانكني
                                                           

.63؛ لخضر زرارة، مرجع سابؽ، ص.53جبر محمد عاصي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
 .113حمكد حمبمي، مرجع سابؽ، ص. -2
 .118أحمد حافظ نجـ، مرجع سابؽ، ص. -3
 .129محمد صبحي نجـ، مرجع سابؽ، ص.  -4
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كمة التي يستكجب مقاضاتو بشأف احؽ المتيـ في محاكمة عادلة ىك المح فإ
جراءات ايدة منشأة بحكـ القانكف قبؿ اتيامو، طبقا إلحأماـ محكمة م إليوالمكجو  اإلتياـ

عمنية يتاح لو مف خبلليا الدفاع عمى نفسو مع تمكينو مف مراجعة الحكـ الصادر ضده 
كمف طبيعة ىذا الحؽ أنو حؽ  .دانتوأمف قبؿ قضاء أعمى درجة مف المحكمة التي 

 (1).تحقيؽ العدالة كىك ذك سمة عالمية إلىعاـ كييدؼ شخصي 
 كمف عناصر حؽ المتيـ في محاكمة عادلة:

 يحاكـ المتيـ بكاسطة محكمة مستقمة كمحايدة كنزيية. ػ أف
بمحاكمة عمنية ركعي فييا كافة الضمانات  إدانتوبراءة المتيـ حتى تثبت  إفتراضػ 

 الضركرية لمدفاع عنو.
 جراءات المحاكمة.إػ عمنية 
 .اتاإلجراءػ شفيية 

 تماـ محاكمة في كقت معقكؿ.إسريعة أم ضركرة الػ المحاكمة 
 ة أماـ القضاء.ػ المساكا

 ػ حؽ الدفاع.
 .إليوعبلمو عند تغيير التيمة المنسكبة ا  ك  إليوحاطة المتيـ عمما بالتيمة المنسكبة إػ 

 (2).األحكاـػ الطعف في 

 

                                                           
مف االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف،  11ك  10 ذ جاء ذكرىا في العديد مف النصكص الدكلية منيا: المادةإ -1

مف مجمكعة المبادئ الخاصة بحماية اإلتجاه الذيف  36مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، المادة  14كالمادة 
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية  67، المادة 1988يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف لعاـ 

ية، ك غيرىا. ذكره محمد الطراكنة، المعايير الدكلية لحقكؽ االنساف كالعدالة الجنائية، بكابة فمسطيف القانكنية، الدكل
 . lp.org-www.pal/عمى المكقع:

ات كالممارسة"، ؛ حسيف جميؿ، "حقكؽ االنساف في الكطف العربي: المعكق77غادة السماف، مرجع سابؽ، ص. -2
 .148ص.، 1984/  4، مركز دراسات الكحدة العربية،مجمة المستقبؿ العربي

http://www.pal-lp.org/
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 خالصة الباب األكؿ
ليات حقكؽ اإلنساف آفي معظـ  بومعترؼ مبدأ قرينة البراءة  يظير جميا أف

العالمية منيا كاإلقميمية، ككذا التشريعات الداخمية لمدكؿ سكاء في الدستكر أك في متف 
بسيطة تقبمؿ كتعتبر قرينة البراءة قرينة قانكنية قانكف اإلجراءات الجزائية أك ىما معا. 

 غيرف ليس مبدأ مطمؽ بؿ ترد عميو استثناءات محددة في القانك اإال أنيإثبات العكس. 
يظؿ عمى عاتؽ  اإلثباتأف عبء  إذال تيدر القرينة كمية  اإلستثناءاتحتى في ىذه  وأن

. كما أف الشؾ يفسر دائما لصالح المتيـ كىي مف أىـ الضمانات التي اإلتياـسمطة 
مف بيف النتائج المترتبة عمى قرينة البراءة إلى جانب كجكب احتراـ كىي يتمتع بيا المتيـ.

 حرية المتيـ.
محددة  حاالتاستثناءا كفي  إالالماسة بالحرية ال تتخذ  اإلجراءاتكما أف بعض 

المتخذة ضد  اإلجراءاتبالنسبة لمحبس المؤقت باعتباره أخطر  األمركىك ما عميو 
 .المتيـ كتحرمو مف حريتو لمدة معينة قد تطكؿ أك تقصر تبعا لنكع الجريمة

تو في ءالقانكف سمح عند البحث عف الدليؿ بتقييد حرية الشخص المفترض برا فإ
تياـ مارة لئلاإلالمؤشر كمف  إلىياب قبؿ صدكر الحكـ ضده. فمف الشؾ اإلالذىاب ك 

لمدليؿ كمف الدليؿ لممتابعة كبالتالي التضييؽ عمى المتيـ بالرغـ مف كجكد  اإلتياـكمف 
يبقى مف قرينة البراءة بعد تكقيؼ المتيـ لمنظر ثـ  اذافم(1)المبادئ القانكنية التي تحميو.

 حبسو مؤقتا قبؿ صدكر الحكـ؟؟؟
 

                                                           
1- Renée KOERING-JOULIN, op.cit, p.25. 
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 األسسزؿ، عمى اختبلؼ األة منذ اإلنسانيىتماـ اشكؿ مكضكع الحرية       
الذم كقع  Magna cartaكبر األالمرجعية لكؿ دكلة. كعمى أساس ذلؾ نجد أف الميثاؽ 

نص عمى أنو ال يجكز أف يقبض عمى  84/05/8384عميو الممؾ البريطاني بتاريخ 
بمقتضى حكـ صادر عف أنداده طبقا لمقانكف.  إالالفرد أك أف ينفى أك تصادر أمكالو 

عمى أف يمنع القبض  83/05/8588العالي الصادر في بمجيكا في  األمرنص  كما
بأمر مكتكب مف القاضي. كنفس المبادئ التي  إالعمى أم فرد كحبسو قبؿ محاكمتو 

 عطيت ليا القيمة الدستكريةأك  8665ستقبلؿ في اإلعبلف إيكي في األمر اعتمدىا الشعب 

bill of rights .(1) 
نظرا لككف الحبس المؤقت أحيانا شر ال بد منو، كنظرا ألىميتو كخطكرتو عمى 

ية، فقد ركزت عميو المؤتمرات الدكلية كمعظـ الدساتير في  األساسكحرياتو  اإلنسافحقكؽ 
العالـ كمف ذلؾ ما أكد عميو المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات المنعقد في ركما 

 أف: كالذم أكصى عمى 8824سنة 
مف المكضكعات اليامة التي تتسـ بالدقة بحيث  ياإلحتياطمكضكع الحبس  -

 يفترض في المتيـ البراءة حتى يحكـ عميو نيائيا.
عمى أنو استثناء، مف مقتضاه  إليوالحبس قد يككف ضركريا لكف يجب النظر  -

 عدـ تأخير تقديـ المتيـ لممحاكمة. 
 كانت الشركط التي تبرره قائمة. اإذيجكز مد مدتو  -
 (2)ال يجكز حبس شخص بغير أمر مسبب مف القاضي المختص. -

نتياكات المستمرة لمحقكؽ كالحريات في مطمع القرف الثامف عشر كالتي نظرا لئل
تسعت الجيكد المبذكلة في العصر الحديث لكضع إة اإلنسانيتمثؿ امتيانا لمكرامة 

                                                           
، الطبعة األكلى ، دار النظاـ القانكني لمحبس المؤقت، في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمحمزة عبد الكىاب،  -1

 . 1، ص.2006ىكمة ، الجزائر، 
، جامعة 5، العدد مجمة المنتدل القانكنيحماية حقكؽ االنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية"، "حسينة شركف،  -2

.82 – 81محمد خيضر، بسكرة، ص. ص .  
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نساف حقكقو كحريتو الفردية كتضمف تمتعو بيا. كمف أجؿ ذلؾ، تـ ضمانات تكفؿ لئل
براـ العديد مف المعاىدات متضمنة نصكصا ا  الحقكؽ ك  إعبلناتصدار العديد مف إ

 حاسمة كضامنة لمحقكؽ كالحريات الفردية في مكاجية السمطات العامة.
عمى مستكل التشريعات الداخمية، فمككف التشريع عمبل مف أعماؿ السمطة  أما

. لذا فقد استجاب معظـ اإلنسافالقانكني لحماية حقكؽ  األساسالمنبثقة عف الشعب فيك 
المشرعيف لنداءات الفقو كما قرره القضاء مف مبادئ في مجاؿ حماية حقكؽ كحريات 

حريات في نصكص مسترشديف في ذلؾ بما فقامكا بصياغة تمؾ الحقكؽ كال ،األفراد
كضعو الفقو مف آراء  كما صدر عف القضاء مف مبادئ في ضكء ما تقرره المكاثيؽ 

 الدكلية مف ضمانات.
في  8847أكتكبر  3كبناءا عمى ذلؾ قرر الدستكر الفرنسي مثبل الصادر في 

ف كتحافظ كفؽ القانك إالال يجكز القبض عمى أحد أك حبسو منو بأف:"  55المادة 
السمطة القضائية عمى الحرية الفردية، كتضمف احتراـ ىذا المبدأ بالشركط المنصكص 

 (1).عمييا في القانكف"
أما بالنسبة لمدستكر الجزائرم فقد نص في الفصؿ الرابع تحت عنكاف الحقكؽ 

كالمكاطف  النسافية كحقكؽ األساسالحريات عمى:"  23كالحريات في المادة 
 مف نفس الدستكر كالمذككرة أعبله تأكيدا لذلؾ.  36كجاءت المادة ". مضمكنة

الرغـ بالماسة بالحرية الفردية، ك  اتاإلجراءكنظرا لككف الحبس المؤقت مف أخطر 
أف التذبذب مايزاؿ طابع قكانيف  إالمف أف أغمب المشرعيف حسمكا أمر شرعيتو، 

 اإلنسافالجزائية التي تحاكؿ يكما بعد يكـ تطكيره كجعمو يحافظ عمى حقكؽ  اتاإلجراء
 (2).اإلجراءالمثالية التي تضبط ىذا  حكاـاألكذلؾ في غياب 

                                                           
 .34حماية حقكؽ االنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية"، المرجع السابؽ، ص."حسينة شركف،  -1

2- Bernard CALLE, la détention provisoire, Presse Universitaire de France, Paris, 1992, 
p.124. 
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جراء الحبس المؤقت باعتباره األكإلفصميف نتناكؿ في  إلىكتبعا لذلؾ قسمنا ىذا الباب  
، فيما إليوات التي تستدعي المجكء اإلعتبار جراء خطير لكنو ضركرم نظرا لكجكد بعض إ

ية في المتيـ األصمكقرينة البراءة  اإلجراءخصصنا الفصؿ الثاني لمحاكلة التكفيؽ بيف ىذا 
 .إليوكذلؾ مف خبلؿ مراعاة كاحتراـ الضمانات المقررة قانكنا لمحد مف المجكء 

 األكؿ الفصؿ
 جراء خطػػير لكنو ضػػركرمإ الحػػبػػس المػػػؤقػػػت

ائية فيك مكضع جداؿ كنزاع ز الج اتاإلجراءف الحبس المؤقت مف أخطر مكاضيع إ
عماؿ مبدأ الحرس عمى الصالح إى تقـك عمى فكرة األكلبيف جية التحقيؽ كىيئة الدفاع، ف

ىيئة الدفاع مف في المقابؿ، تجعؿ  .العاـ كالحيمكلة دكف تيديد أمف كسبلمة المجتمع
منيا سبلحا  اإلنتقاصنساف برمء كمف ثـ ال يجكز الجكر عمى حريتو أك إقاعدة كؿ 

 ترفض مف خبللو حبس الشخص كلك مؤقتا.
ستثنائي تسمب فيو حرية المتيـ فترة مف الزمف تستكجبيا إجراء إفالحبس المؤقت كما يقاؿ 

 (1)با كافيا.إذا لـ يسبب األمر تسبيخاصة  أحيانا تنتيؾىذى لكف فكرة التأقيت مصمحة التحقيؽ.
جراء حديث النشأة لـ يعرفو القانكف الركماني عمى الشكؿ إف الحبس المؤقت إ

جراء الحبس المؤقت خاصة منذ بداية القرف السابع إالمعركؼ عميو اليكـ. كقد تطكر 
 عشر عندما أسندت ميمة المتابعة لمنيابة العامة.

سناد ميمة البحث إالذم كانت مف نتائجو  اإلتيامياإلجرائيكما أف تطكر النظاـ 
دليبل قانكنيا معترؼ بو جعؿ مف الحبس المؤقت  اإلعتراؼعف الدليؿ لمقاضي كأصبح 

 (2).إليوالمنسكبة  األفعاؿب اإلعتراؼالكسيمة المثمى لحمؿ المتيـ عمى 

                                                           
، جامعة محمد 5، العدد مجمة المنتدل القانكنيعباس زكاكم، الحبس المؤقت كضماناتو في التشريع الجزائرم،  -1

 .261خيضر، بسكرة، ص.
2- Christian GUERY et Pierre CHAMBON, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, 
7éme édition, Dalloz, 2010/2011, p.445. 
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عبلف حقكؽ إانتيت بصدكر  إعبلناتففي ىذا المجاؿ صدر في فرنسا عدة 
المقيدة  اإلجراءاتزاء إطار حماية الحرية الفردية إكالمكاطف كالذم تضمف في  اإلنساف

لمحرية في المادة السابعة منو عمى عدـ جكاز اتياـ الشخص أك القبض عميو أك حبسو 
التي رسميا القانكف، كما أكد في المادة  األكضاعفي الحدكد ك  إالأك دخكؿ مسكنو 

حضاره أماـ القاضي فكرا أك إى الشخص بيدؼ التاسعة منو عمى أف يككف القبض عم
 (1)لـ يتأكد ارتكابو لمجريمة. إذافي مدة أقصاىا أربعة ساعات عمى أف يخمى سبيمو  فكرا 

 اإلعبلفيعد ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ التي احتكل عمييا كعمى الصعيد الدكلي 
عف الحؽ في الحرية مبدأ آخر ىك الحؽ في إخبلء  كيتفرع(2).اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

ستمرار في احتجاز اإلبل يجب بشكؿ عاـ ف .أف تتـ محاكمتو إلىسبيؿ المتيـ المحتجز 
معينة يجكز فييا  حاالتفي  إالحيف محاكمتو  إلىالمتيـ بارتكاب جريمة جنائية 

ككف ذلؾ ضركريا ية أف تقيد حرية المتيـ حتى المحاكمة كذلؾ عندما ياألمنلمسمطات 
كاف إطبلؽ سراحو  إذالمنعو مف اليرب خارج الببلد أك منعو مف التأثير عمى الشيكد أك 

 .يشكؿ خطرا عمى الغير

فت الجيكد الدكلية في ىذا الشأف ثكنظرا ألىمية الحقكؽ كالحريات الفردية تكا
مف أجؿ حماية تمؾ الحريات الفردية، كمف ذلؾ  اإلتفاقياتكأثمرت عف صدكر العديد مف 

 .العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية
لمشركط الكاجب تكافرىا  ثـ الحبس المؤقتكعميو نتطرؽ في المبحث األكؿ لمفيـك 

 في طرفيو كىما اآلمر بو كالشخص الذم يتخذ في حقو في المبحث الثاني كأخيرا
 .لثالمبحث الثالطبيعتو القانكنية في 

                                                           
، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية، عبد العزيز سعد، 31إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. -1

.136.، ص1991المؤسسة الكطنية لمكتاب،   
حمة التحقيؽ، صادر عف منظمة العفك الدكلية لسنة ليث كماؿ نصراكيف، الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف أثناء مر  -2

    /www .amnestymena.org، عمى المكقع اإللكتركني2012
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 األكؿ المبحث
 الحبس المؤقت مفيـك

المقيدة لمحرية  إلىاإلجراءاتف محاكلة التكفيؽ بيف قرينة البراءة كضركرة المجكء إ
 في ثبلثة مظاىر:  األخيرةيفسر اشتراؾ ىذه 

مف حيث المكاعيد  اإلجراءاتأكليا يتمثؿ في كجكب كجكد نص قانكني يضبط ىذه 
عماؿ مبدأ الشرعية إشكاؿ المقررة ليا. كمف ثـ، فمف الضركرم األأك الشركط أك 

 جراءات الجزائية كذلؾ حماية لمحريات الفردية.الجنائية حتى بالنسبة لئل
عادة ما  اإلجراءاتإذكالمظير الثاني يتعمؽ بالتعديبلت الكثيرة التي تخص ىذه 

اء تعديبلت في قكانيف جر إفي الحرية عمى  اإلنسافتعمؿ الدكؿ رغبة منيا في حماية حؽ 
الدكلية في ىذا المجاؿ. كخير دليؿ عمى ذلؾ  اآللياتالجزائية لتتماشى مع  اإلجراءات

فيما يتعمؽ بالحبس  8860القانكف الفرنسي الذم عرؼ أكثر مف سبعة تعديبلت منذ سنة 
 م عرؼ مؤخرا تعديبلت جذريةذسباني الاإلالبمجيكي كالجزائرم ك  انكفالمؤقت، ككذلؾ الق
 في ىذا الخصكص.

أما المظير الثالث يتمثؿ في ضركرة الكجكد الدائـ لقاضباعتباره حامي الحريات 
 (1)المقررة قانكنا. اآلجاؿالمقيدة لمحرية كفقا لؤلشكاؿ ك  اإلجراءاتكالذم يقرر كيراقب ىذه 

 وخصصنا المطمب األكؿ لتعريفناه بدقة عكتحديد مكلمتعرؼ عمى الحبس المؤقت 
 تمييزه عف اإلجراءات المشابية لو في المطمب الثاني.تطرقنا لكتطكره التاريخي ثـ 

 
 
 

                                                           
1 - Jean PRADEL, rapport de synthése in les atteintes à la liberté avant jugement en 
droit pénal comparé,éditions Cujas, Paris, 1992, pp. 393 - 394. 
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 األكؿ المطمب
 كتطكره التاريخي تعريؼ الحبس المؤقت

يعد الحبس المؤقت ضريبة يدفعيا الفرد مف حريتو لكي يمكؿ المجتمع حتى يعيش 
الحبس يعد ك ، دانة المتيـإلثباتإعطاء المجتمع الكسائؿ أك الطرؽ إكلذا يجب  .أكثرأمنا
حدل ىذه الكسائؿ. فالحبس المؤقت ىك تضحية كبرل لمحرية الشخصية قررىا إالمؤقت 

لما فيو مف مساس  اإلجراءىذا  اتخاذكنظرا لتخكؼ المشرع مف  .القانكف لمصمحة العدالة
في  صبلحاتعرضة لئلؽ إ جاألكثر  832لحريات الفردية لممتيـ، فقد كانت المادة با

 (1)زائرم.جقانكف اإلجراءات الجزائيةال
أنو غير مطمؽ  إالف الحؽ في الحرية ثابت بمكجب العديد مف الكثائؽ الدكلية إ

كيمكف أف ينتقص منو بصكرة  قانكنية كمشركعة. كالحؽ في عدـ التعرض لمقبض أك 
كاردة عمى ستثناءات الاليدؼ منو ىك تنظيـ السبيؿ المشركع لئل إنماالعشكائي  اإلحتجاز

 الحؽ في الحرية.

ضافة إالب اإلقميميةكقد كرد النص عمى ىذا الحؽ في العديد مف الصككؾ الدكلية ك  
في بعض الكثائؽ عمى شكؿ  عميوالقكانيف الداخمية لمعظـ الدكؿ. كما كرد النص  إلى

التي يجكز  الحاالتاستثناء عاـ عمى الحؽ في الحرية. بينما في كثائؽ أخرل كرد تعداد 
 (2)فييا القبض بالتفصيؿ.

( ثـ األكؿنتطرؽ فيما يمي ألىـ التعريفات التي قيمت في الحبس المؤقت )الفرع 
 عبر العصكر )الفرع الثاني(. اإلجراءأىـ المراحؿ التي مر بيا ىذا  اإلشارةإلى

 

 

                                                           

.109سراج ، مرجع سابؽ، ص.شناز - 1 
.104حسف شريؼ بسيكني، مرجع سابؽ، ص.  - 2 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

174 
 

 األكؿ الفرع
 الحبس المؤقت تعريؼ

أف معظـ  إالعمى الرغـ مف خطكرة الحبس المؤقت عمى الحريات الفردية 
بكصفو  األحيافالتشريعات الجنائية الحديثة لـ تضع لو تعريفا محددا كاكتفت في بعض 

في  اريؼمما جعؿ الفقو يبحث في ىذا المجاؿ كقد اقترحت عدة تع اإلستثنائيبالطابع 
 القضائية كالفقيية.ك مف الناحية القانكنية يا نحاكؿ تسميط الضكءعميكالتي سىذا الجانب
 يقانكنالتعريؼ ال-/أكال 

أنيا اختمفت فيما بينيا مف  إالعرفت التشريعات الجنائية الحبس المؤقت 
تعدد التسميات لمحبس المؤقت باختبلؼ تشريعات  إلىنشير  األمرفي بداية ناحيتيف:

العراؽ...في حيف ك كريا كس األردفالدكؿ، فمنيا مف استعمؿ مصطمح التكقيؼ مثؿ 
كمنيا مف  ياإلحتياطاستخدمت تشريعات أخرل كمصر كليبيا كالككيت مصطمح الحبس 

.كبعض الدكؿ سار خطا آخر كأسماه ياإلحتياطعتقاؿ اإلمصطمح  عمؿاست
أكالحبس المؤقت كما ىك الشأف في القانكف الفرنسي كالقانكف الجزائرم (1)يقافالتحفظياإل

كالجدير بالذكر أف جميع ىذه المصطمحات تمتقي عند  3008جكاف  35 بعد تعديؿ
 مدلكؿ كمضمكف كاحد.
صطبلحي لمحبس المؤقت في معظـ التشريعات باستثناء قانكف إلـ يرد تعريؼ 

 880أيف كرد تعريؼ في المادة  8862العقكبات الفديرالي السكيسرم الصادر سنة 
كالتي  (2)لمؤقت مف العقكبة السالبة لمحريةبصدد تناكلو لقاعدة خصـ مدة الحبس امني

                                                           

.3عبد االلو عبد الرحمف الحباشنة، مرجع سابؽ، ص. - 1 
، دار الجامعية الجديدة التنظيـ القانكني لمحبس االحتياطي) المؤقت( في التشريع الجزائرم كالمقارفنبيمة رزاقي، -2

.24، ص.2009لمنشر، االسكندرية،   
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الدعكل إجراءات التحقيؽ في كؿ حبس يؤمر بو خالؿ يعد حبسا مؤقتا نصت عمى:" 
 (1)."األمفحتياجات التحقيؽ أك دكاعي إالجزائية بسبب 

في  األمرستثنائي كما ىك عميو إجراء إفي حيف اكتفت بعض التشريعات بكصفو 
كالذم حدد المدد القصكل لو ( 2)نوم 832 الجزائية الجزائرم في المادة اتاإلجراءقانكف 

قد يحدث أف يستغرؽ الحبس المؤقت مدة التحقيؽ كميا، كقد  حاالتالأنو في بعض  إال
 إلىيتجاكز تمؾ المدة بانتياء مدتو في أقصى فترة لو كالتحقيؽ لـ ينتو بعد، مما يؤدم 

بالرقابة القضائية متى  األمرإالاـ قاضي التحقيؽ الكجكبي، كلف يبؽ أم اإلفراجتطبيؽ 
(3).ؽ إ جمف  8مكرر  834رأل ضركرة لذلؾ طبقا لنص المادة 

 

الجزائية الجزائرم يمكف  اتاإلجراءمختمؼ نصكص قانكف  إلىلكف بالرجكع 
ستثنائي ) ـ إجراءات التحقيؽ ذك طابع إجراء مف إاستنباط تعريؼ لمحبس المؤقت بأنو 

مكرر (  832( بقرار مسبب ) ـ  60/2يسمب بمكجبو قاضي التحقيؽ ) ـ (  832/8
يداعو في المؤسسة العقابية بناءا إحرية المتيـ بجناية أك جنحة معاقب عمييا بالحبس ب

( لمدة محددة قابمة لمتمديد كفقا لمضكابط التي قررىا  887/4يداع ) ـ إعمى مذكرة 
 (4)مكرر (. 834ك  833القانكف ) ـ 

 (5)اإليداعالتي جاءت بتعريؼ أمر  ؽ إ ج 886بنص المادة  اإلستعانةكما يمكف 
 اليداعأمر كالذم بمكجبو يبدأ سرياف الحبس المؤقت في حؽ المتيـ كالتي نصت عمى:" 

مشرؼ رئيس  إلىالذم يصدره القاضي  األمرالتربية ىك ذلؾ  إعادةبمؤسسة 
                                                           

، دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائرم كالتشريع الفرنسي، دار الحبس اإلحتياطي كالمراقبة القضائيةخطاب كريمة،  -1
 .22، ص.2012ىكمة، الجزائر، 

.5عبد االلو عبد الرحمف الحباشنة، مرجع سابؽ، ص. - 2 
، ص. 2009دار ىكمة، الجزائر،  ث،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، التحرم كالبحعبد اهلل أكىايبية،  -3

406. 
،ص. 2009/2010نقبل عف عمارة فكزم، قاضي التحقيؽ، رسالة دكتكراه، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة،  -4

288.  
، 2009دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ، أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد،  -5

 .99ص.
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أيضا بالبحث عف  األمرالتربية باستالـ كحبس المتيـ كيرخص ىذا  إعادةمؤسسة
 كاف قد بمغ بو مف قبؿ. اإذالتربية  إعادةمؤسسة  إلىالمتيـ كنقمو 

لممتيـ. كيتعيف أف ينص عف ىذا التبميغ  األمركيبمغ قاضي التحقيؽ ىذا 
 .الستجكاببمحضر 

التربية ضمف  إعادةلككيؿ الجميكرية اصدار أمر بايداع المتيـ بمؤسسة  كيجكز
ما رأل أف مرتكب الجنحة لـ يقدـ  اإذ 59الشركط المنصكص عمييا في المادة 

 ضمانات كافية بحضكره مرة أخرل."
 التعريؼ القضائي -ثانيا/

و يمكف فإنفي غياب أحكاـ كاجتيادات قضائية فيما يخص تعريؼ الحبس المؤقت 
حكـ حديث لممحكمة الدستكرية العميا المصرية التي قضت " حؽ المكاطف في باإلستعانة

بناءا عمى أمر يصدر مف القاضي أك  إاليقبض عميو أك يحبس أك يمنع مف التنقؿ  الأ
قتضتو ا اإذالنيابة العامة عدا حالة التمبس. كذلؾ كفقا ألحكاـ القانكف كيككف ذلؾ 

 ضركرة التحقيؽ كصيانة المجتمع. 
أك تفتيشيـ أك حبسيـ أك منعيـ مف  األشخاصكمؤدل ذلؾ أف أكامر القبض عمى 

بكشرت لضركرة التحقيؽ تعتبر مف  اإذالتنقؿ أك تقييد حريتيـ بأم قيد دكف ذلؾ 
بقانكف صادر عف  إالالتي تمس بالحرية الشخصية التي ال يجكز تنظيميا  اتاإلجراء

 (1)سمطة التشريعية كليست سمطة أخرل بناءا عمى تفكيض كال بأداة أدنى مرتبة."ال
أنو تضمف تعريؼ لمحبس المؤقت الذم اعتبره  إالبالرغـ مف أف ىذا القرار عاما 

التي تمس بالحرية الشخصية كىك يتضمف حرماف الشخص مف  اتاإلجراءجراءا مف إ
حريتو فترة مف الزمف تقتضييا ضركرة التحقيؽ كصيانة المجتمع، كىذا بناءا عمى أمر 

 (2)صادر مف القاضي أك النيابة العامة كفقا لما تقرره أحكاـ القانكف.

                                                           

.25نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص.ذكرتو  - 1 
.25نبيمة رزاقي، المرجع السابؽ، ص. - 2 
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فت شكمت مسألة تعريؼ الحبس المؤقت حقبل خصبا الجتياد الفقياء، فاختم
 التعاريؼ بحكـ اختبلؼ فمسفتيـ كثقافتيـ.

 التعريؼ الفقيي-ثالثا/
جراء مؤقت يتخذ مف قبؿ سمطات التحقيؽ أك إجنبي عمى أنو " األالفقو  عرفو

المحكمة ضد المتيـ يقيد حريتو خالؿ التحقيؽ البتدائي كقد يستمر إلى صدكر حكـ 
 (1)."قضائي نيائي

كراه تتضمف حبس فرد ما مف أجؿ إبأنو كسيمة فرانسكا كميرؾ"  ستاذاألعرفو كما
 (2).دعاءات المكجية ضده"بالنسبة لإل إدانتوالفصؿ في مدل 

جراء بمقتضاه تسمب حرية المتيـ طكاؿ فترة الحبس إ"عرفو البعض بأنوفي حين
كفي تعريؼ آخر قيؿ أف  .كقد شرعو القانكف لمصمحة التحقيؽ كفؽ ضكابط معينة"

سمب حرية المتيـ مدة مف الزمف تحددىا مقتضيات التحقيؽ " الحبس المؤقت ىك
حبس المتيـ بصفة " كفي تعريؼ آخر كرد أنو " كمصمحتو كفؽ ضكابط قررىا القانكف 

بعاده عف المجتمع ا  اقتضت مصمحة التحقيؽ سمب حريتو ك  اإذحتياطية كمؤقتة إ
 (3)".الخارجي

تعكيؽ الشخص فقد عرفكا الحبس المؤقت بأنو"  يةاإلسبلمأما فقياء الشريعة 
كمنعو مف التصرؼ بنفسو، سكاء أكاف ذلؾ في بيت أك مسجد أك كاف بتككيؿ الخصـ 

 (4)أك ككيمو أك مالزمتو لو".

                                                           

.5عبد االلو عبد الرحمف الحباشنة، مرجع سابؽ، ص. - 1 
، 2008/2009، رسالة ماجستير، جامعة االخكة منتكرم، قسنطينة، الحبس المؤقت كحرية الفردربيعي حسيف،  -2

 .3ص.
، 1رقـ  ،مجمة دراسات، 2001حتياطي في القانكف األردني بعد تعديؿ نائؿ عبد الرحمف صالح، التكقيؼ اال -3

 .193،  ص.2002الجامعة األردنية ، مام 
.5عبد االلو عبد الرحمف الحباشنة، مرجع سابؽ، ص. - 4 
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ستثنائي يسمح لقضاة إجراء إعبد العزيز سعد بأنو" ستاذاألكقد عرفو 
مدة محدكدة كؿ متيـ بجناية النيابةكالتحقيؽ كالحكـ كؿ فيما يخصو بأف يكدعالسجف ل

أك جنحة مف جنح القانكف العاـ كلـ يقدـ ضمانات كافية لمثكلو مف جديد أماـ 
 .القضاء"
يداعو في الحبس إسمب حرية المتيـ ب:"عرفو الدكتكر أحسف بكسقيعة بأنو كما

المقيدة لمحرية  اتالجراءجراء مف إخالؿ مرحمة التحقيؽ التحضيرم كىك بذلؾ أخطر 
 (1)."قبؿ المحاكمة
جراءات إجراء مف إمف خبلؿ ىذه التعاريؼ لمحبس المؤقت، أنو ليس يبلحظ 

التحقيؽ النيائي أك المحاكمة في الدعكل الجزائية ألنو ال يشكؿ دليبل عمى ارتكاب الجـر 
في في مكاجيتو،كىك ليس غاية  اإلجراءالشخص المكقكؼ الذم اتخذ ىذا  إلىالمسند 

كحمايتيا مف العبث كالضياع كتقتضيو  األدلةحد ذاتو بؿ ىك مجرد كسيمة لتأميف 
 مصمحة التحقيؽ أك المحاكمة.

منع  إلىفالحبس المؤقت أمر قضائي صادر عف السمطة المختصة ييدؼ 
كىركب  األدلةجراء مف شأنو طمس معالـ الحقيقة كضياع إالمكقكؼ مف القياـ بأم 

 (2).حكـ في مكاجيتوالمجـر كعدـ تنفيذ ال

 

 
 

 

 

 

                                                           

.10 - 9حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص.ص. - 1 
.193عبد الرحماف نائؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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 الفرع الثاني
 جراء الحبس المؤقتالتطكر التاريخي ل

 إذ، ككاف لو ماض ممكث الحبس المؤقت إجراء التشريعات العقابية القديمةعرفت 
، لكف (1)في كثير مف الدكؿ كخاصة النظـ الديكتاتكرية التي تتفكؽ فييا السمطة إليويمجأ 

 .استثنائيا جراءإأف أصبح  إلىسرعاف ما تطكر كفرضت عميو قيكد مع مركر الزمف 
 الحبس المؤقت في القانكف الركماني -أكال/

البراءة في المتيـ، كقد تميزت تمؾ  إفتراضعرؼ القانكف الركماني عند تطكره مبدأ 
الركمانية بأف المحاكمة مبراطكرية اإلالمرحمة التي بدأت منذ القرف السابع كحتى قياـ 

ثني عشر كاف إلالكاح األقانكف  فإفذلؾ،  إلىضافة إالجراءات عمنية، بإكانت تتـ ب
 ينص عمى الحؽ في الحرية.

ى عند صدكر اعتراؼ ألكلتتمثبل في حالتيف إاللكف، كاف الحبس المؤقت ال يتخذ 
لىك  .يافي حالة ضبطو متمبسا ب الثانيةمف المتيـ بارتكابو الجريمة، ك  جانب الحبس  ا 

بالكفالة، ككاف حقا لممتيـ كليس منحة حتى لك  اإلفراجالمؤقت عرؼ ىذا القانكف نظاـ 
عمى أف يتعيد المتيـ بالمثكؿ أماـ المحكمة  اإلعداـبجريمة معاقب عمييا ب األمرتعمؽ 

الفي التاريخ المحدد لمجمسة ك  قدـ عذر مشركع لمغياب كعندئذ  إال إذاحكـ عميو غيابيا  ا 
 (2)تؤجؿ محاكمتو.

                                                           
 .595، ص.1996، دار النيضة العربية، في قانكف اإلجراءات الجنائية الكسيطأحمد فتحي سركر،  -1
 في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " دراسة مقارنة "التكقيؼ "الحبس االحتياطيمحمد ناصر أحمد كلد عمي،  -1

مر، دكر ؛ كفي نفس المعنى انظر: معاشك ع17، ص 2007"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف، 
 .45، ص.2004لمنطقة تيزم كزك، مام  ، مجمة المحاماةالقضاء في حماية حقكؽ االنساف
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أما في عصر اإلمبراطكرية أثناء مرحمة التنقيب كالبحث كالتحرم منحت لمقاضي 
لى شخصية المتيـ لؤلمر إما بالحبس  سمطة تقديرية كاسعة بالنظر الى نكع القضية كا 

 (1)المؤقت أك اإلفراج عنو بكفالة أك إخبلء سبيمو.

 يةالسالملمؤقت في الشريعة الحبس ا -ثانيا/

مكنة، كمنعو مف األيمكف تعريؼ ىذه العقكبة بأنيا حجز الشخص في مكاف مف 
 ستيفاء عقكبة.التصرؼ بنفسو، حتى يتبيف حالو، أك لخكؼ مف ىربو، أك ال

أف التكقيؼ مف  يةاإلسبلمالتي قيمت عف الحبس في الشريعة  األفكاركمف أبرز 
كما اعتبر الحبس مف العقكبات  (2)يقاعو بمجرد الشبية.إجنس الحدكد كال يجب 

قد تضافرت عمييا في القرآف كالسنة  األدلة، ك يةاإلسبلمالتعزيرية الكاردة في الشريعة 
 جماع كالمعقكؿ.اإلك 

جراء الحبس المؤقت في إكبالرغـ مف اختبلؼ كجيات النظر عف مدل تطبيؽ  
أف  إلىأف الغالبية مف جميكر العمماء تكصمكا  إالعيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، 
منذ زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ثـ  يةاإلسبلمالحبس المؤقت معركؼ في الشريعة 

(3)يكمنا ىذا. إلىالخمفاء مف بعده 
 

ركم أف الرسكؿ )ص( حبس رجبل في تيمة، ساعة مف النيار ثـ أخمى سبيمو.  كقد
 فإفسراع في نظر أمره، اإلفبل يجكز تكقيؼ أحدا دكف كجو حؽ كمتى تـ تكقيفو يجب 

ف كاف بريئا أخمي سبيمو، كما يحـر ضرب المتيـ لما فيو مف ا  كاف مذنبا أخذ بذنبو ك 
ض الفقياء أف الحبس نكعيف: حبس عقكبة، كقد أشار بع(4)الؿ لو كمساس بكرامتو.إذ

                                                           
، د.س.ف، البصر، دار شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي مع آخر التعديبلتفضيؿ العيش،  - 1

 .198ص.
.5عبد االلو عبد الرحمف الحباشنة، مرجع سابؽ، ص. - 2 
، دراسة فقفيية مقارنة، رسالة دكتكراه في الفقو أصكؿ التحقيؽ الجنائي في الشريعة االسبلميةمحمد راشد العمر،  -2

.140، ص.2005االسبلمي كأصكلو، جامعة دمشؽ، سكريا،   
.7محمد ناصر أحمد كلد عمي، مرجع سابؽ،ص. - 4 
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كحبس استظيار كالذم يعد حبسا مخففا حسب تعبير البعض الحتماؿ ظيكر براءة 
 (1)المتيـ.
أف غالبية الفقو  إالىك براءة الذمة  يةاإلسبلمالذم جاءت بو الشريعة  األصؿف إ
زالة الضرر مف ا  حكط كسد الذرائع ك األب األخذي رأل جكاز الحبس عمبل بقاعدة اإلسبلم

أجؿ حماية المجتمع التي تقتضي الحد مف حرية المتيـ مف أجؿ المصمحة العميا كىي 
 (2)حماية المجتمع.

 األشخاص، بؿ يطبؽ فقط في مكاجية حاالتالجراء الحبس في كؿ إ بل يطبؽلكن
و ال فإنف كاف الشخص مف أىؿ الصبلح إكىذا باتفاؽ الجميكر. أما اإلجراـالمعركفيف ب

 حكؿىناؾ اختبلؼ بيف الفقياء  فإفحبسو. بالرغـ مف ذلؾ،  األحكاؿيجكز بأم حاؿ مف 
أف الغالبية أجازكا الحبس في التيمة  إالى بيف مؤيد كمعارض األكلجكاز حبس الفئة 

 لمجيكؿ الحاؿ كلمف عرؼ بالفساد مف باب أكلى.
، بؿ كاف معركفا منذ يةاإلسبلمال يخالؼ قكاعد الشريعة  الاجمإفالحبس في التيمة 

 (3)يكمنا ىذا. إلىزمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ثـ الخمفاء مف بعده 
خاصة  حاالتفي بعض الجرائـ كفي  يةاإلسبلمالتكقيؼ في الشريعة  كيككف

يستدؿ عمييا عند تكقيع العقكبة حيث ال يكجد نص صريح يكجب التكقيؼ، فمف شركط 
ذؽ لو بالغا عاقبل، ك استيفاء القصاص أف يككف المستح كاف مستحقو قاصرا فبل ينكب  اا 

يحبس الجاني حتى يبمغ القاصر كيفيؽ  إنماعنو الكصي أك الحاكـ في استيفائو 
 (4)المجنكف.

أنو خاص بفئة معينة كفي جرائـ  إذبالرغـ مف أف الحبس المؤقت ضيؽ المجاؿ 
أف البعض حدد لو بعض  إالمحددة مثؿ الردة أك جريمة قطع الطريؽ أك جريمة القتؿ 

                                                           

.136محمد راشد العمر، مرجع سابؽ ، ص. - 1 
.17عمي، مرجع سابؽ، ص. محمد ناصر أحمد كلد - 2 
كما يمييا. 137لمزيد مف التفصيؿ انظر محمد راشد العمر، مرجعسابؽ، ص. - 3 
.18محمد ناصر أحمد كلد عمي، مرجع سابؽ، ص. - 4 
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الضمانات لحماية المتيـ كتتمثؿ في كجكب استجكابو قبؿ حبسو ككجكب كجكد الدالئؿ 
بالحبس عمى كافة البيانات  األمرضركرة اشتماؿ  إلىضافة إالب اإلتياـالكافية في 

 (1)الخاصة بالمتيـ.
 الحبس المؤقت في المكاثيؽ الدكلية -ثالثا/

لتضع حدا فاصبل بيف الحرية الفردية  اإلنسافكاتفاقيات حقكؽ  إعبلناتجاءت 
كالسمطة ككضماف لمتكازف المفركض قيامو بيف حقكؽ الفرد كحقكؽ الدكلة، كتعتبر 
الضمانات التي يؤمنيا الدستكر كالقانكف في الدعكل العمكمية كجيا مف أكجو ىذا 

 التكازف.
 إالأمف المجتمع كاستقراره ما ىي ف متابعة الدكلة لممجرميف الذيف ينالكف مف إ

كسيمة مف كسائؿ ضماف الحرية الفردية في المجتمع لكف بشرط أف تبقى ىذه المتابعة 
في حدكدىا القانكنية بعيدة عف التعسؼ كيعتبر ذلؾ معيار لمدل احتراـ الدكؿ كالتزاميا 

كعيكد عالمية كمكاثيؽ  إعبلناتالتي أصبحت حقكقا ثابتة ب اإلنسافبمبادئ حقكؽ 
 (2)دكلية.

الذم أكد  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكقد أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
:" ال يجكز القبض عمى أم نصت المادة التاسعة منو عمى أنو  إذاإلنسانعمى كرامة 

 نساف أك حجزه أك نفيو تعسفيا ".إ
كما جاء النص في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى بعض البنكد 

ى مف المادة التاسعة األكلنصت الفقرة  إذفي الدعكل الجزائية،  اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ 
ماف عمى شخصو ... كال يجكز تحكما األنساف الحؽ في الحرية ك إلكؿ عمى أنو:" 

لكؿ شخص كجبت الفقرة الثانية مف نفس المادة " . كأالقبض عمى أم انساف أك اعتقالو"
". كما نصت إليوتكقيفو كبالتيـ المكجية  إلىالتي دعت  األسبابأكقؼ أف يعمـ ب

اعدة العامة المتبعة قىك ال يالحتياطيراعى أف ال يككف التكقيؼ الفقرة الثالثة عمى أف:"
                                                           

.146محمد راشد العمر، مرجع سابؽ، ص.- 1 
.21 - 20محمد ناصر أحمد كلد عمي، مرجع سابؽ، ص.ص. - 2 
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عنيـ يمكف أف  الفراجأف  إالجراء محاكمتيـ إبالنسبة لألشخاص الذيف ينتظركف 
قتضاء اليعرؼ بضمانات تكفؿ حضكرىـ المحاكمة كفي أية مرحمة مف مراحميا، كعند 

 عنو". الفراجلتنفيذ الحكـ الصادر كما يجب محاكمة المكقكؼ خالؿ ميمة معقكلة أك 
كالذم دخؿ حيز التنفيذ سنة  8840لسنة  اإلنسافلحقكؽ  األكربيكقد نص الميثاؽ 

حددت المادة فأثناء المتابعة الجزائية.  اإلنسافية لحقكؽ األساسعمى المبادئ  8842
 .التي يجكز فييا فقط حرماف الفرد مف حريتو حاالتال(1)اإلتفاقية األكربيةمف لخامسة ا

التي يجكز فييا الحبس المؤقت عمى المتيـ كجكد أسباب معقكلة  حاالتالىذه كمف بيف 
خطار إعمى شتباه في ارتكابو لجريمة ما. كتنص الفقرة الثانية مف نفس المادة تدعك لئل

 الشخص المقبكض عميو عمى كجو السرعة بأسباب ذلؾ.
طرح  8868ية المنعقدة في بغداد سنة األساسكالحريات  اإلنسافكفي ندكة حقكؽ 

ية كتضمف ىذا المشركع بنكدا األساسكالحريات  اإلنسافتفاقية عربية لحقكؽ إمشركع 
نصت المادة السادسة منو عمى  إذأثناء الدعكل الجزائية.  اإلنسافتتعمؽ بحماية حقكؽ 

حؽ المقبكض عميو أك المكقكؼ بشكؿ غير قانكني في التعكيض الذم يجب أف ينفذ 
كلحصر تعريؼ الحبس المؤقت بدقة كمنعا مف الكقكع في أم التباس،  (2)بحكـ قضائي.

 ارتأينا التطرؽ لبعض اإلجراءات الشبيية بو كالتي تمس أيضا بحرية المتيـ. 

 نيالثا المطمب
 ولالمشابية  األنظمةؤقت ك مالحبس ال

ية األساستحرص دساتير العالـ كمنيا الدستكر الجزائرم عمى حماية الحقكؽ 
كالحريات الفردية كمف بيف ىذه الحقكؽ الحؽ في التنقؿ كالحؽ في الحرية، غير أف 
النص عمى ىذه الحقكؽ ال يمنع مف التعرض ليا بمكجب نصكص تشريعية ككفؽ 

                                                           
1- Bernard CALLE,  op.cit, p.25. 

 .22 -21محمد ناصر أحمد كلد عمي، مرجع سابؽ، ص.ص. -2
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ضكابط تضمف المكازنة بيف حؽ الفرد في التنقؿ مف جية كحقو في الحرية مف جية 
تأكيدا عمى ضركرة كشؼ حقيقة   إلتياـاأخرل كمصمحة المجتمع في الحفاظ عمى أدلة 
 الجرائـ المرتكبة تمييدا لتقديـ الجناة لممحاكمة.

جراءات التحقيؽ، يصدر بناءا عمى أمر قاضي إجراء مف إفالحبس المؤقت 
أنو  إالالتحقيؽ. بالرغـ مما يشكمو بحكـ طبيعتو المقيدة لمحرية مف مساس بقرينة البراءة، 

جراءات أخرل سكاء في مرحمة إجانبو ىناؾ  إلىإذد لمحرية، الكحيد المقي اإلجراءليس 
 األمرك التكقيؼ لمنظر كالمتمثمة أساسا في  اإلبتدائيت أك التحقيؽ اإلستدالالجمع 

ضركرة كضع حدكد  يستكجب األمركقد تتداخؿ معو، مما بالقبض  األمرك  اإلحضارب
 السالفة الذكر؟  اتاإلجراء. فكيؼ يتـ التمييز بيف الحبس المؤقت كغيره مف فاصمة بينيا

 الفرع األكؿ
 الحبس المؤقت كالتكقيؼ لمنظر

احتجاز مؤقت "بأنو:التكقيؼ لمنظر جراء إعرؼ الدكتكر أحمد فتحي سركر 
لممشتبو فيو رغما عنو يقكـ بو رجاؿ الضبط القضائي لعدة ساعات أك عدة أياـ حسب 
التشريعات ككفقا لمشكميات المقررة قانكنا تحت رقابة القضاء ألجؿ ضركرات التحقيؽ 

تمييدا الستصدار أمرا مف النيابة التيامأك بسبب كجكد دالئؿ قكية كمتطابقة عمى 
 بالقبض". 
ىك منع المتيـ مف اليركب أك  اإلجراءمف ىذا التعريؼ أف اليدؼ مف ىذا  يستفاد

التحفظية قد  اتاإلجراءالقكؿ بأف  إلى. ك قد ذىب البعض اإلتياـتبلؼ أك تشكيو أدلة إ
حتجازه كقتا قميبل أك إمركز الشرطة أك  إلىقتياده إتتخذ صكرة استيقاؼ المشتبو فيو أك 

 (1)رغامو عمى التخمي عف متاع مريب يحممو.إأك  تجريده مف السبلح الذم يحممو
ألنو يقيد حرية الشخص فبل يجكز  اتاإلجراءكيعتبر التكقيؼ لمنظر مف أخطر 

بالرغـ مف عند قياـ قرائف قكية كأدلة تثبت اشتباه الشخص بارتكابو الجريمة.ك  إاله اتخاذ
                                                           

.58إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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يعتبر مف التشريعات المتطكرة فالتعديبلت  اإلنسافأف التشريع الجزائرم في مجاؿ حقكؽ 
الجزائية الذم يحدد السياسة الجنائية كال سيما خبلؿ سنة  اتاإلجراءالتي عرفيا تقنيف 

تركزت أساسا حكؿ تدعيـ الضمانات المقررة لممشتبو فييـ المحجكزيف لمنظر  3008
إال أف ىناؾ العديد  (1)لتجسيد تمؾ الضمانات عمى صعيد الكاقع اآللياتككضع القكاعد ك 

ضافتيا.  مف األحكاـ الكاجب مراعاتيا كا 
جراء التكقيؼ لمنظر مشركعيتو كأساسو القانكني مف الدستكر بمكجب نص إيستمد ك 
(2)المادة 

، كالتي ج ؽ إ جما يمييا مف ك  48سياب المكاد إمنو ثـ تناكلتو ب 37ك 23
، أف يكقؼ لمنظر رأل ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيؽ اإذنصت عمى:" 

، فعميو أف يطمع فكرا ككيؿ الجميكرية 50ـ في المادة إلييشخصا أك أكثر ممف أشير 
 (3)..."بذلؾ كيقدـ لو تقريرا عف دكاعي التكقيؼ لمنظر

التمبس. ه في حالة اتخاذظركؼ العادية كما يمكف لفي ا اإلجراءىذا اتخاذكيمكف 
 كتتمثؿ مبرراتو في :

 أك محاكلة خمؽ أدلة مضممة لمتحقيؽ. إلثباتاتبلؼ أدلة إمنع المشتبو فيو مف  -
 المنع مف التأثير عمى الشيكد. -
 ميو.عنتقاـ مف طرؼ أىبللمجنياإلحماية المشتبو فيو مف محاكلة  -

ساعة قابمة لمتمديد  37المدة القانكنية المحددة ىي  فإف، اإلجراءكنظرا لخطكرة ىذا 
ذمرة كاحدة في الجرائـ العادية ك  بجرائـ ماسة بأمف الدكلة أك الجرائـ  األمرتعمؽ  اا 

                                                           
مداخمة الدرؾ الكطني، التكقيؼ لمنظر بيف النظرية كالتطبيؽ، الممقاة خبلؿ اليكميف الدراسييف حكؿ قرينة البراءة  -1

 .6، ص.، غير منشكر2002ديسمبر  11ك  10ائر، كالحبس المؤقت كبدائمو،المحكمة العميا، الجز 
تضمنت مبدأ عاـ يتمثؿ في حماية حرمة االنساف ككرامتو، كحظرت أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم  34فالمادة  -2

 باستثناء جكاز التكقيؼ لمنظر، لكف في حدكد ما يسمح بو القانكف. 48مساس بالكرامة، كجاءت المادة 
يجكز لضباط الشرطة القضائية منع أم شخص مف ؽ ا ج عمى:"  51المذككرة في المادة  50تنص المادة  -3

 مبارحة مكاف الجريمة ريثما ينتيي مف اجراء تحرياتو.
كعمى كؿ شخص يبدك لو ضركريا في مجرل استدالالتو القضائية التعرؼ عمى ىكيتو أك التحقؽ مف شخصيتو أف 

 مبو مف اجراءات في ىذا الخصكص..."يمتثؿ لو في كؿ ما يط
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يكما طبقا  83 إلىأف تصؿ  إلىالمدة تتضاعؼ فإنرىابية أك تخريبية إالمكصكفة بأفعاؿ 
ف مكتكب مف ككيؿ إذعمى  ج كذلؾ بعد الحصكؿ ؽ إ جمف  2فقرة  48لنص المادة 

 (1)الجميكرية. أما في حالة التمبس فبل يجكز تمديد ىذه المدة.

 كيمكف تمخيص األحكاـ السابقة في الجدكؿ التالي:
 

تمديدمدة التكقيؼ إمكانية  مدة التكقيؼ لمنظر التكييؼ القانكني لمجريمة
 لمنظر

 غير قابمة لمتمديد ساعة 37 جرائـ القانكف العاـ

اإلعتداء عمى أنظمة  المعالجة  جريمة
 اآللية لممعطيات

 مرة كاحدة ساعة 37

 مرتاف ساعة 37 جريمة اإلعتداء عمى أمف الدكلة

جرائـ المخدرات كالجرائـ المنظمة عبر 
الحدكد الكطنية كجرائـ تبييض األمكاؿ 

 كجرائـ الصرؼ
 مرات 2 ساعة 37

 مرات4 ساعة 37 جرائـ مكصكفة بأفعاؿ إرىابية كتخريبية

 
كقد أعطى المشرع الجزائرم لممشتبو فيو المكقكؼ تحت النظر حماية كضمانات 

ضابط  إلزاـتتمثؿ في  مف الدستكر 37المادة ك  ؽ إ جمف  54كمكرر  48تناكلتيا المادة 
 8مكرر  48خبار الشخص المكقكؼ لمنظر بحقكقو الكاردة في المادة إالشرطة القضائية ب

 (2).اإلستجكابذلؾ في محضر  إلىكأف يشار 

                                                           
 .46لمزيد مف التفصيؿ، انظر عبد العزيز سعد، أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص. -1
، كانظر كذلؾ عبد العزيز سعد في المرجع المشار إليو أعبله، 23-22حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص.ص. -2

 . 59 – 57، ص.ص.2013، دار ىكمة، الجزائر، أطر التحقيؽكقادرم أعمر،  55- 49ص.ص.
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لممتيـ  84/03سمح التعديؿ األخير لقانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب األمر كما 
باإلتصاؿ بمحاميو كتمقي زيارتو في حالة تمديد آجاؿ التكقيؼ لمنظر طبقا لمفقرة الثالثة 

 مف ؽ إ ج. 8مكرر  48مف المادة 
العالمي لحقكؽ  اإلعبلفمن  4ك 2ىذه النصكص ىي تجسيد كترجمة لممادتيف  إف
بمزيد مف  إحاطة ىذا اإلجراءكبالرغـ مف ذلؾ يحاكؿ دائما المشرع (1).اإلنساف

المعدلة بالقانكف رقـ  ؽ إ جمف  48المادة  مف ةاألخير مف بينيا الفقرة ، الضمانات
المتعمقة بمدة التكقيؼ لمنظر  األحكاـياؾ نتأف ا إلىالتي تشير  3005لسنة  05/33

يعرض ضابط الشرطة القضائية لمعقكبات التي يتعرض ليا مف يحبس الشخص حبسا 
 (2)تعسفيا.

الجنائية  اتاإلجراءفي قانكف  كقيؼ لمنظرالنصكص المنظمة لمت كقد أجازت
الفرنسي لمأمكرم الضبط القضائي بدكف أمر قضائي التحفظ عمى شخص أك أكثر سكاء 

كجدت دالئؿ  اإذبكضعو تحت تصرفو كاحتجازه  األحكاؿبيا فيو أك شاىد حسب كاف مشت
ببلغ ككيؿ الجميكرية بذلؾ، بحيث ال إتفيد ارتكابو لمجريمة أك شركعو في ارتكابيا مع 

بناءا  يدمدتساعة قابمة لمتمديد مرة كاحدة كلنفس المدة. كيككف ال 33تزيد مدة التحفظ عف 
ف مكتكب مف ككيؿ الجميكرية الذم لو أف يطمب مثكؿ المتحفظ عميو أمامو قبؿ إذعمى 

 (3).بعد فترة التحفظ فذاإلصدار إ
أف القانكف الفرنسي مف بيف القكانيف المعترؼ ليـ بحماية حقكؽ  مف بالرغـ

عتراضات كأىميا خاصة بالسمطة إجراء التكقيؼ لمنظر القى عدة إأف  إال، اإلنساف
لييئة غير قضائية فيو تعدم عمى  اإلجراءسناد ىذا إفإنفي نظر البعض،  إذ .القائمة بو

أنيا رقابة الحقة كغير  إالالحرية الشخصية بالرغـ مف أنو يتـ تحت رقابة النيابة العامة 
 كافية. 

                                                           
 .11، ص.مداخمة الدرؾ الكطني، التكقيؼ لمنظر بيف النظرية كالتطبيؽ، مرجع سابؽ -1
 .67كقادرم أعمر، مرجع سابؽ، ص. 47عبد العزيز سعد، أبحاث تحميمية ... مرجع سابؽ، ص. -2
 .61، ص.إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ -3
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قابة سابقة عمى التكقيؼ لمنظر عندما يككف ر   Jean RIVEROالعميد  قترحإلذا 
الطعف فيو  مكانيةإمنح المكقكفيف لمنظر المكقكؼ ال يزاؿ بيف يدم ضباط الشرطة، مع 

 (1)أماـ جية قضائية عمى أف تفصؿ فيو بصفة مستعجمة حماية لمحرية الشخصية.
مف تعريؼ كؿ مف الحبس المؤقت كالتكقيؼ لمنظر أف كمييما يشتركاف في  يتضح

جكىرىما ىك تقييد حرية المشتبو فيو كالمتيـ كحرمانيما مف حرية التنقؿ. كما يتفؽ 
منع المشتبو فيو مف اليرب  إلىأف التكقيؼ لمنظر ييدؼ  إذاف مف حيث اليدؼ اإلجراء

(2)اتالمبررات التي قيمت في الحبس المؤقت.، كىي ذاإلتياـتبلؼ أك تشكيو أدلة إأك 
 

ؤقت كالتكقيؼ لمنظر مف حيث مفبالتالي يمكف القكؿ بأف الفارؽ بيف الحبس ال
الجكىر كاليدؼ فارؽ لفظي فقط حيث ينصب كبلىما عمى الحرية الفردية لممشتبو فيو 

التكقيؼ لمنظر شأنو شأف الحبس المؤقت يمس بأصؿ البراءة، لذلؾ، أف كما(3)كالمتيـ.
جراء جنائي يسمح بو القانكف يجب أف يككف مقيدا بضمانات درءا إالقاعدة أف أم  فإف

اله ك اتخاذلخطر التعسؼ في   كاف ماسا بقرينة البراءة. ا 
ؿ يضع لو ضكابط تحك  اإلجراءىذا ما جعؿ المشرع الجزائرم عند نصو عمى ىذا 
زمة كمف بيف ىذه الضمانات االدكف التمادم فيو أك امتداده ألكثر مف الفترة الزمنية 

 يمكف ذكر:
 جراء التكقيؼ لمنظر مع ذكر دكاعيو.إاتخاذطبلع ككيؿ الجميكرية عند إ -
 ف مف ككيؿ الجميكرية.إذساعة قابمة لمتمديد استثناءا ب 37تقييده بمدة أقصاىا  -
 .ؽ إ جمف  8مكرر  48خبار المحتجز بحقكقو المذككرة في المادة إ -
 جراء الفحص الطبي لممحتجز بعد انتياء التكقيؼ لمنظر.إكجكب  -
 تقييد الحجكز في سجبلت خاصة. -

                                                           
1- Stavros TSIKLITIRAS, op.cit, pp.52 - 53. 

 .62إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. -2
.44نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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 (1)كمخصصة ليذا الغرض. اإلنساففي أماكف الئقة بكرامة  األشخاصحجز  -
 إلىالمكجو  اإلتياـيف السابقيف ككنيما مؤقتاف كأف يككف اإلجراءكما يجمع بيف 

ف  الشخص جديا، بمعنى تكافر دالئؿ كافية عمى ارتكابو لمجريمة أك محاكلة ارتكابو ليا كا 
كاف كؿ مف التشريعيف الجزائرم كالفرنسي قد كصفا ىذه الدالئؿ بالقكية كالمتماسكة كالتي 

أف ىناؾ مف ال يفضؿ ىذا التعبير ألنو  إالمف شأنيا التدليؿ عمى اتياـ الشخص، 
البراءة الكاجب  إفتراضيتنافى مع احتماؿ براءة المتيـ بعد محاكمتو كييدر بذلؾ مبدأ 

 في الشخص. مراعاتو
ليذا، ىناؾ مف اقترح استخداـ مصطمح الدالئؿ الكافية كالتي ىي مجمكعة مف 

ينا ىك مرتكب الجريمة بكصفو الكقائع الظاىرة المممكسة التي يستنتج منيا أف شخصا مع
انعدمت ىذه الدالئؿ أك كانت غير كافية، كاف  اإذفاعبل أصميا أك شريكا. كمف ثـ 

 (2)التكقيؼ لمنظر باطبل.
 نذكريمافركؽ بينىناؾ ثمة  أف إاليف في نقاط معينة، اإلجراءاتفاؽ لكف رغـ 

 فيما يمي:أىميا 
 مف حيث طبيعة كؿ منيما -/8

التحقيؽ كما سيمي بيانو، أما التكقيؼ لمنظر  إجراءاتالحبس المؤقت مف ر يعتب
لكف يرل ابط الشرطة القضائية.ضالتي يقكـ بيا  اإلستدالؿإجراءاتمف  األصؿفيك في 

جراءات الماسة بالحرية كالتي يباشرىا ضباط الشرطة جانب مف الفقو أف ىناؾ تماثؿ لئل
القضائية في حالة التمبس مع تمؾ التي تباشرىا سمطات التحقيؽ، ككف الضبط القضائي 

 .اإلبتدائيختصاص التحقيؽ إيمارس مف الناحية المكضكعية قسطا مف 
 قتضتو الضركرة المنبثقة مف حالةإلضباط الشرطة القضائية  اإلختصاصلكف ىذا 
جانب مف الفقو  ذىب كما(3)شراؼ القضاء.إدائما تحت  اتاإلجراءالتمبس كتتخذ 

                                                           

.191عادؿ مستارم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.44نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 2 

 .373الجنائية، مرجع سابؽ، ص.أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف اإلجراءات  -3
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إجراء تحقيؽ كاستدالؿ في آف كاحد كذلؾ ألف المشرع أف التكقيؼ لمنظر  إلىالجزائرم 
 الجزائرم نص عميو في مكضعيف مختمفيف:

مف  48باعتباره إجراء مف إجراءات التحقيؽ كىذا كفقا لنص المادة  األكؿالمكضع 
المدرج  األكؿالكاردة في الباب الثاني بعنكاف" التحقيقات" كذلؾ في إطار الفصؿ  ؽ إ ج

 ةاإلستثنائيالسمطات  بصدد ذكرتحت عنكاف"الجناية أك الجنحة المتمبس بيا" كذلؾ 
لضباط الشرطة القضائية، بحيث يعتبر إجراء التكقيؼ لمنظر الذم يتخذه ضابط الشرطة 

طبلع ككيؿ الجميكرية إالقضائية في ىذه الحالة إجراء قضائي يشترط فيو القانكف كجكب 
 ه كىك ذات الكضع في القانكف الفرنسي.اتخاذفكر 

كذلؾ كفقا لنص  اإلستدالؿأما في المكضع الثاني فقد اعتبره إجراء مف إجراءات 
ية التي يقـك بيا األكلالكاردة في الفصؿ الثاني في إطار التحقيقات  ؽ إ جمف  54المادة 

ضباط الشرطة القضائية، ككفقا ليذه المادة ال يعدك التكقيؼ لمنظر أف يككف مف 
ألف أف ىذا الرأم ال نشاطره  إال(1)ت.اإلستدالالالتي تدخؿ ضمف دائرة جمع  اتاإلجراء
كلعؿ ما ت ال غير اإلستدالالفي التكقيؼ لمنظر أنو إجراء مف إجراءات جمع  األصؿ

إال عمى سبيؿ اإلستئناس  بمحاضر الشرطة القضائية ال يأخذيؤكد ذلؾ أف القاضي 
 مف ؽ إ ج. 384طبقا لممادة 

 بإصدارىماالجية المختصة مف حيث -/3
تباشره سمطة التحقيؽ أك قضاة المكضكع فيما يباشر  بصفة عامة الحبس المؤقت

 اتاإلجراءالتكقيؼ لمنظر مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية الكارد ذكرىـ في قانكف 
أك ككيؿ كفي القانكف الجزائرم يباشر الحبس المؤقت بمعرفة قاضي التحقيؽ  (2).الجزائية

، أما التكقيؼ لمنظر فيشترط أف يباشر (3)اإلتياـأك قاضي المكضكع أك غرفة الجميكرية 

                                                           

.46نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.61إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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كال تممؾ  ؽ إ جمف  84مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية المحدديف في نص المادة 
 (1)سمطة التحقيؽ ذلؾ.

 مف حيث معيار مباشرتيما -/2
جراء الحبس المؤقت في مكاد الجنايات عمكما إتخاذاةاإلجرائيمعظـ القكانيف  تجيز

 فإفلمعقكبة المقررة ليا، أما بالنسبة لمتكقيؼ لمنظر  األدنىكفي الجنح التي حددت الحد 
تنظيمو في الجنايات  إلىضافة اإلي باألكلالمشرع الجزائرم نظمو في مرحمة التحقيؽ 

ف ما يميز إ. ؽ إ جمف  838ك48نابة القضائية في المادتيف اإلكالجنح المتمبس بيا ك 
أنو أخطر عمى  ؽ إ ج 54ي طبقا لنص المادة األكلالتكقيؼ لمنظر في مرحمة التحقيؽ 

في حالة التمبس ألنو ليس ىناؾ ما يبرره كمبالغ في  األمرالحقكؽ الفردية عما عميو 
 (2)مدده.

 مف حيث المحؿ -/3
ال تميز بيف محؿ الحبس المؤقت كالتكقيؼ لمنظر مف  ةاإلجرائيبعض القكانيف 

عمى عكس بعض  .كمييما يتخذ في حؽ المتيـ إذحيث الشخص الخاضع ليما، 
كالقانكف الفرنسي الذم أجاز لمأمكر الضبط القضائي بدكف أمر قضائي  األخرلاألن

التحفظ عمى شخص أك أكثر سكاء كاف مشتبيا فيو أك شاىد أك أم شخص لديو 
بكضعو تحت تصرفو كاحتجازه لمدة  ،األحكاؿمعمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة حسب 

المشرع  كذلؾ أجاز(3).ؼ إ ؽ 843ك 66ك 52ةقابمة لمتمديد طبقا لممكادساع 33
أف يكقفكا لمنظر لمقتضيات التحقيؽ طبقا الجزائرم لضباط الشرطةالقضائيةدكنسكاىم

 كؿ مف: ؽ إج 40لممادة 

 المأمكريف بعدـ مبارحة مكاف ارتكاب الجريمة -

                                                           
 65ك  51مف خبلؿ نص المادة كيعد ىذا الشرط في حد ذاتو ضمانة لمشخص المكقكؼ لمنظر كيستخمص ذلؾ  -1

.22/06مف ؽ ا ج المعدلة بقانكف   
.289 - 288مرجع سابؽ، ص.ص.شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، عبد اهلل أكىايبية،  - 2 
.64إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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 المراد التعرؼ عمى ىكيتيـ. األشخاص -
 الذيف تقكـ ضدىـ دالئؿ عمى مساىمتيـ في ارتكاب الجريمة. األشخاص -

كنظرا لخطكرة التكقيؼ لمنظر عمى  أما الحبس المؤقت فمحمو دائما ىك المتيـ.
غير عمى:" 48/2القانكف نص في المادة  فإفالحرية الفردية، شأنو شأف الحبس المؤقت، 

محاكلة ارتكابيـ لمجريمة الذيف ال تكجد أية دالئؿ تجعؿ ارتكابيـ أك  األشخاصأف 
تقييد  إلىضافة إال". بمرجحا، ال يجكز تكقيفيـ لمنظر سكل المدة الالزمة ألخذ أقكاليـ

كالتي ييدؼ المشرع مف  اتاإلجراءسمطة الضبطية القضائية بمجمكعة مف الشركط ك 
في الحدكد التي تقتضييا المصمحة العامة  اإلجراءإالىذايمارس  أالضماف  إلىكرائيا 

(1)الحقيقة. إلىلمكصكؿ 
 

 ةمف حيث المد   -/4
الجزائية لكؿ بمد، لكف  اتاإلجراءيف باختبلؼ قكانيف اإلجراءتختمؼ مدة كؿ مف  

 (2).الشيء المتفؽ عميو أف مدة التكقيؼ لمنظر أقصر بكثير مف مدد الحبس المؤقت
ساعة قابمة لمتجديد مرة كاحدة في جرائـ  37ب حددىا المشرع الجزائرم مثبل ف

ف كتابي إذف بذلؾ بمكجب ذأالقانكف العاـ بعد تقديـ الشخص لككيؿ الجميكرية الذم ي
 اإلعتداءبعد فحص ممؼ التحقيؽ. كما يمدد التكقيؼ لمنظر كذلؾ مرة كاحدة في جرائـ 

معينة  حاالتستثنائية في إلية لممعطيات، كيجكز أيضا كبصفة اآلعمى أنظمة المعالجة 
النيابة العامة كىذا ما يستخمص  إلىبقرار مسبب دكف تقديـ الشخص  فذاإلمنح ذلؾ 

 . ؽ إ جمف  54/2مف نص المادة 
 اإلعتداءبجرائـ  األمرتعمؽ  اإذأياـ  5 إلىآجاؿ التكقيؼ لمنظر لتصؿ  يمكف تمديد

عمى أمف الدكلة ككذا جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية كجرائـ 
كما ىك مبيف في الجدكؿ  كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ األمكاؿتبييض 

                                                           
 .252مرجع سابؽ، ص. عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، -1
 .65إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. -2
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 فإفأياـ في الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ ارىابية ك تخريبية. بالتالي  80 إلى. كتصؿ أعبله
أما مدة  ، كما ىك مبيف في الجدكؿ أعبله،يكما 83أقصى مدة لمتكقبؼ لمنظر ىي 
 سنكات. إلىأك حتى  شيكر إلىالحبس المؤقت غالبا ما تصؿ 

الجدير بالمبلحظة أف المشرع الجزائرم أغفؿ النص عمى المحظة التي يبدأ فييا 
جب أف يتـ بحسب القكؿ أف حسابيا ي األمرحساب مدة التكقيؼ لمنظر، مما يستدعي 

يتعمؽ بالمأمكريف بعدـ مبارحة  األمركاف  اإذف، اإلجراءالتي يؤمر فييا بيذا  حاالتال
الذيف  األشخاصكاف مف  اإذبو، أما  األمربتداءا مف إمكاف الجريمة فيجب حسابيا 

حساب المدة يبدأ مف لحظة سماع  فإفحضركا مركز الشرطة أك الدرؾ لسماع أقكاليـ 
 (1)أقكاليـ.
 مكاف التنفيذ -/5

في السجكف، أما التكقيؼ لمنظر فالمبلحظ أف  إالعادةالحبس المؤقت ال ينفذ 
لـ يحدد مكانا لتكقيؼ المتيـ أك المشتبو فيو، كمف ثـ يجكز حجز  اإلجرائيالمشرع 
 (2)تحقيؽ.ال تفيد التي األماكففي كؿ  فيو المشتبو أك المتيـ

كمخصص  اإلنسافلكف، يجب أف يككف التكقيؼ لمنظر في مكاف الئؽ بكرامة  
كالتي منحت لككيؿ  33/05المعدلة بمكجب قانكف  43لنص المادة  اليذا الغرض طبق

الجميكرية صبلحية زيارة ىذا المكاف في كؿ كقت لمرقابة كالمعاينة كتقديـ المبلحظات 
 (3)زمة.الارشادات اإلك 

 

                                                           
 . انظر في ىذا الصدد:253عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم،مرجع سابؽ، ص. -1

- Farid Bencheikh, la garde à vue, communication présentée lors de la journée d’étude 
organisée par le ministere de la justice le 10 et 11 decembre 2002 sur la détention 
provisoire et les droits de l’homme, non publiée. 

.66إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
 .48ؽ، ص.عبد العزيز سعد، أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع ساب -3
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 ثانيالفرع ال
 كالقبض الحضار مأمر الحبس المؤقت ك 

جراءات يككف الغرض منيا قاضي التحقيؽ بحاجة إل فإفلحسف سير التحقيؽ، 
أمريف أساسييف: أكليما ضماف حضكر المتيـ أماـ قاضي التحقيؽ كبقائو تحت تصرفو 

متيـ الالقائمة كالحيمكلة دكف عبث  األدلةطكاؿ مراحؿ التحقيؽ، كثانييما الحفاظ عمى 
 .إلثباتاضعاؼ قكتيا قي إفساد أك ا  بيا ك 

تصدر غالبا في مكاجية المتيـ خدمة لمقضية المطركحة أماـ  اتاإلجراءىذه  
قاضي التحقيؽ كيطمؽ عمييا تسمية أكامر القضاء. كسنقارف في ىذا المقاـ بيف الحبس 

 لقبض.با األمربس المؤقت ك حكبيف ال اإلحضارب األمرك  اإليداعالمؤقت الناتج عف أمر 
بالقبض مف حيث أف ىذاف  األمرك  اإلحضارب األمريختمؼ الحبس المؤقت عف 

بالحبس المؤقت الذم لو  األمركما في  مف طرؼ المتيـ اف ال يجكز الطعف فييمااألمر 
 ف؟اإلجرائيىذيف  أحكاـ تمثؿتيف. ففيما األمر ضمانات ال تتكفر في ىذيف 

 :الحضارب األمر -/أكال
الذم يسمحبكضع الشخص تحت  اإلحضارب األمرف عالحبس المؤقت  يختمؼ

تصرؼ العدالة لمدة زمنية محددة كليس حبسو مؤقتافي مؤسسة عقابية ريثما ينتيي 
 (1)التحقيؽ أك يحاكـ.

القضائية  اتاإلجراءمف  ؽ إ جفقرة أكلى مف  808طبقا لممادة  اإلجراءيعد ىذا ك 
بأنو دعكة  اإلجرائيالفقو  وعرفكقد(2).ضد المتيـ صدارىاإالتي يستطيع قاضي التحقيؽ 

                                                           
1 -Pierre BOUZAT, traité théorique et pratique de droit pénal, Dalloz, 1951, p.777. 

يجكز لقاضي التحقيؽ حسبما تقتضي الحالة أف يصدر أمرا فقرة أكلى مف ؽ ا ج عمى:" 109تنص المادة  -2
 باحضار المتيـ أك بايداعو السجف أك بالقاء القبض عميو".
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المتيـ كي يحضر في زماف كمكاف محدديف لسؤالو كسماع أقكالو  إلىيكجييا المحقؽ 
 (1)أك الستجكابو أك لمكاجيتو بالشيكد أك بغيره مف المتيميف. إليوفي تيمة مكجية 

القكة  إلىالذم يصدره قاضي التحقيؽ  األمربأنو ذلؾ  ؽ إ ج 880كعرفتو المادة  
كبذلؾ، فيك يختمؼ  (2).في أية جريمة العمكمية القتياد المتيـ كمثكلو أمامو عمى الفكر

جراء التكميؼ بالحضكر الذم بمكجبو يستدعي قاضي التحقيؽ المتيـ لمحضكر في إعف 
 األمرؼ القكة العمكمية بخبل إلىزماف ككقت معيف، فيك يحضر طكاعية دكف المجكء 

متثاؿ كحاكؿ اليركب تعيف عمى اإلاألمر ىذا  إليوفي حالة رفض المكجو  إذ(3)،اإلحضارب
 (4)حضاره عف طريؽ القكة.إالعكف 

ىذه  اإلحضارمذكرة  (5)أصبل كككيؿ الجميكرية استثناءا كيصدر قاضي التحقيؽ
ضد كؿ شخص يخاؼ مف مقاكمتو أك فراره كما يصدر ضد الشيكد الذيف يمتنعكف عف 

العادية  حاالتالفي  األمر. كيتـ تنفيذ ىذا ؽ إ ج 3فقرة  86الحضكر طبقا لنص المادة 
كاف  اإذعف طريؽ أحد ضباط الشرطة القضائية أك أحد أعكاف الضبط القضائي. أما

بمعرفة رئيس المؤسسة الذم يسمـ لو نسخة مف  األمرالمتيـ محبكسا لسبب آخر فيبمغ 
 (6).ؽ إ ج 888طبقا لممادة  األمر
ذىك استجكاب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ، ك  اإلجراءف اليدؼ مف ىذا إ  اا 

حدل المؤسسات إتعذر استجكابو في الحاؿ بسبب غياب قاضي التحقيؽ يكدع المتيـ في 
ساعة كبعدىا يقـك مدير المؤسسة العقابية  37العقابية، بحيث ال يجكز حجزه أكثر مف 

                                                           

.67اد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص.إدريس عبد الجك  - 1 
، الطبعة الثانية، مزيدة كمنقحة، دارالمحمدية العامة، الكجيز في شرح  قانكف اإلجراءات الجزائيةحسيف طاىرم،  -2

 .51، ص.1999الجزائر، 
.98سراج شناز، مرجع سابؽ، ص. - 3 
.73عمر خكرم، مرجع سابؽ، ص. - 4 
مف ؽ ا ج . 3فقرة  110ك  58انظر في صدد ذلؾ المادة  - 5 
.86عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص. - 6 
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ككيؿ الجميكرية الذم يطمب مف قاضي التحقيؽ أك أم قاضي مف  إلىبتسميـ المتيـ 
الك  اإلستجكابجراء إقضاة المحكمة   .وأخمي سبيم ا 

جراءات إعدة عناصر تنظـ  ؽ إ جمف  883كفي ىذا الصدد، فقد تضمنت المادة 
حضاره أماـ قاضي التحقيؽ المختص ليحقؽ معو إب األمراستجكاب المتيـ الذم صدر 

 ، كتتمثؿ ىذه العناصر في:إليوبشأف الكقائع المسندة 
كجكب استجكاب المتيـ فكرا دكف أم تأخير مف طرؼ قاضي التحقيؽ  -

 .اإلحضارالمصدر ألمر 
 استجكابو. كجكب حضكر محامي المتيـ عند -
كجكب تقديـ المتيـ فكرا أماـ ككيؿ الجميكرية، في حالة غياب قاضي  -

قاضي تحقيؽ آخر  إلى، ليقدمو بدكره اإلحضارالتحقيؽ المصدر ألمر 
 مف قضاة الحكـ. ضف تعذر ذلؾ فؤلم قاا  ك كبدكف تأخر  الاحالستجكابو 

اللـ يمكف استجكابو ك  اإذطبلؽ سراح المتيـ إ كجكب -  يككف حبسو تعسفيا.  ا 
ضبط المتيـ خارج دائرة المحكمة التي يعمؿ بيا قاضي التحقيؽ  اإذأما  
ذك .ؽ إ ج 883المنصكص عمييا في المادة  اتاإلجراء، فيجب مراعاة األمرمصدر  لـ  اا 

 إلىكيبعث بو  اإلحضاريعثر عمى المتيـ يتـ تحرير محضر بذلؾ مف طرؼ المكمؼ ب
 (1).ؽ إ ج 884قاضي التحقيؽ طبقا لنص المادة 

القانكف فرض عمى كؿ مف قاضي  فإف 2ك 3فقرة  808كطبقا لنص المادة 
 اإلحضارب األمرصدار إالتحقيؽ كككيؿ الجميكرية شكميات معينة يجب احتراميا عند 

التيمة نكع صفة القاضي الذم أصدره كاليكية الكاممة لممتيـ ك ضد المتيـ كأف يذكر فيو 
كما يجب أف يؤرخ كيكقع كأف يؤشر عميو مف طرؼ ككيؿ  ،كالمكاد القانكنية المطبقة

 (2)ف كاف صادرا مف قاضي التحقيؽ.إالجميكرية 

                                                           

ك ما يمييا مف ؽ ا ج. 110انظر نص المادة  - 1 
.178مف ؽ ا ج؛ عبد الرحمف خمفي، محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص.  109انظر نص المادة  -2  
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ذك  كالحبس المؤقت يتفقاف مف حيث سمب حرية المتيـ  اإلحضارب األمركاف  اا 
أف ثمة  إالكتقييدىا كمف حيث اتحادىما في الطبيعة حيث يصدراف مف جية التحقيؽ 

 فركؽ بينيما نبرزىا عمى النحك التالي:
 مف حيث الجرائـ -/8

يصدر في شأف جميع الجرائـ سكاء كانت جناية،  اإلحضارب األمرمف المقرر أف 
جنحة أك مخالفة بينما الحبس المؤقت يصدر في الجنايات عمكما كفي الجنح التي 

 (1)عقكبتيا الحبس.

 كؿ منيما مف حيث شركط إصدار -/2
في عمى سمطة قاضي التحقيؽ  اأك شركط اقانكف اإلجراءات الجزائية قيكد كردأ

مثؿ ىذه القيكد فيما  يضع، إال أنو لـ 887إصدار أمر اإليداع ضد المتيـ في المادة 
صداره حتى في مكاجية الشاىد أك أم شخص يرل إالذم يمكف  (2)يتعمؽ بأمر اإلحضار
 ضركرة مف حضكره.

 حيث قابميتيما لمطعف مف -/2
األمر باإلحضار ال  فإفعمى عكس األمر بالحبس المؤقت الذم يقبؿ اإلستئناؼ، 

ؽ إ ج التي  863كيستخمص ذلؾ مف نص المادة  مف طرؼ الميـ(3)يمكف إستئنافو
كلـ تذكر األمر  مف طرؼ المتيـ حددت أكامر قاضي التحقيؽ القابمة لئلستئناؼ

 . باإلحضار
 جبارالمف حيث  -/3

ىك  األكؿو يتضمف فرضيف، فإناإلحضار ب األمرالحبس المؤقت جبرا أما ينفذأمر 
رفض  اإذحضاره بالقكة إالحضكر الطكعي لممتيـ أماـ قاضي التحقيؽ كالفرض الثاني ىك 

                                                           

.68ص.إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجعسابؽ،   - 1 
 .153، ص.1991، المؤسسة الكطنية لمكتاب، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد،  -2
 .52حسيف طاىرم، مرجع سابؽ، ص. -3
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أك يحاكؿ اليركب ككؿ  اإلحضارب األمرالمتيـ الحضكر أماـ قاضي التحقيؽ بعد تبميغو ب
الك  طكاعية اإلحضارأمر  ينفذكقد(1).ؽ إ جمف  885ذلؾ طبقا لنص المادة  جاز لسمطة ا 

 ه؟اتخاذبالقبض ككيؼ يتـ  األمر.فما ىك (2)بالقبض قبمو األمرصدار إالتحقيؽ 
 بالقبض : األمر -/ثانيا
بالقبض بأنو أمر قضائي يصدره قاضي التحقيؽ بتكميؼ القكة العمكمية  األمرعرف

 (3).األمرالمؤسسة العقابية المنكه عنيا في  إلىبالبحث عف المتيـ كضبطو كسكقو 
حرماف الشخص مف حرية التجكؿ فترة مف الكقت ":بأنو اإلجرائيعرفو الفقو كما 

 (4)."إليولسماعو في جريمة نسبت ليوالنتقال كراىو عمى البقاء في مكاف معيف أك ا  ك 
أما المؤتمر الدكلي الخامس لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف فقد عرؼ القبض  
 الكراهجراءات التحقيؽ في الدعكل الجنائية، يتضمف أخذ شخص بإجراء مف إبأنو:" 

حضاره أماـ إسند مف سمطة قانكنية بيدؼ بمكجب تحت الحراسة لفترة زمنية كجيزة، 
 (5).طالؽ سراحو"إك أالسمطة المختصة، لتأمر باستمرار كضعو تحت الحراسة 

لقبض كىذا لؤلمربا بالرغـ مف أف معظـ التشريعات الكضعية لـ تضع تعريؼ
القانكنية، بحيث يترؾ تعريفيا دائما  األفكارمدلكؿ  إلىشيء مألكؼ عند التطرؽ 

الذييصدر  األمرذلؾ " :بأنو ؽ إ ج 888المادة في عرفو  أف المشرع الجزائرم إال(6)لمفقو
المؤسسة العقابية المنكه عنيا في  إلىالقكة العمكمية بالبحث عف المتيـ كسكقو  إلى

 .حيث يجرل تسميمو كحبسو" األمر
ىك كضع المتيـ تحت تصرؼ المحقؽ مدة ال تزيد  بالقبض األمرالغرض مننإ
بحبسو مؤقتا أك كضعو تحت  األمرما يراه بشأنو ك اتخاذساعة الستجكابو ك  37عف 

                                                           

. 397عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.69ص. إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ،  - 2 
.398عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 3 
.69إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 4 
.149عادؿ مستارم، بكدكح ماجدة شاىيناز، مرجع سابؽ، ص.  - 5 
.149المرجع السابؽ، ص.  - 6 
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ال إذااألمر ىذا  اتخاذكال يمكف (1)خبلء سبيمو.إالرقابة القضائية أك  كانت الجريمة تشكؿ  ا 
 (2)جنحة معاقبا عمييا بالحبس أك كانت تشكؿ جناية بطبيعة الحاؿ.

قميـ إالمتيـ ىاربا أك مقيما خارج  ف كافإالذم يتخذه قاضي التحقيؽ  األمركىك 
التربية  إعادةمؤسسة  إلىكيساؽ المتيـ . استطبلع رأم ككيؿ الجميكريةبعد  الجميكرية

ساعة مف  48ستجكابو خبلؿ ا  األمر المبينة في أمر القبض كيجب عمى القاضي متخذ 
 إ جؽ مف  112 ةمرت ىذه الميمة دكف استجكابو تطبؽ أحكاـ الماد اإذف.القبض عميو

ساعة عمى اعتقاؿ المتيـ دكف  48حيث يقـك المشرؼ عمى المؤسسة العقابية بعد انتياء 
استجكابو بتقديمو مف تمقاء نفسو أماـ ككيؿ الجميكرية الذم يطمب مف القاضي المكمؼ 

الستجكاب المتيـ ك إبالتحقيؽ أك أم قاضي آخر في حالة غيابو  ذك .يخمى سبيمو ا  بقي  اا 
المحدد قانكنا يعتبر حبسا تعسفيا كيعاقب المتسبب في  األجؿت في المؤسسة رغـ فكا

 (3).ؽ إ جمف  121ذلؾ طبقا لممادة 
كيتـ تنفيذ أمر القبض مف طرؼ أحد ضباط أك أعكاف الشرطة القضائية الذم 

عمى المتيـ كتسميمو نسخة منو، كما يقع عمى عاتؽ منفذك ىذا و يتعيف عميو عرض
بالمكاعيد المحددة قانكنا كما ىك مبيف في  اإللتزاـلتزاـ احتراـ حرمة المسكف مع ا  األمر 

اليجكز لممكمؼ بتنفيذ أمر القبضأف التي تنص عمى أنو:"  ؽ إ جمف  833نص المادة 
الخامسة صباحا كال بعد الساعة الثامنة  يدخؿ مسكف أم مكاطف قبؿ الساعة

يف كما أنو تمثؿ ضمانات بالنسبة لممتيـ اآلخر كفي ذلؾ احتراـ لحقكؽ كحريات "مساءا
 المساءلة التأديبية كالجزائية في آف كاحد. إلىكمخالفتيا يؤدم 

                                                           
 .266، ص.1992، المؤسسة الكطنية لمكتاب، د ـ ف، الجزائية في التشريع الجزائرماإلجراءات ممياني بغدادم،  -1
 . 136، ص.2008محمد حزيط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، الطبعة الثالثة، دار ىكمة،  -2
رجع سابؽ، ص. ؽ ا ج؛ محمد حزيط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، م 121انظر المادة  -3
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 األمفكتبعا لذلؾ، كرد النص في الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى أف لرجؿ 
فبلت مف اإلالمكمؼ بتنفيذ أمر القبض أف يصطحب معو القكة الكافية لمنع المتيـ مف 

 (1)القانكف.سمطة 
صدار أمر القبض بناءا إاإلتياممنو لرئيس غرفة  878في المادة  ؽ إ جكما خكؿ 

 عمى طمب النائب العاـ بعد تكافر الشركط التالية:
 اإلختصاصمنعقدة ألف انعقادىا يرجع ليا كحدىا  اإلتياـأف ال تككف غرفة  -

 بالقبض عمى المتيـ. األمرب
 كجو لممتابعة.الأقد أصدرت أمرا ب اإلتياـأف تككف غرفة  -
 األدلةأف تظير أدلة جديدة لـ تكف مطركحة مف قبؿ، كمف شأنيا أف تعزز  -

 (2)ظيار الحقيقة.إالسابقة، كتعطي الكقائع دعما في 
ككضع ضمانات لو تعد ضمانة  اإلجراءف تحديد السمطة أك الجية المختصة بيذا إ

ستعماليا أك التعسؼ إساءة إعدـ  إلىأساسية لمحؽ في الحرية الشخصية مما يؤدم 
 (3)فييا.

كفي حالة عدـ العثكر عمى المتيـ يبمغ أمر القبض بعد تعميقو في آخر مكطف 
ثنيف مف أقرب جيراف المتيـ، إالمتيـ كيحرر المكمؼ بالتحريات محضر بتفتيشو بحضكر 

بالقبض  مراآلالقاضي  إلىاألمنبالقبض كالمحضر مف رئيس مصالح  األمرعدىا يرفع كب
 .ؽ إ جمف  3ك  2فقرة  833تطبيقا لنص المادة 

جراءات التحقيؽ، إبالقبض يشتركاف في أنيما مف  األمركاف الحبس المؤقت ك  اإذ
كأنيما يتحداف في الجكىر ككنيما يسمباف حرية الشخص الخاضع ليما، فضبل 

كؿ مف المقبكض عميو أك  إذشتراكيما في بعض الضمانات الكاجب تكفرىا فييماإعن

                                                           
 .97عبد العزيز سعد، أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص. -1

ؽ ا ج. 181ك 175راجع المادتاف  - 2 
.150عادؿ مستارم، بكدكح ماجدة شاىيناز، مرجع سابؽ، ص. - 3 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

201 
 

ببلغو بأسباب القبض عميو أك حبسو كيككف لو الحؽ في إالمحبكس مؤقتا يجب 
بمحامي كيجب تبميغو عمى كجو السرعة  اإلستعانةو بذلؾ ك إعبلمبمف يريد  اإلتصاؿ

نذكرىا فيما  يفالجراءفركؽ بيف أف ىذا ال يمنع مف كجكد  إال، (1)إليوبالتيـ المكجية 
 يمي:

 سبقية ألامف حيث  -/1
 إجراءاتمف  إجراءقد يبدأ بأم  إنمامعيف،  بإجراءاإلبتدائيالتحقيؽ ال يستيؿ 

ماعدا ما نظمو القانكف بنص.كعمى ذلؾ قد يككف  االتحقيؽ دكف مراعاة ترتيب معين
أف   إلجرائوو يتطمب القانكف فإنيبدأ بو التحقيؽ أما الحبس المؤقت،  إجراءالقبض أكؿ 
القبض يعد مقدمة لمحبس المؤقت بعد  فإفككفقا لذلؾ،  اإلستجكاببإجراءيككف مسبكقا 

 (2)استجكاب المتيـ.
، بؿ أف ذلؾ أمر غير اإلجراءالقبض ال يستكجب ىذا  فإفعمى العكس مف ذلؾ، 

بالقبض  األمرمتصكر ككف المتيـ في الغالب غير حاضر حتى يتـ استجكابو بؿ أف 
 ةاألخير سمطة التحقيؽ لمقياـ باستجكابو، فيذه  إلىيصدر في مكاجيتو كي يتـ اقتياده 

 (3)تتصؿ بالمقبكض عميو بعد القبض ال في بدايتو.

 مف حيث المدة  -/3
بالقبض التي ال تقبؿ التمديد  األمرمدة الحبس المؤقت أطكؿ بكثير مف مدة  إف
 ساعة. 37 إلىفقد تصؿ ىذه المدة  كما سيمي بيانو الحبس المؤقتبخبلؼ 
 الختصاصجية  -/2

مف طرؼ سمطات  أصبلكيأمر بيما جراءات التحقيؽإمف  يفاإلجراءكؿ مف  يعتبر
كىك الكضع السائد في كؿ مف التشريع الجزائرم كالفرنسي، حيث يممؾ قاضي التحقيؽ 

                                                           

.35نبيمة رزاقي ، مرجع سابؽ، ص.- 1 
.71اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. إدريس عبد الجكاد عبد - 2 
.36نبيمة رزاقي ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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بالقبض عمى المتيـ كحبسو.  األمرصدار إية فييما األصمالتحقيؽ باعتباره سمطة التحقيؽ 
ت بعض التشريعات كالقانكف أف استثناءا سمح إال. (1)ؽ إ ج 808كعمى ذلؾ نصت المادة 

 (2).ستثنائيةإحاالتبالقبض في  األمرلضباط الشرطة القضائية ممارسة المصرم 

 مف حيث المجاؿ -/3
أف لسمطة التحقيؽ أف تأمر بالقبض عمى المتيـ الحاضر، أك ضبط  األصؿ

كؿ  فإفكانت الجريمة مما يجكز فييا الحبس المؤقت، كبذلؾ  اإذحضار المتيـ الغائب ا  ك 
أف المشرع  إالمحبكس يفترض فيو أف يككف مقبكضا عميو قبؿ أف يككف محبكسا، 

بالقبض في الجنايات كالجنح في  األمرصدار إالجزائرم كفضبل عف ىذا خكؿ سمطة 
 التالية: حاالتال

 أف يككف المتيـ ىاربا أك مختؼ مف العدالة -
 قميـ الجميكريةإالمقيميف خارج  األشخاصأف يككف مف  -

جانب  إلىكيشترط  ؽ إ جمف  888/3مف نص المادة  حاالتالكتستنتج ىذه 
تكافرىا أف تككف الجريمة محؿ القبض جناية أك جنحة يعاقب عمييا القانكف بالحبس، 
كالبد أف يستطمع قاضي التحقيؽ رأم ككيؿ الجميكرية قبؿ اصداره ألمر القبض كىك 

 الكضع نفسو في القانكف الفرنسي.
صدار أمر القبض في الجنح إستبعدا إالتشريعيف الجزائرم كالفرنسي  فإفبالتالي 

بالحبس المؤقت  األمرالمعاقب عمييا بالغرامة فقط كفي المخالفات. كىك ما ينطبؽ عمى 
كيتعمؽ  -يظير خاصة في القانكف الفرنسي –يفاألمر أيضا مع كجكد فارؽ ما بيف 

بالقبض فييا مف دكف  األمرصدار إ بالجنح المعاقب عمييا بالحبس حيث أجاز القانكف
في الحبس المؤقت حيث  األمرتحديد حد أدنى أك أقصى لعقكبة الحبس عمى عكس 

                                                           

.72إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
في الفقرة األكلى ؽ ا ج ـ في حاالت التمبس بجناية  35ك 34تتمثؿ ىذه الحاالت االستثنائية كفقا لنص المادتيف  -2

 .37فحةصالأك جنحة معاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عف ثبلثة أشير، انظر نبيمة رزاقي ىامش 
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جازة تكقيع الحبس حدد حدا أدنى لعقكبة الحبس في الجنحة كالذم ينبغي تكافره إل
 (1)المؤقت.

 المبحث الثاني
 الشركط الكاجب تكافرىا في طرفي الحبس المؤقت

قانكنيا يجب أف تتكفر الصفة في القاضي الذم لكي يككف إجراء الحبس المؤقت 
يصدره أم أف يككف مف فئة القضاة الذيف يسمح ليـ القانكف األمر بيذا اإلجراء 
)المطمب األكؿ(، ليس ذلؾ فحسب بؿ يجب أيضا مراعاة بعض الشركط في المتيـ 

 ثاني(.الذم يصدر أمر الحبس المؤقت في حقو )المطمب ال

 األكؿ المطمب
 صدار أمر الحبس المؤقتإالسمطة المخكلة 
ف يصدر أمر أكدساتيرىا عمى ضركرة  ةاإلجرائيحرصت غالبية الدكؿ في قكانينيا 

الحبس المؤقت مف جية يتمتع أعضائيا بالكفاءة كالحياد كالمكضكعية لضماف ممارسة 
حكؿ مسألة الجية  ةاإلجرائيفي نطاؽ الشرعية، فيما اختمفت التشريعات  اإلجراءىذا 

جراءات التحقيؽ ألنو إجراء مف ا  األخير صدار أمر الحبس المؤقت ككف ىذا إالمختصة ب
حاطتيا بمجمكعة مف إو عمى المشرع حمايتيا بفإنختراعا قانكنيا، إكانت الحرية  اإذ

 (2)ستثنائي.إالشركط التي تجعؿ أم مساس بيا 
الحبس المؤقت في الجزائر في كؿ اإليداع بصدار أمر إتتمثؿ الجيات المخكلة 

 ة( كقضا األكؿستثناءا) الفرع إكالنيابة العامة  ،اإلتياـمف قاضي التحقيؽ أصبل كغرفة 
 الحكـ )الفرع الثاني(. 

                                                           

.40 - 39نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص.ص. - 1 
2- Gilles LEBRETON, Libértés publiques et droits de l’homme, 7éme édition, Armand 
colin, 2005, p.286. 
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 الفرع األكؿ
 أمر الحبس المؤقت في مرحمة التحقيؽ اتخاذالسمطة المختصة ب

جراءات التحقيؽ فيختص بو إجراءا مف إبالكضع في الحبس المؤقت  األمريعد
 اإلجراءالخاصة بيذا  ؽ إ جكما يمييا مف  832أصبل قاضي التحقيؽ، ذلؾ أف المكاد 
مف الباب الثالث تحت عنكاف في جيات  األكؿأدرجت في القسـ السابع مف الفصؿ 

بالكضع في الحبس المؤقت)أكال(،  اإلتياـالتحقيؽ. كبذلؾ يختص قاضي التحقيؽ كغرفة 
الحبس المؤقت باعتباره سمطة تحقيؽ  باإليداع في األمرككيؿ الجميكرية ب كما يختص

 ستثناء ضمف شركط محددة في القانكف )ثانيا(.إ
 سمطات التحقيؽ: -أكال/
 قاضي التحقيؽ: -أ/

 اتخاذيقكـ قاضي التحقيؽ كفقا لمقانكف ب:" ؽ إ جمف  57/8جاء في نص المادة 
كيعتبر أمر الكضع ". ضركرية لمكشؼ عف الحقيقةالتحقيؽ التي يراىا جراءات إجميع 

 . اتاإلجراءحدل ىذه إفي الحبس المؤقت 
 فإففراج عمى السير الحسف لمتحقيؽ، اإلكلتفادم تأثير كجكد المتيـ في حالة 

ة قبؿ المتيـ مف ياإلحتياطاتاإلجراءمجمكعة مف  تخاذإالقانكف سمح لقاضي التحقيؽ 
ستثنائية الحبس المؤقت سكاء بطمب مف ككيؿ الجميكرية في الطمب إبينيا كبصفة 

 (1)أك بأمر مف تمقاء نفس قاضي التحقيؽ. اإلفتتاحي
صدار أمر بالحبس المؤقت في الجنايات مطمقا كفي الجنح إيجكز لقاضي التحقيؽ 

ـ التي تتجاكز عقكبتيا ثبلثة سنكات إال إذا نتج عف الجنحة كفاة شخص أك اخبلؿ بالنظا
في حيف ال  3084بعد تعديؿ  ؽ إ جكما بعدىا مف  833مع مراعاة شركط المادة العاـ 
صدار أمر الكضع في إبو في المخالفات. كما يجكز لقاضي التحقيؽ  األمريمكف 

                                                           
 مكرر مف ؽ ا ج. 123ك 123ك 109ك 68انظر المكاد  -1
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طرأت  اإذعنو أك  اإلفراجالحبس المؤقت في حالة عدـ استجابة المتيـ لمحضكر بعد 
 (1).ؽ إ ج 828/3ظركؼ جديدة أك خطيرة تجعؿ أمر حبسو ضركريا طبقا لممادة 

بالحبس المؤقت دكف أف يجبره  األمرالقانكف الجزائرم لقاضي التحقيؽ كقد سمح 
عمى ذلؾ ميما كانت درجة خطكرة الجريمة، فمو السمطة التقديرية في ذلؾ كال يقدـ أم 
حسابا ألم شخص ككنو غير ممـز بطمبات النيابة العامة. لكف مف الناحية الكاقعية، 

 . ألمراصدار ىذا إإلىفغالبا ما يستجيب قاضي التحقيؽ لطمبات النيابة العامة الرامية 
مما  (2)قد تخمى نكعا ما عف استقبلليتو. األمرقاضي التحقيؽ في كاقع يككنكبذلؾ، 

محبكس  2337مثبل بعد أف كاف إذجعؿ عدد المحبكسيف احتياطيا في تزايد مستمر 
رتفاع يكما بعد إيشيد  يزاؿكالذم ال  (3)،8883سنة  4538أصبح  8875حتياطيا سنة إ

الجزائية، كبالرغـ مف تغيير  اتاإلجراءيـك بالرغـ مف التعديبلت المتتالية لقانكف 
 األمركاشتراط تسبيب ىذا  اإلجراءىذا  إلىالمجكء  حاالتالمصطمحات كتحديد 

مخالفة (4)األصؿأف الحبس المؤقت ال يزاؿ ىك  إالكاستحداث نظاـ الرقابة القضائية، 
 . اإلنسافية في األصمستثناء مراعاة لقرينة البراءة إالذم اعتبره  ؽ إ ج 832لنص المادة 

بالحبس المؤقت، منح لو  األمرصدار إقاضي التحقيؽ سمطة لكما منح القانكف 
 اتاإلجراءمف قانكف  833المادة تنص إذاختصاص تمديد مدده لضركرات التحقيؽ 
في الجزائر حبسا  قيـالمتيـ المحبس أف يالجزائية عمى أنو ال يجكز في مكاد الجنح 

كاف الحد األقصى لمعقكبة المقررة في القانكف ىك الحبس لمدة تساكم أك تقؿ إذا  مؤقتا
التي أدت إلى إخبلؿ عف ثبلث سنكات، باستثناء الجرائـ التي نتجت عنيا كفاة إنساف أك 

كاحدا غير قابؿ ظاىر بالنظاـ العاـ، كفي ىذه الحالة ال تتعدل مدة الحبس المؤقت شيرا 
أربعة أشير في غير في الجنح كال يجكز أف تتجاكز مدة الحبس المؤقت  لمتجديد.
 السالفة الذكر. 833المنصكص عمييا في المادة  األحكاؿ

                                                           
 .215كنبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. 41حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. -1
، 1لمنطقة تيزم كزك، العدد  مجمة المحاماةمقراف آيت العربي، الجيات القضائية الجزائية في القانكف الجزائرم،  -2

 .19، ص.2004مام 
.49معاشك عمار، مرجع سابؽ، ص. - 3 
. 20مقراف آيت العربي، مرجع سابؽ، ص.  - 4 
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ذك  تبيف أنو مف الضركرم مد الحبس المؤقت فمقاضي التحقيؽ أف يمدده بأمر مسبب  اا 
دما تككف أقصى عقكبة منصكص عمييا بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية مرة كاحدة عن

تزيد عمى ثبلث سنكات حبسا كيمكف تجديده مرتيف في مكاد الجناياتكال يجكز أف يمدد في 
 .ؽ إ ج 8مكرر 834طبقا لممادة  كؿ ذلؾ كؿ مرة أكثر مف أربعة أشير

في الجنايات المعاقب عمييا بالسجف المؤقت لمدة تساكم أك تفكؽ عشريف سنة  أما
أك بالسجف المؤبد أك باإلعداـ، فيجكز لقاضي التحقيؽ أف يمدد الحبس المؤقت ثبلث 

 مرات مع مراعاة الشركط المذككرة أعبله.
 في القانكف مف طرؼ قاضي التحقيؽ بيا األمرالمسمكح مدد الحبس  فإفكبالتالي، 

 التالية: حاالتالال تخرج عف الجزائرم 
 :  شيرا كاحداحالة الحبس المؤقت لمدة  -

مف يكـ  شير عمى عدـ جكاز حبس المتيـ لمدة تفكؽ  ؽ إ ج 833نصت المادة 
التكفرت الشركط التالي ذكرىا ك  اإذمثكلو أماـ قاضي التحقيؽ   عد الحبس تعسفي: ا 

أك  ثبلث سنكاتعمييا بالحبس أقؿ مف  كانت التيمة جنحة معاقب اإذ+ 
 يساكييما.
 نتج عنيا كفاة شخص أك إخبلؿ ظاىر بالنظاـ العاـ.اإذ+ 

تماـ إففي حالة تحقؽ ىذه الشركط كأمر قاضي التحقيؽ بالحبس المؤقت كجب عميو 
 حالتو أماـ المحكمة ككف ىذه المدة غير قابمة لمتجديد.إلشير قبؿ انتياء  (1)التحقيؽ

 حالة الحبس المؤقت لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة لنفس المدة: -

                                                           
؛ انظر عبد اهلل 131، ص2006، دار ىكمة، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، الطبعة الثانية محمد حزيط،، -1

محاضرات كما يمييا ككذلؾ عبد الرحمف خمفي،  416أكىايبة، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. 
  ؛ كما تناكؿ ىذه النقطة:191، ص. 2010، دار اليدل ، عيف مميمة، في قانكف اإلجراءات الجزائية

Abdelhamid ZEROUAL, le régime juridique de la détention provisoire, El Mouhamet, 
revue des avocats de la région de Tizi-ouzou, n°8, 2009, pp.7-8.  
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كاف الفعؿ الذم  اإذكتطبؽ  ؽ إ ج 834جاء النص عمى ىذه الحالة في المادة 
رتكبو المتيـ يشكؿ جنحة معاقب عمييا لمدة تفكؽ ثبلثة سنكات كيمكف تمديد مدة أربعة إ

ذلؾ بعد استطبلع رأم ككيؿ الجميكرية. كتككف  إلىضطر قاضي التحقيؽ ا اإذأشير 
 مدة الحبس المؤقت في مجمميا ىي ثمانية أشير.

 :حالة الحبس المؤقت لمدة أربعة أشير قابمة لمتمديد مرتيف -
ما كانت الجريمة المرتكبة مف طرؼ المتيـ جناية معاقب  اإذتككف في حالة ما 

ل أأشير ر  3تحقيؽ كقبؿ انقضاء كاصؿ التما  اإذفةسن 30أقؿ مف عمييا بالسجف 
شير طبقا  83قاضي التحقيؽ ضركرة تمديده مدده لنفس المدة مرتيف لتصير أقصى مدة 

 .ؽ إ جمف  8فقرة  8- 834لنص المادة 
بداء الرأم بعد عرض الممؼ عمى ككيؿ الجميكرية إل حاالتالكيتـ التمديد في كؿ 

(1)كعمى ضكء ذلؾ يصدر قاضي التحقيؽ قرارا مسببا.
 

 :حالة الحبس المؤقت لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديد ثبلثة مرات -
سنة سجنا أك  30كاف ما ارتكبو المتيـ يشكؿ جناية معاقب عمييا ب  اإذتتحقؽ 

ستطبلع رأم إكبمناسبة كؿ تمديد يجب عمى قاضي التحقيؽ  اإلعداـالسجف المؤبد أك 
 (2).ؽ إ جمف  3فقرة  8- 834ككيؿ الجميكرية طبقا لنص المادة 

يـ لـ يفصمكا فقط فإنلما كاف انشغاؿ معظـ المشرعيف ىك ضماف حياد القضاة، 
كالتحقيؽ فحسب بؿ أكثر مف ذلؾ، كعمى غرار المشرع الفرنسي فصؿ  اإلتياـبيف سمطة 

 لمؤقت. بالحبس ا األمرحتى بيف سمطة التحقيؽ كسمطة 
خمؽ جية قاضي الحريات كالحبس يمكف اعتباره كحؿ أك  فإفطار إلاكفي ىذا 

 األخير. بالرغـ مف ككف ىذا (3)الماسة بالحرية كىي الحبس اتاإلجراءحدل أخطر دكاء إل
                                                           

 .132ائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص.محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القض -1
؛ عبد الرحمف خمفي، 132مرجع سابؽ، ص.محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم،  -2

 .192- 191محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص.ص.
3- Gilles LEBRETON, op.cit, p.386. 
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أك  األمفجراءات إحدل إأف الحرماف مف الحرية يجب أف يتخذ ك إالمؤقت كسابؽ لمحكـ 
يستكجب نظرة قضائية خارجية  اإلجراءىذا  فإفجراءات التحقيؽ. كبالتالي، إ لحسف سير

 .ات المتعمقة بالبحث عف الدليؿاإلعتبار كمكضكعية بعيدة عف كؿ 
المشرع الفرنسي بفصؿ التحقيؽ عف الحبس المؤقت، يككف قد  فإفكفي المقابؿ، 

ة قاضي حصر ميمة قاضي التحقيؽ في البحث عف الحقيقة فقط فيما تككف ميم
 جراء ما قبؿ المحاكمة الجزائية. ضافية إلإالحريات كالحبس ضماف لنظرة قضائية 

 األمراتخاذكاف قاضي التحقيؽ ىك المختص في  84/5/3000فقبؿ صدكر قانكف 
بالحبس المؤقت، لكف بعد تعرض ىذه الكضعية النتقادات شديدة أىميا كضع مصير 

نساف في يد شخص كاحد غير معصـك مف الخطأ بدال مف ىيئة مشكمة مف طرؼ عدة إ
السالؼ الذكر  3000أطراؼ، كأماـ ىذه التنديدات كبعد عدة اقتراحات تـ بمكجب قانكف 

  (1).اإلفراجبالحبس المؤقت أك  األمراإلييخمؽ ىيئة " قاضي الحريات كالحبس" يعيد 
 األكؿىذا المنصب بدرجة رئيس أك النائب  القاضي الذم يعيف فييجب أف يككف 

 (2)لمرئيس أك نائب الرئيس كاعتبر مف طرؼ الكثير القاضي الطبيعي لقرينة البراءة.
كلتفادم كقكع ىذا القاضي الفرد في الخطأ، فقد أعطيت عدة ضمانات لممتيـ الماثؿ 

ذا تبميغ التي يصدرىا قاضي الحريات كالحبس كك األكامرأمامو كلعؿ أىميا تسبيب 
بعد المناقشة  إالبالحبس المؤقت  األمرأف يصدر  لوالمتيـ بيا شفاىة، كما أنو ال يمكف 

ستماع لمبلحظات المتيـ اإلعمى التماسات النيابة العامة ك  اإلطبلعالحضكرية كذلؾ بعد 
 (3)أك دفاعو.

عند بداية تطبيؽ قانكف كاف ىناؾ تراجع ممحكظ في عدد المحبكسيف مؤقتا
 (4)، كىك اليدؼ المنشكد مف طرؼ المشرع الفرنسي لحماية قرينة البراءة84/5/3000

                                                           
1- Gilles LEBRETON, op.cit, p. 386. 
2-ChristineLAZERGES, la présomption d’innocence, in Libértés et droits fondamentaux, 
8éme édition, Dalloz, 2002, p 530. 
3- Gilles LEBRETON, op.cit, p. 386. 
4 - Christine LAZERGES,la présomption d’innocence, op.cit, p. 531. 
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محبكس في الكقت  87000، 3003فيما بعد ليبمغ في أكت  العددلكف سرعاف ما ارتفع 
كاف ضركريا  إال إذاه تخاذإستثنائي كال يمكف إجراء إالذم اعتبر فيو الحبس المؤقت 

 (1)عمى النظاـ العاـ.الحقيقة أك لمحفاظ  إلىلمكصكؿ 

 :التياـغرفة  -ب/
شراؼ عمى اإلبمراقبة أعماؿ قاضي التحقيؽ مف خبلؿ سمطة  اإلتياـتختص غرفة 

جانب صبلحية مراقبة الحبس المؤقت  إلىؽ إ جمف  302سير التحقيؽ طبقا لممادة 
 (2).ؽ إ جمف  303طبقا لممادة 

بالحبس المؤقت  األمرفي مجاؿ  اإلتياـكما ييـ في ىذا المقاـ، ىك سمطة غرفة 
ىذا  تخاذا إمكانيةبصفتيا سمطة تحقيؽ كجية مف الجيات القضائية التي منحيا القانكف 

 لية:االت حاالتالفي  (3)اإلجراء
 تكافر الشركط  التالية: حالة ظيكر أدلة جديدة كذلؾ ب -/8
 صدكر قرار نيائي بانتفاء كجو الدعكل. -
 قبؿ انتياء مدة التقادـ.أدلة جديدة لـ يسبؽ عرضيا عمى قاضي التحقيؽ  ظيكر -
 .اإلتياـتعزيز  األدلةأف يككف مف شأف ىذه  -
 .اإلتياـأف يككف بطمب مف النائب العاـ لرئيس غرفة  -
 .اإلتياـأف يككف ذلؾ قبؿ انعقاد غرفة  -
برفض الحبس  األمرجية استئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ، فميا أف تمغي  كبصفتيا -/3

                                                           
1 - Bernard STERN, Les libértés en question, 4éme édition, 2002, Montchrestien, Paris, p.80. 

 .43سابؽ، ص. حمزة عبد الكىاب، مرجع -2
 .216نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. -3
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 (1).ؽ إ جمف  883/3في الحبس المؤقت طبقا لممادة  المتيـ يداعإالمؤقت كتصدر قرارا ب
في الحبس المؤقتفي  اإليداعصدار أمر إأيضا ب اإلتياـكما تختص غرفة  -/2

حيف رفع الدعكل أماـ الجية  إلىاإلختصاصبعدـ  التي يقضي فييا نيائيا حاالتال
 .ؽ إ جمف  828/2القضائية المختصة، طبقا لممادة 

جراء تحقيقات تكميمية سكاء مف تمقاء نفسيا، إب اإلتياـكأخيرا عندما تأمرغرفة  -/3
 875أك بناءا عمى طمب النائب العاـ، أك بناءا عمى طمب مف أحد الخصـك طبقا لممادة 

 . ؽ إ جمف  876ك
أف بشرط شيرا  85 إلىاستثناءا  مدة الحبس المؤقت تمديد اإلتياـلغرفة  كما يجكز

غرفة  إلىيككف التمديد بطمب مسبب مف قاضي التحقيؽ الذم يرسؿ مرفقا بأكراؽ الممؼ 
عف طريؽ النيابة العامة كذلؾ في ظرؼ شير قبؿ انتياء مدة الحبس المؤقت  اإلتياـ

القبؿ انتياء مدة الحبس المؤقت الجارم ك  اإلتياـعمى أف تبث فيو غرفة  أفرج عمى  ا 
 (2).المتيـ بقكة القانكف

 التالية: حاالتالفي  اإلتياـتمديد الحبس المؤقت مف قبؿ غرفة كيككف  -
سجف  سنة 30أقؿ مف كاف المتيـ متابعا بجناية معاقب عمييا بالسجف  اإذ -+/

أشير أخرل كبالتالي يصبح الحبس المؤقت  3تمديد الحبس لمدة  اإلتياـيجكز لغرفة 
 .ؽ إ جمف  8-834أشير طبقا لنص المادة  85 اإلجمالي
اإلعداـ سنة أك السجف المؤبد أك  30كانت جناية معاقب عمييا بالسجف  اإذ -+/

شيرا  30 اإلجماليتمديد الحبس المؤقت مرة كاحدة ليصبح الحبس  اإلتياـيجكز لغرفة 
 .ؽ إ ج 8-834بقا لنص المادة ط

                                                           
إذا كانت غرفة االتياـ قد فصمت في استئناؼ مرفكع عف أمر صادر مف قاضي التحقيؽ :"  كالتي تنص عمى -1

في مكضكع حبس المتيـ مؤقتا فسكاء أيدت القرار أـ ألغتو كأمرت باالفراج عف المتيـ، أك باستمرار حبسو أك 
 اعو السجف أك بالقبض عميو..."أصدرت أمرا بايد

 - 12، ص.ص 2004، دار اليدل، الجزائر، -االحتياطي –عمي بكلحية بف بكخميس،بدائؿ الحبس المؤقت  -2
13. 
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إذا أمر قاضي التحقيؽ بإجراء خبرة أك اتخذ إجراءات لجمع أدلة أك تمقي  -+/
شيادات خارج التراب الكطني ككانت نتائجيا تبدك حاسمة إلظيار الحقيقة، يمكنو في 
أجؿ شير قبؿ انتياء المدد القصكل لمحبس، أف يطمب مف غرفة تمديد الحبس المؤقت. 

 لغرفة اإلتياـ تمديده لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديد أربعة مرات.كيمكف 
تجديد الحبس المؤقت يجب أف يتـ  اإلتياـالتي تقرر غرفة  حاالتالكفي جميع 

نتياء الحبس إا مف قبؿ قاضي التحقيؽ قبؿ انقضاء أجؿ شير مف إلييتقديـ الطمب 
 (1)ؽ اج. 3فقرة  8 – 834المؤقت المرخص لو بو طبقا لنص المادة 

المعضمة الحقيقية ال تكمف في التقميص مف مدة الحبس المؤقت  فإففي الكاقع، 
، بؿ تكمف أساسا في ضبط الفترة الزمنية ما بعد غمؽ التحقيؽ، اإلبتدائيأثناء التحقيؽ 

، بمغت ذركتيا بمناسبة التحقيؽ الجزائركىي المسألة التي أثارت جدال كنقاشا حاديف في 
في قضايا"سيدر" ك"ككسيدر" ك"بنؾ التنمية الريفية"، كذلؾ نظرا لمغمكض كالتناقض 

الجزائية قبؿ  اتاإلجراءمكرر مف قانكف  834المذيف كانا يطبعاف آنذاؾ أحكاـ المادة 
 .3008 تعديؿ

ة أقصاىا في مكاد الجنايات بمد المؤقتتحدد سرياف الحبس  ىذه المادة كانت
الفقرة الثانية مف نفس القانكف التي تنص عمى بقاء  855شيرا كأحكاـ المادة  85

 آنذاكيكالغالب  تجاهاإل، فكاف اإلتياـالمتيـ في الحبس لحيف صدكر قرار مف غرفة 
تجاكز المدة القصكل  إلىتطبيؽ المادة الثانية بالرغـ مف أف ذلؾ مف شأنو أف يؤدم 

ى المذككرة قبؿ صدكر قانكف األكل" في المادة  ياإلحتياطالمقررة قانكنا لمحبس" 
35/5/3008. 

لمفصؿ في  اإلتياـحداث أجؿ لغرفة إأنو ب مف اإلعتراؼكمف ىنا ال بد 
المشرع مف  فإفالتمقائي عف المتيـ المحبكس مؤقتا،  اإلفراجالمكضكع تحت طائمة 

شكاؿ الذم كاف اإلقد أزاؿ  3008 ديؿعبعد ت مف ؽ إ جمكرر  886خبلؿ المادة 
 .في مكاد الجنايات اإلبتدائييميز مسألة سرياف الحبس المؤقت بعد غمؽ التحقيؽ 

                                                           
 .133.محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص -1
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النائب العاـ مف طرؼ  إلىرساؿ مستندات القضية إكىي الفترة التي تمي مباشرة 
حالة المتيـ عمى إسكاء ب اإلتياـمف غرفة  قاضي التحقيؽ كتنتيي بصدكر قرار

ف ال اآلالجية القضائية المختصة أك بالتصريح بانتفاء كجو الدعكل، بحيث أصبح 
كتحت أية ذريعة كانت أف يبقى المتيـ في الحبس  األحكاؿيجكز بأم حاؿ مف 

اآلجاؿ المحددة أكثر مف  اإلتياـالمؤقت دكف الفصؿ في المكضكع مف طرؼ غرفة 
 المادة أعبله تبعا لطبيعة الجناية.في 

تتميز بالكضكح في معالجة معضمة الحبس المؤقت مف تاريخ  اآلجاؿف ىذه إ
تاريخ غمؽ ممؼ التحقيؽ مف طرؼ غرفة  إلىتقريره مف طرؼ قاضي التحقيؽ 

الفكرم عمى المتيـ  اإلفراجينجر عنو  اآلجاؿ، بحيث أف عدـ احتراـ ىذه اإلتياـ
 (1)لجنايات.المحبكس في مكاد ا

-87/7/8880قانكف  – ؽ إ جمف  854د الجنح فقد حددت المادة كاأما في م
أقصى أجؿ الستمرار سرياف الحبس المؤقت، كىك أجؿ شير كاحد مف تاريخ صدكر 

أنو بحكـ ىذه المادة يمكف أف يستمر الحبس المؤقت  إذعمى المحكمة،  اإلحالةأمر 
ضافيا بعد انتياء المدة القانكنية المنصكص عمييا في إبعد غمؽ التحقيؽ شيرا 

التربية  إعادةأم أف المتيـ المحبكس مؤقتا يبقى في مؤسسة  ؽ إ جمف  834المادة 
 غاية مثكلو أماـ جية المحكمة خبلؿ ىذه المدة. إلى

مكانية تمديدىا  فتبعا لما سبؽ، يمكف تمخيص المدة األصمية لمحبس المؤقت كا 
مف طرؼ كؿ مف قاضي التحقيؽ كغرفة اإلتياـ ككذا المدة القصكل التي مف خبلليا 

في النياية إلى أقصى مدة  تكصؿمليتـ إحالة الممؼ أماـ الجية القضائية المختصة 
 لمحبس المؤقت عمى النحك التالي:

 
                                                           

القضائي، ممتقى حكؿ قرينة البراءة كالحبس المؤقت، فاتح تيجاني، الطابع االستثنائي لمحبس المؤقت في التطبيؽ  -1
 .6، ص.، غير منشكر2002ديسمبر  11ك  10المحكمة العميا، الجزائر، 
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 ؼ القانكني لمجريمةالتكيي
 

مدة الحبس 
 المؤقت

إمكانية 
تمديدالحبس 
مف طرؼ 
 قاضيالتحقيؽ

إمكانية 
تمديدالحبس 
مف طرؼ 
 غرفة التياـ

المدة التي 
يجب خالليا 
إحالة الممؼ 
لممحكمة 
 المختصة

 

المدة القصكل 
التي ال يجب 
 تجاكزىا.

الحبس الجنح التي عقكبتيا
أك  ثبلث سنكاتمف  قؿأ

 ؽ إ ج 833يساكييما. ـ.
   شير

 شير كاحد

 ؽ إ ج 854ـ.

 

 شيريف

عقكبتيا أكثر مف الجنح التي 
 ؽ إ ج 834ثبلث سنكات، 

 أشير 3
 مرة كاحدة

 (أشير 3)
 

 شير كاحد

 ؽ إ ج 854ـ.
 أشير 8

الجنايات التي عقكبتيا أقؿ 
مف عشريف سنة سجنا، 

 ؽ إ ج 8/8-834ـ.
 أشير 3

 مرتيف

 (أشير 7)

 كاحدة مرة

 (أشير 3)

 شيريف

مكرر  886ـ.
 ؽ إ ج

 اشير  87

الجنايات التي عقكبتيا أكثر 
مف عشريف سنة سجنا، 

 ؽ إ ج 8/3-834ـ.
 أشير 3

 مرات 2

 (شيرا 83)

 مرة كاحدة

 (أشير 3)

 أشير 3

مكرر  886ـ.
 ؽ إ ج

 اشير  33

 
تمقي  غير أنو إذا أمر قاضي التحقيؽ بإجراء خبرة أك اتخذ إجراءات لجمع أدلة أك

الحقيقة، يمكنو في  شيادات خارج التراب الكطني ككانت نتائجيا تبدك حاسمة إلظيار
أجؿ شير قبؿ انتياء المدد القصكل لمحبس، أف يطمب مف غرفة اإلتياـ تمديده كذلؾ 

 مكرر. 834لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديدم أربعة مرات طبقا لممادة 
ما يبقى المتيـ المحبكس بدكف محاكمة يبلحظ أف المشرع لـ يقرر الجزاء عندك 

 ؽ إ جمف  854، أم أنو لـ ينص صراحة في خضـ المادة اإلحالةأكثر مف شير بعد 
، اإلحالةعمى انتياء مفعكؿ الحبس المؤقت بانقضاء مدة شير مف تاريخ صدكر أمر 

 لـ تقضي المحكمة في حقو خبلؿ ىذه المدة.  اإذبحيث يفرج تمقائيا عمى المتيـ 
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 إلىأف المشرع لـ ينكه صراحة  ؽ إ جمف  884كما يبلحظ مف قراءة نص المادة 
مف نفس القانكف، عندما يحاؿ المتيـ المقبكض عميو أماـ  854تطبيؽ أحكاـ المادة 

، بحيث يبقى المتيـ محبكسا مؤقتا دكف تحديد اإلتياـمحكمة الجنح مف طرؼ غرفة 
 األقصىغاية البث في مكضكع دعكاه لما يككف الحد  إلىاإلحالةالمدة بعد صدكر قرار 

 . لمعقكبة المقررة لو تتجاكز سنتيف
كاف في مكاد الجنايات بقاء المتيـ المحبكس مؤقتا في المؤسسة العقابية يبرره  اإذف
و في مكاد فإن، اإلحالةمباشرة بعد قرار  اإلتياـبالقبض الجسدم الذم تصدره غرفة  األمر

حالة المتيـ مف قبؿ إستمرار الحبس المؤقت بعد إيبنى عميو قانكنا  الجنح ليس ثمة ما
بعد غمؽ ممؼ التحقيؽ، كىك الفراغ التشريعي الذم قد يؤثر سمبا عمى  اإلتياـغرفة 
 (1).لمحبس المؤقت كمف ثـ يمس بالحريات الفردية اإلستثنائيالطابع 

 النيابو العامة -ثانيا/
لـ يقدـ مرتكب  اإذعمى أنو:"  3084قبؿ تعديؿ  ؽ إ جمف  48/8تنص المادة 

الجنحة المتمبس بيا ضمانات كافية لمحضكر ككاف الفعؿ معاقب عميو بعقكبة الحبس 
، كلـ يكف قاضي التحقيؽ قد أخطر بالحادث يصدر ككيؿ الجميكرية أمرا بحبس المتيـ

 ."إليوالمنسكبة  األفعاؿبعد استجكابو عف ىكيتو كعف 
صدار إكيجكز لككيؿ الجميكرية مف نفس القانكف:"  886/2كما جاء في المادة 

التربية ضمف الشركط المنصكص عمييا في المادة  إعادةأمر ايداع المتيـ بمؤسسة 
 ما رأل أف مرتكب الجنحة لـ يقدـ ضمانات كافية بحضكره مرة أخرل". اإذ 59

، فقد عيد المشرع يمس بحرية المتيـجراء إفي الحبس المؤقت  اإليداعب األمركانلما
ضمانات الدفاع. أما  مف بو لجيات التحقيؽ أك جيات الحكـ لما يتكفر فييا لممتيـ األمر

استثناءا نادرا قيدتو المادة  إالمنح ىذه الصبلحية لككيؿ الجميكرية ال يشكؿ في الحقيقة 
 بشركط تتمثؿ في:  ؽ إ ج 48

                                                           
 .7، ص.فاتح تيجاني، مرجع سابؽ -1
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المادة  إلى، كلتقدير حالة التمبس يرجع (1)بيا أف تككف الجنحة المرتكبة متمبسا -
لـ تكف الجنحة متمبسا  فإفكبالتالي، كالتي ذكرتيا عمى سبيؿ الحصر. (2)ؽ إ جمف  38

 .بيا، كاف الحبس تعسفيا
تقديـ مرتكب الجنحة المتمبس بيا ضمانات كافية لممثكؿ أماـ قاضي  عدـ -

الحكـ، لكف المشرع سكت عف ماىية ىذه الضمانات الكافية، لذلؾ ترؾ أمر تقديرىا 
 لككيؿ الجميكرية.

لـ يحدد  اإلجرائي، لكف المشرع أف يككف الفعؿ معاقب عميو بعقكبة الحبس -
حددت مدة الحبس  التيؽ إ جمف  833المادة  كالقصكىكما ىك الحاؿ في األدنىمدتيا

 كانت العقكبة تتراكح بيف سنتيف أك مساكية ليا. اإذبعشريف يكما  مؤقتال
خطار قاضي التحقيؽ، فبما أف الجريمة متمبسا بيا فبل يرل ككيؿ إعدـ  -

كافية ضد المتيـ،  اإلتياـفتتاحي لمتحقيؽ بما أف أعباء إالجميكرية أم داع لتقديـ طمب 
يداع المتيـ في الحبس المؤقت كيحيمو في ميمة أقصاىا إبالتالي يصدر مباشرة أمر ب

 قسـ الجنح بالمحكمة.ياـ أماـ ثمانية أ
، كذلؾ قصد التأكد مف إليوالمنسكبة  األفعاؿستجكاب المتيـ عف ىكيتو كعف إ -
الفرصة لتقديـ التكضيحات كالتفسيرات حكؿ الكقائع المسندة منحو إلىضافة إالىكيتو ب

بمحامي عند تقديمو أماـ  اإلستعانةأصبح مف حؽ المتيـ  3003. كبمكجب تعديؿ إليو
المحامي يحضر فقط مع مككمو دكف أف  فإفككيؿ الجميكرية. لكف مف الناحية العممية 

 حضكره سمبيا لمغاية.فتعطى لو فرصة المرافعة 
                                                           

 كما يمييا. 15عبد العزيز سعد، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص. -1
تكصؼ الجناية أك الجنحة بأنيا في حالة تمبس إذا مف ؽ إ ج تتمثؿ في:"  41حاالت التمبس طبقا لممادة  إف -2

كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا. كما تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف الشخص المشتبو 
عامة بالصياح أك كجدت في حيازتو أشياء، أك بارتكابو اياىا في كقت قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة، قد تبعو ال

كجدت آثار أك دالئؿ تدعك تدعكا الى افتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة. كتتسـ بصفة التمبس كؿ جناية أك 
جنحة كقعت كلك في غير الظركؼ المنصكص عمييا في الفقرتيف السابقتيف، إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ ككشؼ 

 عقب كقكعيا، كبادر في الحاؿ باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية الثباتيا."صاحب المنزؿ عنيا 
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، اإليداعأماـ المحكمة في ميعاد ثمانية أياـ مف صدكر أمر المتيـ فكرا  حالةإ -
تتعدل ثمانية أياـ كبعدىا يصبح ككيؿ  الأكذلؾ بجدكلة قضيتو ألقرب جمسة عمى 

لقسـ الجنح بالمحكمة  اإلختصاصالجميكرية غير مختص لرفع اليد عنو كيعكد ىذا 
 (1)المتيـ. االمحاؿ أمامي

لككيؿ الجميكرية أف  فييا حالة التي يمكفف حددت الا  ك  ج ؽ إمف  48ف المادة إ
حد بعيد. فمف جية ككف النيابة  إلىأنيا تمس بقرينة البراءة  إال، اإليداعيصدر أمر 

لتزاـ الحياد كالمكضكعية في إالعامة طرفا في الدعكل العمكمية، فميس مف السيؿ 
 قراراتيا.

ىذه المادة مف جية أخرل.  افشكبياف كانا ذمذلؾ النقص كالغمكض ال إلىأضؼ 
كالتي ال  ت الجزائيةءااإلجراانكنمف ق 38التمبس في المادة  حاالتأف القانكف حدد  إذ

أف ككبلء الجميكرية كثيرا ما يمجأكا ليذا  إاليمكف الخركج عنيا لؤلمر بالحبس المؤقت، 
في غياب أم كيبرركف أمرىـ بكجكد حالة التمبس كحتى  األحكاؿفي غير ىذه  اإلجراء

 (2)اعتراؼ مف المتيـ.
صدار إلعدـ في المتيـ كما أف القانكف لـ يحدد ما ىي الضمانات الكاجب تكافرىا 

، مما جعؿ الباب مفتكح عمى مصراعيو أماـ ككبلء في حقو بالحبس المؤقت األمر
الخطير في مكاجية المتيـ  األمرىذا  تخاذىذه الحجة ال إلىستناد الجميكرية لئل

 المفترض براءتو.

                                                           
مجمة جكادم عبد الناصر، النظاـ القانكني لمحبس االحتياطي في قانكف اإلجراءات الجزائية. ىؿ يجب اصبلحو؟،  -1

 .107، ص.1994، 5، رقـ حقكؽ االنساف
لمفصؿ فيو، كمف الناحية العممية تكصؼ الجنحة بأنيا متمبس بيا ف الممؼ جاىز إألنو في حالة كجكد اعتراؼ، ف -2

 مف ؽ ع كمساس بمبدأ الشرعية الجنائية التي تعد ركيزة أساسية لقرينة البراءة. 41كىذا خركج عف مقتضيات المادة 
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كما تجدر مبلحظتو مف الناحية العممية أف تقديـ المتيـ أماـ النيابة العامة في حالة 
ضده كىذا فيـ كتطبيؽ خاطئ لنص  اإليداعصدار أمر إإلىتمبس يؤدم أكتكماتيكيا 

 (1).ؽ إ جمف  48المادة 
السالفة الذكر قد أشارت إلى الحاالت  48كانت الفقرة األكلى كالثانية مف المادة  اإذ

الفقرة الثالثة منيا أكردت  فإفالتي يمكف فييا لككيؿ الجميكرية إصدار أمر االيداع، 
ال تطبؽ إستثناءات خاصة كأخرجتيا مف دائرة تطبيؽ إجراءات التمبس بالنص عمى:" 

الصحافة أك الجنح ذات الصبغة السياسية أك الجرائـ  أحكاـ ىذه المادة بشأف جنح
كاف األشخاص المشتبو في مساىمتيـ  اإذالتي تخضع لجراءات تحقيؽ خاصة، أك 

 لـ يكممكا الثامنة عشر".في الجنحة قصرا 
فيذه الفئة مف األشخاص المحدديف في الفقرة أعبله، ال يجكز لككيؿ الجميكرية 

يداعيـ الحبس المؤقت كال إحالتيـ أماـ المحكمة كفقا إلجراءات إإستجكابيـ كال األمر ب
حتى كلك لـ يقدمكا ضمانات كافية لممثكؿ أماـ العدالة، ككف ىذا الجنح المتمبس بيا، 

 (2)عاـ كشامؿ كلـ يخصص لحالة بذاتيا. اإلستثناء

إف عدـ كجكد رقابة قضائية عمى إصدار ىذه األكامر غير القابمة لمطعف جعؿ 
مف ؽ إ ج  48المجكء الييا بإفراط، مما جعؿ المشرع اإلجرائي يتدخؿ بإلغاء المادة 

مراعاة لقرينة البراءة كذلؾ باستخبلؼ إجراءات التمبس بإجراء المثكؿ الفكرم أماـ 
مكرر مف تعديؿ  228لذم نص عميو في المادة المحكمة في حالة التمبس بالجنحة كا

يمكف في حالة الجنح المتمبس بيا، إذا لـ تكف القضية كالتي جاء فييا:"   3084
تقتضي إجراء تحقيؽ قضائي، اتباع إجراءات المثكؿ الفكرم المنصكص عمييا في ىذا 

 القسـ"
جراءات ال تطبؽ أحكاـ ىذا القسـ بشأف الجرائـ التي تخضع المتابعة فييا ل

 .تحقيؽ خاصة"
                                                           

 .65حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. -1
 .71مرجع سابؽ، ص.سعد عبد العزيز، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية،  -2
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كالذم ال يقدـ المتمبس بالجنحة المقبكض عميو ك كمفاد ىذا اإلجراء أف الشخص 
يتأكد مف ىكيتو  يقدـ أماـ ككيؿ الجميكرية الذمضمانات كافية لممثكؿ أماـ القضاء، 

كيبمغو باألفعاؿ المنسكبة إليو ككصفو القانكني، كما يعممو بأنو سيمتثؿ فكرا أماـ 
 المحكمة.

كلمشخص المشتبو فيو الحؽ في اإلستعانة بمحامي الذم يحضر استجكابو مف 
طرؼ ككيؿ الجميكرية. كيبقى المتيـ تحت الحراسة األمنية إلى غاية مثكلو أماـ 

 المحكمة.
كيمكف لممتيـ طمب أجؿ مف المحكمة لتحضير دفاعو، كفي ىذه الحالة تمنح لو 

حكمة أف ت جؿ جمسة المحاكمة إلى تاريخ الحؽ ميمة ثبلثةأياـ عمى األقؿ، كما يمكف لمم
 إذا كانت القضية غير جاىزة لمفصؿ فييا.

ذا قررت المحكمة تأجيؿ القضية يمكنيا أف تتخذ إحدل  التالي  األكامر النيائيةكا 
 ذكرىا لكف بعد اإلستماع إلى طمبات ككيؿ الجميكرية كالمتيـ كدفاعو:

 إما ترؾ المتيـ حرا، -
 أك أكثر مف تدابير الرقابة القضائية، إخضاعو لتدبير -
 (1)كضع المتيـ رىف الحبس المؤقت. -

تعتبر إجراءات المثكؿ الفكرم أحسف بكثير مف إجراءات التمبس المعمكؿ بيا قبؿ 
 التعديؿ كذلؾ مف عدة جكانب أىميا:

قبؿ أف يتخذ القاضي التدبير الذم يراه إتاحة الفرصة لممتيـ بتقديـ أكجو دفاعو  -
 ،اسبامن

أف دكر الدفاع إيجابي أماـ المحكمة بخبلؼ ما كاف عميو الكضع في المثكؿ  -
 أماـ ككيؿ الجميكرية،

                                                           
 الذكر. المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية السالؼ 15/02كما يميا مف األمر  1مكرر  339انظر المادة  - 1
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اسناد ميمة اتخاذ التدبير المناسب لممحكمة يحقؽ الحياد كالمكضكعية ككف  -
القاضي ليس طرفا في الدعكل العمكمية بخبلؼ ممثؿ النيابة العامة الذم كاف حكما 

 ات التمبس قبؿ التعديؿ.كخصما في إجراء
 لكف في المقابؿ، فإف األمر الذم تتخذه المحكمة غير خاضع لمرقابة.

 الفرع الثاني
 الحكـالحبس المؤقت في مرحمة  صدار أمرإ سمطة

أجمعت كثير مف التشريعات الجنائية عمى منح المحاكـ بكافة أنكاعيا سمطة 
محددة عمى سبيؿ الحصر في القانكف. كتنص  حاالتصدار أمر الحبس المؤقت في إ

ذك عمى:"  ؽ إ جمف  828/3المادة  عنو مؤقتا  الفراجاستدعي المتيـ لمحضكر بعد  اا 
ي طرأت ظركؼ جديدة أك خطيرة تجعؿ مف الضركرم حبسو فمقاض اإذكلـ يمثؿ أك 

 السجف".يداعو إا الدعكل أف يصدر أمرا جديدا بإلييالتحقيؽ أك لجية الحكـ المرفكعة 
بالمحكمة أك المجمس  األمرينطبؽ ىذا النص عمى كافة جيات الحكـ، سكاء تعمؽ 

أك محكمة الجنايات كمما تغيب المتيـ المفرج عنو أك في حالة ظيكر ظركؼ  القضائي
 األمرختصاصات جيات الحكـ في كعميو نتطرؽ ال(1)جديدة أك خطيرة تبرر حبسو.

 فمحكمة الجنايات. ،يئبالحبس المؤقت بدءا مف المحكمة ثـ المجمس القضا
 اليداعختصاص محكمة الجنح باصدار أمر إ-/أكال

المذككرة  828/3الحالة المنصكص عمييا في المادة  إلىضافة إالبيمكف لممحكمة 
كالتي تنص  ؽ إ ج 247في مكاجية المتيـ طبقا لممادة  اإليداعصدار أمر إأعبله، 
كاف  اإذ 357مف المادة ىاألكلا في الفقرة إليييجكز لممحكمة في الحالة المشار عمى:" 
متعمقا بجنحة مف جنح القانكف العاـ ككانت العقكبة المقضي بيا ال تقؿ عف  األمر

                                                           
 .113؛  ناصر زكركرك، مرجع سابؽ، ص.49حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص.-1
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يداع المتيـ في السجف أك القبض إالحبس سنة أف تأمر بقرار خاص مسبب ب
 عميو..."

لممحكمة سمطة إصدار أمر اإليداع في حالة  ىذا النص بمكجبخكؿ المشرع 
كاف األمر يتعمؽ  اإذأك إصدار األمر بالقبض في حالة الحكـ الغيابي الحكـ الحضكرم 

بجنحة مف جنح القانكف العاـ. كبغض النظر عف العقكبة المنصكص عمييا في القانكف، 
 إشترط المشرع أف تككف العقكبة المحكـك بيا ال تقؿ عف سنة حبس.

تختص أيضا المحكمة بإصدار أمر اإليداع بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة كذلؾ 
لنكعي ككف األفعاؿ تشكؿ جناية طبقا لنص المادة في حالة التصريح بعدـ اإلختصاص ا

 اإذالمخالفات إصدار أمر اإليداع  ةكفي المقابؿ ال تممؾ محكم(1)مف ؽ إ ج. 253
 ؽ إ ج. 302لييا تشكؿ جناية أك جنحة طبقا لنص المادة إكانت األفعاؿ المحالة 

الجمسات بنظاـ ؽ إ ج لجيات الحكـ في حالة اإلخبلؿ  384كما أضافت المادة 
لـ يمتثؿ المعني باألمر ألمر إبعاده مف قاعة الجمسات أك  اإذباإليداع  إصدار األمر
 (2)،باإلضافة إلى محاكمتو عف ذلؾ.أحدث شغبا

 جمس بإصدار أمر اليداعمإختصاص الغرفة الجزائية بال -ثانيا/
يمكف لمغرفة الجزائية لممجمس القضائي أف تصدر أمر اإليداع في حؽ المتيـ 
بمناسبة نظر استئناؼ رفع الييا ضد حكـ المحكمة كالذم لـ يشمؿ الحكـ بأمر اإليداع 

 كانت العقكبة المصرح بيا ىي الحبس لمدة ال تقؿ عف سنة. اإذ

                                                           
كصؼ جنحة مف طبيعة تستأىؿ  إذا كانت الكاقعة المطركحة عمى المحكمة تحتعمى:"  362تنص المادة  -1

 تكقيع عقكبة جناية، قضت المحكمة بعدـ إختصاصيا كا حالتيا لمنيابة العامة لمتصرؼ فييا حسبما تراه.
كيجكز ليا بعد سماع النيابة العامة أف تصدر في القرار نفسو أمر إيداع المتيـ بمؤسسة إعادة التربية أك بالقبض 

 عميو".
، 2008، دار البصر، اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي مع آخر التعديبلتشرح قانكف فضيؿ العيش،  -2

 .210ص.
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در أمر إيداع المتيـ في مف ؽ إ ج لمغرفة الجزائية أف تص 326/3كما سمحت المادة 
كانت الكقائع المطركحة أماميا تشكؿ جناية، كذلؾ بعد اإلستماع  اإذالحبس المؤقت في حالة ما 

 (1)اللتماسات النيابة العامة، فتصرح بإلغاء الحكـ محؿ اإلستئناؼ كالتصريح بعدـ اإلختصاص.
و ال فإنأمرت المحكمة بإيداع المتيـ في الحبس المؤقت أثناء جمسة المحاكمة،  اإذأما

 247/3يمكف لقضاة المجمس أف يقضكا بإلغاء ىذا األمر إال بمكجب قرار مسبب طبقا لممادة 
 مف ؽ إ ج.
 إختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الكضع في الحبس المؤقت -ثالثا/

تختص محكمة الجنايات بإصدار أمر اإليداع في الحبس المؤقت في حالة 
ارتكبت  اإذالمذككرة أعبله، ككذلؾ في حالة ما  384اإلخبلؿ بنظاـ الجمسة طبقا لممادة 

في محكمة الجنايات ككانت العقكبة المقررة ليا تزيد عف ستة أشير جنحة أك مخالفة 
ذه السمطة في حالة إرتكاب جناية طبقا حبس، كبدييي أف تممؾ محكمة الجنايات ى

 (2)لييا سابقا.إالمشار  468لممادة 

 المطمب الثاني
 الشركط الكاجب تكفرىا في المتيـ

لقد إستثنى القانكف حاالت معينة ال يجكز فييا إصدار أكامر الحبس المؤقت ال مف 
بيف ىذه  طرؼ ككيؿ الجميكرية كال مف قبؿ قاضي التحقيؽ أك جية الحكـ. كمف

الحاالت تمؾ الخاصة بشخص المتيـ الذم يجب أف يبمغ سنا معينة تختمؼ باختبلؼ 
التشريعات )الفرع األكؿ( كأال يككف مف بيف األشخاص المتمتعيف بالحصانة )الفرع 

 الثاني(.
 

                                                           
؛ فضيؿ العيش، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي  53حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص.  -1

 . 211مع آخر التعديبلت، مرجع سابؽ، ص.
 .55حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. -2
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 الفرع األكؿ
 سنا معينةالمتيـ  بمكغ

ف ا  العامة في معظـ التشريعات ىي عدـ جكاز حبس المتيـ الحدث مؤقتا ك  القاعدة
حدد المشرع الجزائرم سف الرشد الجزائي قد ك (1)كانت تختمؼ حكؿ تحديد سف الحدث

 بثمانية عشرة سنة. ؽ إ جمف  333بمكجب المادة 
الجزائية بأحكاـ خاصة  اتاإلجراءفي قانكف  األحداثالمشرع الجزائرم  كما خص

اضي قجباريا يباشره إفي الكتاب الثالث، بحيث جعؿ التحقيؽ في الجنح التي يرتكبكنيا 
يداع ضد إصدار أمر إعمى مستكل المحكمة، كبالتالي ليس لككيؿ الجميكرية  األحداث
 (2).ؽ إ جمف  48رغـ تكفر شركط المادة  األحداث

الجزائية كضع الحدث دكف الثامنة عشر رىف الحبس  اتاإلجراءكحظر قانكف 
منو التي نصت عمى التدابير الممكف  333اعدة عامة بمكجب نص المادة قالمؤقت ك

ىا ضد الحدث المرتكب الجنحة أك الجناية كلـ يرد الحبس المؤقت مف بيف ىذه تخاذإ
ستثناء عمى ىذه القاعدة في الفقرة الثانية مف نفس المادة إلكف أكرد المشرع (3)التدابير.

تكافرت  اإذالتي أجازت حبس الحدث الذم يتراكح عمره بيف ثبلثة عشر كثمانية عشرة 
 الشركط التالية: 

                                                           
 .160إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. -1
 .109جكادم عبد الناصر، مرجع سابؽ، ص. -2
تسميمو لكالديو أك لكصيو أك لشخص جدير  -ؽ ا ج تتمثؿ في: 444إف التدابير المنصكص عمييا في المادة  -3

 بالثقة.
 تطبيؽ نظاـ االفراج مع كضعو تحت الرقابة. -
 في منظمة أك مؤسسة عامة أك خاصة معدة لمتيذيب أك التككيف الميني مؤىمة ليذا الغرض. كضعو -
 كضعو في مؤسسة طبية أك طبية تربكية مؤىمة لذلؾ. -
 كضعو في مصمحة عمكمية مكمفة بالمساعد. -
 كضعو في مدرسة داخمية صالحة اليكاء األحداث المجرميف في سف الدراسة. -
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أف يككف الحبس المؤقت ضركرم، سكاء لمصمحة التحقيؽ أك لسبلمة الحدث  -
 ر سكاه.أم اجراء آخ تخاذإستحالة إنفسو، أك في حالة 

 ف لـ يكجد ففي مكاف خاص.ا  أف يكضع الحدث في جناح خاص ك  -
 مكاف لنظاـ العزلة ليبل.اإلأف يخضع بقدر  -

أف يكضع بالرغـ مف عدـ تحقؽ شرط  مؤقتاس الحدث بح إلىغالباالقضاة يمجأ
ككف السجكف ال تحتكم عمى أماكف مخصصة كمجيزة لؤلحداث الحدث في جناح خاص 

متركؾ لتقدير القاضي كلـ تكضع  األكؿكما أف الشرط  الدكلية. اإلتفاقياتشترطتو إكما 
لو أية معايير أك ضكابط لتحكمو لتجنب المجكء المفرط لمحبس المؤقت في حؽ 

 .األحداث

 الفرع الثاني
 المتمتعيف بالحصانة األشخاصيككف مف  الأ
بالرغـ (1)بامتياز التقاضي األشخاصبصفة عامة فئة مف  اإلجرائيخص المشرع 

صدار أمر الحبس المؤقت في حقيـ إأنو ال يمكف  إالرتكابيـ ألفعاؿ معاقب عمييا إمف 
 يمكف أف تككف دكلية أك داخمية. ةاألخير كذلؾ لتمتعيـ بالحصانة. كىذى

 كتشمؿ كؿ مف: الحصانة الدكلية -أكال
كتمتد ىذه الحصانة  فقيف ليـاكأفراد أسرىـ كحاشيتيـ المر  األجنبيةرؤساء الدكؿ  -

قميـ دكلة معينة بشرط أف يككف إجميع الجرائـ المرتكبة مف قبميـ أثناء تكاجدىـ في  إلى
 بصفة رسمية.

كالييئات الدكلية كزكجاتيـ كأبنائيـ األجنبيةالممثمكف الدبمكماسيكف لمدكؿ  -
 كانكا مف غير رعايا الدكلة التي يعممكف بيا. اإذكالعاممكف معيـ 
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كىؤالء يتمتعكف بحصانة نسبية  ،المكظفكف كالقنصميكف كمكظفك الييئات الدكلية -
 تمتد فقط عمى ما يرتكبكنو مف أفعاؿ أثناء تأدية كظائفيـ أك بسببيا.

التي ف منيافيما يخص الجرائـ إذقميـ الدكلة بإالمرابطكف ب األجنبيةأفراد القكات  -
 ليـ.يرتكبكنيا بسبب أك بمناسبة قياميـ بأعما

ىي مجرد  إنماالحصانة ال تعني عدـ معاقبة المتيـ،  فإف، حاالتالففي جميع ىذه 
كاف قانكف  اإذأماـ قضاء دكلتيـ الحقا  األفعاؿجرائي كيتـ محكامتيـ عف ىذه إمانع 

 (1)دكلتيـ يسمح بذلؾ.

 كالتي تشمؿ كؿ مف:  الحصانة المقررة كفقا لقكاعد القانكف الداخمي -ثانيا
نع تطبيؽ مي إذتقرر مختمؼ الدكؿ حصانة لرئيس الدكلة : الدكلةرئيس  -

بالحبس المؤقت. لكف تختمؼ في  األمرعميو بما فييا  ةاإلجرائيك ة النصكص الجنائي
تطبيؽ ىذه الحصانة، فمنيا مف جعمتيا مطمقة فبل تطبؽ عميو القكانيف الجنائية طكاؿ 

كاف معفي مف  إذ 8885ئر قبؿ دستكر كالجزا (2)قيامو بميامو كرئيس كمف بينيا المغرب
 .أية مسؤكلية جزائية

استثنت منيا بعض الجرائـ مثؿ  إذفيما جعمت تشريعات أخرل ىذه الحصانة نسبية 
مف  847إذ تقرر بمكجب المادة  الخيانة العظمى كما ىك عميو الحاؿ حاليا في الجزائر

الدستكر إنشاء محكمة عميا لمدكلة تختص بمحاكمة رئيس الجميكرية عف األفعاؿ التي 
كصفيا الخيانة العظمى كتختص بمحاكمتو كرئيس الحككمة عف الجنايات أك الجنح التي 

كر مف الدست 74بمكجب المادة  (4)كفي مصر (3) يرتكبكنيا بمناسبة تأديتيما لمياميما
 المصرم.
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جراءات خاصة كما إفي أغمب الدكؿ ب تتـ متابعتيـ: كالكالة أعضاء الحككمة -
بعد  ؽ إ جمف  462الكاردة في المادة  اتاإلجراءباتباع في الجزائر كذلك األمرىك عميو 

أف يقـك النائب العاـ لممحكمة العميا بطمب مف رئيس المحكمة العميا بتعييف قاض مف 
 (1)قضاة المحكمة العميا لمتحقيؽ في القضية.

بالنسبة ألعضاء البرلماف الذيف يتمتعكف بالحصانة  األمر: كذلؾ أعضاء البرلماف -
أعضاء البرلماف بغرفتيو ال يمكف متابعتيـ أك حبسيـ مؤقتا عف  فإفالنيابية، كفي الجزائر 

 888ك 880ك 808بعد رفع الحصانة عنيـ طبقا لممكاد  إالالجنايات كالجنح التي يرتكبكنيا 
خطار مكتب المجمس إمف الدستكر. أما في حالة التمبس، فيجكز مباشرة المتابعة ضدىـ بعد 

 (2)أف ينظر في أمره. ىإلالذم يحؽ لو طمب ايقاؼ المتابعة 

إدارية قرر القانكف لرجاؿ القضاء الكاقؼ منيـ كالجالس حصانة : رجاؿ القضاء -
كذلؾ لممحافظة عمى الحرية الشخصية ليـ، كحرصا عمى ما يجب أف يتكفر لمسمطة 

قضاة المحاكـ ما عدا الرئيس  فإفكفي القانكف الجزائرم، (3)القضائية مف ىبة كاستقبلؿ.
 .ؽ إ جمف  465يـ يتابعكف طبقا لممادة فإنكككيؿ الجميكرية، 

أما قضاة المجالس كرؤساء المحاكـ كككبلء الجميكرية، فيرسؿ ممؼ القضية 
ف كاف محبل لممتابعة، فيتقدـ إالنائب العاـ لدل المحكمة العميا الذم يقرر  إلىبشأنيـ 
لممحكمة العميا ليعيف قاضي تحقيؽ خارج دائرة اختصاص  األكؿالرئيس  إلىبطمب 

 (4).ؽ إ جمف  464المجمس القضائي الذم يعمؿ فيو القاضي المتابع طبقا لنص المادة 
كفيما يخص قضاة المحكمة العميا كرؤساء المجالس كالنكاب العامكف، فبل يمكف 

عرفة أحد قضاة بترخيص كتابي مف كزير العدؿ كعف طريؽ تحقيؽ بم إالمتابعتيـ 
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بطمب مف النائب  لنفس المحكمة األكؿالمحكمة العميا يعيف ليذا الغرضمف قبؿ الرئيس 
 (1).ؽ إ جمف  462العاـ طبقا لممادة 

تكجب تمتعيـ األمنمنح القانكنحماية لرجاؿ : (2)ضباط الشرطة القضائية -
ئقا اع كاجراءات الدعكل الجنائية ضدىـ كي ال يجدإاتخاذبحصانة تحكؿ دكف 

، مما يؤثر سمبا يفميدد كاالكظيفي، كلكي ال يبق ـكبيف آداء كاجبي ـيحكؿ بيني
 (3).ـلميامي ـكحسف آدائي ـعمى استقبللي

النائب العاـ الذم يمكنو  إلىاإلتيامقضية ضباط الشرطة القضائية محؿ  يرسؿ ممؼ
 األخيرأف ىناؾ محبل لممتابعة، فيقـك ىذا  إلىتكصؿ  اإذعمى رئيس المجمس  األمرعرض 

باختيار قاضي تحقيؽ مف خارج دائرة اختصاص الجية التي يعمؿ بيا ضابط الشرطة 
 (4).ؽ إ جمف  466القضائية المتابع الجراء تحقيؽ معو طبقا لما جاء في المادة 

 لثالمبحث الثا
 التكييؼ القانكني لمحبس المؤقت

يثير الحبس المؤقت تساؤالت كثيرة كىك محؿ جدؿ كبير بيف مؤيدكمعارض لو.كقد 
تغميب  اإلجرائيأنو عندما يعتنؽ التشريع  إالالقانكني لو  األساساختمؼ الفقو في تحديد 

مصمحة الجماعة عمى المصمحة الفردية سيجد الحبس المؤقت أساسو في ىذه النظرية 
لجماعة كتيدر الحرية  الفردية فيصير الحبس المؤقت كيطمؽ العناف في تمجيد مصمحة ا

كتمجد  اإلنسافعندما تتغمب فمسفة حقكؽ  .أمااإلستثناءىك  إليوكعدـ المجكء  األصؿىك 
                                                           

 .94 - 93رجع سابؽ، ص.ص.محمد حزيط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، م -1
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جراءات ا  حرية الفرد يستمد الحبس المؤقت أساسو مف ىذه النظرية فيقيد الحبس بشركط ك 
 الأفي الحبس المؤقت ىك  األصؿأف  إذيظير منيا ما لحرية الفردمف كزف اتجاه الدكلة 

 (1).ذالتنفيذ حكـ قضائي كاجب النف إالتسمب الحرية 
الطبيعة  إلىالقانكني لمحبس المؤقت ال بد مف التطرؽ  التكييؼكلمتعرؼ عمى 

ضركرة ال بد منيا)المطمب  اإلجراءككف ىذا  إلىنخمص ثـ ( األكؿ)المطمب  لوالقانكنية 
 .الثاني(

 األكؿ المطمب
 الطبيعة القانكنية لمحبس المؤقت

كتتخذه جية التحقيؽ بصفة عامة كبالتالي ليس مف ف الحبس المؤقت مفيد إ
يمنع المتيـ مف  إذاألحيانبعض  في ضركرمإختصاص الضبط القضائي، كما أني

العبث  متفاد مف شأنو اليركب كيسمح لمعدالة أف تجده دائما تحت تصرفيا، كما أف
ضافة إالأك التأثير عمى الشيكد أك باقي المتيميف في حالة التعدد. ب خفائياإأك  األدلةب

رتكاب جرائـ أخرل، كما يساىـ في تيدئة الرأم ايمنع  اإلجراءىذا  فإفما سبؽ،  إلى
 .(األكؿ)الفرع  العاـ كحماية المتيـ نفسو مف الضغكطات التي قد تمارس عميو

رغـ أنو خطير إال أنو ال يصنؼ  اإلجراءىذا  فإفلكف في نفس الكقت،      
المساس بسمعة الشخص المحبكس  إلىيؤدم  (كما أنونيضمف العقكبات )الفرع الثا

لىمؤقتا ك   (2).(ثالث)الفرع التغيير مجرل حياتو بصفة عامة ا 
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 الفرع األكؿ
 جراءات التحقيؽإجراء مف إالحبس المؤقت 

اكتفى أغمب  إنماجراءات التحقيؽ الجزائية تعريفا إل اتاإلجراءلـ يرد في قكانيف 
بأنو"  اإلبتدائيا في أكثر مف مكضع.كقد عرؼ الفقياء التحقيؽ إليياإلشارةالمشرعكف ب
 ألدلةتحميالالتي تباشرىا سمطات التحقيؽ بالشكؿ المحدد قانكنا بغية اتالجراءمجمكعة 

 (1)".كالكشؼ عف الحقيقة قبؿ مرحمة المحاكمة
القائمة عمى كقكع  األدلةفحص  إلىقسميف: نكع يرمي  إلىجراءات التحقيؽ تنقسـ إ

كالمعاينة كندب الخبراء كالتفتيش كضبط  اإلنتقاؿالمتيـ كىي  إلىالجريمة كنسبتيا 
المضبكطةكسماع الشيكد كاستجكاب  األشياءالمتعمقة بالجريمة كالتصرؼ في  األشياء

كىي األدلةعمىب أك التأثير ك ير لمنع المتيـ مف ال اإلحتياطالمتيـ...كنكع آخر يقصد بو 
بحبسو  األمرحضاره ك إبطو أك ضبالقبض عميو أك ب األمرتكميؼ المتيـ بالحضكر ك 

 (2).مؤقتا
 اإلبتدائيجراءات التحقيؽ إكيعد الحبس المؤقت كسيمة لضماف حسف سير 

 تخاذىذا الضماف ىك المبرر الذم تتخذه سمطات التحقيؽ أكالمحكمة حجة ال .كالمحاكمة
أماـ القاضي أثناء  هبحؽ المتيمكذلؾ باعتباره كسيمة لتأميف حضكر اإلجراءمثؿ ىذا 

التي تتخذ أثناء التحقيؽ تستدعي كجكد اتاإلجراءمعظـ .فالتحقيؽ أك جمسات المحاكمة
مثمة عمى ذلؾ أف استجكاب المتيـ يطكؿ كقد يستمر في األالمتيـ بصكرة دائمة.كمن

جراء فحص طبي عمى يد خبير أك مكاجية المتيـ إبعض الجرائـ عدة أياـ كربما يتطمب 
جراءات التقاضي أماـ المحاكـ إكما أف غياب المشتكى عميو يؤخر . مع الشيكد
 الجزائية. 
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يشكؿ الحبس المؤقت كسيمة ميمة لمنع خطر تكاطؤ المتيـ  ذلؾ، إلىضافة إالب
خفاء معالـ جريمتو كتنبيو إأف بقاء الفاعؿ متمتعا بالحرية الكاممة يسمح لو ب إذمع غيره.
ضركرة التأثير عمى الشيكد مف أجؿ تغيير شياداتيـ لمصمحتو أك قد يساعد لشركائو 

 (1)نظرىـ.ىؤالء الشركاء في البحث عف شيكد زكر لدعـ كجية 
المقيدة لمحرية الشخصية لممتيـ أثناء  اتاإلجراءكلما كاف الحبس المؤقت أحد 

جراء إحكؿ تحديد طبيعتيمف حيث مدل اعتباره  اإلجرائياختمؼ الفقو  اإلبتدائيالتحقيؽ 
 حتياطي. إجراء إحترازم أـ إجراءات التحقيؽ أـ تدبير إمف 

، فالغالبية منيا ذىبت اإلجراءحكؿ تحديد طبيعة ىذا  اإلجرائيتعددت آراء الفقو 
جراء ذك طبيعة احتياطية إجراءات التحقيؽ. كجانب آخر اعتبره إجراء مف إأنو  إلى

مف العبث  األدلةحدل أكامر التحقيؽ التي تستيدؼ تأميف إعتبره إكالبعض الثالث 
ت التحقيؽ بمعناىا جراءاإجراءات التحقيؽ ليا معنى كاسع يشمؿ إبيا.كالراجح، أف 

 (2).الضيؽ كأكامر التحقيؽ
حترازم قد إكيرل الدكتكر أحمد فتحي سركر أف اعتبار الحبس المؤقت تدبير 

الذم يتعارض مع طبيعتو الكقتية. كيضيؼ أف  األمريجعمو في مصاؼ العقكبات، 
 يرياء. كأفاألمراعاة الشعكر العاـ بسبب جسامة الجريمة ال يجكز مكاجيتو بحبس 

الخكؼ مف ىرب المتيـ عند الحكـ عميو ال يجكز أف يككف سندا لحبسو ألنو تجاكز 
 (3)لممطمكب كاعتداء عمى قرينة البراءة.

ىك  أف غرضيمابالرغـ مف  مرحمة التحقيؽعف ت اإلستدالالمرحمة جمع كتختمؼ 
 مجمكعة الجراءات التمييديةت بأنيا" اإلستدالالكتعرؼ مرحمة  .الحقيقةعف كشؼ ال

السابقة عمى تحريؾ الدعكل العمكميةالتي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي بيدؼ 
رتكبت إفي شأف جريمة  ،الكسائؿ المشركعةك  التحرم كجمع المعمكمات بكافة الطرؽ
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ا إذا كاف مف الجائز أك المالئـ تحريؾ الدعكل مكي تتخذ جيات التحقيؽ القرار في
 (1).الجنائية أـ ال"
ت مف عنصر القير اإلستدالالد مرحمة جمع ييجمع عمى تجر  اإلجرائيكالفقو 

 جبار، ألف اليدؼ مف ىذه المرحمة البحث عف المعمكمات كالدالئؿ المثبتة لمشبيات.اإلك 
لمباشرة بعض  ضباط الشرطة القضائيةكلما كاف لسمطات التحقيؽ الحؽ في ندب 

يا ال فإنلمعاينة كالتفتيش كا مثبل األدلةجراءات التحقيؽ الممنكحة ليا كالمتعمقة بجمع إ
جراءات ، كال تممؾ ذلؾ بالنسبة إلاإلستجكابفيما يتعمؽ ب -كقاعدة عامة  -تممؾ ذلؾ 

كما أف بحبسو مؤقتا.  األمرالتحقيؽ التي تنطكم عمى مساس بالحرية الشخصية لممتيـ ك
-كقاعدة عامة -غير جائز اإلستجكابستجكاب، ك إمف شركط الحبس المؤقت أف يسبقو 

مباشرتو مف تمقاء نفسو أك بناءا عمى تفكيض مف سمطة  لضابط الشرطة القضائية
 (3).3 فقرة 828في المادة  قانكف اإلجراءات الجزائيةالذم نص عميو  األمر (2)التحقيؽ

 نيثاال الفرع
 الحبس المؤقت ال يصنؼ ضمف العقكبات

لـ الذم ينبغي أف يتحممو الجاني عندما األتمثؿ العقكبة في مفاىيميا الحديثة 
عكجاج كلردع غيره مف إيخالؼ أمر القانكف أك نييو، كذلؾ لتقكيـ ما في سمككو مف 

أف العقكبة  ،أكليما: صفتيف رئيسيتيف في العقكبة إلىقتداء بو.كيشير ىذا التعريؼ اإل
ردع لغيره  اكىي ثانيصبلح الجاني، إأف كظيفة العقكبة ىي أكال  ،كثانييما لـ.األتتميز ب

 بحسب السائد في المدارس المعاصرة.

                                                           

.49إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
. 51.إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص - 2 

كال يجكز لضباط الشرطة القضائية استجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ :" التي تنص عمى-3
 .المدعي المدني"
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مر بيا أكالقاعدة المستقرة في التشريع كالفقو كالقضاء أف العقكبة الجنائية ال ي
 اإذيقضي بيا القاضي  إنماأك التحقيؽ،  اإلستدالؿدخؿ ضمف سمطات ت المحقؽ كال

 كانت داخمة في نطاؽ الجريمة المرتكبة حسب نص التشريع.
كال يعتبر الحبس المؤقت عقكبة كذلؾ بالرغـ مف اتحاده في طبيعتو مع العقكبات 

التحفظ  إلىجراء ييدؼ إحترازيا كلكنو إالسالبة لمحرية.كما اليعتبر الحبس المؤقت تدبيرا 
عمى المتيـ كيدخؿ ضمف سمطات التحقيؽ الجنائي.لذلؾ استحدث القانكف الفرنسي 

 (1).نظاما لمرقابة القضائية بدال مف الحبس المؤقت 8860الصادر سنة 
 لمحبس المؤقتكقد استبعدت التكصيات المختمفة لممؤتمرات الدكلية الطابع العقابي 

لمجمس الكزراء  53كالثاني مف التكصية رقـ  ؿاألك جاء في البند  ما كعمى سبيؿ المثاؿ
مف مشركع المبادئ  3يككف لمتكقيؼ طابع العقكبة، كنصت المادة  الأبأنو يجب  األكربي

التابعة لؤلمـ المتحدة بعدـ شرعية القبض أك التكقيؼ  اإلنسافالتي كضعتيا لجنة حقكؽ 
يؤمر  الأعقكبة كيجب ليس لمقبض أك التكقيؼ طابع الأك النفي التعسفي عمى أنو " 

 (2)".بيما أبدا لغايات تمحؽ بمجاؿ الجزاءات الجنائية
حصر العقكبات  الجزائيبنص" فالمشرع  إالكتطبيقا لقاعدة "ال جريمة كال عقكبة 

كعمى الرغـ مف اتحاد الحبس المؤقت  .عقكبات أصمية كعقكبات تبعية إلىكقاـ بتقسيميا 
كمييما يسمب حرية المتيـ كيحرمو منيا مدة مف الزمف إذمع العقكبة مف حيث الجكىر، 

ف الحبس المؤقت ليس مف العقكبات السالفة الذكر، كالقكؿ بغير ذلؾ يخؿ بمبدأ أإال
ف كاف ىناؾ صمة بيف العقكبة كالحبس المؤقت في كجكب خصـ مدة ا  الشرعية، حتى ك 

الحبس المؤقت مف العقكبة المحكـك بيا كتحديد المشرع مدة لكؿ مف  ىذا األخير
 (3).كؿ منيما مجالو المحدد سمفامف الخمط بينيما. إلىيدفع  الأكالعقكبة، فيذا يجب 

                                                           

.31مجدم محب حافظ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
، رسالة دكتكراه، جامعة آؿ البيت، ، قرينة البراءة في اإلجراءات الجنائيةمحمد عبد الكريـ ابراىيـ الشطناكم -2

.31.، ص2006/2007  
؛ 596، ص.2008، الطبعة الثامنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، الجنائية محمد زكي أك عامر، اإلجراءات -3

كما يمييا. 24؛ خطاب كريمة، مرجع سابؽ، ص.55.إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص  
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 الفرع الثالث
 الحبس المؤقت خرؽ لقرينة البراءة

ىك مبدأ مؤكد عميو ك إدانتيبراءة المتيـ ثابت حتى تثبت إفتراض بالرغـ مف أف مبدأ 
ار أمر دإصأف  إذال يكجد لو أثر مف الناحية التطبيقية،  وأن إالمف الناحية النظرية 

بحؽ أم متيـ ىك في حقيقتو خرؽ لمقاعدة كلو صفة الحبس كلكف قبؿ  المؤقت الحبس
حدل إفعندما يصدر قاضي التحقيؽ  (1).إليوثبكت التيمة أك الكاقعة الجرمية المنسكبة 

و في نظر الرأم العاـ عقكبة مسبقة في فإن–نتفاء كجو الدعكلإما عدا -أكامر التصرؼ
كضع رىف الحبس المؤقت كالذم مف شأنو مف الناحية الكاقعية  اإذحؽ المتيـ خاصة 

 مف خبلؿ: يتبيفكىذا ما  (2)ابنذاإلقمب المفاىيـ بفسح المجاؿ لقرينة 
مكانية تحضير المتيـ لدفاعو أمر صعب، حقيقة أنو إف الحبس المؤقت يجعؿ أ -
أنو مف الصعب عميو أف يبحث  إالبمحاميو في حالة اختياره بكؿ حرية،  اإلتصاؿيمكف 

الحقيقة. مف ىنا يظير عدـ التكازف المكجكد بيف  إلىبنفسو عف أدلة تخدمو لمكصكؿ 
 جراء الحبس المؤقت.إأطراؼ المحاكمة الجزائية التي تتأثر ب

مف خبلؿ عدة دراسات  ثبت إذأف لمحبس المؤقت تأثير عمى العقكبة النيائية   -
آثار بالغة عمى الحكـ أك القرار النيائي الصادر عف  اإلجراءأجريت في فرنسا أف ليذا 

تبيف أف خضكع الفرد لمحبس المؤقت يرفع مف درجة احتمالية صدكر ك جيات الحكـ. 
كمثؿ ىذه  (3).صدكر حكـ عمى درجة كبيرة مف الشدة األقؿضده، أك عمى  اإلدانةحكـ ب

أف  إلىالنتيجة ظيرت أيضا مف دراسة في الكاليات المتحدة كالتي تكصمت 

                                                           

.196.، مرجع سابؽ، صصالحنائؿ عبد الرحمن - 1 
2-Guillaume BERNARD, « les critéres de la présomption d’innocence au XVIIIé siécle, » 
in la présomption d’innocence, essais de la philosophie pénale et de criminologie, revue 
de l’institut de criminologie de paris, volume 4, éditions Eska, Paris, 2004, p.35.  
3-Mohammed jallal ESSAID, op.cit, p.373. 
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يككف حظيـ قميبل  اإلبتدائيالخاضعكف لمحبس المؤقت أثناء مرحمة التحقيؽ األشخاص
 (1)في الحصكؿ عمى قرار بكقؼ تنفيذ الحكـ الصادر ضدىـ في المحكمة.

عدـ تبني مكقؼ  األحيافالمحاكـ ترغب في كثير مف  فإفذلؾ،  إلىضافة إالب
مخالؼ لما اتخذتو السمطة المختصة بالحبس المؤقت، لذلؾ فيي تصدر حكما عمى المتيـ 

 (2)بمدة تغطي تمؾ التي قضاىا في الحبس المؤقت أك تصدر عقكبة بمدة أطكؿ منيا.
عادة ما يتـ  إذأف الحبس المؤقت يمحؽ ضرر بالخاضع لو مف الناحية النفسية  -

يداعو في أحد السجكف المكتظة كال سيما الذيف يمضكف مدة قصيرة، مع ما يرافؽ ذلؾ إ
مف سمبيات عمى شخصية المتيـ كصحتو كمعنكياتو. لذلؾ ال بد مف تخصيص أماكف 

كسيتـ تفصيؿ ىذه  (3)المحكـك عمييـ. األشخاصلممتيميف المحبكسيف مؤقتا بمعزؿ عف 
 ثاني. النقطة في الفصؿ ال

المتيـ المحبكس مؤقتا بالرغـ مف استفادتو  فإفىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل، 
الاألمر بالبراءة في نياية  عمى حياتو كحالتو النفسية  األىميةأف لذلؾ الحبس تأثير بالغ  ا 

التي يتعرض ليا  اتاإلجراءذلؾ أف  (4)حتى عمى مسيرتو المينية. األحيافكفي بعض 
 المحبكس مؤقتا ليا أثر عميؽ عمى نفسيتو كتعد انتياكا لقرينة البراءة. 

المتيـ المحبكس مؤقتا لبعض الشكميات مثمو مثؿ المتيـ المحكـك عميو  يخضع
التفتيش الجسدم مركرا مف تككيف الممؼ بأخذ  إلىة كصكال اإلدارياتاإلجراءبدءا مف 

 المفترض براءتو. اإلنسافالماسة بكرامة  اتاإلجراءف غيرىا م إلىالصكر كالبصمات 

                                                           
 .196، مرجع سابؽ، ص.صالحنائؿ عبد الرحمن -1

2-Jacques BORRICAND, Anne-Marie SIMON, Droit pénal et procédure pénale, op.cit, 
p.397. 

.196، مرجع سابؽ، ص.صالحنائؿ عبد الرحمن - 3 
4- Jacques BORRICAND, Anne-Marie SIMON, Droit pénal et procédure pénale, 
op.cit,p.394 ; Rachid LEMOUDAA, op.cit, p.44 et suivantes ;  

.443، ص.2007، منشأة المعارؼ، االسكندرية، أصكؿ اإلجراءات الجنائيةحاتـ حسف بكار،  -  
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الشخص المكضكع  فإفو في ذىف الجميع فإنكميما كانت المعتقدات،  يؿميما ق
تحت الرقابة القضائية أكثر براءة مف الشخص المحبكس مؤقتا كىك نفس الشعكر الذم 

طالة مدة الحبس إأف  إذعنو  اإلفراجالذم ال يكؼ عف تقديـ طمبات  األخيرينتاب ىذا 
 (1).اإلدانةإفتراضالمؤقت يكلد فكرة مسبقة عف 

أف لديو سمبياتو مما  إالجراء بالرغـ مف ضركرتو إبلحظ مما تقدـ أف الحبس المؤقت ي
جعؿ فقو القانكف الجنائي، منذ أمد طكيؿ، يطالب بضركرة الحد مف تطبيقو بحيث يقتصر 

 في حالة الضركرة القصكل. إالإليييتـ المجكء  الأعمى بعض الجرائـ كفي أضيؽ الحدكد، ك 
 طمب الثانيالم 

 الحبس المؤقت ضركرة
الغاية مف الحبس المؤقت ىي منع ىركب المتيـ حتى  يةاإلسبلمجعؿ عمماء الشريعة 

الخشية مف  إلىضافة إالبيا ب إدانتوأك  إليوتعرؼ حالو كتتبيف براءتو مف التيمة المكجية 
خفائيا كأخيرا إأك  األدلةعميو كمنعو مف تغيير  اإلعتداءمف خطر تو خطر المتيـ ككذا حماي

ات ىي نفسيا التي اإلعتبار ف ىذه إ(2).رضاء شعكر أىؿ المجني عميو ريثما تكشؼ الحقيقةإل
،فماىي الصيغة التي )الفرع األكؿ(راعتيا القكانيف الكضعية في مجمميا لكف بصياغة مختمفة 

 . لتبرير الحبس المؤقت؟)الفرع الثاني(إعتمدىا المشرع الجزائرم 
 األكؿ الفرع

 مبررات الحبس المؤقت
في Faustin HELIE لمفرنسيالفضؿ في تطكير نظرية الحبس المؤقت يعكد 

ال يتخذ ضد الشخص الذم ثبتت  اإلجراءأكد أف ىذا  إذتحميمو المشيكر كالتقميدم 
 عمى مجرد الشؾ. إنماضد متيـ كىك غير مبني عمى حكـ  إنمافي شأنو  اإلدانة

                                                           
1- Renée KOERING-JOULIN, op.cit, p.26. 

.143محمد راشد العمر، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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ىذا الشؾ في حد ذاتو مشركع ألف مجرد المتابعة ال تكفي  فإفكفي الحقيقة 
المتيـ يجب اعتباره بريئا بالرغـ مف المتابعات التي  فإفلتشكيؿ قرينة الجرمبؿ بالعكس، 

ذك (1).فيمكاجيتو خذتت  يؤمر بو؟ اذاكاف ليس لمحبس المؤقت طابع الردع، فمم اا 
 :لمحبس المؤقتالسؤاؿ بتقريره ثبلثة أىداؼ ىذا عمى tin HELIEsuaFيجيب 

 ىاألكلأف الحبس المؤقت بمثابة إجراء أمف بالدرجة  -أكال
حبس المتيـ المزعكـ عند اقتراؼ الجريمة مف العكد ألف خطكرة المجـر يمكف يمنع

ي في اإلجرامتكرار النشاط  إلىى أك األكلأف تدفعو الرتكاب جرائـ أخرل تابعة لمجريمة 
 (2).ىاألكلحالة فشؿ المحاكلة 

يعني أنو يختمؼ عف العقكبة  األمفكاعتبار الحبس المؤقت إجراء مف إجراءات 
يبقى غامضا  األمفمفيكـ إجراءات  فإف، كمع ذلؾ، اإليبلـبمعنى أف ىدفو ليس الردع ك 
، مما دفع ببعض  mesure de sécuritéاستعماؿ عبارة  إلىساتذة األكغير مفيـك

لتمييزه (3)
ف ىك حماية الصالح العاـ أك أمف المجتمع إذالغامضة فيدفو  األمفجراءات إعف 

 كالمتيـ نفسو.
لممجرميف بةيرل أف الحبس المؤقت يككف لو مبرر فقط بالنس oeneأف  إال

ريف فبل يصبلحيـ. أما المجرميف بالصدفة كغير الخطإريف كالذيف ال يمكف يالخط
الحبس المؤقت ضدىـ. لكف كيؼ يمكف التمييز بيف ىاتيف الفئتيف؟ ىؿ عمى  تخاذمبررال

 (4)أساسآخر؟أي ىأساس مقدار الجريمة أك خطكرتيا أك عم
أف ىناؾ فئة مف الجرائـ  إذىناؾ مف يعتمد عمى طبيعة الجريمة محؿ المتابعة

كاف المتيـ نفسو  اإذيفترض فييا التكرار أك تجديد الفعؿ مثؿ الجرائـ المتعمقة بالمخدرات 
صحيفة السكابؽ العدلية لممتيـ،كما يرل  اإلعتباربعيف  األخذكما يجب مدمف عمييا.

                                                           
1- Mohamed Salah BEY, la détention préalable en droit Français et Algerien, OPU, 
Alger, p.186. 
2- Ibid, p.186. 
3- Mohammed jallal ESSAID, op.cit, p.381.   

.102.ناصر زكركرك، مرجع سابؽ، ص- 4 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

236 
 

GUERYجراـ أكثرعرضة الرتكاب جرائـ أخرل مقارنة بالمجـر أف المتيـ المحترؼ لئل إذ
متى سيظؿ  إلىتساؤؿ التالي: اللكف ىذا المعيار الذم يحتج بو غالبا يثير (1)المبتدئ.

 (2)المتيـ في ىذه الحالة رىف الحبس المؤقت لمنعو مف تكرار الفعؿ؟
عتبارات عممية جدية. كيتجمى ذلؾ مف ابالتالي يظير أف الحبس المؤقت يخدـ  

عمى  إلثباتاعبء  إلقاءخبلؿ تمتع المتيـ بقرينة قانكنية كىي قرينة البراءة التي تحميو ب
الحقيقة كما الحبس  إلىكالتي تستكجب تكفير المجتمع سبؿ الكصكؿ  اإلتياـسمطة 
 (3)كسيمة لتحقيؽ ذلؾ. إالالمؤقت 
ارتكاب  إلىقد يمنع بعض المتيميف مف العكدة  اإلجراءأف ىذا  إلىضافة إالب

و يككف مفيدا لمفرد نفسو في حمايتو مف بطش أفراد المجتمع أك أىؿ المجني فإنالجريمة، 
 .مثبلجناية القتمفي (4)عميو

 أف الحبس المؤقت كسيمة لضماف حسف سير التحقيؽ -ثانيا/
المادية التي  األدلةضياع  جراء الحبس المؤقتقاضي التحقيؽ مف خبلإل يتفادل

كفي ذلؾ اتفؽ معو  (5)تديف المتيـ أك أف يخبر شركائو أك يؤثر عمى الشيكد...الخ.
 األخرلاألغراضأغمب الفقو باعتبار الحبس المؤقت كسيمة لمتحقيؽ يحقؽ العدالة كبعض 

مف بينيا كما سمؼ الذكر آنفا حضكر المتيـ أك تكاجده في متناكؿ سمطات التحقيؽ 
 . (6)كالمحاكمة ككذا المحافظة عمى أدلة الجريمة كمنع المتيـ مف التكاطؤ مع شركائو

ا يكف مف تبريرات فيي غير كافية العتماد الحبس المؤقت ككسيمة تحقيؽ لكف ميم
ألنو ليس مف أجؿ تسييؿ عممية القاضي تتـ التضحية بالحرية الفردية لؤلفراد المكرسة 

مف الصعب تبريره في مكاجية المتيـ الذم لديو  اإلجراءىذا  فإفأكثر مف ذلؾ، دستكريا.
                                                           

1- Rachid LEMOUDAA, op.cit, p.36. 
2- Christian GUERY et Pierre CHAMBON, op.cit, p.470. 
3-Mohammed jallal ESSAID, op -  cit, p.381. 

.29كجدم شفيؽ فرج، مرجع سابؽ، ص. - 4 
5- Mohamed Salah BEY,op.cit, p.187. 

.103ناصر زكركرك، مرجع سابؽ، ص. - 6 
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ستدعاءات كالذم يبدم استعداده في ائما لئلمكطف معركؼ كمستقر كالذم يستجيب د
 (1)مف استجكاب كمكاجية... اتاإلجراءالقياـ بمختمؼ 

أف التحقيؽ يستغرؽ مدة قد تطكؿ أك تقصر كالتي يمضييا المتيـ  ما سبؽإلىأضف
لىاألمر في الحبس المؤقت كقد يتكصؿ المحقؽ في نياية  يصرح ك أانتفاء كجو الدعكل  ا 

. فما مصير ذلؾ المتيـ المحبكس ميمة معينة كظيرت في حقوبالبراءةقاضي الحكم
 إالحاالتالغمب المشرعيف نصكا عمى التعكيض في مثؿ ىذه أف أرغمبراءتو في النياية؟ 

ال يجدم نفعا ألف مكانة ذلؾ المتيـ قد تزعزعت في المجتمع كتحكـ  األخيرأف ىذا 
 فيا لو الحبس المؤقت.خميالـ النفسية التي اآلالشككؾ ناىيؾ عف حكلو دائما 

 الحبس المؤقت يضمف تنفيذ العقكبة -ثالثا/

فبلت مف اإلجراء الحبس المؤقت في فائدة ىامة كىي منع المتيـ مف إتظير أىمية 
كبالتالي يمكف التفكير  إليوألف المتيـ يككف عمى درايةبخطكرة التيمة المكجية (2)العقاب.

لكف مثؿ ىذا التبرير ضعيؼ كال  (3)في الفرار لتفادم العقكبة القاسية التي ستسمط عميو.
ب ك عميو دائما كضماف لتنفيذ العقكبة كال يمكف اعتبار التفكير في الير  اإلعتماديمكف 

عقكبة مف تنفيذ العقكبة قاعدة عامة، ككف التجربة تكضح أف اليركب أكثر إيبلما مف 
بسبب تكاطؤىـ مع العدك  اإلدانةالذيف حكمعمييـ غيابيا ب األشخاصالحبس بدليؿ أف 

عيا مفضميف تحمؿ العقكبة القاسية عمى استمرار ىركبيـ في االكطف طك  إلىعادكا
الخارج.كفي ىذا يقكؿ كربكنيي" الحبس المؤقت ال يعالج خطر اليركب ألف سطح 

 (4).لف يكف بالنسبة لممتيـ سكل سجف كبير" األرض
الدكلية المتعمقة  اإلتفاقياتفبلت مف العقاب نتيجة اإلكما أنو يصعب عمى المتيـ 

نشاء ما يسمى بالشرطة الدكلية أك  نتربكؿ التي ضيقت مف نطاؽ األبتسميـ المجرميف كا 

                                                           
1-Mohammed jallal ESSAID, op- cit, p. .380  

.29فرج، مرجع سابؽ، ص. كجدم شفيؽ - 2 
3- Mohamed Salah BEY, op.cit, p.188. 
4- Mohammed Jallal ESSAID, op.cit, p.379. 
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تنفيذ العقكبة لكف يمكف أف تظير أىمية غاية الحبس المؤقت في ضماف  .ىذا المبرر
الخارج كىركب المتيميف  إلىستيبلء عمى قركض البنكؾ كتيريبيا اإلفي بعض الجرائـ ك

 (1)حبسيـ مؤقتا. األمر، مما يستكجب األمكاؿنتفاع بلئل
ىذه الكظائؼ التقميدية الثبلث كغير المتنازع عمييا، ىناؾ حالة  إلىضافةاإلب

أف تكقيفو يفرض  إذالجريمة الخطيرة التي تمس الرأم العاـ كيككف المتيـ فييا معركفا. 
 .نفسو لتيدئة الرأم العاـ كلتفادم الضغط عميو أك عمى عائمتو

 األدلةتفادم ضياع  إلى يدؼيبحبس المتيـ  األمرلكف في الحقيقة فبالرغـ مف أف 
أف فيو مساس بقرينة البراءة، ألف قاضي التحقيؽ يأمر بكضع  إالأك اليركب أك العكد 

 Faustinالمتيـ في الحبس المؤقت كمما كاف لديو شؾ عمى اقترافو لمجريمة.ليذا اضطر 

HELIE (2).لمجكء لنظرية الضركرة لجعؿ الحبس المؤقت مشركعا 
أف مف الناحية  إالكاف إجراء الحبس المؤقت يمس بقرينة البراءة،  اإذف، كاقعكفي ال
كال اليركب كال العكد، كما عمى  األدلةالمتيـ يفترض أنو ال يريد ضياع  فإفالتطبيقية  

إثبات كجكد العناصر التي تثبت أف بقاء المتيـ حرا يشكؿ خطر عمى إالقاضي التحقيؽ 
خطكرة الجريمة  إلىأف الخطر جدم بالنظر كما يجب أف يثبت (3).لعدالةا سيرحسف 

 الكحيد. اإلجراءأف يثبت أنو  األخيركالمجـر كما يجب عميو في 
أحد المكقفيف:إما أف يصرح القانكف صراحة أف الحبس  اتخاذكمف ىنا تكلدت فكرة 

ما التضييؽ مف مجالو كذلؾ بتحديد الجرائـ التي تستدعي إالمؤقت إجراء  ستثنائي كا 
 .إليوالمجكء 

في بعض  إالاإلجراءبيذا  األمرمنذ القدـ فكرة أنو ال يمكف تبنى المؤلفكف 
التي  اإلتياـكتب بيكاريا أف القانكف كحده الذم يحدد قرائف  8637. ففي سنة حاالتال

                                                           

.29كجدم شفيؽ فرج، مرجع سابؽ، ص. - 1 
2-Mohamed Salah BEY, op.cit,  p.189. 
3- Jean PRADEL, l’instruction préparatoire, éditions CUJAS, Paris, 1990, p.642. 
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ضركرة  إلىالقضاة  Muyart DE VOULGANS تستكجب حبس المتيـ. كفيما بعد نبو
.ك نكع الجريمة اإلعتباربعيف  األخذ  نكع الدليؿ كشخصية المجـر

مثؿ إجراء الحبس المؤقت  اتخاذفييا التي يمكف حاالتالمف جيتو aVeuuinحدد  
كجد شؾ في ارشاء  اإذتفاؽ بيف المتيميف كتأثير بعضيـ عمى بعض، إحالة كجكد 

ذالشيكد أك التأثير عمييـ بالتيديد مثبل، ك  كاف حبس المتيـ سيضع حد لفضيحة يمكف  اا 
ذتكرارىا أثناء التحقيؽ لك بقي المتيـ طميقا، ك  ة لممتيـ تسمح اإلجتماعيكانت الكضعية  اا 

 .متثاؿ أماـ القضاءأنو ال يقدـ ضمانات لئل إالمف نظاـ الكفالة  اإلستفادةلو ب
ة لؤلمر كاف أكثر دقة كذلؾ بتمسكو بنظرية الضركر  Faustin HELIEلكف مكقؼ 

فقد كسع مف نطاؽ الحبس  gBcVoBuV.أماLEFEBRE.كنفس المكقؼ تبناهاإلجراءبيذا 
كانت العقكبة جد خطيرة ليتيرب  اإذالمؤقت كذلؾ بالقكؿ أف الحبس المؤقت ضركرم 

مر بو أمنيا المتيـ أك لتضميؿ العدالة أك في حالة الخكؼ مف إخفاء معالـ الجريمة.كي
كاف مف  اإذارتشاء الشيكد ككذا في حالة ما  ممتيـميمكن وأنفترض ا اإذقاضي التحقيؽ 

 (1).شأنو منع الثأر أك التأثير عمى المتيـ أك عائمتو
ؽ إ مف  826لمحبس المؤقت في المادة  اإلستثنائيالطابع  أكضح القانكف الفرنسي

ى أسباب كاقعية تتمثؿ في قرائف قكية تدؿ إليتطمب أف يستند الحبس المؤقت كالذم  ج
ىذا  اتخاذالكقائع التي تبرر  إلىضافة إالالمتيـ، ب إلىعمى كقكع الجريمة كنسبتيا 

 .اإلجراء
ىتماـ الرأم العاـ بيا ، بؿ يجب إفبل يكفي بالتالي مجرد جسامة الجريمة أك مجرد 

أف تدؿ  ء الحبس المؤقت قبمو.جراإاتخاذأف تتكافر كقائع تتعمؽ بسمكؾ المتيـ نفسو تبرر 
 (2)ىذه العناصر الكاقعية عمى أسباب معينة تبرر الحبس المؤقت.

                                                           
1 -Jean  PRADEL, l’instruction préparatoire, op.cit, p.643. 

 .607أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص. -2
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ني كالمحكمة الفيديرالية، فقد ذىبا أبعد مف ذلؾ عندما قررا عدـ اأما القانكف األلم
طار المحافظة عمى القرائف كخشية اليركب أك المحافظة عمى إفي تبرير الحبس المؤقت 

 (1)حاالت الحبس المؤقت عمى سبيؿ الحصر. الدليمبؿ حددت

 الفرع الثاني
 مكقؼ المشرع الجزائرم

 اإلجراءا ىذا مر بيالتي  مراحؿلمعرفة مكقؼ المشرع الجزائرم يجب عرض أىـ ال
 .ضمف التعديبلت المختمفة لقانكف اإلجراءات الجزائية

 1966 جكاف 8المؤرخ في  66/155رقـ  األمرفي  -أكال/
عمى أف  8855 جكاف 7المؤرخ في  55/844رقـ  األمرمف  832المادة  نصت

التي يؤمر فييا  حاالتالالمشرع لـ يحدد  فإفستثنائي. كبذلؾ إإجراء  ياإلحتياطالحبس 
 بالحبس المؤقت. 

أنو مف حيث التنظيـ القانكني  إالستثنائي إكبالرغـ مف أنو نص عمى أنو إجراء 
كذلؾ، كبالتالي فقد أعطى سمطة كاسعة لقاضي التحقيؽ لؤلمر ، لـ يجعمو اإلجراءليذا 

مف  834ما نصت عميو المادة  إالفي الحبس المؤقت دكف قيد أك شرط  اإليداعب
أربعة أشير في غير  يالحتياطال يجكز أف تتجاكز مدة الحبس عمى أنو"  (2)األمر

تبيف أف مف الضركرم مد الحبس كاف  اإذف، 124المنصكص عمييا في المادة  األحكاؿ
لقاضي التحقيؽ أف يمده بقرار خاص مسبب تبعا لعناصر التحقيؽ يصدره بناءا عمى 

في كؿ  يالحتياطة كال يسكغ أف يمتد الحبس جميكريطمب مسبب كذلؾ مف ككيؿ ال
 أكثر مف أربعة أشير". إلىمرة 

                                                           
 .199فضيؿ العيش، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي مع آخر التعديبلت، مرجع سابؽ، ص. -1

.29سابؽ، ص. عبد الكىاب حمزة، مرجع - 2 
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الجزائرم جعؿ الحبس المؤقت إجراء مجرد مف أم طابع قضائي رغـ ما  فالمشرع
، كال شؾ أف السيكلة التي تحيط بتقرير الحبس األفراديتسبب فيو مف اعتداء عمى حرية 

 (1).ؽ إ ج 832المؤقت تتعارض مع المبدأ القانكني المقرر في المادة 
الضركرة التي يرجع كما أف المشرع لـ يقيد قاضي التحقيؽ بأم شرط سكل شرط 

تقديرىا لقاضي التحقيؽ دكف معقب. لـ يقيد المشرع قاضي التحقيؽ بأجؿ أقصى لمحبس 
كلـ يفرؽ بيف الجنايات كالجنح.كالتحديد الكحيد لمدة الحبس  )المؤقت( ياإلحتياط
التي حددتو بعشريف  833كالذم قيد بو قاضي التحقيؽ ما جاء في المادة  ياإلحتياط

 الأفي مكاد الجنح التي يعاقب عمييا القانكف بالحبس أقؿ مف سنتيف ك  األكثريكما عمى 
يككف محككما عميو لمدة أكثر مف ثبلثة أشير بغير  الأيككف المتيـ متكطنا بالجزائر ك 

 يقاؼ التنفيذ الرتكابو جنحة مف جنح القانكف العاـ.إ
ككيؿ  فإف 834ال يخضع لمتسبيب كحسب المادة  اإليداعكما يبلحظ أف أمر 

الجميكرية يستطيع فقط طمب تمديد مدة الحبس المؤقت عمى أف يككف طمبو مسببا 
يا تنص عمى جكاز طمب ككيؿ الجميكرية مف قاضي فإن 887المادة  إلىكبالرجكع 
 (2).اإليداعصدار أمر إالتحقيؽ 

 1990أكت 18المؤرخ في  90/24الحبس المؤقت في ظؿ قانكف  -ثانيا/
الذم أتى بمكجب  8864تعديؿ  إلىالتعرض  األمرقبؿ التطرؽ ليذا التعديؿ يجدر 

الذم قمص المدة التي يتعيف فييا لغرفة  8864جكيمية  3المؤرخ في  64/35 األمر
ثبلثيف يكما كىذا في  إلىالنظر في مكضكع الحبس المؤقت مف خمسة كأربعيف  اإلتياـ
إستحدث ىذا األمر إجراء اإلفراج بالكفالة بالنسبة لؤلجانب  كما(3).3فقرة  836المادة 

ؽ إ ج كىك اإلجراء الذم خص بو األجانب  823فقط كذلؾ بمكجب نص المادة 

                                                           

.10بكلحية بف بكخميس، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.30عبد الكىاب حمزة، مرجعسابؽ، ص.- 2 
.32المرجع نفسو، ص. - 3 
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فقطدكف الجزائرييف، كيثار التساؤؿ في ىذا المقاـ بشأف عدـ مساكاة المتقاضيف أماـ 
 ؟ص باألجانب فقطاالقضاء ككف ىذا اإلجراء يعتبر إمتياز خ

 82المؤرخ في  73/02ف جيتو لـ يشمؿ التعديؿ الذم أجرم بمكجب القانكف م
الحبس المؤقت الذم مدتو  حاالتى التكسيع مف األكلسكل مسألتيف:  8873 فيفرم

الجرائـ المعاقب عمييا بعاميف حبس. أما المسألة الثانية تتعمؽ بتحكيؿ  إلىأربعة أشير 
بالنقض ضد حكـ محكمة الجنايات مف ختصاص نظر مكضكع الحبس في حالة الطعف إ

 .837المحكمة العميا كذلؾ بمكجب المادة  إلىاإلتيامغرفة 
صدار أمر إلككيؿ الجميكرية  887أجاز القانكف في المادة  8874كفي تعديؿ 

، حيث األىميةفيصفو البعض بأنو عمى درجة مف  8875.كأما تعديؿ سنة اإليداع
لمحبس المؤقت كىي ثمانية أشير في مادة الجنح المدد القصكل  834حددت المادة 

 كستة عشر شيرا في الجنايات.
 834مكرر ك 834كما استحدث المشرع إجراءا بديبل عف الحبس المؤقت في المكاد 

بمكجب أمر مسبب مف طرؼ (1)بالكضع تحت الرقابة القضائية األمركىك  2ك 8،3مكرر 
لتزامات الرقابة القضائية مكتفيا بكصفيا بأنيا إكدكف أف يحدد المشرع  قاضي التحقيؽ.

تدابير كقائية كأمنية. كما أف في حالة مخالفة المتيـ اللتزامات الرقابة القضائية التي يحددىا 
 (2).المؤقتكضع المتيـ في الحبس  األخيرقاضي التحقيؽ تجيز ليذا 
 فإف8880تأك  87المؤرخ في  33بمكجب القانكف رقـ  8880أما بالنسبة لتعديؿ 

ستثنائي إلنص عمى أنو إجراء ىباكتفاالحبس المؤقت بعد أف  حاالتالمشرع قد حدد 
 ستثنائي إإجراء  يالحتياطالحبس فأصبحت المادة تنص عمى:" 
                                                           

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم نظاـ الرقابة القضائية كاكتفى بذكر اإللتزامات التي يمكف أف يأمر بيا قاضي التحقيؽ.  -1
أمف، يفرض عمى بمكجبو قاضي التحقيؽ أك أية جية قضائية مختصة  تدبيركقد عرفيا جانب مف الفقو عمى أنيا" 

، كريمة عمى المتيـ التزاما أك أكثر بالقياـ بعمؿ أك المتناع عف عمؿ، كىذا تأمينا لبقائو تحت تصرؼ العدالة"
دار ىكمة،  ، دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائرم كالتشريع الفرنسي،الحبس اإلحتياطي كالمراقبة القضائيةخطاب، 
 .145، ص.2012الجزائر، 

مف ؽ ا ج. 3ك  2ك  1مكرر  125مكرر ك  125انظر نص المادة  - 2 
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ذك  و يمكف أف يؤمر بالحبس فإنتزامات الرقابة القضائية غير كافية، إلكانت  اا 
 أك يبقي عميو: يالحتياط
 األدلةالكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج أك  يالحتياطعندما يككف الحبس  -

المادية أك كسيمة لمنع الضغكط عمى الشيكد أك الضحايا، أك لتفادم تكاطؤ بيف 
 عرقمة الكشؼ عف الحقيقة. إلىالمتيميف كالشركاء كالذم قد يؤدم 

عندما يككف ىذا الحبس ضركريا لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة، أك  -
 ية مف حدكثيا مف جديد.الكقا

عندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو الكاجبات المترتبة عف إجراءات الرقابة  -
 القضائية المحددة لو."
التي يمكف أف يؤمر فييا بالحبس المؤقت  حاالتالبتحديدفتدخؿ المشرع 

في منو رغبة  2مكرر  834 إلىمكرر  834لتزامات الرقابة القضائية في المادة إككذا
 شبو مؤكد في كؿ القضايا. األخيرالحد مف مساكئ الحبس المؤقت بعد أف كاف ىذا 

عمى حالة خاصة أخرل يمكف بمكجبيا  ؽ إ جمف  3فقرة  828كما نصت المادة 
استدعي  اإذبكضع المتيـ في الحبس المؤقت  األمرلقاضي التحقيؽ ككذا قاضي الحكـ 

طرأت ظركؼ جديدة أك خطيرة تجعؿ مف  اإذعنو كلـ يمتثؿ أك  اإلفراجلمحضكر بعد 
ذالضركرم حبسو. ك  كاف المتيـ المحبكس بمكجب أمر مف قاضي التحقيؽ كأفرجت  اا 

كال يجكز لقاضي  ةاألخير ىذه  إلىفسمطة حبسو مف جديد تنتقؿ  اإلتياـعنو غرفة 
 (2).ؽ إ ج 828/3طبقا لنص المادة  (1)التحقيؽ ذلؾ

                                                           

.131محمد حزيط،  قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
ذا قررت غرفة التياـ الفراج المؤقت معدلةؽ ا ج عمى:"  131تنص الفقرة الرابعة مف المادة  -2 بذلؾ قرار  كا 

قاضي التحقيؽ فال يجكز لألخير أف يصدر أمر حبس جديد بناء عمى أكجو التياـ عينيا إال إذا قامت غرفة 
". نبلحظ أف ىناؾ خطأ في التياـ بناء عمى طمب كتابي مف النيابة العامة بسحب حؽ المتيـ في النتفاع بقرارىا

حقيؽ، ككف ىذا األخير يصدر أكامر كليست قرارات. كما مصطمح قرار قاضي التحقيؽ، األصح ىك أمر قاضي الت
نبلحظ أف ىناؾ تأثير لمنيابة العامة عمى قرارات غرفة االتياـ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ امكانية النيابة العامة  تجميد 

 قرار غرفة اإلتياـ باالفراج عمى المتيـ.
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 2001 جكاف 26المؤرخ في  01/08الحبس المؤقت في ظؿ القانكف رقـ  -ثالثا/
 الجزائية اتالجراءالمعدؿ كالمتمـ لقانكف 

" ياإلحتياطتغيير مصطمح "الحبس  األمرمف بيف التعديبلت التي جاء بيا ىذا 
مف ىذا القانكف فقرة جديدة لممادة  5بمصطمح "الحبس المؤقت". كما أضافت المادة 

بالكضع في الحبس المؤقت، كىي  األمربإضافة شركط جديدة يمكف معيا  كتتعمؽ 832
لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر، أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ العدالة أك  اإذ

 جد خطيرة. األفعاؿكانت 
عتبارات غير معمف عنيا إذلؾ أف الممارسة القضائية كثيرا ما تأخذ في الحسباف 

عتبارات ال يمكف تجاىميا كاعتبار خطكرة إلؤلمر بالكضع في الحبس المؤقت كىي 
 مممارسة القضائية.لالقانكف  التعديؿ لمطابقة الكقائع مثبل.كىكذا فقد جاء ىذا

كما تـ تغيير في الطبيعة القانكنية لؤلمر بالكضع في الحبس المؤقت كجعمو ذا 
 (1).اإلتياـستئناؼ أماـ غرفة أخضعو لئل بالتاليـ تسبيبو، ك طبيعة قضائية يمز 

أف مبررات الحبس المؤقت مذككرة عمى سبيؿ الحصر، إال أف  يستخمص مما سبؽ
مف شأنو أف يفتح المجاؿ لتشمؿ ىذه القائمة  ما األلفاظ كالعبارات المستعممة عامة كذلؾ

كؿ الفرضيات، مما يكحي إلى أف المشرع أراد تكسيع نطاؽ تطبيؽ ىذا اإلجراء الذم يعد 
 (2)امة.إستثنائي ليصبح القاعدة الع

عتبارات الحبس المؤقت إال أف إصداره أك األمر بو فيو مساس خطير اكبالرغـ مف جدية 
 معو جعؿ ىذا اإلجراءإستثنائي كذلؾ بالنص عمى ضكابط تحكموبحرية الفرد مما يستكجب 

 كلمحاكلة مكاكبتو لقرينة البراءة قدر اإلمكاف.
 

                                                           

.36عبد الكىاب حمزة، مرجع سابؽ، ص. - 1 
 .28بؽ، ص.كريمة خطاب، مرجع سا -2



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

245 
 

جكيمية  23المؤرخ في  15/02ـ الحبس المؤقت في ظؿ القانكف رق -/رابعا
 الجزائية الجراءاتالمعدؿ كالمتمـ لقانكف  2015

مف  832استحدث المشرع الجزائرم بصدد مبررات الحبس المؤقت نص المادة 
 التي جاء فييا: 32/6/3084المؤرخ في  84/03القانكف 
 أف القاعدة أف المتيـ يبقى حرا أثناء إجراءات التحقيؽ القضائي. -
ف اقتضت الضركرة اتخاذ إجراءات لضماف مثكلو أماـ القضاء يمكف إخضاعو  - كا 

 الرقابة القضائية. اللتزامات
في حالة عدـ كفاية ىذه األخيرة، يمكف أف يؤمر بالحبس المؤقت بصفة  -

 استثنائية.
أبقى المشرع عمى الطابع االستثنائي لمحبس المؤقت، لكف منطقيا لك أراد ذلؾ لنظـ 

 أحكامو قبؿ تنظيـ أحكاـ الرقابة القضائية كليس بعدىا. 
كب تأسيس الكضع في الحبس المؤقت مكرر عمى كج 832كما نص في المادة 

 عمى معطيات مستخرجة مف ممؼ القضية.
أما عف مبررات الحبس المؤقت بقيت كما ىي لـ يمس التعديؿ إال في ترتيبيا 

 كالمتمثمة في:
الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج أك األدلة  االحتياطيعندما يككف الحبس  -

المادية أك كسيمة لمنع الضغكط عمى الشيكد أك الضحايا، أك لتفادم تكاطؤ بيف 
 المتيميف كالشركاء كالذم قد يؤدم إلى عرقمة الكشؼ عف الحقيقة.

عندما يككف ىذا الحبس ضركريا لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة، أك  -
 ثيا مف جديد.الكقاية مف حدك 

عندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو الكاجبات المترتبة عف إجراءات الرقابة  -
 ."دكف مبرر جدم" القضائية المحددة لو

لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر، أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ  إذا -
 جد خطيرة. األفعاؿالعدالة أك كانت 
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 الفصؿ الثاني
 بيف الحبس المؤقت كقرينة البراءةمكانية التقارب إ
جرائية لممتيـ تيدؼ إضمانات  اإلبتدائيفي مرحمة التحقيؽ  زائيةججراءاتالانكناإلقمنح 

يجاد عدالة كتكازف بيف حقكقو المتمثمة في ضماف حريتو أماـ العدالة، كبيف مصالح إإلى
قؿ ما كجدت مسألة أثارت اىتماـ كؿ الفئات، كمف بينيا"مصمحة المجتمع". ك  األخرلاألطراف

يجاد التكازف بيف مصمحة إبالنسبة لضركرة  األمرالسياسية منيا كالقضائية كالنيابية مثمما ىك 
(1)الجزائية. اتاإلجراءكىذا ما يفسر التعديبلت المتكررة لقكانيف  األفرادالمجتمع كحرية 

 

ىتماما كبيرا عمى المستكل الدكلي، كنصت معظـ إاألشخاصشيد مكضكع القبض عمى 
حظر القبض عمى األشخاص بشكؿ تعسفي.كفي  كالمكاثيؽ الدكلية عمى اإلتفاقياتك  عبلناتاإل

الحقكؽ كالضمانات التي يتمتع بيا نساف فمف حقو التمتع بمجمكعة مف إحاؿ القبض عمى أم 
 . اآلمرة بوالسمطة المحبكس مؤقتا في مكاجية

ف احتراـ ىذه الضمانات يقمؿ مف حدة المجكء المفرط لمحبس المؤقت كالذم يككف متكقفا إ
تكافر بعض الشركط الشكمية منيا )المبحث األكؿ( كالمكضكعية )المبحث الثاني( ضركرة عمى 

أف يعامؿ بما يحفظ عميو كرامتو في حقو كككذا تمؾ المتعمقة بتنفيذ أمر الحبس المؤقت 
)المبحث جكاز ايذائو، أك تعذيبو بدنيا أك معنكيا كالحؽ في طمب التعكيض ة، كعدـاإلنساني
 (2).الثالث(

 

 

 

 

                                                           
1 - Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, le juge des libertés et de la détention, thése 
de doctorat en droit, université Panthéon – Assas, 2011, p.113. 

، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، الرياض، حقكؽ االنساف في مكاجية سمطات الضبط الجنائيياسر حسف كمزم،  -2
 .146، ص.2007
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 األكؿ المبحث
 الضمانات المستمدة مف الشركط الشكميةمراعاة 

جراءات شكمية مف شأنو أف يحمي حقكؽ إبالكضع في الحبس المؤقت ب األمرف تقييد إ
لى جانب . ك ةاإلستثنائيعمى نطاؽ ضيؽ تأكيدا لطبيعتو  األخيرالمتيـ، كيجعؿ تطبيؽ ىذا  ا 

فإف ىناؾ شركط  (1)لتي إستكجبيا القانكف كالممارسة القضائيةكالبيانات األساسية ا الشكميات
كجكد الدالئؿ الكافية  كجكب ثبلثة شركط أساسية كىي إلى، كالتي يمكف ردىا إجرائية متعددة 

يداعو في الحبس المؤقت )المطمب الثاني( إكجكب استجكاب المتيـ قبؿ ك (، األكؿ)المطمب 
 )المطمب الثالث(. بأسباب القبض عميو كالتيمة المكجية لوكتبميغو 

 األكؿ المطمب
 كافيةالدالئؿ ال كجكدكجكب  

المتيـ سكاء بصفتو فاعبل أصميا أك  إلىيجب أف تتكفر دالئؿ كافية عمى نسبة الجريمة 
ف اختمفت ا  جراء الحبس المؤقت ك إشريكا كىك شرط أساسي كضعتو غالبية التشريعات لؤلمر ب

فيما يخص التسمية. بالرغـ مف النص عمى كجكب كجكد الدالئؿ الكافية في معظـ القكانيف 
لـ تحدد المقصكد مف عبارة " الدالئؿ الكافية "التي تعد معيارا  ةاألخير أف ىذه  إالةاإلجرائي

 لمحبس المؤقت.
فالصعكبة التي تثار تتمثؿ في تحديد معنى الدالئؿ الكافية مف ناحية ككذا تحديد 

قرار الحبس لمقكؿ بمدل كفاية الدالئؿ مف عدميا إل إليواإلستنادالضابط أك المعيار الذم يمكف 
لفراغ فتح الباب أماـ اجتياد الفقياء لمحاكلة كضع تعريؼ لمدالئؿ الكافية. المؤقت.فأماـ ىذا ا

 فما المقصكد بالدالئؿ الكافية )فرع أكؿ( كما ىي المعايير المعتمدة في تحديدىا )فرع ثاني(؟

                                                           
سمو، ذكر اليكية  -1 مف بيف ىذه البيانات الجكىرية نجد كجكب ذكر صفة الشخص متخذ أمر الحبس المؤقت كا 

مضائو مف طرؼ متخذه كختـ  الكاممة لممتيـ، نكع التيمة المنسكبة إليو كالنص القانكني المطبؽ عمييا تأريخ األمر كا 
سة العقابية بكضع المتيـ في الحبس. بالتالي يجب أف يككف األمر الجية التي يتبع ليا ككذا تكميؼ رئيس المؤس

 مكتكبا كليس شفاىيا لينتج آثاره القانكنية كإلمكانية إضفاء الرقابة عمى شرعيتو.
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 األكؿ الفرع
 المقصكد بالدالئؿ الكافية

مارات معينة إتعددت التعريفات الفقيية لمدالئؿ الكافية، حيث عرفيا البعض بأنيا:" 
ى بأف األكلالعقؿ كتبدأ مف ظركؼ أك كقائع يستنتج منيا العقؿ، كتكحي لمكىمة  إلىتستند 

كقائع محددة ظاىرة كمممكسة . أك ىي" جريمة ما قد كقعت كأف شخصا معينا ىك مرتكبيا"
مارات أك الشبيات المستمدة ال"". أك ىيا معينا ىك مرتكب الجريمة"يستنتج منيا أف شخص

كالتي تؤدم بطريؽ  التياـمف الكقائع، أم مف الظركؼ المحيطة بالكاقعة مكضكع 
فيي ال تتطمب ال  (1).شخص معيف" إلىحدل الجرائـ كنسبتيا إكقكع  إلىالعقمي  الستنتاج

 األحكاـالتعمؽ في تمحيصيا كال قكة يقينية كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلدلة التي تبنى عمييا 
 (2)دانة.دكف أف تصمح كحدىا كسبب لئل اإلتياـالنيائية كلذلؾ فيي كافية لتكجيو 

الدكتكر عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ كجكب أف تككف أماـ قاضي التحقيؽ أدلة كافية  يرل
المتيـ سكاء بكصفو فاعبل أصميا أك شريكا. ألف  إلىكليس مجرد دالئؿ عمى نسبة الجريمة 

التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطكرة، لذلؾ يجب أف تككف ىناؾ أدلة بالفعؿ 
دانة المتيـ أما مجرد إك رفعت لممحكمة فسكؼ تعتمد عمييا في الحكـ بيرل المحقؽ أنيا ل

 (3).اإلدانةالشبيات كالقرائف فبل تكفي لمحكـ ب

ىناؾ مف القكانيف مف لـ يشترط تكافر ىذه الدالئؿ صراحة كما ىك الحاؿ في القانكف 
أف سككتيما ىك سككت ظاىرم فقط كال يؤخذ عمى أنو عدـ  إالالجزائرم كالقانكف الفرنسي 

اشتراط لو كيظير ذلؾ مف مضمكف بعض النصكص القانكنية في التشريع الجزائرم كمف 
 بعض أحكاـ القضاء الفرنسي.

ج          ؽ إ جمف  48فبالنسبة لمقانكف الجزائرم، أكجبت الفقرة الثالثة مف المادة 
سكل  األشخاصالذم يقـك بو ضباط الشرطة القضائية عدـ تكقيؼ كالمتعمقة بالتكقيؼ لمنظر 

لـ تكجد أية دالئؿ تجعؿ ارتكابيـ أك محاكلة ارتكابيـ لمجرائـ  اإذالمدة البلزمة ألخذ أقكاليـ 
                                                           

.157إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.103نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 2 
.158، مرجع سابؽ، ص.إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ - 3 
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كجكد دالئؿ قكية كمتماسكة ضد الشخص بحيث تكحي عمى اتيامو حتى  إلىضافة اإلمرجحا ب
 بعة مف نفس المادة.يمكف كقفو لمنظر طبقا لمفقرة الرا

كاف المشرع اشترط تكافر الدالئؿ الكافية أماـ الضبطية القضائية التي يمكف أف  اإذ
لمدة بعض الساعات فقط، فمف باب أكلى تطبيقيا عند مباشرة  األشخاصتكقؼ لمنظر بعض 

الماسة بحرية  اتاإلجراءمجمكعة مف  تخاذإأيف يمكف لقاضي التحقيؽ  اإلبتدائيالتحقيؽ 
كلعؿ صفة القائـ بالتحقيؽ كىك قاضي التحقيؽ كما يمتاز بو مف (1)بصفة عامة. األشخاص

استقبللية كحياد كىي ضمانات في حد ذاتيا ىك الذم جعؿ المشرع ال ينصعمى كجكب تكافر 
أنيا تبقى غير كافية لترسيخ ىذه  إالبالحبس المؤقت.  األمرالدالئؿ الكافية صراحة عند 

 (2)الحماية.
 األشخاصعمقت اتياـ  ؽ إ جمف  78الفقرة الثانية مف المادة  فإفجية أخرل، كمف 

عمى تكافر دالئؿ قكية كمتكافقة ضدىـ. كمف المعركؼ أنو ال حبس دكف تكافر أدلة يقينية 
تياـ فمف باب عقكبة كيستكجب فييا المشرع تكافر أدلة يقينية لئل األخيركاف ىذا  اإذفكقكية، 

 جراءا كقائياكاستثنائيا.إأكلى التسميـ بضركرة تكافر ىذا الشرط في الحبس المؤقت كالذم يعد 
ما سبؽ يتبيف أيضا مكقؼ المشرع الجزائرم مف كجكب تكافر الدالئؿ  إلىضافة إالب

المتاف أكجبتا أف يصدر قاضي  ؽ إ جمف  884ك 852الكافية مف خبلؿ نص المادتيف 
كجو لممتابعة حسب الترتيب في حالة عدـ تكافر دالئؿ  الأأمرا أك قرارا ب اإلتياـغرفة التحقيؽ ك 

كافية ضد المتيـ، مما يفيد بمفيـك المخالفة أف تكافر الدالئؿ الكافية ىك شرط ضركرم لقياـ 
 (3)صدار أمر الحبس المؤقت.كبصفة تبعية ىك شرط كاجب إل اإلتياـ

كتفى بذكر ا إنماصراحة عمى ىذا الشرط  اآلخرأف المشرع الفرنسي لـ ينص ىك  كما
الجنائية الفرنسي  اتاإلجراءفقانكف بدكف تكافرىا.  األمرمبررات الحبس المؤقت التي ال يجكز 

                                                           
؛ كريمة خطاب، مرجع سابؽ، 414عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. -1

.50ص.  
.98نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 2 
سابؽ، ؛ كريمة خطاب، مرجع 415عبد اهلل أكىايبية،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص.-3
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بالحبس المؤقت أك  األمربعبارات صريحة كقاطعة عمى أنو ال يجكز  833ينص في مادتو 
 كاف يعد الكسيمة الكحيدة:  إال إذاتمديده 
المادية أك لمحكؿ دكف التأثير عمى الشيكد أك المجني  اآلثارأك  األدلةلمحفاظ عمى  -

 عمييـ أك لمنع التشاكر غير المشركع بيف المتيميف كالشركاء.
لحماية شخص المتيـ، كضماف تكاجده تحت تصرؼ العدالة، أك كضع نياية لمجريمة -

 أك تكقي تجدد كقكعيا.
المستمر لمنظاـ العاـ الناتج عف جسامة الجريمة  اإلستثنائيضطراب كضع نياية لئل -

 (1)أك عف ظركؼ ارتكابيا أك الضرر الذم تسببت فيو.
يمكف الطعف   -ستئناؼ ألكامر الحبس المؤقتإبصفتيا جية  –اإلتياـف قرارات غرفة إ

دل تسبيب أمر متراقب فقط قانكنية ك فييا بالنقض أماـ الغرفة الجزائية لمحكمة النقض كالتي 
التي تستكجب  األسبابالحبس المؤقت تاركة السمطة التقديرية لجية المكضكع في تقدير 

في نفس الكقت سمحت .بقاء عمى الحبس المؤقت، كىذا غير كاؼ لحماية الحريات الفرديةاإل
ي كاستعمالو في جراء تعسفإالغرفة الجنائية لجيات التحقيؽ أف تجعؿ مف"الحبس المؤقت" 

(2)ككسيمة ضغط بسيككلكجي عمى المتيميف. األحيافبعض 
 

لكف يمكف استخبلص ضركرة تكافر الدالئؿ الكافية في القانكف الفرنسي مف خبلؿ بعض 
 اإلجرائيالتي عممت عمى اشتراطو في كؿ مرة. فقد اتجو المشرع  األحكاـ القضائيةالمكاد ك 
ضركرة أف يككف الشخص متيما في جناية أك جنحة معاقبا عمييا بالحبس لمدة  إلىالفرنسي 

حتى يصدر المحقؽ أمرا بحبس المتيـ مؤقتا أم يجب أف تككف  األقؿثبلثة سنكات عمى 
ؽ ا ؼ المعدلة بالقانكف  832/8الدالئؿ ضده خطيرة ذات اعتبار كؿ ذلؾ بمكجب المادة 

485/3000.(3) 

                                                           
1 - Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, op.cit , p.536. 
2 - Jacques ROBERT, Jean DUFFAR, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 
7éme édition, éditions Montchrestien, EJA 1999, p.317. 
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الصادرة في ىذا المعنى حكـ الغرفة الجنائية لمحكمة  األحكاـ القضائيةكمف أمثمة ىذه 
الذم جاء فيو:" أنو ال يكجد ما يمنع غرفة  8863جكيمية  37النقض الفرنسية الصادر في 

كىي بصدد تقدير مدل مبلئمة  اإلتياـمف أف تأخذ في اعتبارىا القرائف الدالة عمى  اإلتياـ
جسامة  إلىصدار أمر الحبس المؤقت النظر بالحبس المؤقت مف عدمو". فبل يكفي إل األمر

شدة العقكبة المقررة ليا ككذا لسمكؾ المتيـ كخطكرتو لكف ال بد مف تكافر أدلة  إلىالجريمة كال 
 (1)كافية تجعؿ منو مرتكب الجريمة سكاء بصفتو فاعبل أصميا أك شريكا.

 اإلتفاقية األكربيةمف  4/8لفرنسياف قد سايرا نص المادة كبذلؾ يككف المشرع كالقضاء ا
عتقاد بأف شخصا التي اشترطت لمحرماف مف الحرية تكافر أسباب معقكلة لئل اإلنسافلحقكؽ 

سكؼ يرتكب جريمة كأف الحرماف مف الحرية ضركرم لمحيمكلة بينو كبيف ذلؾ، كلمنعو مف 
تتكافر قبؿ المتيـ أدلة خطيرة تنبئ عف أنو اليرب بعد ارتكاب الجريمة. أم أنو يجب أف 

 اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربيالمحكمة  فإففي مكاد الجنايات ف بالرغـ مف ذلؾ، (2)مرتكب الجريمة.
مف قانكف  833كال المادة  اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربياإلتفاقيةمف  8فقرة  4قررت أف ال المادة 

(3)ألمر الحبس المؤقت.الجزائية الفرنسي فرضا تسبيب محدد  اتاإلجراء
 

ال يتضمف تحديدا ألم مف المبررات السابؽ  وفإنأما القانكف المصرم عمى سبيؿ المثاؿ 
جرد تكافر دالئؿ كافية ضد المتيـ بجريمة يعاقب ماإلشارةإلىب كتفىذكرىا في القانكف الفرنسي كا

 (4)عمييا بالحبس ألكثر مف ثبلثة أشير.
ف الفقو كمعظـ التشريعات استمزمت ضركرة تكافر الدالئؿ الكافية لدل المتيـ لؤلمر إ

لتحديد مدل كفاية ىذه الدالئؿ لؤلمر  عتمادهايمكف بحبسو مؤقتا. لكف ما ىك المعيار الذم 
 بالحبس المؤقت؟ 

 
 

                                                           

.101نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.159إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 

3- Jacques ROBERT, Jean DUFFAR, op.cit, p.318. 
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 الفرع الثاني
 معيار الدالئؿ الكافية

صدار أمر كفقا لو مدل كفاية الدالئؿ إلفي الحقيقة يصعب تحديد المعيار الذم يتحدد 
أنو ال تكفي مجرد القرائف كالشبيات لمقكؿ  قضاءأف المتفؽ عميو فقيا ك  إالالحبس المؤقت 

بكفايتياككذا الشؾ أك التبميغ عف الجريمة الذم ال يستتبع بتحريات جادة ككافية لمتأكد مف 
مجريمة كبالتالي سند لارتكابو  صحتيا. أكثر مف ذلؾ، فبل يعتبر ىركب المتيـ قرينة عمى

 لحبسو مؤقتا.
ستعمالو لمقكؿ بكفاية الدليؿ، فقد إأك  إليوأما فيما يخص الضابط الذم يمكف المجكء

عمى الخبرة كالمنطؽ العقمي كمعيار لتكافر الدالئؿ الكافية اإلعتمادإلىذىب فريؽ مف الفقو 
 (1)الذم اتخذه صحيحا. اإلجراءمع المنطؽ العقمي كاف  القائـ بالتحقيؽتفؽ تقدير إاإذبحيث 
ف المقصكد بالخبرة كالمنطؽ العقمي عند أنصار ىذا الرأم ىي الخبرة الشخصية إ

لممحققكليس لمشخص المعتاد. ىذا ما يجعؿ تكافر ىذه الدالئؿ تختمؼ مف محقؽ آلخر كمف 
 إلىاإلستنادعتمد معيار المحقؽ المعتاد ألف إظيكر رأم فقيي آخر  إلىزمف آلخر. مما أدل 

انتفائو في آف كاحد.  إلىالخبرة الشخصية لممحقؽ سيفرغ ىذا الضابط مف محتكاه كيؤدم 
ساءة تقدير إكمطالبتو بالتعكيض في حالة  القائـ بالتحقيؽمكانية مخاصمة إذلؾ عدـ  إلىأضف

المحقؽ المعتاد الذم يتكاجد في نفس  بمعيار خذأ إال إذاكفاية الدالئؿ لدرجة الخطأ الجسيـ 
 (2)بالحبس المؤقت. األمرظركؼ القاضي متخذ 

بتداءا كذلؾ تحت إالجدير بالذكر أف قاضي التحقيؽ ىك الذم يقدر مدل كفاية الدالئؿ 
في القانكف الجزائرم كغرفة التحقيؽ في القانكف  اإلتياـرقابة الجية المختصة كالتي ىي غرفة 

 الفرنسي.
ذك  النص  فإفلمبررات  إالكاف مفيكما أف الحبس المؤقت ال يككف مف حيث الكاقع  اا 

مف ناحية، كىك  اإلجراءليذا  ةاإلستثنائيأمر تفرضو الطبيعة  ىاالقانكني عمى كجكب تكافر أحد

                                                           

.103نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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ما يتسؽ كيتكامؿ أيضا مع ضركرة تسبيب الحبس المؤقت مف ناحية أخرل. كتمؾ ضمانة 
 (1).األىميةمف  بالغة درجةعمى 

 8880 الجزائية لسنة اتاإلجراءو بعد تعديؿ قانكف فإنلممشرع الجزائرم  أما بالنسبة
 حاالتقد حدد سابقا  إليواإلشارةكما تـ  8880أكت  87المؤرخ في  33القانكف رقـ مكجب ب

 .ستثنائيإالنص عمى أنو إجراء بالحبس المؤقت بعد أف كاف يكتفي 
كانت  اإذأف يأمر بالرقابة القضائية  8مكرر 834لقاضي التحقيؽ طبقا لممادة  يمكفك 
المنسكبة لممتيـ عقكبتيا الحبس أك عقكبة أشد. كيخضع قاضي التحقيؽ المتيـ بقرار  األفعاؿ

 ات كتتمثؿ أساسا في:زامتلعدد مف اإل  إلى
 .األخيرف ىذا إذب إالالتي حددىا قاضي التحقيؽ  ةاإلقميميعدـ مغادرة الحدكد  -
 المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ. األماكفبعض  إلىعدـ الذىاب  -
 المثكؿ دكريا أماـ المصالح أك السمطات المعينة مف طرؼ قاضي التحقيؽ. -
تسميـ كافة الكثائؽ التي تسمح بمغادرة التراب الكطنيأك ممارسة مينة أك نشاط يخضع  -

 أمانة الضبط أك مصمحة أمف يعينيا قاضي التحقيؽ، مقابؿ كصؿ. إلىما إترخيص  إلى
ثر ممارسة ىذه إعدـ القياـ ببعض النشاطات المينية عندما ترتكب الجريمة  -

 النشاطات كعندما يخشى مف ارتكاب جريمة جديدة.
 جتماع ببعضيـ.اإلالذيف يعينيـ قاضي التحقيؽ أك  األشخاصعف رؤية  اإلمتناع -
ف كاف بالمستشفى ال سيما ا  جراءات فحص عبلجي حتى ك إبعض  إلىالخضكع  -
 زالة التسمـ.إبغرض 
بتصريح مف قاضي إالج الصككؾ لدل أمانة الضبط كعدـ استعماليا، ذايداع نمإ -
 التحقيؽ.

لتزاـ آخر يراه ضركريا كذلؾ بمكجب قرار إضافة أم إكيمكف لقاضي التحقيؽ تعديؿ أك 
 مسبب.
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 3008يكنيك 35المؤرخ في  08/07أيضا القانكف  لتي جاء بيامف بيف التعديبلت ا
بمبرر جديد لمحبس المؤقت  اإلتيافب 832مف ىذا القانكف فقرة جديدة لممادة  5أضافت المادة 

لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر، أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ العدالة  اإذىي حالة ك 
 جد خطيرة. األفعاؿأك كانت 

مف  48كيشغؿ باؿ الكثير ىك ما جاء في المادة  اإلنتباهيثير كاف الذم  األمرلكف 
يأمر بو ككيؿ  كاف الذم اإليداعب األمرالجزائية الجزائرم كالمتعمؽ ب اتاإلجراءقانكف 

كاف في الكاقع العممي كثيرا ما ألف ، 3084قبؿ تعديؿ  الجميكرية في حالة التمبس بالجنحة
يكتفي ككبلء الجميكرية بذكر عبارات عامةكالمعتاد العمؿ بيا مثؿ أف ىناؾ دالئؿ كافية عمى 

عتراؼ عمى ذلؾ. إ...بالرغـ مف عدـ كجكد أم دليؿ أك إليوارتكاب المتيـ لؤلفعاؿ المنسكبة 
ككيؿ الجميكرية ال يثبت حتى تكافر حالة التمبس كفي  فإفحاالتالبؿ أكثر مف ذلؾ ففي معظـ 

مما جعؿ . اإلجراءتعد خطيرعمى حقكؽ المتيـ الذم ال يمكف لو حتى الطعف في مثؿ ىذا  ذلؾ
مف ؽ إ ج كاستخبلؼ إجراءات التمبس بإجراء  48المشرع اإلجرائي يتدخؿ بإلغاء المادة 

 المثكؿ الفكرم أماـ المحكمة.
مف ؽ ا ؼ الذم  834نص المادة  إلىالقانكف الفرنسي فيكفي العكدة  إلىلكف بالرجكع 

 833نص المادة  فإفمعطيات الممؼ". أكثر مف ذلؾ،  إلىبمكجبو يفصؿ القاضي "بالنظر 
جراء إيمـز القاضي بتبرير  4/2/3006المؤرخ في  3006/388المعدؿ بمكجب القانكف رقـ 

 ".اتاإلجراءالعناصر المحددة كالمفصمة الناتجة مف  إلىالحبس المؤقت " بالنظر 
تفرض نفسيا  اإلدانةالجريمة مفترضة كبعض قرائف  فإفلكف في كؿ ىذه الفرضيات 

بعد ارتكاب جريمة سابقة. نفس  إالارتكاب جريمة أخرل  إعادةعمى القاضي.فبل كجكد لخطر 
شارؾ في ارتكاب الكقائع  إال إذاضطراب في النظاـ العاـ إالشيء باعتبار المتيـ أحدث 
ناب المتيـ التي نتجت إذقناعة عمى  ل القاضيتتككف لداألحكالمكضكع المتابعة. ففي كؿ ىذه 
ف منع قاضي الحريات كالحبس مف الخكض في مكضكع إعمى تقدير الدالئؿ القانكنية. 

كع مف الترابط ن إلىالمتابعة أثناء المناقشة الحضكرية الخاصة بالحبس المؤقت يظير أنو يفتقد 
 (1)كالتسمسؿ.

                                                           
1 - Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, op-cit, p.536. 
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جراء الحبس إمحكمة النقض الفرنسية نفسيا بضيؽ العبلقة المكجكدة بيف كقد اعترفت 
كالذم مف خبللو نصت عمى:"حيث  8872كذلؾ منذ صدكر قرار  اإلدانةالمؤقت ككجكد دالئؿ 

، اإلستئناؼأف السيد ـ س رئيس محكمة الجنايات قاـ قبؿ ذلؾ، بصفتو مستشار أماـ محكمة 
المقدـ مف طرؼ ب، فبذلؾ  اإلفراجالتي أيدت أمر رفض طمب  اإلتياـضمف تشكيمة غرفة 

أنو  إالجراءات البحث عف الدليؿ إىذا القاضي بالرغـ مف أنو لـ يشارؾ مباشرة في  فإف
 .تشكيمة محكمة الجنايات غير قانكنية" فإفبالضركرة قاـ بدراسة مسبقة لممكضكع، كبالتالي 

كررتيا محكمة النقض الفرنسية جعمت أحد المؤلفيف يقكؿ:" أف ىذه التي ىذه الحيثية 
مف البدييي أف مسألة الحبس قبؿ المحاكمة تمس بالمكضكع ألنو، بالرغـ مف ك الحجج مقنعة. 

عمى مبررات ال عبلقة ليا بالمكضكع مثؿ الخكؼ مف اليركب  األحيافأنو يؤسس في غالب 
(1)."ابنذاإليفترض دائما كجكد دالئؿ خطيرة عمى  بقاء عميواإلأف  إال

 

و صدر قرار آخر عند دراسة مسألة حياد فإنكفيما يتعمؽ دائما بقاضي الحريات كالحبس 
ىذا القاضي كالذم يسمح بأف يككف قرار الحبس يستكجب" تقدير مدل خطكرة مشاركة المتيـ 

 (2)".إليوفي الكقائع المنسكبة 

 المطمب الثاني
 المتيـ ستجكابإ

جراءات التحقيؽ كالتي بفضميا يتكصؿ إالشفكية في  اتاإلجراءمف أىـ  اإلستجكابيعد 
ف إاستنطاؽ المتيـ ال غير. كيككف إستجكابا إذا كاف األمر يتعمؽ بقاضي التحقيؽ لمحقيقة، 

 اإلتياـجراءات إيعد مف  إذجراءات التحقيؽ إستجكاب طبيعة خاصة تميزه عف غيره مف لئل
 (3)كالدفاع في آف كاحد.

، كقد يؤدم األدلةأف القاضي يستعيف بو لجمع  إالككنو كسيمة دفاع  إلىضافة إاللكف ب
عميو كدليؿ ضده، ليذا تميؿ بعض التشريعات كمنيا  اإلعتماداعتراؼ المتيـ الذم يمكف  إلى

                                                           
1 - Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, op-cit, p.537. 
2- Ibid, p.537. 

 .52كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص. -3
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منع استجكاب المتيـ كال يجبر عمى  إلىكبريطانيا  اإلتيامينجمكسكسكنية ذات النظاـ األالدكؿ 
بمكقفو كمتيـ كلكي ال تستخدـ  ضراراإلإلىالتفكه بمعمكمات في المكضكع خشية أف يؤدم ذلؾ 

 (1)تصريحاتو كدليؿ ضده.
ضماف حقكؽ المتيـ مف جية  إلىكخطكرتو باعتباره ييدؼ  اإلستجكابتظيرجميا أىمية ف

أىـ الضمانات التي قررىا  إلىكخدمة العدالة مف جية أخرل لذا سنتعرض في ىذا المطمب 
 .األكؿتعريفو في الفرع  إلىالمشرع لبلستجكاب في الفرع الثاني بعد التطرؽ 

 الفرع األكؿ
 الستجكابتعريؼ 

مجمكعة مف أسئمة القاضي كأجكبة  اإلستجكاباعتبار  إلىذىب القضاء الفرنسي 
". كما مكاجية المتيـ بأدلة الدعكل كمناقشتو فيياىك"  اإلستجكابالمتيـ. كقرر البعض بأف 

لىاآلخر ذىب البعض  القائمة عمى  األدلة" مناقشة المتيـ تفصيميا في الدالئؿ ك  القكؿ بأنو ا 
 ".  إليونسبة التيمة 

جراءات التحقيؽ إجراء ىاـ مف إالستجكاب" :كأضاؼ الدكتكر أحمد فتحي سركر قائبل
عتراؼ منو اصكؿ فييا عمى حالكقكؼ عمى حقيقة التيمة مف نفس المتيـ كال إلىييدؼ 

جراءات التحقيؽ إجراء مف إمأمكف سبلمة بأنو"  ستاذاألكقد عرفو  (2)يؤيدىا أك دفاع ينفييا".
عمى كجو  إليوبمقتضاه يتثبت المحقؽ مف شخصية المتيـ كيناقشو في التيمة المنسكبة 

 (3)".كنفيا إثباتاالقائمة في الدعكل  األدلةمفصؿ في 
يتضمف عنصريف أساسييف ينيار  اإلستجكابيتضح مما سبؽ أف الرأم أجمع عمى أف 
ليس الحصكؿ عمى اعتراؼ المتيـ  اإلستجكابكيفقد معناه لك تخمؼ أحدىما. فالمقصكد مف 

                                                           
1 - G.STEFANI, G.LEVASSEUR,B.BOULOC, Procedure pénale, 11éme édition, Dalloz, 
1980, p.483. 

 2005/2006، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، ستجكاب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽمسكس، إ رشيدة -2
 .22ص.
.79شناز سراج،مرجع سابؽ، ص. - 3 
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حاطتو عمما بما ا  مف المتيـ ك  األمكرالحقيقة كدقائؽ  إلىالكصكؿ  إلىييدؼ أساسا  إنماحتما 
 يقـك ضده مف دليؿ كما يجرم في التحقيؽ خدمة لمعدالة كاستجابة لمتطمبات الدفاع. 

عف سؤاؿ المشتبو فيو الذم يككف بمعرفة  اإلبتدائيأثناءالتحقيؽ  اإلستجكابكيختمؼ 
ت فيك مجرد سماع أقكاؿ دكف المناقشة اإلستدالالالضبطية القضائية في مرحمة جمع 

 اإلبتدائيفي مرحمة التحقيؽ  اإلستجكابككف المشرع أحاط  األدلةالتفصيمية في التيمة كال في 
 ت.اإلستدالالبضمانات ال تتكفر عمييا مرحمة جمع

قد يتمكف المتيـ مف دفع التيمة عنو فيثبت براءتو ألف ميمة  اإلستجكابفمف خبلؿ 
نماالثبكتية ك  األدلةالمحقؽ ال تنحصر في جمع   اإلقرارمف كاجبو تجميع أدلة النفي أيضا، ف ا 

 إلىضافة إالبتكفر عنصريو. ب إالالذم ال يقـك  اإلستجكابيدخبلف في مفيـك  اإلنكارك 
 القائمة ضده.  األدلةف يتضمف المكاجية بالمناقشة التفصيمية، يجب أ

جرائي ذك إبأنو عمؿ  األخرلجراءات التحقيؽ إعف غيره مف  اإلستجكابكعميو، يتميز 
نمافحسب، ك  اإلتياـفيك ال يبحث عف أدلة  (1)طبيعة مزدكجة ككسيمة دفاع لممتيـ،  إليوينظر  ا 

فيعتبر كاجبا عمى  .كالمتيـ معا اإلتياـجراء أساسي لكؿ مف سمطة إفيك عمى ىذا النحك 
، كما يعتبر حقا لممتيـ باعتباره مف إلثباتاجراءات التحقيؽ لجمع أدلة إالمحقؽ باعتباره مف 

 . (2)جراءات الدفاعإ
 األنظمةالجريمة كما كاف سائدا في  إلثباتجراء إمجرد  اإلستجكاب عتبارإفمف الخطأ 

مف  اإلعتراؼىك الحصكؿ عمى  إليوي الذم يسعى المحقؽ األساسالقديمة حيث كاف الغرض 
ذاألمر المتيـ، لكف في الكقت الحالي، تغير  جانب  إلىالحديثة  ةاإلجرائيأصبحت القكانيف  ا 

 (3)جراء تحقيؽ تعتبره كسيمة دفاع أيضا.إى كاألكلاحتفاظو بصفتو 
قاضي  الفرنسي بالقكألف 3000جكاف  84المادة الثانية مف قانكف  إليوكىذا ما أشارت 

، فالمسألة مسألة تكازف: فقاضي التحقيؽ يبحث في إلثباتاالتحقيؽ يبحث عف أدلة النفي كأدلة 

                                                           
عتراؼ اإل محاضرات في االثبات الجنائي، الجزء الثاني: أدلة االثبات، الكتاب األكؿنصر الديف مركؾ،  -1

 .111، ص.2010الجزائر، ، دار ىكمة، كالمحررات، الطبعة الرابعة
 . 410حسف الجكخدار، مرجع سابؽ، ص. -2

.24رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص.- 3 
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نابو مف جية كمف جية أخرل ينظر في العناصر التي تثبت إذثبات ا  آف كاحد عف المتيـ ك 
 (1)كالخبراء.و يمجأ لخدمات مختمؼ المصالح مف الدرؾ كالشرطة فإنالعكس. كفي سبيؿ ذلؾ، 

الذم لـ يكف محؿ  األكؿستجكاب عند المثكؿ إعمى عدة مراحؿ، فيناؾ  اإلستجكابيتـ 
 األكؿجراء جائز، فغالبا ما يبدأ قاضي التحقيؽ باستجكاب الحضكر إاعتراض الفقياء، فيك 

جراءات التحقيؽ أك أف يككف إجراء لمتحقيؽ، كىذا ال يمنع مف أف يتخذ أثناء إباعتباره أكؿ 
 جراء، كأف يككف المتيـ مجيكؿ اليكية، فيفتح تحقيؽ ضد مجيكؿ.إآخر 

استجكابا حقيقيا ألنو يفقد الركف  األمرفي كاقع  األكؿعند الحضكر  اإلستجكابال يعتبر 
يتضمف شيئا منيا  الأيشترط فيو  إذ،الجكىرم البلـز لذلؾ كىك مناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية

 كال يحؽ لممحقؽ أف يكجو التيمة لممتيـ.
دارم إجراء إلذلؾ اعترض بعض الفقياء عمى التسمية التي أطمقت عميو كاعتبركه مجرد  

قاـ بو قاضي  اإذجراءات التحقيؽ إيعد مف  إذعادم كيستمد صفتو مف السمطة التي تقـك بو، 
قاـ  اذاإلستدالإلجراءات إالتحقيؽ في مكاجية المتيـ بعد تحريؾ الدعكل العمكمية كيعتبر مف 

 بو ضباط الشرطة القضائية في مكاجية المشتبو فيو.

كفي المغة  اآلجاؿفي أقرب  إليوفمف حؽ المتيـ أف يحاط بالتفصيؿ بالتيمة المنسكبة 
بمجرد  اإلببلغكني ليا ككؿ تغيير يطرأ عميو. كيككف ىذا التي يفيميا ككذلؾ بالتكييؼ القان
المثكؿ المتيـ أماـ قاضي التحقيؽ ك  ، الميـ أف يتـ في (2)عند مثكلو أماـ المحكمة لممحاكمة ا 

 .اآلجاؿأقرب 
التأكد مف شخصية  إنمااألدلةليس جمع  األكؿعند المثكؿ  اإلستجكابف اليدؼ مف إ

التي أكجبت عمى قاضي التحقيؽ  ؽ إ جمف  800المتيـ كالتعرؼ عمييا كما جاء في المادة 
 القياـ ب:

                                                           
1  - Catherine SAMET, « la présomption d’innocence et le juge aujourd’hui »,in la 
présomption d’innocence. Essais de la philosophie pénale et de criminologie, revue de 
l’institut de criminologie de Paris, éditions Eska, Paris, 2004, p.130.  
2 - André HUET, Renée KOERING JULIN, op.cit, p.296 ; 

الجزء الثاني، ديكاف      مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم،انظر كذلؾ، أحمد شكقي الشمقاني،  -
ما يمييا.                                                                        ك  226المطبكعات الجامعية، ص.  
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 .إليوحاطتو عمما بالتيمة المنسكبة ا  التأكد مف ىكية المتيـ ك  -
 بالمحامي. اإلستعانةبأقكالو كحقو في  اإلدالءحقو في عدـ  إلىتنبيو المتيـ  -
 (1)خطار قاضي التحقيؽ بكؿ تغيير يطرأ عمى عنكانو.إكجكب  إلىتنبيو المتيـ  -

باستجكاب المتيـ في المكضكع  األكؿعند المثكؿ  اإلستجكاببعد يقـك قاضي التحقيؽ 
كىك  .ليقـك بمناقشتيا اإلتياـجكبة عنيا كمكاجيتو بأدلة األعف طريؽ تكجيو أسئمة كتمقي 

بالجناية كيعتبر  األمرتعمؽ  اإذجراء جكىرم يعمؿ بو كجكبا كلك مرة كاحدة أثناء التحقيؽ إ
 اإذأك  إليونكار المتيـ لمتيمة المكجية إقاضي التحقيؽ في حالة  إليوجكازيا في الجنح، ك يمجأ 

محصكرة  حاالتستغناء عنو في اإلغير أنو يمكف (2)تمسؾ باختيار محامي قبؿ استجكابو.
 كالمتمثمة في:

ظيار بتصريحات مف تمقاء نفسو ككانت كافية إل األكؿأدلى المتيـ عند الحضكر  اإذ -
 الحقيقة.
 كاف المتيـ في حالة فرار. اإذ -

 أصدر قاضي التحقيؽ أمرا بانتفاء كجو الدعكل. اإذ -

جمالي في مسائؿ الجنايات إيجرم قاضي التحقيؽ كجكبا استجكاب  األخيركفي 
براز ا  باب التحقيؽ، كاليدؼ منو ىك تمخيص الكقائع ك  غمؽكجكازيا في مكاد الجنح كذلؾ قبؿ 

جراءات التحقيؽ، كيطرح عمى المتيـ إالتي سبؽ التحصؿ عمييا مف خبلؿ مختمؼ  األدلة
 (3)ضافة في المكضكع.إسؤاؿ أخير عف أم دفاع أك 

لما قد يترتب عميو منآثار عمى حقكؽ المتيـ اعتبر  اإلجراءكنظرا لخطكرة ىذا 
كدقتيا  األسئمةينطكم بذاتو عمى التأثير كقد يدفعو تعدد  إذ(4)كبغيض جراء ممقكتإاإلستجكاب

                                                           

مف ؽ ا ج . 100انظر المادة  - 1 
 .105، مرجع سابؽ، ص.الجزائرم محمد حزيط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية -2
 .108المرجع السابؽ، ص. -3
 .409حسف الجكخدار، مرجع سابؽ، ص. -4
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 اإلستجكابجراء إالمناداة بمنع  إلىأف يقكؿ ما ليس في صالحو، مما دفع ببعض الفقياء  إلى
 (1)في جميع مراحؿ الدعكل.

في مرحمة المحاكمة  اإلستجكابجراء إجانب آخر مف الفقو عدـ الجدكل مف يرل ك  
بقاء عميو في مرحمة التحقيؽ اإلترل  األغمبيةتيا، لكف ك كمما اكتممت لمدعكل عناصر ثب

في البحث عف تكفير الضمانات التي تمكف المتيـ مف  األمر، كبالتالي انحصر اإلبتدائي
كىي ضمانات تكفؿ لو دعـ دفاعو عف قرينة  (2)كحرية الكبلـ األسئمةكما ينبغي عف  اإلجابة
 . (3)براءتو

 الفرع الثاني
 الستجكابضمانات 

، أحاطتو غالبية اإلتياـمف تدعيـ أسس  إليونتيجة لما قد يؤدم  اإلستجكابنظرا لخطكرة 
بأقكاؿ  اإلبداءية التي تحمي المتيـ عند األساسالتشريعات الجنائية بمجمكعة مف الضمانات 

 يذه الضمانات بايجاز في ىذا المقاـ.لفي غير صالحو.سنتطرؽ  

 مف السمطة المختصة بذلؾ الستجكابجراء إ -أكال/
سكاء بالنسبة لسمطة التحقيؽ أك بالنسبة  األىميةعمى درجة كبيرة مف  اإلستجكابف إ

جية  إلىلممتيـ كنظرا لدقتو اىتمت التشريعات الحديثة بشخص القائـ بو، فاشترطت أف يعيد 
محايدة تختص بتحقيؽ الدعكل كىي قضاء التحقيؽ ككنيا جية مستقمة عف باقي الجيات 

                                                           
كقد تأثرت بعض التشريعات بيذا اإلتجاه كمنيا القانكف اإلنجميزم الذم حظر اإلستجكاب ما لـ يقبمو المتيـ خشية  -1

أف يؤدم بو الى القكؿ ما ليس في صالحو. كتأثرت بو جزئيا تشريعات أخرل مثؿ القانكف المصرم ك الميبي كاليمني 
كحظرتو في مرحمة المحاكمة ما لـ يقبمو المتيـ. فيما أجازه  كالبحريني التي أجازت اإلستجكاب في مرحمة التحقيؽ

البعض في مرحمة التحقيؽ كحظره في مرحمة المحاكمة كالقانكف األردني كالفمسطيني كاإلماراتي. لمزيد مف التفصيؿ، 
 .409أنظر حسف الجكخدار، المرجع السابؽ، ص.

لطبعة الثانية عشر، مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب ، اشرح قانكف اإلجراءات الجنائيةمحمكد محمكد مصطفى،  -2
 . 300، ص.1988الجامعي، 

 تقدير العقكبة في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ. -3



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

261 
 

الدعائـ التي تقـك عمييا  كالتحقيؽ كىك أحد اإلتياـليتأكد مبدأ الفصؿ بيف سمطتي  األخرل
 (1)العدالة الجنائية.

 إلىكعدـ ميمو تيتضمف نزاى إذاإلبتدائيف حياد المحقؽ مف أىـ الضمانات في التحقيؽ إ
كاختمفت التشريعات المقارنة (2)بتغاء تحقيؽ العدالة.إكعنايتو ببحث دفاع المتيـ  اإلتياـجانب 

لى الشرطة القضائية، سنادىإالبعض إلى إ، فذىب فيما يخص السمطة المختصة باإلستجكاب
صاص جية التحقيؽ كجية المحاكمة كجانب ثالث قصره عمى تكالبعض اآلخر جعمو مف إخ

سمطة التحقيؽ اإلبتدائي فيما تكسط جانب رابع في األمر فجعمو مف سمطة التحقيؽ اإلبتدائي 
 .(3)كأصؿ كجية المحاكمة إستثناءا

لما بينيما مف  اإلتياـالجزائرم مبدأ الفصؿ بيف كظيفتي التحقيؽ ك  كقد تبنى المشرع
 38تعارض، فككؿ لمنيابة العامة ميمة تحريؾ كمباشرة الدعكل العمكمية كذلؾ بمكجب المادة 

مف  27لقاضي التحقيؽ كذلؾ طبقا لنص المادة  اإلبتدائيأسندت ميمة التحقيؽ ك (4)ؽ إ جمف 
 (5)نفس القانكف.

عمى السمطة المختصة بالتحقيؽ دكف  اإلستجكابجراء إقصر المشرع الجزائرم كبالتالي،
فيي الييئة الكحيدة التي يمكف أف تقـك  غيرىا كقاعدة كتتمثؿ في قاضي التحقيؽ،

دكف غيرىا كال يجكز أف تعيد بو لغيرىا كأف تمنح الحؽ في مباشرتو لضباط الشرطة اإلستجكابب
السالفة الذكر نظرا  (7)ؽ إ ج 3فقرة  828طبقا لممادة  (6)ائيةنابة القضاإلالقضائية عف طريؽ 

                                                           
 .565محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص. -1

.30رشيدة مسكس ،مرجع سابؽ، ص.- 2 
 .405حسف الجكخدار، مرجع سابؽ، ص.  -3

.".العامة الدعكل العمكمية باسـ المجتمع ك تطالب بتطبيؽ القانكف.. تباشر النيابةالتي تنص عمى:"  - 4 
..".تناط بقاضي التحقيؽ اجراءات البحث ك التحرم.جاء فييا:"  - 5 
.112نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 6 

كال يجكز لضباط الشرطة القضائية استجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ كالتي جاء فييا:"  -7
 المدعي المدني" 
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أماـ الضبطية القضائية كالتي غالبا ما تسعى بكؿ الكسائؿ  اإلستجكابلغياب ضمانات 
 (1).لمحصكؿ عمى اعتراؼ المتيـ

 إذؽ إ جمف  سابقا 48ك 47 أف المشرع الجزائرم خرج عف ىذه القاعدة في المادة إال
الجنحة، كفي بالجناية أك لككيؿ الجميكرية في حالة التمبس  اإلستجكابجراء إمنح اختصاص 

أف دكره  في  إال اإلستجكابذلؾ مساس بحقكؽ المتيـ بالرغـ مف السماح لممحامي حضكر 
 .ىذه المرحمة سمبي محض

 3مكرر  228ك  47في المادة  األمرالنيابة العامة بنفسيا كما ىك عميو  حققت اإذف
المساس بحقكؽ المتيـ ألف  إلىكالتحقيؽ مما يؤدم  اإلتياـتككف قد جمعت بيف كظيفتي 

ثبات التيمة عمى الشخص مما يخرؽ حقكؽ الدفاع. فالجمع بيف إالنيابة مف مصمحتيا 
السمطتيف يجعؿ المتيـ أماـ خصـ كمحقؽ في نفس الكقت، كال يمكف لمخصـ أف يككف عادال 

 (2)كييمؿ دفاعو. األخيرتو ألنو يتشدد مع ىذا مما ييدد المتيـ في ضمانا

 الستجكابالمتيـ عند  إرادةسالمة  -ثانيا/
ستقر الفكر القانكني عمى أف لممتيـ حؽ مطمؽ في الدفاع عف نفسو بكؿ الطرؽ إ

قرينة البراءة. فيككف لو الحرية في اختيار طرؽ الدفاع التي يراىا مناسبة كمف ثـ  إلىستنادا إ
أك  اإلنكاربة. كذلؾ لو الحؽ في ذابأقكالو بكؿ حرية، سكاء صادقة أك ك اإلبداءلو الحؽ في 

عناية اإلستجكابالحديثة   ةاإلجرائييعاتشر تال تعطي أراد ذلؾ. ليذا اإذالعدكؿ عف أقكالو فيما بعد 
عما  اإلجابةكراىو عمى إخاصة، فتيتـ بتكفير الضمانات التي تكفؿ لممتيـ حرية الكبلـ دكف 

جباره عمى إرغاـ شخص عمى الكبلـ كلكف مف الصعب إمف السيؿ  إذمف أسئمة.  إليويكجو 
 (3)قكؿ الحقيقة.

                                                           
ىذا ما دفع بالمشرع الى إضفاء حجية نسبية عمى محاضر الضبطية القضائية إذ ال يؤخذ بيا إال عمى سبيؿ  -1

 218ك 216ية المشار إلييا مثبل في المادة مف ؽ ا ج ما عدا بعض الحاالت اإلستثنائ 215اإلستدالؿ طبقا لممادة 
.كىك ما عميو األمر أيضا في القانكف المصرم، انظر في ىذا الشأف محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، 400ك

 .                                                                             430ككذلؾ حاتـ حسف بكار، مرجع سابؽ، ص. 301ص.
.30رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص. - 2 

 .303محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص. -3
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ذك  بأقكالو يجب أف يككف في مأمف مف كؿ تأثير  اإلدالءفضؿ المتيـ التزاـ الصمت أك  اا 
ىدار حرية المتيـ في الدفاع عف نفسو، إإلىأف كؿ تأثير يؤدم  إلىخارجي عميو. ىذا راجع 

التـز  اإذفضبل عف أنو  المتيـ. إرادةعبلكة عمى أف كؿ عنؼ أك تيديد أك كعد أك كعيد يعيب 
جباره عمى الكبلـ ناىيكـ عمى التصريح بالحقيقة. كمف ثـ، فكؿ تأثير إالصمت فمف الصعب 

المترتبة عميو، بؿ أكثر مف  اتراءاإلجبطبلف جميع  إلىرادتو يؤدم إيقع عمى المتيـ يؤثرعمى 
 (1)يعتبر فعبل مجرما معاقب عميو. ذلؾ

المطكؿ.  اإلستجكابفي صكرتو المادية العنؼ ك  اإلكراهساليب التي يتحقؽ بيا األكمف 
التزاـ  إلىكتحميؼ المتيـ اليميف قبؿ استجكابو لدفعو  فيتجسد في التيديدالمعنكم  اإلكراهأما 

 (2)الصدؽ في أقكالو.
 إلىضد المتيـ كالكصكؿ  األدلةجراء لجمع إستجكاب عمى أنو ففي القديـ كاف ينظر لئل

اعترافو بكافة الكسائؿ. لكف نتيجة الجتياد الفبلسفة كرجاؿ القانكف، منع التعذيب في العصر 
، كما نص الدستكر اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفمف  4الحديث كىذا ما أكدت عميو المادة 

 ..."يحظر أم عنؼ بدني أك معنكمعمى:"...  23/3في المادة  8885الجزائرم لسنة 
كأصبحت التشريعات الحديثة تعتبر تعذيب المتيميف جريمة يعاقب عمييا قانكنا كما ىك عميو 

 (3)مف قانكف العقكبات الجزائرم. 353في المادة  األمر
مت كالتجاكب مع سمطة التحقيؽ، أكد القانكف كمف أجؿ المكازنة بيف الحؽ في الص

طالة إكمف بينيا حظر  اإلستجكابكالفقو كالقضاء عمى بعض الضمانات المتصمة بمشركعية 
(4)أمد التحقيؽ عمى نحك يرىؽ المتيـ.

 

كعمؿ مف أعماؿ قاضي التحقيؽ  اإلستجكابكفي ىذا الصدد يطرح الفقو مدل مشركعية 
مف تيمة، مما يترتب عمييا  إليوأطاؿ فترة استجكاب المتيـ كمناقشتو التفصيمية فيما ينسب  اإذ

                                                           

.180إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.432؛ انظركذلؾ: حاتـ حسف بكار، مرجع سابؽ، ص.73.رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص - 2 
جـر ميما كاف كضعو استعمؿ التعذيب أك ارتكب يعاقب باعتباره قاتال كؿ مؽ ع ج عمى:"  262تنص المادة  -3

 أعماال كحشية الرتكاب جنايتو".
.180إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 4 
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المتيـ كيدفعو لمتفكه بأقكاؿ لـ يكف  إرادةبيذه الطريقة يؤثر عمى  اإلستجكابرىاؽ، ألف إمف 
 (1).اإلستجكابرىاؽ الناتج عف طكؿ مدة اإلليتفكه بيا لك ال 

تعذيب المتيـ نفسيا عف طريؽ  إلىو يمتنع عمى المحقؽ المجكء فإنميما يكف مف أمر، 
رأل القاضي أف بكادر التعب بدأت تظير  اإذفلعدة ساعات،  اإلستجكابرىاقو باستمرار مدة إ

 عمى المتيـ، كجب عميو كقؼ التحقيؽ حتى يستعيد قكاه.

الذم  لكف المشكمة التي يمكف مكاجيتيا بيذا الخصكص ىي غياب المعيار الزمني 
الذم ال يمكف  األسئمةفيما يخص عدد  األمرستجكاب المطكؿ، ككذلؾ يتخذ كقاعدة عامة لئل

تجاكزه كالسمطة التقديرية في ذلؾ تعكد لقاضي التحقيؽ كحده الذم يمكف أف يختار الكقت 
 ستجكاب.المناسب لئل

ستجكاب المطكؿ النص عمى استبعاد المجكء لئل إلىىذا ما أدل ببعض التشريعات 
 إذ، اإلستجكابحد تحديد الكقت الذم يتـ خبللو  إلىكالقانكف اليكلندم، كذىب القانكف الفمندم 

تتجاكز مدة  الأالساعة التاسعة مساءا ك  إلىاشترط أف يككف بيف الساعة السادسة صباحا 
 (2)ثني عشر ساعة متتالية.إاإلستجكاب

كالخداع التي تؤثر  اإلكراهستخداـ أساليب إما سبؽ،  إلىضافة إالبحظر الفقو اإلجرائي 
يستكم أف يككف  إذكدرجتو،  اإلكراهبأقكالو كال أىمية لنكع  اإلدالءكحرية المتيـ في  إرادةعمى 

ماديا أك معنكيا مكجيا لشخص المتيـ أك لغيره. كمف صكره تحميؼ المتيـ اليميف أك الكعد 
المعنكم الذم يفسد  اإلكراهكىك ما يعد مف قبيؿ  بمكافأة أك تخفيؼ مسؤكليتو الجنائية

 (3).اإلستجكاب
مباشرة، أم أف تتكافر  اإلعتراؼإلىشرط أف يؤدم التيديد أك الكعد لكي يعتد بو يلكف  

تيديد كلـ يؤدم مباشرة  إلىخضع المتيـ  اإذف، اإلقرارك  اإلكراهعبلقة السببية بيف الكعد أك 
في  إليواإلستنادقراره صحيحا يمكف إكاعتبر  اإلكراهأقر بالجريمة، انقطع عنو ك  اإلعتراؼإلى
 .إلثباتا

                                                           

.386عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.76 -75رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص.ص.  - 2 
.181إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 3 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

265 
 

الظركؼ  إلىالمتيـ بالتيديد لمعيار ذاتي، يمجأ القاضي  إرادةمدل تأثر يخضع ك 
لىة ك اإلجتماعيالشخصية لممتيـ مف جنس كسف كحالتو الصحية ك  درجة تككينو كغيرىا.  ا 

الجزائية لـ يشمؿ أم نص يفيد تحريـ تحميؼ المتيـ اليميف،  اتاإلجراءكالمبلحظ أف قانكف 
غير أف الفقو كالقضاء الفرنسي أجمع عمى اعتبار ىذا المبدأ قاعدة جكىرية، يترتب عمى 

 (1)بيا المساس بحؽ الدفاع كيترتب عميو بطبلف كؿ ما أسفر عميو مف نتائج. اإلخبلؿ
استخدمت سمطة التحقيؽ الكسائؿ العممية التي  اإذباإلستجكابطبلف  إلىكما انتيى الفقو 

المتيـ كالتخدير كجياز كشؼ الكذب أك قياس الضغط أك التنكيـ المغناطيسي  إرادةتؤثر عمى 
 إذكتتنافى كحؽ المتيـ في التعبير عف إرادتو بحرية،  (2)خبلؿ ذلؾ بحؽ المتيـ في الدفاعإل

الكاعية لمشخص كتجعمو عاجزا عف التحكـ في إرادتو  رادةتعمؿ ىذه الكسائؿ عمى تعطيؿ اإل
كىك مف بيف النتائج  بالتصريح بما ال يرغب قكلو كىذا يتعارض مع حؽ المتيـ في الصمت

 (3)المترتبة عف قرينة البراءة كما تمت اإلشارة إليو سابقا.
ظيار الحقيقة كما إإلىأف ىناؾ جانب مف الفقو بدأ يعترؼ بيذه الكسائؿ لمكصكؿ  إال

استعماؿ التخذير مثبل بشرط الحصكؿ  إلىيرل ذلؾ الدكتكر محمد سامي النبراكم الذم دعا 
يجريو طبيب شرعي  إذزمة لو، االعمى مكافقة المتيـ مع الحرص عمى تكفير الضمانات 

سمكب في الجرائـ ألااستعماؿ ىذا ـ كيت اإلجراءبحضكر المحقؽ كالمحامي ليشيدا عمى صحة 
(4).لخطيرة كالجنايات الماسة بأمف الدكلةا

 

الكبلسيكيةكالمعركفة  اإلستجكابف المسألة بسيطة، تكمف في استبداؿ طرؽ أكما قاؿ  
البحث العممي لمحقيقة المادية منيا كالنفسية،  إلىبقساكتيا، كعدـ نجاعتيا بطرؽ حديثة تستند 

 اإلجراـالتقدـ العممي في ميداف عمـ  إليوكتعتمد أساسا عمى المصادر المتنكعة، كما تكصؿ 
 (5)كالعمـك الجنائية التي تتماشى مع عصرىا.

                                                           

.79رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.303؛ محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص.181إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 2 

 .804عبد اهلل محمد احجيمو كجياد ضيؼ اهلل الجازم، مرجع سابؽ، ص. -3
. 82رشيدة مسكس، مرجع سابؽ، ص.- 4 
.84سابؽ، ص.المرجعال - 5 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

266 
 

رادتو فبل مانع مف إكال تؤثر عمى  اإلنسافالكسائؿ العممية التي ال تمس بكرامة ك 
ساليب العممية ال األفبما أف النتائج المتحصؿ عمييا جراء (1)استخداميا كأخذ عينة الدـ مثبل.

 إلىىي مجرد كسيمة تساعد قاضي التحقيؽ في الكصكؿ  إنما إلثباتايعتمد عمييا كحدىا في 
الحقيقة، كبما أنيا تتخذ مع مراعاة الضمانات الضركرية لبلستجكاب كخاصة مكافقة المتيـ 

مف طرؼ  ا ربحا لمكقت كلممجيكدات المادية المبذكلةإلييكحضكر دفاعو، فبل مانع مف المجكء 
 قاضي التحقيؽ كالمتيـ نفسو.

 بمحامي الستعانة/ حؽ المتيـ في -ثالثا
ية لممارسة العدالة، فحضكر األساسبمحامي الضمانة  المتيـ ستعانةاالحؽ في يمثؿ 

كلعدـ استعماؿ  اتاإلجراءالمدافع مع مككمو أثناء التحقيؽ أك المحاكمة فيو ضمانة لسبلمة 
 (2)الجائزة قبؿ المتيـ.الكسائؿ الممنكعة أك غير 

ف استعانة المتيـ بالمحامي ليس مجرد ميزة منحيا لو القانكف أك مجرد مكنة قررىا إ
المشرع حتى يتبعيا متى أراد بؿ ىك حؽ أصيؿ قديـ قدـ العدالة كىك فرع مف فركع أشمؿ 
كأعمى كىك حؽ المتيـ في الدفاع المكرس في دساتير معظـ الدكؿ تماشيا مع النصكص 

أف يتـ منح المتيـ إلىفي معظميا  ةاألخير أشارت ىذه  إذ(3)ةاإلقميميالدكلية العالمية منيا ك 
 .(4)الكقت الكافي كالتسييبلت المناسبة إلعداد دفاعو كاختيارمف يمثمو قانكنيا

لـ  اإذففمكؿ متيـ الحؽ في أف يدافع عف نفسو إما بنفسو أك بكاسطة محاـ مف اختياره. 
بمحاـ، فيجب أف تقـك السمطات  اإلستعانةتكف لديو إمكانيات مالية كافية لدفع تكاليؼ 

 القضائية بتكفيرىا لو مجانا كمما تطمبت العدالة ذلؾ.

                                                           

.181إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.176المرجع السابؽ، ص. - 2 
.160ليندة مبركؾ ، مرجع سابؽ، ص. - 3 

جكب في السر بخبلؼ ما كاف عميو األمر في العصكر الكسطى كما في ظؿ القانكف الفرنسي أيف كاف المتيـ يست -4
بحضكر المحقؽ كالكاتب فقط كيجيب المتيـ دكف كساطة المحامي الذم ال يحضر معو، كبرر ىذا المكقؼ بككف 
لممحامي مصمحة في تضميؿ العدالة، كأنو إذا كاف المتيـ بريئا فبل يحتاج إلى محامي كبقي الكضع عمى ما عميو إلى 

اإلستجكاب كىك المحامي. لمزيد مف التفصيؿ، أنظر، الذم سمح لشخص ثالث حضكر  1897حيف صدكر قانكف 
 .412حسف الجكخدار، مرجع سابؽ، ص.
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كىك ما أكدتو الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة عشر مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 
ـ بجريمة أف يدافع عف نفسو بشخصو أك لكؿ متيالمدنية كالسياسية بالنص عمى أنو " 

بكاسطة محامي مف اختياره، كأف يخطر بحقو  في كجكد مف يدافع عنو، كأف تزكده 
لـ يكف لو مف  اإذالمحكمة حكما، كمما كانت مصمحة العدالة تقتضي ذلؾ، بمحاـ يدافع عنو 

 .جر"األدفع ىذا كاف ال يممؾ الكسائؿ الكافية ل اإذيدافع عنو دكف تحميمو أجرا عمى ذلؾ 
ية لؤلمـ المتحدة بشأف األساسكما أكدت عمى ىذا الحؽ المادة السابعة مف المبادئ  

المقبكض عمييـ أك  األشخاصتكفؿ الحككمات أيضا لجميع دكر المحاميف بالقكؿ أنو " 
بمحاـ فكرا كبأم حاؿ  الستعانةمكانية إالمحتجزيف بتيمة جنائية أك بدكف تيمة جنائية، 

ككذلؾ (1)"خالؿ ميمة ال تزيد عف ثماف كأربعيف ساعة مف كقت القبض عمييـ أك احتجازىـ
لحقكؽ  اإلتفاقية األمريكيةفي المادة السادسة الفقرة الثالثة ك  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربية

الذم  8842ما سنة ككذا المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات المنعقد في رك اإلنسان
بحضكر  إاليجيب  أالخطاره بأف مف حقو إأكصى بأنو قبؿ أف يدلي المتيـ بأقكالو يجب 

 (2)محاميو.
مف الدستكر  848/8المادة  كتستخمص ىذه الضمانة في التشريع الجزائرم مف نص

مضمكف الحؽ في الدفاع كتضيؼ الفقرة الثانية "  الحؽ في الدفاع معترؼ بو":" اإلشارةإلىب
 (3)في القضايا الجزائية".

ينبغي ... :" عمى أنو  800المادة  الجزائية، فقد نصت اتاإلجراءأما بالنسبة لقانكف 
لـ يختر لو محامي عيف  فإفلمقاضي أف يكجو المتيـ بأف لو الحؽ في اختيار محاـ عنو، 

                                                           

ليث كماؿ نصراكيف، مرجع سابؽ. - 1 
.116نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ىامش الصفحة - 2 

اعترؼ بدستكرية ىذا الحؽ في أغمب دكؿ العالـ كنخص بالذكر الكاليات المتحدة األمريكية أيف أكدت المحكمة  -3
العميا االتحادية دستكرية الحؽ في االستعانة بمحامي بمكجب التعديؿ السادس لمدستكر األمريكي، ك أكدت المحكمة 
العميا عمى أف االستعانة بمدافع حؽ أساسي ضركرم لممحاكمة المنصفة... ككذلؾ األمر في فرنسا أيف أكد المجمس 

ؽ، عمى أساس أنو يعتمد عمى المبادئ األساسية التي تعترؼ بيا الدستكرم في مناسبا عديدة القيمة الدستكرية ليذا الح
قكانيف الجميكرية ك التي تحكز قيمة دستكرية بحكـ االشارة إلييا في مقدمة الدستكر باالضافة الى بمداف أخرل عديدة. 

العدد الخامس،  ،مجمة المنتدل القانكنيانظر في ذلؾ شييرة بكلحية، حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي، 
 .91جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.
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مف نفس  804أكجبت المادة  كماطمب منو ذلؾ..."  اإذلو القاضي محامي مف تمقاء نفسو 
ذلؾ قانكنا  إلىبحضكر محاميو أك دعكتو  إالالقانكف عمى قاضي التحقيؽ عدـ سماع المتيـ 

 (1)ما لـ يتنازؿ عف ذلؾ صراحة.
جعؿ المشرع الجزائرم حضكر المحامي ضركريا في مكاد الجنايات كالجنح ما لـ يقرر 

اتجة عف كجكد شاىد في خطر المكت أك الن اإلستعجاؿالقاضي التغاضي عف ذلؾ في أحكاؿ 
 (2).اإلستجكابفي محضر  اإلستعجاؿمع ذكر دكاعي  اإلختفاءمارات عمى كشؾ إكجكد 

بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم سكل بيف المتيـ بجناية أك جنحة أك مخالفة في كجكب 
أف  إالالسالفة الذكر  804أك السماع بمكجب المادة  اإلستجكاباستدعاء المحامي عند 

اعتبرت  504837 34تحت رقـ  33/88/8878المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
ف لـ يطمب ذلؾ بعد إعدـ تعييف محامي لممتيـ في الجنايات مف طرؼ قاضي التحقيؽ 

فقرة  833خطاره بذلؾ ال يعتبر انتياكا لحقكؽ الدفاع. كفي ذلؾ مخالفة صريحة لنص المادة إ
 (3)الدفاع مضمكف في القضايا الجزائية. يي نصت عمى أف الحؽ فمف الدستكر الت 3

خاصة عند المثكؿ (4)أف دكر المحامي في مرحمة التحقيؽ سمبي لمغاية اإلشارةإلىتجدر 
بداء المبلحظة ال أماـ قاضي التحقيؽ كال إبال يمكف لمدفاع التدخؿ ال بطرح سؤاؿ كال  ذاألكإل

عادة ما يؤمر  إذأماـ ككيؿ الجميكرية في حالة التمبس، كفي ذلؾ تعد عمى قرينة البراءة 
 (5)بكضع المتيـ رىف الحبس المؤقت دكف أية مناقشة.

كالدفاع عف المتيـ أكجب القانكف  كتمكينا لممحامي مف المساىمة في كشؼ الحقيقة
 األقؿقبؿ استجكاب المتيـ بأربعة كعشريف ساعة عمى  وتحت تصرف اتاإلجراءكضع ممؼ 
 .ؽ إ ج 804طبقا لممادة 

                                                           
 كىك نفس المكقؼ الذم تبناه المشرع الفرنسي، لمزيد مف التفصيؿ، انظر: -1

Bernard CALLE, op- cit, p. 32 et 33. 
.119رزاقي، مرجع سابؽ، ص. نبيمة - 2 
.     141مرجع سابؽ، ص. شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي، فضيؿ العيش، - 3 

 .432حاتـ حسف بكار، مرجع سابؽ، ص. -4
 سابقا أماـ ككيؿ الجميكريةprésentation إف مرحمة المثكؿ األكؿ أماـ قاضي التحقيؽ ككذلؾ إجراء التقديمة  -5

ؤقت ككأنو ىي منعرج خطير في مرحمة التحقيؽ اذ يتقرر فييا مصير حرية المتيـ كغالبا ما يتخذ إجراء الحبس الم
 مف ؽ ا ج. 123قاعدة كليس استثناء خبلفا لما جاء في المادة 
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عمى الممؼ دكف المتيـ  اإلطبلعكالجدير بالذكر أف المحامي كحده الذم لديو الحؽ في 
كراؽ أك العبث األتفادم فقد بعض  إلىضافة إالكذلؾ حفاظا عمى قاعدة سرية التحقيؽ ب

لممتيـ دراية أكثر بالمستندات التي تقدـ لمتحقيؽ أكثر مف  فإفاألحيانكفي كثير مف (1)،بيا
عمى ممؼ  كذلؾ طبلع المتيـا  األمر بمسائؿ تقنية، مما يستدعي  األمرالدفاع، كمما تعمؽ 

 .اتاإلجراء
المكاثيؽ الدكلية كالدساتير الكضعية أف لممحامي حقيقة دكر فعاؿ  إلىبالرجكع يتضح 
منذ بداية سير الدعكل العمكمية كعمى كؿ المستكيات، فيعتبر بمثابة  اتاإلجراءكميـ في 

. كما يراقب كيراعي جميع الشكميات كالضمانات التي كضعيا القانكف اتاإلجراءالمراقب لكؿ 
 (2)حماية لممجتمع كحماية مصالحو.

كثيرا  إذدةجانب المتيـ ال يخمك مف الفائ إلىكيكشؼ الكاقع العممي أف حضكر المحامي 
أممى قاضي التحقيؽ عمى الكاتب  اإذما يطمب تكضيح السؤاؿ لممتيـ أك تصحيح الجكاب 

 إلىجراءات التحقيؽ قصد الكصكؿ إجراء مف إأم  اتخاذعمى نحك مغاير، كما يمكف لو طمب 
 (3)الحقيقة.

 يمكفأنو ال إالـ المذككرة أعبله، اف كاف يسمح القياـ بالميا  ك القانكف الجزائرم إف 
نقطة قانكنية معينة أماـ جيات النيابة أك التحقيؽ، بؿ أكثر مف  مناقشةأك مف الدفاع المحامي 

ف مف قاضي إذبعد الحصكؿ عمى  إالأراد الدفاع طرح سؤاؿ فمف يتسنى لو ذلؾ  اإذفذلؾ، 
 (4).ؽ إ ج 806التحقيؽ طبقا لممادة 

 األسئمةمكانية تكجيو إؽ إ ج 805كفي المقابؿ منح المشرع لمنيابة العامة بمكجب المادة 
قاضي التحقيؽ. ىذا ما يبيف أف النيابة ليست خصما فحسب  إلىمباشرة لؤلطراؼ دكف الرجكع 

الحديثة لمتشريعات كازنت بيف أطراؼ الخصكمة  تجاىاتاإلبالرغـ مف أف  اممتاز  ابؿ طرف

                                                           
 .230أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص. -1
 .145مرجع سابؽ، ص. شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي، فضيؿ العيش، -2
 .231أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص. -3
ال يجكز لمحامي المتيـ كال لمحامي المدعي المدني أف يتناكؿ الكالـ فيما عدا ""مى:ؽ ا ج ع 107تنص المادة  -4

تكجيو األسئمة بعد أف يصرح قاضي التحقيؽ ليما بذلؾ فإذا رفض قاضي التحقيؽ تضمف نص األسئمة بالمحضر 
 .59-58كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص.أك يرفؽ بو"؛
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" فرانسيسؾ جكابيو"  ستاذاألالفقيو الفرنسي  إليوجميع مراحميا، كىذا ما ذىب الجزائية في 
، كيجب عدـ التقيد بما لـ تتقيد بو اإلبتدائيبالقكؿ بأنو لممحامي الحؽ في مراقبة سير التحقيؽ 

 النيابة. 
 اتاإلجراءمف مجمة  62في المادة  مثبل نصالقانكف التكنسي  فإفأكثر مما سبؽ، 

الجزائية عمى أف لككيؿ الجميكرية أف يحضرعممية استنطاؽ المتيـ، كليس لو الحؽ في الكبلـ 
المشرع التكنسي اعتبر ممثؿ النيابة العامة مجرد طرؼ  فإفالتحقيقكبذلؾ  قاضيف مف إذب إال

 (1)كخصـ عادم في القضية.
جنائية، ذلؾ أف ف الدستكر الجزائرم أقر حقيقة حؽ الدفاع كنتيجة لمبدأ الحماية الإ

عتناء بقرينة البراءة التي تتأثر كتضعؼ قكتيا بضعؼ الدفاع اإليتمثؿ في  ةاألخير جكىر ىذه 
يبقى عمى المشرع أف يعمؿ أكثر لتفادم ما مف شأنو المساس لكف ، اإلتياـفي مكاجية جية 

 (2)بقرينة البراءة.
كثيرة كمتعددة أماـ قاضي التحقيؽ بخبلؼ  اإلستجكابيرل البعض أف ضمانات 

الضبطية القضائية كذلؾ بعدـ الضغط عمى المتيـ كحضكر المحامي كتمكينو مف استنساخ 
 إلخ.الممؼ...
لـ يحقؽ  اإلستجكابفضيؿ العيش يرل أف  ستاذاألكمنيـ  اآلخرأف البعض  إال

ه عند اتخاذبالحبس المؤقت قد تـ  األمرالخطير كىك  اإلجراءية طالما أف األساسالضمانات 
ثباتاجراء شكمي ما داـ قضاة التحقيؽ يحققكف سمبا كال نفيا ك إ، كعميو فيك األكؿالحضكر   ا 

يقـك قاضي التحقيؽ كفقا التي جاء فييا:"  ؽ إ جمف  57كايجابا حسب مفيـك المادة 
الحقيقة، بالتحرم جراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية لمكشؼ عف إجميع  اتخاذلمقانكف، ب
 ".كأدلة النفي التياـعف أدلة 
سيبلحظ أنو  اإلستجكابمف يتمعف في أعماؿ قاضي التحقيؽ كخاصة  ويرل أن كما
كفي  اإلدانةاليدؼ الكحيد منو ىك محاكلة الحصكؿ عمى دليؿ  إذجراء سمبي لممتيـ ا  كسيمة ك 

                                                           

.147-146مرجع سابؽ، ص.ص.  شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي، فضيؿ العيش، - 1 
 .99شييرة بكلحية، مرجع سابؽ، ص. -2
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(1)السالؼ الذكر 57ذلؾ مخالفة صريحة لنص المادة 
في غالبية الدكؿ  األمركىك ما عميو  

 (2)التي تأخذ بنظاـ قاضي التحقيؽ.

ما أسماه الفقو  إعتمد المشرع الفرنسي فإفكنظرا لخطكرة إجراء الحبس المؤقت، 
رأل قاضي التحقيؽ ضركرة حبس المتيـ مؤقتا يرسؿ  اإذف، باستجكاب خاص بالحبس المؤقت

ذالممؼ إلى قاضي الحريات كالحبس الذم يستدعي المتيـ مرفؽ بدفاعيك  رأل ضركرة حبسو  اا 
 (3)مؤقتا يخطره بذلؾ كيعممو بعدـ القياـ بحبسو إال بعد مرافعة كجاىية.

ف أ إذ(4)القكاعد العامة في البطبلف إلىيخضع في مدل صحتو  اإلستجكابجراء إف إ
قد  األخيرأف ىذا  إالبطبلنو،  إلىسيؤدم  اقانكن لو ت المقررةاعدـ مراعاة الشركط كالضمان

 .يككف مف النظاـ العاـ كما يمكف أف يككف لمصمحة الخصـك
كاف غير ذلؾ  اإذبقكاعد جكىرية، أما  األمرتعمؽ  اإذبطبلنا مطمقا  اإلستجكابفيبطؿ 

ثارتو مف تمقاء نفسيا. كما يسقط الحؽ إفيككف باطبل بطبلنا نسبيا كال يمكف بالتالي لممحكمة 
بطبلف كؿ ما  اإلستجكابفي التمسؾ بو بالتنازؿ عنيصراحة أك ضمنا.كيترتب عمى بطبلف 

اعيا عادتو مر إبالباطؿ  اإلجراءيترتب عميو مف آثار. لكف يمكف لقاضي التحقيؽ تصكيب ىذا 
 (5)المقررة في القانكف. اتاإلجراءفي ذلؾ الشركط ك 

 لثالثالمطمب ا
 بالغ المكقكؼ بأسباب الكقؼإ

مف حؽ المقبكض عميو أف يعمـ بأسباب القبض عميو، كذلؾ حتى يككف قادرا عمى  
يكف  . كلفلقبض عميواسبابأكاف يعتقد بعدـ كفاية  اإذعنو  اإلفراجعداد دفاعو، كيطالب بإ

ما لـ يكف لممتيـ الحؽ في أف يعمـ بكؿ ما يتعمؽ بو في الدعكل، كبدكف ىذه  الاالدفاع فع
                                                           

.139مرجع سابؽ، ص.شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي،  فضيؿ العيش، - 1 
2- Jacques DELGA, Manuel de l’innocent, de l’atteinte à la présomption d’innocence, 
Editions Eska, 2008, p.93 et suivantes. 

 .62كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص. -3
 .259بمعميات ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص. -4
 .569محمد زكي أبك عامر، اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص. -5
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يرتبط  إليوالمعرفة يصبح حؽ الدفاع مشكبا بالغمكض.كما أف عمـ المتيـ بالتيمة المسندة 
كقد جاء النص عمى ىذا الحؽ في (1)ىا كمف ثـ سبلمة المحاكمة.ذاكنف اتاإلجراءبصحة 
كما أكدتو معظـ التشريعات  بتبياف مضمكنو ككيفيتو اإلنسافكاتفاقيات حقكؽ  إعبلناتمعظـ 

. إف سبؿ تبميغ المتيـ بالتيـ المنسكبة إليو (األكؿ)الفرع  الداخمية بما في ذلؾ القانكف الجزائرم
 ؟اعتبار اإلستجكاب كسيمة لئلحاطة بالتيمةمتعددة، لكف السؤاؿ المطركح يتمثؿ في مدل 

 الفرع الثاني(. )

 الفرع األكؿ
 مضمكف التبميغ

الدكلية لحماية الحقكؽ المدنية  اإلتفاقيةمف  8/3المادة  عمى ىذا الحؽ جاء النص
ببلغ أم شخص يتـ تكقيفو بأسباب ىذا التكقيؼ لدل كقكعو، كما إكالسياسية بقكليا:" يتكجب 

:" أف/أ التي نصت عمى 83/2المادة  إلىضافة إال".بإليوببلغو سريعا بأية تيمة تكجو إيتكجب 
لكؿ متيـ بجريمة أف يتمتع أثناء النظر في قضيتو، كعمى قدـ المساكاة التامة بالضمانات 

عالمو سريعا كبالتفصيؿ، كفي لغة يفيميا بطبيعة التيمة إالتالية كحد أدنى أف يتـ 
 (2).كأسبابيا" إليوالمكجية 

التي جاء فييا: "  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةمف  4/3كما أكدت ىذا المبدأ المادة 
التي قبض عميو مف أجميا  األسبابب -بمغة يفيميا –كؿ مف يمقى القبض عميو يخطر فكرا

لكؿ شخص يتيـ في "أف" اإلتفاقية/أ مف نفس 5/2". كقد جاء في المادة إليوكالتيـ المكجية 
بطبيعة  -بمغة يفيميا كبالتفصيؿ –اخطاره فكرا  -تية كحد أدنى: أاآلجريمة، الحقكؽ 

 . "المكجو ضده كسببو التياـ

                                                           
 .99شييرة بكلحية، مرجع سابؽ، ص. -1
 .43يكسؼ دالندة، مرجع سابؽ، ص. -2
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كالتي جاء  6/3في المادة  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األمريكيةاإلتجاىفي نفس ذىبت ك 
خطاره فكرا بالتيمة أك إبالغ أم شخص يتـ تكقيفو بأسباب التكقيؼ، كيجب إيجب بيا" 

 (1)."إليوالتيـ المكجية 
كالشعكب، لـ يتضمف أم نص صريح يضمف الحؽ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيأما الميثاؽ 

ة أف اإلفريقي. في حيف ارتأت المجنة إليوعبلـ الشخص بالتيـ الجنائية المكجية إفي أف يتـ 
 (2)".ـإلييعالميـ سريعا بأم تيـ تكجو إ" يجب الذيف يعتقمكف  األشخاص

 اإذففي أف يككف التبميغ  بمغة يفيميا المقبكض عميو،  عبلناتاإلتتفؽ ىذه المكاثيؽ ك 
كاف ال يفيـ أك ال يتكمـ المغة المستعممة في بمد التحقيؽ، فمف حقو أف يزكد بمترجـ، كال 

 (3)شكبل معينا فيمكف أف يككف شفاىة أك كتابة. اإلببلغيشترط في 
عددا مف جرائـ السرقة عمى أشخاص متعدديف أمكف لمقاضي ذكر  ـتيمارتكب ال اإذف

عدد الجرائـ التي ارتكبيا المتيـ مع تحديد المجني عمييـ حتى لك كاف ليا نفس الكصؼ كال 
ة عمييا ألف الفعؿ ال يكتسب في يكتفي المحقؽ بذكر الكصؼ القانكني لمجريمة كالمكاد المطبق

بعد ختاـ  إالنيائية كال يطبؽ عميو نص تشريعي محدد بصفة دقيقة بصفة  تكييفوالبداية 
 .التحقيؽ

الكقائع  إلىضافة إالكعمى الرغـ مف ذلؾ يستحسف ذكر الكصؼ القانكني لمجريمة ب
ذ.ك اإلجراءغفالو ال يعيب ا  ك  فيجب  األكؿستجكاب الحضكر إظيرت كقائع جديدة بعد انتياء  اا 
التكميمي كىنا يمتـز قاضي التحقيؽ  اإلتياـعبلنيا لممتيـ. كيجرم استجكاب آخر بالنسبة ليذا إ

بأف ينبيو بأف لو الحرية في أف ال يدلي بأقكالو بشأنيا. كما أنو مف الجائز أف يصدر المحقؽ 
 (4)قائما. األخيراإلتيام فيظؿ األكؿاإلتيامقرارا بأال كجو لممتابعة بالنسبة لمكضكع 
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ف سبؿ العمـ بالتيمة عديدة منيا ماىك شخصي كحضكر المتيـ كالمكاجية إ
عمى ممؼ الدعكل كمنيا ما ىك  اإلطبلعخطار ك إالكمنيا ما ىك مكضكعي ك اإلستجكابك 

 (1)خميط بيف الشخصي كالمكضكعي كتنبيو المتيـ بتعديؿ أك تغيير الكصؼ القانكني لمتيمة.

أكدت المحكمة الجنائية الدكلية عمى حؽ المتيـ في أف يخبر كبشكؿ فعاؿ عف التيـ  كقد
كاعتبرتو مف الضمانات الدنيا لممحاكمة العادلة التي يجب أف تحتـر حتى في  إليوالمنسكبة 

 (2)الطكارئ. حاالت
 83 ، ينطبؽ الحؽ في التبميغ بمقتضى المادةاإلنسافالمجنة المعنية بحقكؽ  إلىكاستنادا 

عمى جميع القضايا التي تكجو فييا تيـ جنائية بما في ذلؾ القضايا المتعمقة ()ا("2)
كعبارة " سريعا " تقتضي أف تقدـ المعمكمات عمى  الحتجازالذيف ىـ ليسكا قيد  األشخاصب

 (3).النحك المكصكؼ في أقرب كقت تقـك فيو السمطة المختصة بتكجيو التيـ ألكؿ مرة"
 إليوحؽ المتيـ في أف يحاط عمما بالتيـ المنسكبة  فإففيما يخص التشريع الجزائرم ك 

في ىذه المرحمة بحيث يتعيف عمى قاضي التحقيؽ  ،كحؽ اإلستعانة بمحامي ،اآلخريتكلد ىك 
 .ؽ إ ج 800كفؽ المادة  إليوأف يحيطو عمما بصراحة عف كؿ كاقعة منسكبة 

تفرض عمى  ؽ إ ج368كيستمر ىذا الحؽ قائما في مرحمة المحاكمة حيث أف المادة   
ذك  اإلحالةرئيس الجمسة أف يتأكد مف أف المتيـ تمقى تبميغا بقرار  لـ يبمغ فعميو أف يسمـ لو  اا 

بيذا عتراؼ إلباعبلف كاضح إكفي ىذا  إليو،نسخة مف ىذا القرار الذم يشمؿ التيـ المنسكبة 
 (4).الحؽ

 الفرع الثاني
 التياـحاطة بكسيمة لإل الستجكابحدكد اعتبار 

ذك طبيعة مزدكجة ككنو  إلثباتاجراءات إكما سبؽ ذكره مف  اإلستجكابيعتبر 
بكاسطتو  إذجراءات الدفاع مف جية أخرل، إجراءات التحقيؽ مف جية كاعتباره مف إمف 
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كسائر أدلتيا عمى نحك تفصيمي كذلؾ ما  إليوعبلـ المتيـ بجكانب التيمة المنسكبة إيتـ 
مف شأنو تمكيف المتيـ مف تفنيدىا دفاعا عف نفسو كتحقيقا لضمانات المحاكمة 

ذك (1)العادلة.  إلىكاف القاضي الجنائي حرا في تككيف عقيدتو فميس مف السيؿ التكصؿ  اا 
 كما يدعمو مف أدلة. إليوالمكجو  اإلتياـذلؾ دكف سماع المتيـ كرده عمى 

 اإلجرائيبعدة طرؽ نص عمييا المشرع  إليوتبميغ المتيـ بالتيمة المنسكبة يتم
كتأكيدا عمى  .ؽ إ جمف  441ك 440ك 439ك 271ك 268الجزائرم بمكجب المكاد 

أف اتاإلجراءكاف ثابتا مف ممؼ  اإذأف:" إلىحدل قراراتيا إذلؾ، ذىبت المحكمة العميا في 
المساس  إلىمما أدل  إليورؾ التيمة الجديدة المكجية الدفاع... لـ يتمكف مف الكممة لتدا

 (2)بحقكؽ الدفاع كىك ما ال يجكز قانكنا..."
عمى سمطة رئيس  328ك 327ؼ نص في المادتيف  إأف ؽ  اإلشارةإلىكتجدر 

تاحة الفرصة أماـ المتيـ لمناقشة إالذم يتعيف معو  األمرالمحكمة في استجكاب المتيـ 
 عف طريؽ السماح باستجكابو.ما يحتكيو ىذا الممؼ 
ؼ ال تجيز  إمف ؽ  227المادة  فإفكسيمة لمدفاع،  اإلستجكابكتبعا العتبار 

بعد مضي خمسة أياـ مف تاريخ استجكاب  إالالبدئ في المرافعات أماـ محكمة الجنايات 
عداد دفاعو ما لـ يتنازؿ عف ىذا الحؽ صراحة، كذلؾ تحت طائمة إالمتيـ لتمكينو مف 

فقد نص عمى أنو ال يجكز استجكاب المتيـ مف  ماإلنجميز الحكـ. أما القانكف  بطبلف
المكجو لو كتفنيدا ألدلتو  اإلتياـطرؼ القاضي ما لـ يرغب في الكبلـ تمقائيا، ردا عمى 

 (3)كتبيانا لظركفو.
فقد في القانكف الجزائرم اإلجراءغفاؿ ىذا إالجزاء المترتب عمى  كفيما يخص

التي نصت عمى كجكب الحكـ بالبطبلف عند  ؽ إ ج 157أكرده المشرع في نص المادة 
 إلزاـمف نفس القانكف، كالمتضمنة  100عدـ مراعاة القكاعد المنصكص عمييا في المادة 

ات القائمة ضده كىك ذات الحكـ الكارد اإلتيامعبلف المتيـ صراحة بإقاضي التحقيؽ ب
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 اتاإلجراءكحده، بؿ يؤثر عمى كؿ  اإلجراءا ال يعيب ؽ ا ؼ كىذ 170في المادة 
أثناء  أمامو يذا الحؽ عند مثكلو أكؿ مرةلالتالية لو. فقاضي التحقيؽ ممـز بتنبيو المتيـ 

 (1).األكؿاإلستجكاب
عادلة الممحاكمة لة األكيدحؽ عمـ المتيـ بالتيمة المكجية لو مف الضمانات يعد 

لبياف الكقائع مكضكع  اإلحالةالعميا ضركرة تضمف قرار  كفي ىذا المعنى اعتبرت المحكمة
الككصفيا القانكني ك  اإلتياـ  اتاإلجراءاعتبر المشرع ىذه البيانات مف  إذكاف باطبل  ا 

 (2)الجكىرية كمف النظاـ العاـ كرتب جزاء البطبلف عمى مخالفتيا.

 
 المبحث الثاني

 الضمانات المستمدة مف الشركط المكضكعيةمراعاة  
فرض المشرع عدة قيكد مكضكعية عمى الحبس المؤقت كىي في ذاتيا ضمانات 

 بو. كمف ىذه الضمانات ما يتعمؽ األمريجب تكافرىا حتى يجكز لمجيات المختصة 
بضركرة تحديد كمنيا ما يتعمؽ  بنكع الجرائـ التي تستكجب إجراء الحبس المؤقتكمدتو

 إلىنقاط مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث . كسكؼ نتناكؿ ىذه الكجكب تسبيبوككذا  مدتو.
الجرائـ التي تبرر األمر بالحبس لكجكب تحديد  األكؿثبلثة مطالب لنخصص المطمب 

كأخيرا نخصص المطمب تحديد مدة الحبس المؤقت كالمطمب الثاني لضركرة المؤقت 
 .ىذا األمر الذم يعد مف أخطر اإلجراءات الماسة بحرية الفردلكجكب تسبيب الثالث 

 األكؿ لمطمبا
 بالحبس المؤقت األمركجكب تحديد الجرائـ التي تبرر 

نظرا لخطكرة الحبس المؤقت عمى الحقكؽ كالحريات الفردية، فقد اتفقت التشريعات 
نماطبلقو في جميع أنكاع الجرائـ، ك إالجنائية عمى عدـ  تقييده بحيث ال يمجأ  إلىاتجيت  ا 
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بصدد ما يستحؽ منيا، فحضرتو في المخالفات كالجنح المعاقب عمييا بالغرامة  إالإليي
في الجرائـ الجسيمة  اإلجراءجازة ىذا إالتشريعات عمى معظـ فقط. كفي المقابؿ، عممت 

 ةاألخير بالجنايات كالجنح المعاقب عمييا بالحبس مع اختبلفيا في ىذه  األمركيتعمؽ 
بالحبس  األمرلحبس المقررة ليا كالذم يجكز كفقا لو لعقكبة ا األدنىبالنسبة لمحد 

المؤقت مف عدمو كذلؾ تبعا لمسياسة التي ينتيجيا كؿ مشرع مف حيث مدل احترامو 
كمحافظتو عمى الحرية الفردية كمبدأ قرينة البراءة مف جية كضركرة حبس المتيـ مؤقتا 

 (1)مف جية أخرل.
الجزائية المختمفة أف بعضيا قد اتخذ مف جسامة  ةاإلجرائي األنظمةباستقراء  يتضح

كالبعض يأخذ مف طبيعة  ،العقكبة أساسا لتحديد الجرائـ التي يجكز فييا الحبس المؤقت
حدد أنكاع مف الجرائـ كجعؿ الحبس  اآلخرالجريمة المرتكبة أساسا لذلؾ كالبعض 

 المؤقت فييا كجكبي.
ـ ذات العقكبة الجسيمة كتتخذ فمعيار جسامة العقكبة يقـك عمى حصر الجرائ

ذحد معيف جاز حبس المتيـ ك  إلىكصمت العقكبة  اإذفكمعيار لجكاز الحبس المؤقت،   اا 
يقـك عمى فكرة و فإن.أما معيار طبيعة الجريمةمؤقتايقمت عف ىذا الحد ال يجكز حبس

أف ىناؾ فئة مف لكف ىذا غير كافي إذ (، األكؿ)الفرع (2)تحديد نكع الجريمة المرتكبة
 )الفرع الثاني(.تطرح إشكاال بالنسبة لؤلمر بيذا اإلجراءالجرائـ 

 الفرع األكؿ
 الجرائـ محؿ الحبس المؤقت

بالحبس  األمرمجرائـ التي يجكز فييا بالنسبة لجسامة الاشتراط حد أدنى مف  يجب
عمى أنو يجكز الحبس المؤقت في الجنايات كفي  المشرع اإلجرائي كأف  ينص ،المؤقت

ثابت كمعركؼ  إقامةلـ يكف لممتيـ محؿ  فإف،الجنح التي يعاقب عمييا ألكثر مف عاـ
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جاز الحبس المؤقت في الجرائـ التي يعاقب عمييا بالحبس لمدة أكثر مف ستة أشير. 
نشر التي تقع كجرائـ ال األحداثال يجكز الحبس المؤقت في جرائـ  األحكاؿكفي كؿ 

 بكاسطة الصحؼ أك غيرىا مف طرؽ النشر. 
حتياطيا عف جرائـ ذات درجة دنيا إيبلحظ أف التشريع المصرم يجيز حبس المتيـ 

مف الخطكرة بالنظر لمقدار العقكبة المقررة ليا حيث يجكز الحبس المؤقت عف جرائـ 
مؤقت حتى في أشير كيجكز الحبس ال 2يكفي أف يككف معاقب عمييا بالحبس لمدة 

 إقامةلـ يكف لممتيـ محؿ  اإذأشير  2الجرائـ التي يعاقب عمييا بالحبس كلك ألقؿ مف 
 معركؼ. ك ثابت 

بشأف الجرائـ التي ال تقؿ  إالالتشريع الفرنسي الحبس المؤقت  زيال يج بينما
أف بعض التشريعات العربية  كيبلحظ .(1)العقكبة المقررة ليا عف الحبس ثبلث سنكات

تشترط في الجرائـ التي يجكز فييا الحبس المؤقت حدا أدنى مف الجسامة مثبل في 
القانكف المبناني يشترط أف تككف العقكبة المقررة ليذه الجرائـ أكثر مف سنة كفي التشريع 

 (2)أكثر مف عاميف.بي أف يككف معاقبا عمييا األردن
حدد الجرائـ التي يجكز فييا الحبس عند تكافر نية تدؿ أما القانكف األلماني فقد 

عمى كقكع جريمة القتؿ العمدم أك الضرب المفضي إلى الكفاة أك إبادة الجنس البشرم 
 (3)أك الجنايات المتعمقة باستعماؿ المفرقعات كتعرض الحياة كالسبلمة العضكية لمخطر.

صدار مذكرة إلتحقيؽ ال يجكز لقاضي اعمى:"  ؽ إ جمف  887/8المادة  تنصك 
ذبعد استجكاب المتيـ ك  إالالتربية  إعادةيداع بمؤسسة إ كانت الجريمة معاقب عمييا  اا 

ال يمكف لقاضي  بالتالي،"،بعقكبة جنحة بالحبس أك بأية عقكبة أخرل أشد جسامة
في مكاد الجنايات عمكما كالجنح المعاقب عمييا  إالالتحقيؽ أف يأمر بالحبس المؤقت 

بالنسبة لممخالفات  األمربالحبس كبذلؾ تستبعد الجنح التي عقكبتيا الغرامة فقط ككذلؾ 
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. ؽ إ ج 834ك 833بشأنيا، تطبيقا لنصكص المكاد  اإليداعصدار أمر إال يمكف  إذ
بالحبس المؤقت في التشريع الجزائرم عمى نكع  األمرتتكقؼ سمطة قاضي التحقيؽ في ف

 (1)الجريمة كجسامتيا كبما يقرره القانكف ليا مف عقكبة.
بمكجب التعديؿ األخير لقانكف اإلجراءات الجزائية حدد المشرع الجزائرم الحد ك 

األدنى لمعقكبة التي تستكجب اتخاذ أمر الحبس المؤقت بجعميا أكثر مف ثبلث سنكات 
كعميو سنتناكؿ بالدراسة الحبس المؤقت في .833الحاالت الكاردة في المادة  إال استثناء

 .الجنايات باعتبارىا عمى رأس ىـر الجسامة ثـ في الجنح
 أكال / الحبس المؤقت في الجنايات

حرصت غالبية التشريعات الجنائية عمى  ،بقرينة البراءةىذا اإلجراء  نظرا لمساس
بتدائية في الجنايات كذلؾ بغض النظر عف العقكبة المقررة إضركرة حصره بصفة 

ليانظرا لجسامة ىذه الجرائـ كتأثيرىا الكبير في نفس المجني عميو كأىمو ناىيكـ عف 
استنكار الرأم العاـ في المجتمعات المختمفة. كالعبرة باعتبار الفعؿ جناية يككف بالعقكبة 

 يار تقسيـ الجرائـ.المقررة قانكنا لمجريمة عمى أساس أنيا مع
أك السجف  اإلعداـفالجناية في التشريع الجزائرم ىي التي قرر ليا المشرع عقكبة 

كسمطة التحقيؽ ىي .ع ج ؽمف  36ك 4المؤبد أك السجف المؤقت طبقا لنص المادة 
التي تعطي التكييؼ المناسب لؤلفعاؿ محؿ المتابعة كذلؾ مف خبلؿ تقدير عناصر 

مب ذلؾ الفيـ الصحيح لمكاقعة القانكنية محؿ التحقيؽ لمكصكؿ الدعكل كظركفيا كيتط
أمر الحبس المؤقت  اتخاذالنص القانكني الكاجب التطبيؽ عمييا كمف ثـ التصريح ب إلى

 (2).مف دكنو
ف تغير ا  كالجدير بالذكر أف أمر الحبس المؤقت يبقى قائما كصحيحا حتى ك 

جنحةمثبل متى تكفرت شركط الحبس المؤقت  إلىالكصؼ القانكني لمجريمة مف جناية 
بطبيعة الحاؿ عمى أساس أف محكمة المكضكع ليست ممزمة بالتقيد بالتكييؼ الذم قامت 

                                                           
 .413عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. -1
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بو سمطات التحقيؽ ككف ىذا الكصؼ ليس نيائيا بطبيعتو كال يكجد ما يمنع المحكمة مف 
 تغييره .
يد الحبس المؤقت أف الجية المختصة بتمد إلىفي ىذا المقاـ  يجب اإلشارةلكن

يجب أف تتقيد بطبيعة الجريمة المراد حبس المتيـ مف أجميا فيما يخص المدة التي 
 (1)في المؤسسة العقابية. األخيرسيقضييا ىذا 

 ثانيا/ الحبس المؤقت في مكاد الجنح
أنو  إاللمحبس المؤقت  ةاإلستثنائيأف المشرع الجزائرم أقر الطبيعة  مف عمى الرغـ

في جميع الجرائـ التي تعد جنحا اإلجراءىذا  اتخاذأطمؽ سمطة قاضي التحقيؽ في 
كالمعاقب عمييا بالحبس ميما كانت مدتو كذلؾ مف خبلؿ عدـ تطمبو لحد أدنى لعقكبة 

كىذا ما يستخمص  األخيراإلجراءمثؿ ىذا  تخاذإالحبس المقررة ليا كالذم يجكز كفقا لو 
 سابقا.(2)ؽ إ جمف  833مف خبلؿ نص المادة 

بأف  3084كنظرا لككف ىذه الكضعية غير سكية تدخؿ المشرع الجزائرم بمكجب تعديؿ 
التي جاء فييا أنو ال يجكز في مكاد الجنح أف يحبس المتيـ  مف ؽ إ ج  833عدؿ نص المادة 

المقيـ بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كاف الحد األقصى لمعقكبة المقررة في القانكف ىك الحبس لمدة 
إال إذا نتج عف الجريمة كفاة شخص أك إخبلؿ ظاىر بالنظـا تساكم أك تقؿ عف ثبلث سنكات 

عمى  ؽ إ جمف  8-832المشرع الفرنسي في المادة  نص عميو كىك ذات الحكـ تقريبا الذمالعاـ.
كاف المتيـ يكاجو عقكبة الحبس مدة تساكم أك  إال إذاأف الحبس المؤقت غير جائز في الجنح 

 (3)تزيد عف ثبلث سنكات حتى كلك كانت الجريمة متمبسا بيا.

                                                           

.70نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
مكاد الجنح، إذا كاف الحد األقصى لمعقكبة المقررة في ال يجكز في مف ؽ ا ج :" 124جاء في نص المادة  -2

القانكف ىك الحبس أقؿ مف سنتيف أك يساكييما، أ، يحبس المتيـ المستكطف بالجزائر حبسا إحتياطيا أكثر مف 
عشريف يكما منذ مثكلو أكؿ مرة أماـ قاضي التحقيؽ، إذا لـ يكف قد حكـ عميو مف أجؿ جناية أك بعقكبة الحبس 

 ر مف ثالثة أشير بغير إيقاؼ التنفيذ الرتكابو جنحة مف جنح القانكف العاـ".مدة أكث
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 الفرع الثاني
 الحبس المؤقتبالشكاالت المتعمقة 

بعض المشاكؿ القانكنية مف الناحية التطبيقية، تستكجب إيجاد الحبس المؤقت يثير 
حمكؿ ليا كمف أىـ ىذه اإلشكاالت يمكف ذكر: جرائـ الصحافة، حالة الشركع في 

 الجريمة، التعدد المعنكم كالجرائـ المعمقة عمى الشككل كالقيد كالطمب.
 (1):جرائـ الصحافة -أكال/

ية التي نصت عمييا غالبية األساسنظرا لككف حرية الرأم كالتعبير حقا مف الحقكؽ 
 اإلدالءيمانا مف المشرع الجزائرم بضركرة تدعيـ حرية الصحفييف في ا  دساتير العالـ، ك 

تتضمف تحريضا  الأجراء الحبس المؤقت بشرط إبآرائيـ، فقد استثنى جرائـ الصحافة مف 
 (2)عبلـ.اإلمف قانكف  76ة كفقا لنص المادة عمى ارتكاب جناية أك جنح

 الحبس المؤقت في حالة الشركع: -ثانيا/
التي ترمي  األفعاؿيعرؼ الشركع عمى أنو الحالة التي يبدأ فييا بتنفيذ الفعؿ أك 

تماميا ظركؼ خارجة عف إارتكاب الجريمة، لكف يحكؿ بينو كبيف تحققيا أك  إلىمباشرة 
المتيـ جنحة كذلؾ  إلىكانت الجريمة المسندة  اإذشكاؿ الحبس المؤقت إيطرحرادتو. ك إ

عمكما في غالبية التشريعات (3)عمى أساس أف الشركع في الجنايات معاقب عميو
كىذا النكع مف الجرائـ جائز فيو الحبس المؤقت بصفة مطمقة مف دكف مراعاة  .الجنائية

                                                           
إف جنح الصحافة تنتج عف إخبلؿ الصحفي بإحدل إلتزاماتو المتعمقة بالصدؽ كالمكضكعية كالنزاىة كىي ثبلثة  -1

التضميؿ كجرائـ التحريض. كلكي يتفادل الصحفي أية متابعة أنكاع: جرائـ ماسة باعتبار األشخاص كجرائـ اإلفشاء ك 
لممزيد مف الفصيؿ، أنظر كؿ مف : . يجب أف يمتـز الصدؽ كالمكضكعية كاحتراـ مبادئ المجتمع كالكرامة اإلنسانية

 كما يمييا، ككذلؾ: 155جماؿ الديف العطيفي، مرجع سابؽ، ص. 

Jean RIVERO, les libertés publiques, principes des principales libertés, PUF, 
p.248 et suivantes. 

 .76نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص  -2
مف قانكف العقكبات الجزائرم. 31ك  30انظر نص المادة  - 3 
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المقررة ليا، أما المخالفات فبل شركع فييا كما أف الحبس المؤقت غير جائز  العقكبة
 فييا. لكف بالنسبة لمجنح ، فمكي يتخذ أمر الحبس المؤقت يجب تكافر شرطيف:

يعاقب عمى الشركع في الجنحة كذلؾ  -ابتداء-ضركرة كجكد نص خاص -/8
 ستثني بنص خاص.إما  إالعمى اعتبار أنو ال عقاب عمى الشركع عند ارتكاب جنحة 

 األدنىأف تككف عقكبة الحبس المقررة لمشركع في الجنحة ال تقؿ عف الحد  -/3
لعقكبة الحبس الذم يجكز كفقا لو تقرير الحبس المؤقت. كىذا الشرط غير محقؽ في 
التشريع الجزائرم عمى أساس أنو يجيز الحبس المؤقت في كافة الجنح المعاقب عمييا 

 .األخيرت مدة ىذا بالحبس ميما كان
كانت الجنحة  اإذصدار أمر الحبس المؤقت إكمف ثـ ال يجكز لقاضي التحقيؽ 

كاف المشرع يعاقب عمى ىذا الشركع في ىذه  إال إذاالمنسكبة لو كقفت عند حد الشركع 
الجنحة بنص صريح في القانكف، كأف تككف عقكبة الحبس فييا تزيد مدتو عف الحد 

 (1).اإلجراءلمحبس الكاجب لتكقيع ىذا  األدنى

 حالة التعدد المعنكم: -ثالثا/
جرامي إية لمفعؿ الكاحد أم ارتكاب الجاني فعؿ اإلجراماألكصافيقصد بو تعدد 

تطبيؽ  إلىكاحد مع خضكع ىذا الفعؿ ألكثر مف كصؼ قانكني يؤدم كؿ كصؼ منيا 
جراء عممية جراحية فيككف إب طبيبالنص تجريمي مختمؼ كمف أمثمة ذلؾ، أف يقكـ غير 
 فعمو جريمتا جرح كمزاكلة مينة الطب بغير ترخيص.

طبؽ أحكاـ تارتكب المتيـ فعؿ يتعدد كصفو القانكني يتعينمحبسو مؤقتا أف  اإذف
 إلىظر ين، أم األشدالكصؼ  إلىالتعدد المعنكم كالتي تقضي كقاعدة عامة النظر 

كانت مف الجرائـ  اإذفتـ معاقبة الجاني كفقا ليا مف حيث العقكبة كالتي سي األشدالجريمة 
البحث في بقية   يجبلـ تكف كذلؾ ف اإذالتي يجكز فييا الحبس المؤقت تعيف حبسو، أما 

تنطكم عمى نص يتضمف عقكبة مما يجكز فييا  األقؿحداىا عمى إكانت  اإذالجرائـ ما 
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صرؼ النظر عف  اإذكجدت تككف كافية لكحدىا لحبسو حتى  اإذفالحبس المؤقت 
لـ تكجد أم جريمة تجيز حبس المتيـ مؤقتا  اإذ، أما األخرلفي باقي الجرائـ اإلتيام

الخبلء سبيمو عمى الفكر ك إفيتعيف عمى قاضي التحقيؽ   (1)اعتبر محبكسا حبسا تعسفيا. ا 

 تقييد تحريؾ الدعكل العمكمية: حاالت -رابعا/
أف النيابة العامة ىي المختصة في تقدير مدل مبلئمة تحريؾ الدعكل  األصؿ
أف المشرع قيد ىذه الحرية في جرائـ معينة عمى تقديـ شككل أك طمب أك  إالالعمكمية، 

ىذه القيكد مف شأنيا غؿ يدىا في تحريؾ الدعكل العمكمية، بما في  فإفكبذلؾ  .فإذ
جراءات التحقيؽ كمنيا الحبس المؤقت بطبيعة الحاؿ إجراء مف إأم  تخاذإمكانية إذلؾ 

بمكافقة جية  إالسكاء تـ التحقيؽ بمعرفتيا أك بمعرفة قاضي التحقيؽ كال يرفع ىذا القيد 
معينة أك شخص معيف فتعكد ليا حريتيا كيككف ليا أف تمارس جميع سمطاتيا فتقدر 

 مدل مبلئمة تحريؾ الدعكل العمكمية مف عدمو.
بما فييا الحبس المؤقت  اتاإلجراءجراء مف إذت جيات التحقيؽ أم اتخ اإذأما 

جراء ترتب عميو إكيبطؿ معو كؿ  األثرعديمباطبل ك  اإلجراءقبؿ رفع القيد عنيا كاف 
و فإنالباطؿ سندا لو عمبل بالمبدأ القائؿ أف كؿ ما يبنى عمى باطؿ  اإلجراءكجعؿ مف 

 (2)باطبل.
 ؽ إ جمف  832كما عرفو في المادة  اإلجراءليذا  اإلستثنائيلمحفاظ عمى الطابع 

جدر بالمشرع الجزائرم أف يستكجب تكافر جسامة خاصة في الجريمة لمجكء ليذا األكاف 
ية في مرتكبيا كذلؾ مف أجؿ اإلجرامتدؿ في ذات الكقت عمى تكافر الخطكرة  اإلجراء

 تحقيؽ الغاية التي شرع مف أجميا.
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 المطمب الثاني
 مدة الحبس المؤقت تحديد

ذ. ك ةاإلستثنائيف تحديد مدة الحبس المؤقت تأكيد لطبيعتو إ كاف أغمب المشرعيف  اا 
قد حددكا مدة قصكل لو، فبل يعني ذلؾ كجكب بقاء المتيـ كؿ ىذه المدة رىف الحبس 

في أجؿ معقكؿ حتى كلك لـ  ئونياإيتعيف عمى السمطة المشرفة عمى التحقيؽ  إذالمؤقت 
المستمرة  اإلنشغاالتتحديد مدة الحبس المؤقت مف  إف(1)ع عمى ذلؾ.ينص المشر 

كتبعا لذلؾ، (2)لممشرع الجزائي، لكف ليس مف السيؿ رقابة معقكلية آجاؿ الحبس المؤقت.
نتعرض في الفرع األكؿ ألىمية تحديد مدة الحبس المؤقت فيما نخصص الفرع الثاني 

أىـ المسائؿ التي لـ يعالجيا قانكف اإلجراءات لمكقؼ المشرع الجزائرم مع محاكلة تبياف 
 الجزائية الجزائرم.

 الفرع األكؿ
 أىمية التحػػديػػػػد

بلحظ اختبلؼ يأنو  إالضمانة ميمة لممتيـ  حبس المؤقتيعد تحديد مدة ال
ثبلثة  إلىمدة كيمكف ردىا في ىذا الشأف ىذىال الجزائية حكؿ تحديد ةاإلجرائياألنظمة

 تجاىات:إ
 الأيضع حدا أقصى لمدة الحبس المؤقت كالقانكف السعكدم الذم أكجب  األكؿ

تزيد مدة الحبس المؤقت عف خمسة أياـ قابمة لمتجديد لمدة ال تتجاكز ستة أشير يتعيف 
التشريع اليكغسبلفي  إليوعنو.كىذا ما ذىب  اإلفراجحالة المتيـ لممحكمة أك إبعدىا 

عمى أف  78الذم نص في المادة  88/4/8856كالمعدؿ بقانكف  8842الصادر في 
شيريف  إلىلقاضي التحقيؽ سمطة التحقيؽ في أجؿ شير كيجكز لممحكمة مد ىذه المدة 
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ثبلثة أشير كبعدىا يطمؽ سراح المحبكس  إلىكلممحكمة العميا مد مدة الحبس المؤقت 
 اإلجراءاتخذ ىذا  اإذا.كفي التشريع النمساكم حددت مدة الحبس المؤقت بشيريف مؤقت

ذاستثنائية ك  حاالتثبلثة أشير في  إلىكيمكف مدىا  لممحافظة عمى أدلة الدعكل.  اا 
 فإفكانت الجريمة المرتكبة معاقب عمييا بعقكبة سالبة لمحرية ال تقؿ عف عشر سنكات 

 (1)سنتيف. إلىمدة الحبس المؤقت تصؿ 
الجنايات كمف الثاني حدا أقصى لمحبس المؤقت في مكاد الجنح دكف اإلتجاىكضع

ذلؾ القانكنالمصرم الذم نص عمى أنو ال يجكز أف تزيد مدة الحبس المؤقت عمى ستة 
المحكمة المختصة قبؿ انتياء ىذه  إلىحالتو إأشير ما لـ يكف المتيـ قد أعمف ب

جناية فبل يجكز أف تزيد مدة الحبس عف ستة أشير  إليوكانت التيمة المنسكبة  اإذف.المدة
ؿ قبؿ انقضائيا عمى أمر مف المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزيد بعد الحصك  إال

الك  عف خمسة كأربعيف يكما قابمة لمتجديد لمدة أك مدد أخرل مماثمة عف  اإلفراجكجب  ا 
 .األحكاؿالمتيـ في جميع 

ضع حد أقصى لمدة الحبس المؤقت كمف أمثمة ذلؾ القانكف فمـ يالثالث تجاىاإلأما 
استمر المتيـ محبكسا مدة ستة شيكر مف تاريخ القبض  اإذم نص عمى أنو لذالككيتي ا

بأمر مف المحكمة المختصة بنظر الدعكل كلمدة ثبلثيف  إالعميو ال يجكز تجديد حبسو 
يكما في كؿ مرة. فمـ يحدد عدد المرات التي يجكز لممحكمة أف تأمر فييا بمد الحبس 

(2)المؤقت.
 

في  المؤقتحدا أقصى لمدة الحبس ىك ما يضع  األنظمةف أفضؿ إ
كحتى ال يبقى المتيـ  ةاإلستثنائياتاإلجراءمف  اإلجراءالجنحكالجنايات باعتبار أف ىذا 

(3)ميددا بمدة حبس مفتكحة.
 

                                                           
ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في نظاـ اإلجراءات الجزائية طو محمد عبد اهلل ابراىيـ العراقي،  -1

 .98.، ص2006ة، دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ عبد العزيز، جد السعكدم،"
 .5سميماف عبد المنعـ، مرجع سابؽ، ص. -2
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نتقاصا مف قرينة إعمى الرغـ مف أف المدد الطكيمة لمحبس المؤقت تمثؿ بدكرىا 
التشريعات المقارنة قؿ أف يخمك منيا تشريع يا تبقى رغـ ذلؾ سمة لمكثير مف فإنالبراءة 

 إلىجنائي.بؿ أف التشريع الفرنسي عمى سبيؿ المثاؿ يجيز أف تصؿ مدة الحبس المؤقت 
لىثمانية أشير في الجنح ك   عاـ كنصؼ عاـ في الجنايات. ا 

لكف ما يبلحظ رغـ ذلؾ أف التشريع الفرنسي يقرر مبدءا عاما يستيدؼ الحد مف 
مف قانكف  8-833ة في تمديده حيث تنص المادة الالمؤقت أك المغطكؿ مدة الحبس ا

الجنائية عمى أنو ال يجكز أف يتجاكز الحبس المؤقت المدة المعقكلة بالنظر  اتاإلجراء
لىالمنسكبة لممتيـ ك  األفعاؿجسامة  إلى ظيار جراءات التقاضي الضركرية إلإتعقيد  ا 

الحقيقة. كعمى الرغـ مف أف ىذا النص ال يشمؿ عمى حد أقصى لمدة الحبس المؤقت 
طالة أمد الحبس المؤقت ال سيما في إو يكرس معيار المدة المعقكلة كضابط يحد مف فإن

 (1)مدد طكيمة. إلىضكء الجرائـ غير الجسيمة التي ال يكجد فييا ما يبرر تمديد الحبس 
عمى الرغـ مف أف تحديد مدة التكقيؼ أمر تتطمبو ضمانات المتيـ أثناء مرحمة 

لـ تحدد مدة  إلثباتاكقكاعد  ةاإلجرائيي كالقكاعد األساسأف نظاـ ركما  إالالتحقيؽ 
:" تتأكد ي تكضح ذلؾ بالنص عمىاألساسمف نظاـ ركما  503التكقيؼ حيث أف المادة 

الشخص لفترة غير معقكلة قبؿ المحاكمة بسبب الدائرة التمييدية مف عدـ احتجاز 
حيث أف تقييد التكقيؼ بمدة قانكنية فيو منع . "تأخير ال مبرر لو مف المدعي العاـ

 (2).لسمطة التحقيؽ مف التعسؼ كجعميا تتأنى في كؿ مرة تريد تجديد التكقيؼ
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 الفرع الثاني
 مكقؼ المشرع الجزائرم

كانت جناية أك جنحة،  اإذفي مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة حسب ما  يتحكـ
 (1).ؽ إ ج 833كالعقكبة المقررة ليا كمدل تكافر الشركط المنصكص عمييا في المادة 

المشرع الجزائرم مدة الحبس المؤقت في مكاد الجنايات تارة عمى أساس  صنؼ
، كمرة أخيرة بالنظر  لمعقكبة كتارة أخرل عمى أساس طبيعة األقصىالحد  الجـر

 لمجريمة كما سيمي بيانو: اإلقميميمتداد اإلإلى
شيرا في الجنايات التي ال يتجاكز الحد  85 إلىتصؿ مدة الحبس المؤقت 

يتعيف  اإلتياـغرفة  إلىرساؿ ممؼ الدعكل إسنة، كبعد  30لعقكبة السجف فييا  األقصى
التقرير ما تراه مناسبا في أجؿ شيريف ك  ةاألخير عمى ىذه  أفرج عمى المتيـ بقكة القانكف  ا 

سنة أك المؤبد  30السجف لمدة  إلىكما ىك مبيف سمفا.أما الجنايات التي تصؿ عقكبتيا 
أشير مخصصة  3شيرا تضاؼ ليا  30مدة الحبس المؤقت ال تتجاكز  فإفاإلعدامأك 

الصدار قرارىا ك إل اإلتياـلغرفة   عف المتيـ بقكة القانكف. اإلفراجكجب  ا 

رىابية إلاألفعاالشدد المشرع مف مدة الحبس المؤقت في الجنايات المكصكفة ب
ف كاف ىناؾ ما يبرر التشديد في ا  كالتخريبية ككذا في الجنايات العابرة لمحدكد الكطنية ك 

المبالغة  أف إالى نظرا لما مرت بو الجزائر مف فترات حرجة في التسعينات، األكلالفئة 
في مدة الحبس المؤقت بالنسبة لمفئة الثانية مبالغ فيياخاصة أماـ ما تعرفو التشريعات 
الجنائية لمدكؿ مف تطكر عمى مستكل آليات التعاكف الدكلي لمكافحة ىذا النكع مف 

الخفض مف ىذه المدة خدمة لمصمحة  األمرالجرائـ كالحد مف انتشارىا مما يستدعي 
 مكانية احتراـ مبدأ قرينة البراءة.ا  المتيـ كحريتو ك 

أما في مرحمة المحاكمة فمقد أخذ المشرع الجزائرم بنفس المبدأ الذم أخذ بو في 
غاية فصؿ جية الحكـ في القضية  إلىمكاد الجنح كالقائـ عمى استمرارية الحبس المؤقت 
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جاء التي  (1)ؽ إ جمف  855ذلؾ مف نص المادة عمى محؿ المتابعة الجنائية كيستدؿ 
رأل قاضي التحقيؽ أف الكقائع تككف جريمة كصفيا القانكني جناية، يأمر  اإذ:" فييا
 إلىبمعرفة ككيؿ الجميكرية بغير تميؿ  لثباتارساؿ ممؼ الدعكل كقائمة بأدلة إب

كفقا لما ىك مقرر في الباب  اتالجراءتخاذالنائب العاـ لدل المجمس القضائي ال 
 .التياـالخاص بغرفة 

كيحتفظ أمر الضبط أك القبض الصادر ضد المتيـ بقكتو التنفيذية لحيف صدكر 
 . ..."التياـقرار مف غرفة 

شيرا  85 األقصىعندما كاف الحد  08/07قبؿ تعديؿ  فإفكمف الناحية العممية  
مف  األمرصدر  اإذكاف يحدث التكازف لممدة القانكنية لمحبس المؤقت كبالخصكص 

حالة القضية إتحت غطاء التحقيؽ التكميمي أك عند انتياء مدة الحبس أك  اإلتياـغرفة 
لمحكمة الجنايات قبؿ انعقاد دكرتيا حيث لـ يعالج المشرع الجزائرم ىذا الفراغ القانكني 

مكرر. يبقى ىذا الفراغ القانكني يغطيو  886في المادة   ؽ إ جكلـ يتناكلو تعديؿ 
حرل األصدار أمر الحبس المؤقت أك بإاإلتيامفة القضائي الذم يخكؿ لغر  اإلجتياد

 (2).لو األقصىتمديده حتى كلك تجاكز الحد 
عف الغرفة  35/80/8873كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 

بعد  ياإلحتياطف القانكف ال يكجب تمديد الحبس إى كالذم جاء فيو" األكلالجزائية 
يداع إب األمرالنيابة العامة... ألن إلىرساؿ الممؼ إب األمرصدار قرار قاضي التحقيؽ إ

كفقا ألحكاـ المادة  اإلحالةحيف صدكر قرار  إلىالمتيـ في الحبس يحتفظ بقكتو التنفيذية 
 (3).ؽ إ جمف  855/3
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أف ىناؾ مجمكعة  إالمنيا كالقصكل  األدنىبالرغـ مف تحديد آجاؿ الحبس المؤقت 
فيما يتعمؽ بسريانيا أك كيفية حسابيا أك المدة التي يستغرقيا المتيـ  األخرلاإلشكاالتمف 

 كىك رىف الحبس المؤقت كالتي سنحاكؿ تسميط الضكء عمييا.
 عف كيفية حساب مدة الحبس المؤقت: -/1

يتعرض مسألة كيفية حساب مدة الحبس المؤقت، كما لـ المشرع الجزائرم لـ ينظـ 
ليا القضاء ككف المحكمة العميا ال تراقب مدل شرعية األمر بالحبس المؤقت الذم ال 

ف كانت المحكمة العميا قضت كبصدد تطبيؽ المادة  ؽ إ  635يقبؿ الطعف بالنقض. كا 
ج" إف جميع اآلجاؿ المنصكص عمييا في اإلجراءات الجزائية ىي مكاعيد كاممة، ال 

، كتعتبر القكاعد 635يكـ نيايتيا كما تنص عمى ذلؾ المادة  يحسب فييا يـك بدايتيا كال
 (1)المتعمقة باآلجاؿ مف النظاـ العاـ كيترتب عمى مخالفتيا البطبلف".

خبلفا لمقانكف كالقضاء الجزائرييف في  أقركبالمقارنة مع القانكف الفرنسي مثبل 
الحبس المؤقت، الكاردة فييا ال تطبؽ في مجاؿ  اآلجاؿؼ أف ؽ إ مف  708المادة 

أف آجاؿ الحبس يسرم مف اليكـ عمى كعمى ذلؾ استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية 
ؼ  ؽ إ جمف  834مثمو مف الشير المكالي كما ىك منصكص عميو في المادة  إلى

 عنو. اإلفراجكعمى ذلؾ يدخؿ في حساب ىذه المدة يـك حبس المتيـ ككذا يـك 
 المؤقت:عف بداية سرياف مدة الحبس  -/3

أنو  إالالجزائية،  اتاإلجراءالمشرع الجزائرم ىذه المسألة في قانكف  لـ ينظـ
عادةقانكف تنظيـ السجكف ك  إلىبالرجكع  ينص عمى سرياف مدة  (2)تربية المساجيف ا 

يداع المتيـ بالمؤسسة العقابية بناءا عمى أمر قضائي صادر إالحبس المؤقت مف تاريخ 

                                                           
جميع المكاعيد المنصكص عمييا في القانكف عمى :" 726، كتنص المادة 75كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص. -1

حسب فييا يـك بدايتيا كال  يـك انقضائيا كتحسب أياـ األعياد ضمف الميعاد.كاذا كاف اليكـ مف مكاعيد كاممة كال ي
 الميعاد ليس مف أياـ العمؿ كمو أك بعضو فيمتد الميعاد إلى أكؿ يـك تالي".
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كبالتالي ال تدخؿ في الحساب مدة التكقيؼ لمنظر ككنو ليس  .مف جية قضائية مختصة
كذلؾ  (1)أمرا قضائيا، كما ال يمكف خصميا مف مدة العقكبة المحكـك بيا عمى المتيـ

عمى خبلؼ المدة التي يمكف أف يقضييا المتيـ داخؿ المؤسسة العقابية الذم أكدع 
دخؿ ىذه المدة في مدة ت إذ،ستجكابوإبمكجب أمر القبض الصادر ضده في انتظار 

الحبس المؤقت ككف المتيـ أكدع في المؤسسة العقابية بمكجب أمر قضائي صادر مف 
جية قضائية مختصة بنفس الجريمة التي حكـ عميو مف أجميا كبالتالي كجب خصـ ىذه 

 المدة مف مدة الحبس المؤقت.
لمتيـ داخؿ الحالة التي يتـ فييا القبض عمى اعف التساؤؿ في ىذا الصدد يثكر 

التراب الكطني كلكف خارج دائرة اختصاص الجية التي أمرت بالقبض عميو، فقد يستغرؽ 
تمؾ الجية مدة مف الزمف قد تطكؿ أك تقصر، فيؿ تعتبر ىذه المدة كحبس  إلىنقمو 

 مؤقت كتكجب بذلؾ خصميا مف العقكبة المحككـ بيا عمى المتيـ؟
بالقبض  مراآلمثكؿ المتيـ أماـ القاضي  مدة الحبس في ىذه الحالة مف تاريخ تبدأ

مساؾ بالمتيـ ككضعو ما بيف اإلكمف ثـ ال تدخؿ المدة التي تككف قد انقضت ما بيف 
نماما صدر اتجاىو أمر بذلؾ، ك  اإذيدم طالبو في حساب مدة الحبس المؤقت  يبدأ  ا 

ف كاف ىناؾ رأم يخالؼ ذلؾ، حيث يرل ا  يداعو الحبس، ك إسرياف ىذه المدة مف تاريخ 
ضركرة احتساب ىذه المدة كخصميا بذلؾ مف مدة العقكبة المحكـك بيا عميو كىك الرأم 

الصكاب مراعاة لمصمحة المتيـ.أما في القانكف الفرنسي مثبل، فقد استقر  إلىقرب األ
ة الحبس القضاء الفرنسي عمى بداية سرياف مدة الحبس المؤقت مف تاريخ تنفيذ مذكر 

 (2)المؤقت عمى اعتبار أنيا السند التنفيذم لو.
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 المطمب الثالث
 بالحبس المؤقت األمرتسبيب 

ف البعد إجراء الحبس بالرغـ مف أنو مؤقت في المتيـ المحبكس كمف حكلو. ا  يؤثر 
غالبا ما يتـ تجاىمو، بالرغـ مف أف المتيـ في ىذه المرحمة  اإلجراءالبسيككلكجي ليذا 

مف محاميف كمكظفي  اتاإلجراءت كؿ المتدخميف في الايجب أف يككف محؿ انشغ
يتعمؽ بتبرير شرعية أمر الحبس  األمرى. فاألكلالمؤسسات العقابية كالقضاة بالدرجة 
كلك أنو ال يؤدم  األمرىذا  اتخاذف شرح سبب إالمؤقت مف قبؿ القاضي الذم يتخذه. 

عرؼ السبب بطؿ العجب".  اإذيسمح بفيمو. ككما يقاؿ " األقؿأنو عمى  إالقبكلو  إلى
بعد نقاش صريح يمنح لمقاضي كسائؿ تبرير أمره بالحبس المؤقت  إاللكف لف يتأتى ذلؾ 

 بصفة جدية. األمركىذا ما يفترض  بالنتيجة تسبيب 
التسبيب المعتاد كالذم يتكرر في كؿ مرة كلتفادم المساس بقرينة  يتـ تفادمكبذلؾ 
كفيما يمي عرض لكجكب تسبيب األمر بالحبس المؤقت )الفرع .األسبابالبراءة ألتفو 
 بميتو لمطعف )الفرع الثاني(.ااألكؿ( كمدل ق

 الفرع األكؿ
 بالحبس المؤقت األمركجكب تسبيب 

الحديثة عمى ضركرة تسبيب أمر الحبس ستقرالكضع في التشريعات الجنائية إ
صداره أف تبيف مدل تكافر السبب إالمؤقت بحيث أصبح لزاما عمى السمطة المختصة ب

تعني" بياف الحجج الكاقعية  األمرالخطير. كأسباب  اإلجراءىذا  تخاذالمقنع كالدافع ال
صدار أمره، أك ىي بياف العكامؿ أك الدالئؿ التي كالقانكنية التي أستند عمييا القاضي إل

 (1)."هاتخاذإلىتدفع 
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و يجب فإنستثنائيا، فيجب أف يككف لو ما يبرره لذلؾ إبما أف الحبس المؤقت أمرا 
عمى مصدره أف يبيف أسباب اصداره ليخاصة كأنو يمثؿ اعتداء عمى حؽ أصيؿ لمفرد 

 (1).بحكـ قضائي بات إدانتوأصؿ البراءة في المتيـ حتى تثبت  إفتراضكىك 
كأماـ عدـ كجكد نص صريح في بعض القكانيف عمى كجكب تسبيب أمر الحبس 

كؿ أمر ال  فأالقكؿ  إلى. فذىب رأم كجكب ذلؾالمؤقت، فقد اختمؼ الفقو حكؿ ضركرة 
يقبؿ الطعف فيو ال يككف ىناؾ مبرر لتسبيبو كشأف ذلؾ أمر التكقيؼ المؤقت فيك غير 

في حيف ذىب  .قابؿ ألم طريؽ مف طرؽ الطعف بصرؼ النظر عف الجية المصدرة لو
القكؿ بأنو يجب تسبيب أمر الحبس المؤقت عمى الرغـ مف عدـ النص  إلىرأم آخر 

جراء الحبس إضمنا مف النصكص التي تناكلت تنظيـ عمى ذلؾ صراحة ألنو يستفاد 
 (2).المؤقت

مما ال شؾ فيو أف لتسبيب أمر الحبس المؤقت أىمية كبرل ككنو يضع قيدا عمى 
صداره كذلؾ مف خبلؿ كجكب التمعف في إه حتى ال تتعسؼ في اتخاذالجية المختصة ب

مدل تكافر المبررات الجدية كالكافية كالتي تجيز كضع المتيـ رىف الحبس المؤقت.فبل 
 فإفالخطير. كعمى ذلؾ  األمرىذا  اتخاذيكفي مجرد الشؾ بأنو مرتكب الجريمة لتبرير 

 ه.اتخاذالتسبيب كسيمة لجعؿ المحقؽ يتركل قبؿ 
لمتسبيب دكرا في تبصير المتيـ كدفاعو بدكاعي الحبس، حتى  فإفكمف جية ثانية 
ف إذكاف ىناؾ محؿ لذلؾ، فيك  اإذالقائمة ضده كتبرئتو  األدلةيستطيع بذلؾ دحض 

 إلىيؤدم تخمفو  ةاإلجرائيبمثابة سياج يحيط حرية المتيـ كضابط مف ضكابط الشرعية 
 (3)الصادر بالحبس المؤقت. األمرعدـ مشركعية 

لؤلىمية التي يتبكأىا التسبيب فقد حرصت دساتير بعض الدكؿ عمى النص نظرا 
في مكاد دستكرىا عمى ىذا الشرط، ليصبح بذلؾ ضمانة مف الضمانات الدستكرية المقررة 

                                                           

.97طو محمد عبد اهلل ابراىيـ العراقي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.97المرجع السابؽ، ص.- 2 
.140نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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 82في المادة  8836لحماية الحرية الشخصية كمنيا مثبل دستكر ايطاليا الصادر سنة 
 منو. 83كدستكر بمجيكا في المادة  8884رؾ لسنة نماامف دستكر الد 67كالمادة 

كما ىك الحاؿ  اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ  اإلتفاقياتقراره في بعض إإلىضافة باإل
ى كالثانية مف األكلبالنسبة لمعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية في نص الفقرتيف 

 ألسباباالمادة التاسعة كالتي جاء النص فييا عمى ضركرة تضميف أمر الحبس المؤقت 
 الشخصي. األمافالكاردة في القانكف كالتي تجيز حرماف الشخص مف حريتو كحقو في 

مف المبادئ الصادرة عف الجمعية  28ك 27ك 26ك 25كىذاما جاء في المكاد  
كالتي تتحدث عف كجكب أف تككف  8887لسنة  32/862العامة لؤلمـ المتحدة تحت رقـ 

صدار أمر إالعاـ كذلؾ لكي يتـ  األمفىناؾ دكاعي معينة تتعمؽ بالتحقيؽ كحفظ 
 (1).نياء التكقيؼ كتحكيؿ الشخص لممحاكمة بأسرع كقتإالتكقيؼ كبأف يتـ العمؿ عمى 

نصا يمـز الذم لـ يتضمف  ياألساسنظاـ ركما كيستثنى مف ىذه اإلعبلنات كميا 
السمطة القائمة بالتحقيؽ بتسبيب كتبرير قرارىا بتكقيؼ المتيـ. كيرل بعض فقياء القانكف 

ي خاليا مف القيد الزمني كمف األساسالجنائي الدكلي بأف ىناؾ مبررا لجعؿ نظاـ ركما 
ختص بأخطر الجرائـ التي ترتكب ضد المجتمع الدكلي كجكب التسبيب كىك ككنو ي

 إاللكف ميما يكف مف أمر (2)بأكممو كلذلؾ ال بد مف محاكمة فعالة لمرتكبي ىذه الجرائـ.
عماؿ قرينة البراءة التي تستكجب تكفير إأف ىذه الحجة غير مقنعة خاصة عند 

 الضمانات القانكنية لممكقكفيف.
أك القرارات  األحكاـضركرة أف تشمؿ  ةاإلجرائيألزمت بعض الدكؿ في قكانينيا  كقد

الصادر  األمركالتشريع الفرنسي الذم  يستكجب تسبيب  التي بنيت عمييا األسبابعمى 
ؼ.كما ينص نفس القانكف في مكضع آخر  ؽ إ ج 7-834بالحبس المؤقت في المادة 

المؤقت أك بتمديد ميمتو أك برفض طمب  بالحبس األمرعمى أف  -ػ826/2المادة  –
                                                           

أبك بكر، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، سمسمة التقارير القانكنية الصادرة عف الييئة  ثائر -1
 .18، ص.GcV.caae..ccc//.nng/، عمى المكقع:2005الفمسطينية لحقكؽ المكاطف، 

.92عبلء باسـ صبحي بف فضؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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مف قبؿ قاضي الحريات كالحبس يجب أف يككف مسببا كأف يتضمف بيانا  اإلفراج
لتزامات الرقابة القضائية كالدافع لمحبس إباعتبارات القانكف كالكاقع عمى عدـ كفاية 

 84/5/3000كذلؾ بعد صدكر قانكف  833ك  8-832أحكاـ المادتيف  إلىاإلحالةب
في أنو  األخيركتكمف جدة ىذا الحكـ (1).متعمؽ بتدعيـ قرينة البراءة كحقكؽ الضحاياال

المجكء لمحبس المؤقت يفترض عدـ  فإفكبالتالي  ىك الرقابة القضائية األصؿيعتبر أف 
 .ات التي تفرضيااإللتزامتكافر شركط الرقابة القضائية أك عدـ كفاية 

تسبيب أمر الكضع في الحبس المؤقت في  فإفأما عف مكقؼ المشرع الجزائرم، 
القائمة أف  ؽ إ جمف  832ة نحك تكريس أحكاـ المادة إيجابيالتشريع الحالي يعد خطكة 

كاف الحبس ما قبؿ  35/05/3008أنو قبؿ تعديؿ  إذ،ستثنائيإجراء إالحبس المؤقت 
جراء مجردا مف أم طابع قضائي رغـ ما كاف قد يتسبب فيو ىذا التدبير مف إالمحاكمة 

 عتداء عمى الحرية الفردية.إ
" بسيكلة  ياإلحتياطمكاف كضع متيـ في الحبس " اإلففي ظؿ ىذا النظاـ، كاف ب

يتخذ  اإلجراءفائقة، بحيث أف قاضي التحقيؽ لـ يكف ممزما بتسبيب أمره. ككاف ىذا 
أخذ أبعادا خطيرة، نظرا  إليوالمجكء  فإفغير مسبب كتبعا لذلؾ،  يداعإبمجرد أمر 
أنو كاف يكفي لقاضي التحقيؽ ممىء مذكرة مييئة مسبقا ليذا الغرض كذلؾ  إذلبساطتو، 
 تسبيب أمره كدكف مناقشة مسبقة. إلىدكف حاجة 

 اإلفراجترؾ قاضي التحقيؽ المتيـ في  اإذفي حيف كاف يبلحظ آنذاؾ، أنو 
صدار أمر قضائي يبرر إخبلفا لطمبات ككيؿ الجميكرية، فكاف القاضي ممزما ب المؤقت،

" ياإلحتياطسمؾ سبيؿ الحبس"  إلىالكضع الذم أدل بغالبية قضاة التحقيؽ ، فيو قضائو
"المؤقت" اإلفراجعناء سكل ممئ مطبكعة معدة لذلؾ، بيد أن اإلجراءألنو ال يكمفيـ ىذا 

 مجيكدا فكريا.عف المتيـ كاف يتطمب منيـ 

                                                           
1 - Olivier BEAUVALLET, pratique du contentieux judiciaire des libertés,éditionsBerger 
Levrault, Paris, 2010, p.155. 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

295 
 

يذه الظاىرة ىي قمب المفاىيـ بحيث أصبحت القاعدة أم لككانت النتيجة الحتمية 
كذلؾ لما كاف قاضي التحقيؽ ممزما بتبرير  أم الحبس قاعدة، اإلستثناءاستثناء ك  اإلفراج

كلـ يتطمب منو أم تسبيب بؿ يترؾ  ؽ إ جمف  832قضائو كمما طبؽ أحكاـ المادة 
و يجدر القكؿ أف قضاة التحقيؽ يتحممكف قسطا فإنكمف ثـ  كشأنو لما يخالؼ القانكف.

فراط في الحبس ما قبؿ المحاكمة، فيما يتحمؿ المشرع القسط اإلمف المسؤكلية في 
 (1)كفر منيا.األ

أصبح مف القيكد الكاردة  07-08الجزائية بالقانكف  اتاإلجراءلكف بعد تعديؿ قانكف 
مكرر  832تنص المادة  إذبالحبس مسببا  األمرعمى سمطة قاضي التحقيؽ أف يككف 

المنصكص  األسبابيجب أف يؤسس أمر الكضع في الحبس المؤقت عمى منو عمى:" 
التي  اباألسبؽ إ ج 832. كقد حددت المادة مف ىذا القانكف " 123عمييا في المادة 

كالتي  (2)في الحبس المؤقت اإليداعب األمريجب عمى قاضي التحقيؽ أف يبني عمييا 
 الحبس المؤقت اجراء استثنائي.جاء فييا :" 

لتزامات الرقابة القضائية غير إكانت  إال إذاال يمكف أف يؤمر بالحبس المؤقت 
 تية:اآلحاالتالكافية في 

لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر أك كاف ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ  اإذ -/1
 جد خطيرة. األفعاؿالعدالة، أك كانت 

 األدلةعندما يككف الحبس المؤقت الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج أك  -/2
المادية أك كسيمة لمنع الضغط عمى الشيكد أك الضحايا أك لتفادم تكاطؤ بيف 

 عرقمة الكشؼ عف الحقيقة. إلىكاء، كالذم قد يؤدم المتيميف كالشر 
عندما يككف ىذا الحبس ضركريا لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة، أك  -/3

 الكقاية مف حدكثيا مف جديد.

                                                           

.412عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص.  - 1 
.412المرجع السابؽ، ص.  - 2 
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جراءات إعندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو الكاجبات المترتبة عمى  -/4
 الرقابة القضائية المحددة ليا." 

الكارد ذكرىا  حاالتالالمشرع قد ربط تسبيب أمر الحبس المؤقت بكبيذا يككف 
لتزامات إالتي تككف  األكضاعف كانت تبيف ا  كىي ك  ؽ إ جمف  832في نص المادة 

 إلىأنيا في الكقت نفسو تجسيد حي لمبررات المجكء  إالالرقابة القضائية غير كافية 
 (1).بقاء عميو السالفة ذكرىااإلحبس المتيـ مؤقتا أك 

 األكامربفضؿ ىذا التسبيب أمر الكضع في الحبس المؤقت أكؿ أصبح ك 
القضائية ذات الصمة بالحبس ما قبؿ المحاكمة التي يصدرىا قاضي التحقيؽ، كما 

، بحيث أف ىذه اإليداعأصبح السند القانكني الذم تتأسس عميو مذكرة  األمرأف ىذا 
يداع المتيـ بمؤسسة عقابية كما كاف الشأف ف ال تكفي كحدىا إلاآلأصبحت  ةاألخير 

مف قبؿ، فيي فقط آداةتنفيذ لؤلمر القضائي المسبب المنصكص عميو في المادة 
 (2).ؽ إ ج 832

، فإف المشرع 84/03أما بعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية بمكجب األمر 
مر مكرر بأف يؤسس أ 832حذا حذك المشرع الفرنسي بأف استكجب في المادة 

 الكضع في الحبس المؤقت عمى معطيات مستخرجة مف ممؼ القضية تفيد:
لقضاء ضمانات كافية لممثكؿ أماـ ا عدـ تقديموأك انعداـ مكطف مستقر لممتيـ -

 جد خطيرة. األفعاؿأك كانت 

                                                           
 .149.نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص -1
الصادرة مف قاضي التحقيؽ كذلؾ لرقابة مدل شرعية األمر يداع ف كاف يخص مذكرة اإلإلكف ىذا التسبيب  -2

في الحالة الكاردة سابقا يداع الصادر عف ككيؿ الجميكرية ف ىذا الشرط ال أثر لو بالنسبة ألمر اإلإبالحبس المؤقت، ف
يؿ ج كذلؾ نظرا لعدـ فرض رقابة قضائية عميو، مما فتح األبكاب عمى مصراعيو أماـ كك إمف ؽ  59في المادة 

ثبات حالة التمبس التي إالجميكرية الذم غالبا ما يكتفي بالقكؿ بكجكد دالئؿ كافية ضد المتيـ دكف تبيانيا كدكف 
 يستكجبيا القانكف.



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

297 
 

الكحيد لمحفاظ عمى الحجج أك األدلة المادية أك  مؤقت ىك اإلجراءالالحبس  أف -
كسيمة لمنع الضغكط عمى الشيكد أك الضحايا، أك لتفادم تكاطؤ بيف المتيميف كالشركاء 

 كالذم قد يؤدم إلى عرقمة الكشؼ عف الحقيقة.
الحبس ضركرم لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة، أك الكقاية مف حدكثيا  أف -

 مف جديد.
 إجراءات الرقابة القضائية المحددة لو مىالمترتبة عباإللتزامات المتيـ  دعدـ تقي -

 ."دكف مبرر جدم"
ىدارىا بسيكلة، سف قانكف إكحتى ال تصبح ىذه الضكابط عديمة الفائدة كيمكف 

رقابة عمى شرعية الحبس المؤقت، أم عمى استيفاء الشركط  زائيةالج اتاإلجراء
بقاء عميو بالكضع في الحبس المؤقت أك لئل األمر صدارالقانكنية منياكالشكمية إل

لىجيات التحقيؽ نفسيا ك  إلىكىي الرقابة المككمة أساسا   .النيابة العامة ا 

 الفرع الثاني
 بالحبس المؤقت األمرالطعف في  مكانيةإ

ف المبلحظة الجديرة بالنظر أف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية يجيز إ
منو عمى أنو لكؿ شخص  8مف المادة  3تنص الفقرة  إذالطعف كآلية مراجعة قضائية 
 ةاألخير محكمة لكي تفصؿ ىذه  إلىعتقاؿ حؽ الرجكع اإلحـر مف حريتو بالتكقيؼ أك 

 عتقاؿ غير قانكني.اإلكاف  اإذعنو  اإلفراجب بطاء في قانكنية اعتقالو، كتأمرإدكف 
ذلؾ يستكعب  فإفعتقاؿ اإلالتكقيفك  إلىعمى الرغـ مف أف نص العيد الدكلي يشير 

بكصفو حرمانا مف الحرية.  اإلدانةتماما فرض الحبس المؤقت قبؿ صدكر حكـ قضائي ب
ؿ متيـ مف نفس العيد مف أنو لك 2-83كما يعزز ىذا النظر ما تنص عميو المادة 
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بجريمة أف يتمتع أثناء النظر في قضيتيكعمى قدـ المساكاة التامة بالضمانات الدنيا 
 (1)."أف يحاكـ دكف تأخير ال مبرر لو....."التالية:

بالكضع في الحبس  األمرلمشرع الجزائرم بدكره المتيـ حؽ استئناؼ كقد خكؿ ا
المؤقت أك تمديده كما خكؿ نفس الحؽ لمنيابة العامة، مما يشكؿ ضمانة عمى رقابة 

 بالكضع في الحبس المؤقت. األمرشرعية 
 حؽ المتيـ في استئناؼ أمر الكضع في الحبس المؤقت -/أكال

 األمريبمغ قاضي التحقيؽ مكرر في فقرتيا الثانية عمى:"  832نصت المادة 
المتيـ، كينبيو بأف لو ثالثة أياـ مف تاريخ ىذا التبميغ  إلىالمذككر شفاىة 

مكرر مف  832األخيرة مف المادة كجاء النص عمى ىذا الحؽ في الفقرة .الستئنافو"
 األكامرعندما نصت عمى  863الشيء الذم أكدتو المادة  .3084التعديؿ األخير لسنة 

بالكضع في الحبس  األمرىي عمى كجو الخصكص ستئناؼ مف طرؼ المتيـ ك القابمة لئل
 .اإلفراجبرفض طمب  األمرستئناؼ إالمؤقت كأمر تمديده ككذا 

مستحدث في القانكف الجزائرم كذلؾ بمكجب تعديؿ  ف تقرير ىذا الحؽ أمرإ
. كيككف ذلؾ في ظرؼ ثبلثة أياـ مف تاريخ التبميغ الذم يككف شفاىة في الكقت 3008

في حيف أف ميعاد استئناؼ أمر (2)الذم يقرر فيو قاضي التحقيؽ حبس المتيـ مؤقتا.
فرنسي ىك عشرة الحبس المؤقت المتخذ مف طرؼ قاضي الحريات كالحبس في القانكف ال

دكف  اإلجراءستئناؼ أمر الحبس المؤقت مف حؽ المتيـ المتخذ ضده ىذا اف أأياـ. كما
 عمى غرار القانكف الجزائرم.  (3)الطرؼ المدني

يترتب عمى ما سبؽ أف القانكف أضفى الطبيعة القضائية عمى أمر الكضع في 
و أف يرفع طمبا ببطبلف الحبس المؤقت، كنتيجة لذلؾ فقد قضي بأف المتيـ ال يمكف ل

                                                           
 .85كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص. -1

.101عبد الكىاب حمزة، مرجع سابؽ، ص. - 2 
3 - Olivier BEAUVALLET, op.cit, p.156. 
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أمر الكضع في  الحبس المؤقت لكف عميو أف يرفع استئنافا بذلؾ كالذم يؤسس عمى 
(1)عدـ صحتو.

 

بعريضة تكدع لدل قمـ  اإلستئناؼيرفع  ؽ إ ج 3فقرة  863كطبقا لنص المادة 
لىاألمر كتاب المحكمة في ظرؼ ثبلثة أياـ مف تبميغ  مف نفس  857المتيـ طبقا لممادة  ا 

ذالقانكف. ك  كاف المتيـ محبكسا، يمكف رفع العريضة أماـ كاتب ضبط المؤسسة  اا 
قمـ كتاب المحكمة في أجؿ  إلىحالتيا إالعقابية أيف تقيد في سجؿ خاص بذلؾ ثـ يتـ 

 (2)ساعة. 33
جراءات إاستئناؼ أمر الكضع في الحبس المؤقت عمى مكاصمة سير  ال يؤثرك 

 األمرالتحقيؽ، فضبل عف أنو ال يكقؼ تنفيذ أمر الحبس المؤقت كىذا حتى ال يفقد 
 فعاليتو.

شكاؿ بالنسبة لحؽ المتيـ في استئناؼ أمر تمديد األك  اتاإلجراءتطبؽ نفس 
 863طبقا لممادة  اإلفراجبالنسبة لرفض طمب  األمرالكضع في الحبس المؤقت ككذلؾ 

 (3)السالفة الذكر.
 ستئناؼ النيابة العامة أمر الكضع في الحبس المؤقتإ-/ثانيا

تقـك النيابة العامة بدكر مزدكج في تحقيؽ الرقابة عمى شرعية الحبس المؤقت مف 
المحددة. كبيذه  حاالتالبداء الطمبات ككجكب استطبلع رأييا في بعض إخبلؿ حقيا في 

التي  حاالتالابة قضائية بحتة في رقابة النيابة العامة لمحبس المؤقت رق فإفالكيفية، 
ستطبلع رأم النيابة العامة كلـ يقـ بذلؾ، إيكجب فييا القانكف عمى قاضي التحقيؽ 

الذم يصدره قاضي التحقيؽ عندئذ البطبلف كيحؽ لكؿ طرؼ في  األمركيترتب عمى 
 (4).اإلتياـالدعكل العمكمية التمسؾ بو أماـ غرفة 

                                                           
1- Christian GUERY, Pierre CHAMBON,op.cit, p.266. 

ؽ ا ج. 172انظر نص المادة  - 2 
.102عبد الكىاب حمزة، مرجع سابؽ، ص. - 3 
.103المرجع السابؽ، ص. - 4 
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 يبلحظ عدماشتراطيما ؽ إ جمكرر مف  832ك  832نص المادتيف  إلىكبالرجكع 
رأل ضركرة مف حبس  اإذاستطبلع رأم ككيؿ الجميكرية مف طرؼ قاضي التحقيؽ 

جراء التحقيؽ إل اإلفتتاحيلتماسات النيابة العامة الكاردة في الطمب إأف  إالالمتيـ مؤقتا، 
بمبدأ الفصؿ بيف  اإلخبلؿجراءات دكف تشكؿ شبو رقابة، كفي تكجيو المسار العاـ لئل

 كالتحقيؽ. اإلتياـكظيفتي 
بتمديد الحبس المؤقت كىذا  األمرلكف استطبلع رأم النيابة العامة الزما في حالة 

 834/8تستكجبو المادة  اإلجراء. نفس (1)ؽ إ جمف  834ما جاء في نص المادة 
تشترط المادة كجكب استطبلع رأم ككيؿ  إذالمتعمقة بتمديد الحبس المؤقت في الجنايات 

حيث يقدـ النائب العاـ أكراؽ  اإلستئناؼالجميكرية المسبب ككذلؾ الشأف في مرحمة 
ؽ  834، كمعيا طمباتو الكتابية طبقا لمفقرة السادسة مف المادة اإلتياـغرفة  إلىالقضية 

ية المسبب في السابؽ ممزما أم استطبلع رأم ككيؿ الجميكر  اإلجراء.كما يككف إ ج
تبعا لممادة  اإلتياـالحالة التي يطمب قاضي التحقيؽ تمديد الحبس المؤقت مف غرفة 

 .3مكرر  834
 أنيا ستصدار رأم ككيؿ الجميكريةاحظ عمى المكاد التي نصت عمى كجكب يبل

لـ ينص قانكف  لكفضافية لممتيـ. إمسببا كفي ذلؾ ضمانة  األمرألزمت أف يككف ىذا 
الجزائية صراحة عمى حؽ ككيؿ الجميكرية في استئناؼ أمر الكضع في  اتاإلجراء

. كلكف يبقى استئناؼ األكامرمكانية بالنسبة لباقي اإلالحبس المؤقت كما نص عمى ىذه 
القضائية،  األكامرككيؿ الجميكرية ألمر الكضع في الحبس المؤقت جائزا باعتباره مف 

التي تعطي حؽ استئناؼ جميع أكامر ك (2)ؽ إ جمف  860يا نص المادة تالتي شمم
التي يحؽ  األكامرقاضي التحقيؽ لككيؿ الجميكرية كالنيابو العامة، في حيف حصرت 

                                                           
لقاضي التحقيؽ بعد استطالع رأم ككيؿ الجميكرية المسبب أف يصدر أمرا  يجكز:"...ؽ ا ج  125تنص المادة  -1

 مسببا بتمديد الحبس المؤقت لممتيـ مرة كاحدة فقط ألربعة أشير أخرل".
.106حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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أنو مف الناحية العممية، قمما يستأنؼ ككيؿ  إال (1)ـ كالطرؼ المدني استئنافيا.يلممت
 (2)الجميكرية أمر الكضع في الحبس المؤقت.

أف استئناؼ ككيؿ الجميكرية يككف بتقرير لدل  إلىؽ إ جمف  860كأشارت المادة 
في  والذم يدكن األخيريصرح ككيؿ الجميكرية باستئنافو أماـ ىذا  إذقمـ كتاب المحكمة، 

في أجؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ  اإلستئناؼمحضر مخصص لذلؾ كيجب أف يسجؿ 
 .األمرصدكر 

يترتب عمى تسجيؿ استئناؼ ككيؿ الجميكريةأثراف: أثر مكقؼ كأثر ناقؿ. فعف 
المادة  فإف،المتعمقة بالحبس المؤقت المكقؼ الستئناؼ ككيؿ الجميكرية لؤلكامر األثر
مف النيابة العامة بقي المتيـ  الستئناؼكمتى رفع تنص عمى:"  ؽ إ جمف  860/2

كيبقى كذلؾ في جميع  لستئناؼاالمحبكس مؤقتا في حبسو حتى يفصؿ في 
كافؽ ككيؿ الجميكرية  إال إذاحيف انقضاء ميعاد استئناؼ ككيؿ الجميكرية  لىاألحكال 
في القانكف الفرنسي  األمرعمى عكس ما ىك عميو  .عمى المتيـ في الحاؿ" الفراجعمى 

 إال إذايطمؽ سراح المتيـ  إذأيف ال أثر الستئناؼ النيابة العامة ألمر الحبس المؤقت 
الصادر عف قاضي  اإلفراجرفعت النيابة العامة دعكل استعجالية بشأف كقؼ تنفيذ 

. كيفصؿ في األمرالحريات كالحبس كذلؾ في ظرؼ أربعة ساعات مف صدكر ىذا 
الكذلؾ في مدة أقصاىا يكميف ك  اإلستئناؼلمحكمة  األكؿالطمب الرئيس  أفرج عمى  ا 

 بطبيعة الحاؿ.  (3)لـ يحبس لسبب آخر اإذالمتيـ بقكة القانكف 
كما يترتب عمى استئناؼ ككيؿ الجميكرية أثر ناقؿ أم انتقاؿ اختصاصات قاضي 

و يختمؼ عف استئناؼ فإن. أما بالنسبة الستئناؼ النائب العاـ، اإلتياـغرفة  إلىالتحقيؽ 
 .ؽ إ جمف  868طبقا لممادة  اراآلثك  اآلجاؿمف حيث  ككيؿ الجميكرية

                                                           

.26مقراف آيت العربي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.106حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. - 2 

3 - Olivier BEAUVALLET, op.cit, p.157. 
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، فالمشرع أعطى مدة أطكؿ لمنائب العاـ كحددىا بعشريف يكما جؿاآلفمف حيث 
شراؼ عمى الدعكل اإلتبدأ مف تاريخ صدكر أمر قاضي التحقيؽ كذلؾ حتى يتمكف مف 

كال يكقؼ ىذا تنص عمى:" 868/3المادة  فإف، اإلستئناؼالعمكمية.أما مف حيث أثر 
غير  األثريستنتج مف ىذه الفقرة أف ."الفراجب األمرتنفيذ  الستئناؼالميعاد كال رفع 
بالكضع في  األمرك األخرلاألكامر عف المتيـ، أما  اإلفراجبأمر  إالالمكقؼ ال يتعمؽ 

 استئنافيا ال يحكؿ دكف تنفيذىا. فإفالحبس المؤقت أك أكامر تمديده 
أف الممارسة القضائية أثبتت عدـ فعاليػػة ىذه الرقابة كمف ثـ عدـ نجاعتيا في  الإ

 :(1)خذيؤ الحبس المؤقت بحيث أنػػو  إلىالحد مف المجكء 
عمى رقابة قاضي التحقيؽ مف تمقاء نفسو لشرعية الحبس المؤقت، أنيا تقريبا  -/8

يد، يميؿ منعدمة، ألف قاضي التحقيؽ كبحكـ دكامة الركتيف كمكقؼ الني ابة العامة، المؤ 
تجديد أمر الحبس المؤقت لممدة المنصكص عمييا في القانكف، بغية تفادم  إلىغالبا 

اعتقاده الراسخ بأف الرقابة القضائية غير كافية  إلىضافة إال، باألكؿالرجكع عف قراره 
 لضماف حسف سير التحقيؽ.

في اتجاه كاحد، أم  إاللعمكـ كعمى رقابة النيابة العامة أنيا ال تمارس عمى ا -/3
 .ارتكاب أخطاء قانكنية جسيمة حاالتعمى حبس المتيـ مؤقتا، باستثناء  اإلبقاءفي 

القضائي كالتشريعي مع ما نصت عميو الفقرة الثالثة مف المادة  إلتجاهاكمما يؤكد ىذا 
عف  اإلفراجأف استئناؼ ككيؿ الجميكرية يكقؼ تنفيذ أمر القاضي ب ؽ إ جمف  860

في الحبس المؤقت حتى يفصؿ في طعف النيابة العامة  األخيرالمتيـ، بحيث يبقى ىذا 
، بيد أف استئناؼ المتيـ في أمر الكضع في الحبس المؤقت ليس اإلتياـمف طرؼ غرفة 

التي  األخرل. كىي الظاىرة ؽ إ جمف  ةاألخير الفقرة  863لو أم أثر مكقؼ طبقا لممادة 
مف نفس القانكف  832لمحبس المؤقت المعمف عنو في المادة  ثنائياإلستتخدـ الطابع ال 
 أنيا تعد مساسا باستقبللية قاضي التحقيؽ. إلىضافة اإلب

                                                           

.3، ص.فاتح تيجاني، مرجع سابؽ - 1 
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ؽ بالرغـ مف السمطات الكاسعة المخكلة لو في إذ ، اإلتياـكعمى رئيس غرفة  -/2
عمى حسف شراؼ اإليمارس كما يجب حقو في الرقابة ك  الو ي ؤخذ عميو أنو فإن، (1)إ ج
جراءات التحقيؽ المتبعة في جميع مكاتب التحقيؽ بدائرة المجمس التابع إ سير

 إلىالختصاصو، كذلؾ ألف لو أعباء كمياـ أخرل متعددة، كال يمكف لو أف يتحكؿ 
قاضي متنقؿ قصد زيارة المؤسسات العقابية الكائنة في دائرة اختصاصو، كما أنو ليس 

التحقيؽ التي  ضاةكجكدة في كؿ مكتب مف مكاتب قفي مقدكره فحص كؿ الممفات الم
 (2)تقع في دائرة المجمس القضائي التابع لو.

عمى شرعية الحبس المؤقت،  اإلتياـتدعيـ الرقابة القضائية لغرفة  معو يتعيفمما 
، كذلؾ ما داـ أف ىذه الجية القضائية ىي  كلكي تككف ليا أكثر فعالية مما عميو اليـك

بتعديؿ أكامر قاضي التحقيؽ في المسائؿ المتعمقة بالحبس المؤقت في الكحيدة المختصة 
التشريع الحالي، فيتعيف عمييا عمى الخصكص أف تراقب مراقبة دقيقة التسبيب الذم 

 الألتبرير الكضع في الحبس المؤقت أك تجديده مف طرؼ قاضي التحقيؽ، ك  إليواستند 
، كذلؾ التعميؿ الذم يكتفي إليوبدكرىا  تتبنى التعميؿ السطحي كالعاـ أك أف تمتجئ ىي

، كمثؿ ؽ إ جمف  مكرر 832بترديد العبارات القانكنية المنصكص عمييا في المادة 
العبارات التي كردت في الحالة التي أضافيا مؤخرا المشرع في خضـ ىذه المادة حكؿ 

 األفعاؿكرة الضمانات الكافية المطمكب مف المتيـ تقديميا لممثكؿ أماـ العدالة أك خط
كالتي  األخرلالثبلثة  حاالتالأك كمثؿ أيضا العبارات التي جاءت في  .إليوالمنسكبة 

 (3).تسبيب خاص لتطبيقيا إلىنظرا لصياغتيا العامة ىي في حاجة 
الذىف في مجاؿ التسبيب يتمثؿ في مدل كفاية تسبيب أمر  إلىالسؤاؿ الذم يتبادر 

أـ أف  ؟اإلجراءىذا  اتخاذتياـ شخص بارتكاب جريمة مما يجكز فييا إالحبس المؤقت 
المبررات الكاقعية كالتي تككف سببا معقكال لكضع  إلىىذا التسبيب ال بد أف يستند 
 الشخص رىف الحبس المؤقت؟
                                                           

 .205الى  203مف خبلؿ المكاد  -1
 .4، ص.فاتح تيجاني، مرجع سابؽ -2
 .4، ص.فاتح تيجاني، المرجع السابؽ -3



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

304 
 

كضكح كصراحة مف التشريع الجزائرم بكؿ عف ىذا السؤاؿ التشريع الفرنسي أجاب 
عنو عمى  اإلفراجاشترط أف يقـك قرار حبس المتيـ مؤقتا أك تمديده أك رفض  إذ

لىاألمر ات القانكنية كالكاقعية التي دفعت مصدر اإلعتبار  تبياف عدـ  إلىضافة إه اتخاذا 
جراءات كالشركط المنصكص عمييا في كفاية التزامات الرقابة القضائية ككؿ ذلؾ كفقا لئل

 (1).ؼ إ مف ؽ 833ك 832المادتيف
ممتيـ ارتكابيا، ل ية المنسكباإلجرامالقانكنية تؤسس عمى تكضيح الكاقعة  األسبابف

كبياف الجريمة التي صدر  كالمادة القانكنية التي تعاقب عمييا ككذا العقكبة المقررة ليا.
ركاف التي تقـك عمييا تحديدا كافيا أم األبتحديد  إالأمر الحبس المؤقت بشأنيا ال يتأتى 

ذلؾ فقد ألـز المشرع الفرنسي قاضي  إلىضافة إالركنييا المادم كالمعنكم.بتكضيح 
 833الحريات كالحبس  بأف يككف التسبيب كفقا لممبررات الكارد ذكرىا في نص المادة 

 .اإلجراءىذا  تخاذعامة كمبررات ال(2)مف ؽ ا ؼ. كبالتالي ال يجكز استخداـ عبارات
بنقض قرار الحبس المؤقت في ىذا الصدد محكمة النقض الفرنسية  قد قضتك  

ألنو اكتفى بذكر أسباب الحبس بعبارات عامة دكف أف يستند  اإلتياـالصادر عف غرفة 
حسبما تقضي بو  األسبابتكافر ىذه  األمرالمبررات الكاقعية التي استمد منيا ىذا  إلى

أف "حبس المتيـ احتياطيا  اإلتياـحيث جاء في قرار غرفة  ،ؽ ا ؼ 834نص المادة 
كالقرائف المادية، كمنع المتيـ مف الضغط عمى  األدلةىك الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى 

الشيكد أك التكاطؤ مع غيره مف المتيميف" فكاف نقض القرار الستعمالو عبارات عامة 
 كمألكفة.
ييا في ذلؾ، فقد أتيحت الفرصة لمحكمة النقض الفرنسية لتقكؿ رأ إلىضافة إالب

العاـ كسبب لحبس المتيـ مؤقتا  األمفبالنظاـ العاـ ك  اإلخبلؿالقرارات التي أسست عمى 
 كىذا أماـ ما يطرحو ىذا المبرر مف صعكبة قانكنية.

                                                           
1- Edouard VERMY, Cours de procédure pénale, Dalloz, Paris, 2006, p.177. 

.145مرجع سابؽ، ص. نبيمة رزاقي، - 2 
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التي تكتفي بالقكؿ أف الكقائع  األكامركعمى ذلؾ فقد قضت بعدـ كفاية التسبيب في 
مف دكف تبياف طبيعة ىذه الخطكرة كال  خطيرة كأف ىناؾ دكاعي لمحفاظ عمى النظاـ العاـ

مما جعؿ المشرع الفرنسي يمغي ىذا السبب بالنسبة لمجنح نظرا لعدـ  .طابعيا الزمني
 . 3006مارس  4كجكد تعريؼ دقيؽ لمنظاـ العاـ، كذلؾ بمكجب قانكف 

بجعؿ  األشخاصالمشرع الفرنسي رغبة منو في حماية حرية  فإفأكثر مما سبؽ، 
ستثنائي، ألـز بمكجب ىذا التعديؿ قاضي الحريات كالحبس إجراء إالحبس المؤقت 

لتزامات إيجب تبياف كيؼ أف  إذبالتسبيب الدقيؽ لؤلمر بالكضع في الحبس المؤقت 
بتفادم  األمرالرقابة القضائية غير كافية كليس ذكر ذلؾ فقط. كما أنو في حالة تسبيب 

 (1).األشخاصالضغط عمى الشيكد مثبل يجب ذكر ىؤالء 
ف كاف قد نص صراحة عمى كجكب تسبيب أمر ا  أما بالنسبة لممشرع الجزائرم ك 

المستحدثة بمكجب المادة  ؽ إ جمكرر مف  832الكضع في الحبس المؤقت في المادة 
قرار إغير كاؼ لتحقيؽ اليدؼ المرجك مف  األمرأف ىذا  إال 07/08مف القانكف رقـ  6

نماىذا البياف ك  كاضحة المعالـ يقـك عمييا نظاـ التسبيب تساعد ال بد مف كضع أسس  ا 
 .صدار أمر الحبس المؤقتإعمى التقميؿ مف حدكد السمطة التقديرية لمجية المختصة ب

في  رائدة كالكاقع أف أسباب الحبس المؤقت يمكف حصرىا بسيكلة كالتجربة الفرنسية
حداىا إكجكد التي يصح ب األسبابتضع أماـ المحقؽ في نمكذج جممة  إذ.ىذا الصدد

أف يشير بعبلمة عمى السبب أك  إالبحبس المتيـ مؤقتا، كما عمى المحقؽ  األمر
 في: األسبابذلؾ، كتتمثؿ ىذه  إلىالتي دفعتو  األسباب
 تأميف الدليؿ: -أ/
 تأثير المتيـ عمى الشيكد. -
 تأثير المتيـ عمى الخبراء. -
 خفائو.إالخكؼ مف طمس الدليؿ أك  -

                                                           
1- Jacques DELGA, op.cit, pp.119 -120.  
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 المتيـ المحاكمة كمثكلو لمتنفيذ:تأميف حضكر  -ب/
 الخكؼ مف فرار المتيـ خارج الببلد -
 ثابت. إقامةعدـ كجكد محؿ  -
 العاـ: األمفدكاعي  -ج/
 لتيدئة خاطر المجني عميو كالعامة. -
 خكفا مف استمرار عدكاف المتيـ. -
(1)أسباب أخرل. -د/

 

في فرض رقابتيا  عمىاألعمى تسييؿ السمطة ىذه الطريقة ، كتعمؿ ىذا مف جية
أماـ في الجزائر أف ىذه الميمة صعبة نكع ما  إالعمى التسبيب الحقامف جية ثانية.

غياب مبادئ قضائية أساسية لممحكمة العميا، ككف أف أمر الحبس المؤقت غير قابؿ 
 (2).ؽ إ جمف  384لمطعف بالنقضكفقا لنص المادة 

الحبس المؤقت  إلىالمجكء كفي ىذا الصدد كلمزيد مف الضمانات قصد الحد مف 
عطاء المحكمة العميا حؽ إو يتعيف فإندكف مبرر جدم مستخمص مف عناصر التحقيؽ، 

قتضاء مف اإلكذلؾ بتمكيف المتيـ كالنيابة العامة عند  اإلجراءالرقابة عمى شرعية ىذا 
 .التي ليا صمة بالحبس المؤقت اإلتياـقرارات غرفة  فيالطعف بالنقض 

تسند لممحكمة العميا صبلحية مراقبة العبلقة ما بيف العناصر الكاقعية  كبذلؾ
ا لتقرير إلييالتي أستند  األسبابالخاصة بالدعكل المستخمصة مف قضاء التحقيؽ، كبيف 

ؽ إ مكرر  832المنصكص عمييا في المادة  حاالتالحدل إالحبس المؤقت، أم اختيار 
محكمة العميا بعدما أصبح اليـك أمر الكضع ، كىي الرقابة التي تدخؿ ضمف كظائؼ الج

 .في الحبس المؤقت كاجب التعميؿ

                                                           
 .599 -598محمد زكي أبك عامر، اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص.ص. -1

.148 -146نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص.ص.  - 2 
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التي ليا صمة مف قريب أك  األخرلاتاإلجراءكما يمكف ليذه الرقابة أف تقع عمى  
بعيد بالحبس المؤقت، كعمى الخصكص أكامر التمديد في المدة التي يترتب عنيا بقاء 

 (1).يطكؿ دق المتيـ محبكسا مؤقتا بدكف محاكمة ألمد

 المبحث الثالث
 المتعمقة بتنفيذ الحبس المؤقتضمانات الإحتراـ 
جانب الضمانات الشكمية كالمكضكعية التي تشترط لكضع  إلىأقر غالبية المشرعين

، ضمانات أخرل تمس المتيـ مباشرة في شخصو سكاءا مف مؤقتالمتيـ رىف الحبس ال
كمف أ(، أكؿ المكقكؼ مؤقتا معاممة خاصة )مطمبالناحية المعنكية كذلؾ بكجكب معاممة 

الناحية المادية كذلؾ بتخفيؼ ثقؿ العقكبة المحكـك بيا عميو بخصـ مدة الحبس المؤقت 
مف العقكبة المحكـك بيا )مطمب ثاف( كأخيرا محاكلة جبر الضرر بدفعو تعكيضا ماديا 

 )مطمب ثالث(.عف الحبس المؤقت في حالة البراءة أك انتفاء كجو الدعكل 

 األكؿ المطمب
 معاممة المكقكؼ مؤقتا معاممة خاصة

ككرامتيـ كشرفيـ  األفرادالعالمي حماية خاصة عمى خصكصيات  اإلعبلفأضفى 
كسمعتيـ أثناء التحقيؽ معيـ كذلؾ في المادة الثانية عشر منو كالتي تنص عمى أف ال 
يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو أك 
لحمبلت عمى شرفو كسمعتو، كلكؿ شخص الحؽ في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ 

 أك تمؾ الحمبلت.
 8846عمى اتفاقية سنة  األمـ المتحدةقتصادم لييئة اإلا صادؽ المجمس كم

الدكلية  اإلتفاقيةخاصة بالقكاعد التي يجب أف يعامؿ بيا المحبكس مؤقتا كالتي أكدتيا 

                                                           

.5، ص.فاتح تيجاني، مرجع سابؽ - 1 
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كالمكرسة مف طرؼ غالبية الدكؿ في قكانينيا  8855لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 
 أك المتعمقة بتنظيـ السجكف كأىـ ىذه القكاعد تتمثؿ في: ةاإلجرائي
 (األكؿكجكب معاممة المتيـ معاممة البرمء )الفرع  -
 كجكب فصؿ المحبكس مؤقتا عف المحككـ عمييـ )الفرع الثاني( -
 بالعالـ الخارجي )الفرع الثالث(. اإلتصاؿحؽ المحبكس في  -

 الفرع األكؿ
 البرمءمعاممة المحبكس مؤقتا معاممة 

يعتبر ىذا الحؽ أحد الصكر المفصمة لحماية الحؽ العاـ في الحياة كالحرية 
، حيث يحمي سبلمة الشخص ككرامتو البدنية كالنفسية. كترجع جذكر ىذا الحؽ األمفك 

ضد العقكبة القاسية أك المبالغ   8577ة عاـ ياإلنجميز الحظر الكارد في كثيقة الحقكؽ  إلى
المعاصرة ال يقتصر فقط عمى العقكبة بؿ يمتد ليشمؿ كؿ صكر فييا. كالحؽ في صكرتو 

(1)المعاممة القاسية أك البلنسانية أك الميينة كبالتالي فيك أكثر اتساعا مف سابقو بكثير.
 

كانت قرينة البراءة تبدك مبدأ مف اختراع الفقو الحديث، فؤلنو استعمؿ كأداة  اإذ
ذك  لمكافحة التعذيب. و في نظر فإنثبات، إر الفقو القديـ كسيمة كاف التعذيب في نظ اا 

بعد. فعمى مستكل  إدانتوالفقو الحديث يعتبر كعقكبة مسمطة عمى شخص لـ تتـ 
 (2)، يعتبر التعذيب غير مبررا كال عادال.اتاإلجراء
حظر التأثير عمى ينسانية، ك إبراءة المقبكض عميو معاممتو معاممة  فتراضاقتضي ي

ك المعاممة السيئة التي تحط أرادتو فبل يمس حقو في الحياة، كال يتعرض لمتعذيب إ
بكرامتو، كال يجكز تيديده أك كعده بفائدة، بغرض التأثير عميو لكي يدلي بما ال يريد أك 

ساليب غير األكما يقصد بالتعذيب ىنا ىي تمؾ  (3)يكد قكلو.لـ بما  اإلدالءليمتنع عف 
                                                           

.706بسيكني محمد شريؼ، مرجع سابؽ، ص. - 1 
2- Guillaume BERNARD, op.cit, p.48. 

.150ياسر حسف كمزم ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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تستعمؿ عمى المتيـ مف أجؿ انتزاع اعترافات تخدـ التحقيؽ سكاء كانت المعتادة التي 
 (1).سميمة أك غير ذلؾ الميـ أنيا تمت تحت التأثير كالضغط

:" ال أنو إلىفي المادة الخامسة منو  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكذىب  
نسانية أك الحاطة إخضاع أحد لمتعذيب، كال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإيجكز 

الدكلية  لمحقكؽ المدنية كالسياسية  اإلتفاقيةكىك كذلؾ نص المادة السابعة مف  بالكرامة"
خضاع إال يجكز كالتي جاء فييا:"  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةكالمادة الثالثة مف 

لحقكؽ  مريكيةاإلتفاقية األ. أما أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة الميينة بالكرامة"
خضاع أحد لمتعذيب، أك لعقكبة أك إال يجكز عمى:"  4/3فنصت في المادة  اإلنساف

حتراـ النسانية، أك مذلة، ك يعامؿ كؿ الذيف قيدت حريتيـ بإمعاممة قاسية، أك غير 
كما جاء النص عمى ىذا الحؽ في ".النسافالكاجب لمكرامة المتأصمة في شخص 

 جب المادة الرابعة منو.ك كالشعكب كذلؾ بم اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ 
نساف كمعاممتو إعمى عدـ جكاز تعذيب أم  اإلنسافكأكد الميثاؽ العربي لحقكؽ 

نساف إكؿ  األطراؼتحمي الدكؿ التي جاء فييا:"  82نسانية، كذلؾ في المادة إمعاممة ال 
ة قاسية، أك ال قميميا مف أف يعذب بدنيا، أك نفسيا، أك أف يعامؿ معاممإعمى 

نسانية، أك ميينة، أك حاطة بالكرامة، كتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلؾ، كتعتبر إ
 فييا جريمة يعاقب عنيا. المساىمةممارسة ىذه التصرفات، أك 

 (2).نساف دكف رضائو الحر"إجراء تجارب طبية أك عممية عمى أم إال يجكز  -
الذيف  األشخاصكما أكدت عمى ذلؾ مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع 

8877أك السجف لعاـ  اإلحتجازيتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 
كالتي تنص في  (3)

الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف  األشخاصيعامؿ جميع " عمى ضركرة أف األكؿالمبدأ 
 ."اإلنسانياألصميةأك السجف معاممة إنسانية كباحتراـ لكرامة الشخص  اإلحتجازأشكاؿ 

                                                           

.81مرجع سابؽ، ص.حماية حقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية،  حسيبة شركف، - 1 
 .151ياسر حسف كمزم، مرجع سابؽ، ص. -2
 .9/12/1988المؤرخ في  43/173إعتمدت ىذه المبادئ كنشرت بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  -3
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 8880ية لمعاممة السجناء  لعاـ األساسالمبادئ مف  األكؿككذلؾ جاء في المبدأ  
حتراـ لكرامتيـ المتأصمة كقيمتيـ اإليعامؿ كؿ السجناء بما يمـز مف " بأنو يجب أف

 (1)."كبشر
كما صيغت صككؾ قانكنية بغرض استخداميا مف طرؼ المجمكعات المينية التي 

 8880تتكلى التحقيقات الجنائية. كتتضمف المبادئ التكجييية بشأف أعضاء النيابة لعاـ 
أصبحت في حكزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد  اإذبكجو خاص الحكـ الذم مفاده:" 

أسباب كجيية، أف الحصكؿ عمييا  إلى، استنادا أشخاص مشتبو فييـ كعممكا أك اعتقدكا
بالنسبة لممشتبو فيو،  اإلنسافجرل بأساليب غير مشركعة تشكؿ انتياكا خطيرا لحقكؽ 

نسانية أك الميينة أك إالبلكخصكصا باستخداـ التعذيب أك المعاممة أك المعاقبة القاسية أك 
ضد أم  األدلةستخداـ ىذه ، كجب عمييـ رفض ااإلنسافبكاسطة انتياكات أخرل لحقكؽ 
كافة  اتخاذخطار المحكمة بذلؾ، ك إساليب المذككرة أك األشخص غير الذيف استخدمكا 

 ساليب أماـ القضاء."األستخداـ ىذه إالتدابير البلزمة لضماف تقديـ المسؤكليف عف 
ي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف األساس)ا()ج( مف النظاـ 43كما نصت المادة 

حتراـ التاـ حؽ الأف يحتـر مف كاجبات المدعي العاـ فيما يخص عممية التحقيؽ " 
 44مف بينيا الحؽ المحدد في المادة  ي"األساسالمنبثؽ عف ىذا النظاـ  األشخاص

 (2)عذيب.تكال اإلكراه)ا()ج( بشأف حظر 
المحتجزيف كشرفيـ عمميات التفتيش  األشخاصكمف مظاىر احتراـ كرامة كآدمية 

شخصيا أك عمى منازليـ أك ممتمكاتيـ الخاصة، كاعتراض  األفرادالتي تتـ سكاء عمى 
تيـ الياتفية الخاصة كالتي يجب أف تتـ بصكرة الاكمراقبة مراسبلتيـ كرسائميـ كاتص

صكص قانكنية كبالقدر البلـز فقط الذم تقتضيو مصمحة التحقيؽ ككفقا لؤلصكؿ المن
 عمييا في التشريعات الكطنية ذات الصمة. 

                                                           
 .14/12/1990المؤرخ في  45/111إعتمدت ىذه المبادئ كنشرت بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  -1

.209دليؿ حقكؽ االنساف في مجاؿ إقامة العدؿ، مرجع سابؽ، ص. - 2 
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فمكؿ إنساف حؽ احتراـ حياتو الخاصة كالعائمية كمسكنو كمراسبلتو، كال يجكز 
كفقا لمقانكف كبما تمميو الضركرة في  إاللمسمطة العامة أف تتعرض لممارسة ىذا الحؽ 

اية الصحة كحفظ النظاـ كمنع الجريمة، أك حم المجتمعأمنمجتمع ديمقراطي لصالح 
 (1)يف كحرياتيـ.اآلخر ، أك حماية حقكؽ اآلدابالعامة ك 

كشرفيـ أثناء التحقيؽ كالتي  األشخاصذات الصمة بكرامة  األخرلكمف المظاىر 
سمكب المتبع كأماكف ممارستو. فبل يجكز األتتمتع بحماية دكلية التكقيؼ كذلؾ مف حيث 

في أماكف تكقيؼ معترؼ بيا رسميا، كأف يتـ عمى  إالالمحتجزيف  األشخاصتكقيؼ 
آخر ألفراد  إلىكحركة نقميـ مف مكاف  ىـالفكر تقديـ معمكمات دقيقة عف أماكف احتجاز 

بيذه  اإلحاطةأسرىـ أك محامييـ أك أم شخص آخر لو مصمحة مشركعة في 
ع حتفاظ بسجؿ رسمي يجرم تحديثو باستمرار بأسماء جمياإلالمعمكمات، كأف يتـ 

المحركميف مف حريتيـ في كؿ مكاف مف أمكنة التكقيؼ كذلؾ عمبل بأحكاـ  األشخاص
 .8883القسرم  لعاـ  اإلختفاءمف  األشخاصالمادة العاشرة منإعبلف حماية جميع 

كاف الشخص المحتجز أك المكقكؼ أجنبيػا، فيجب أف يتـ تعريفو فكرا بحقو في  اإذ
البعثة الدبمكماسية لمدكلة التي يككف مف رعاياىا أك أف يتصؿ بأحد المراكز القنصمية أك ب

طبقػا لمقانكف الدكلي. كما يجب أف يثبت لو  اإلتصاؿىذا  يالتي يحؽ ليا بكجو آخر تمق
كاف الجئا أك كاف عمى أم كجو آخر  اإذبأية منظمة دكلية مختصة  اإلتصاؿالحؽ في 

 (2).مشمكال بحماية منظمة حككمية دكلية
حد القكؿ بأف تحميؼ المتيـ اليميف يعد  إلىيذىب جانب مف الفقو في ىذا الصدد 

رادتو ككذلؾ استعماؿ الكسائؿ العممية الحديثة التي إمف قبؿ التعذيب الذم يؤثر عمى 
ردة المتيـ لحممو عمى التصريح بأقكاؿ لـ يرد التصريح إمف شأنيا أيضا التأثير عمى 

 (3)بيا.

                                                           
 ليث كماؿ نصراكيف، مرجع سابؽ. -1

المرجع السابؽ.  - 2 
. 388عبد اهلل أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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   23تيـ كبرمء مكرس مف قبؿ المشرع الجزائرم بمكجب المادة ف مبدأ معاممة المإ
أك براءتو، مما  إدانتوأف المحبكس مؤقتا قد تثبت  إذ 8885مف دستكر  37ك 24ك

معاممتو معاممة البرمء فبل يجب أف تكجو لو عبارات الشتـ أك السب أك  األمريستكجب 
 القذؼ أك أية عبارة أخرل تجرح شعكره أك تمس شرفو. 

ى كالثالثة كؿ األكلفي فقرتيا  3مكرر  352في المادة  ب المشرع الجزائيقيعاك 
مكظؼ يمارس أك يحرض أك يأمر بممارسة التعذيب مف أجؿ الحصكؿ عمى اعترافات 

ككذلؾ المكظؼ الذم يسكت أك يكافؽ عمى ىذه  األسبابأك معمكمات أك ألم سبب مف 
قد كسع مف مجاؿ  84-03كجب تعديؿ القانكف الجزائرم بم فإفعماؿ. كبالتالي، األ

 (1)الضمانات المقررة لممشتبو فيو كالمتيـ عمى حد سكاء مف خبلؿ تجريـ كاقعة التعذيب.
و إلزامال يرغـ المحبكس مؤقتا عمى ارتداء المبلبس الخاصة بالمحكـك عمييـ أك كما

ذلؾ فمف حؽ المحبكس مؤقتا حضكر جنازة  إلىضافةاإلف لـ يرد ذلؾ. بإعمى العمؿ 
. كما لو ةاألخير قارب مف أسرتو كذلؾ برفقة الشرطة كتحت الحراسة الشديدة ليذه األأحد 

ف لـ تقـ بذلؾ المؤسسة العقابية مف إالمستشفى في حالة المرض  إلىحؽ طمب نقمو 
 (2)تمقاء نفسيا.

كبالذات  األىميةفي غاية  كال شؾ أف الحماية ضد التعذيب كالممارسات المشابية
، كبالتالي فيي تعد ضمانة غير مباشرة ضد عدـ تجريـ اإلبتدائيفي مرحمة التحقيؽ 
جبار عمى اإلالمحكمة الجنائية الدكلية عبر الحؽ في عدـ  إليوالذات الذم أشارت 

بالذنب،  اإلعتراؼجبار عمى اإلالشيادة سكاء بالنسبة لممتيـ أك أفراد أسرتو. ككذلؾ عدـ 
 (3)أك البراءة. اإلدانةأك استخداـ الصمت كأحد عناصر تحديد 

عدة قرارات أدانت بمكجبيا الدكؿ المسؤكلة عف ىذه  ةاألكربيالمحكمة أصدرت 
( حيث تطرقت 87/8/8867رلندا ضد المممكة المتحدة)إالمعاممة كنذكر منيا قرار 
                                                           

.388سابؽ، ص.المرجع ال عبد اهلل أكىايبية، - 1 
.133ناصر زكركرك، المرجع السابؽ، ص.- 2 
.708بسيكني محمد شريؼ، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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رىاب أثناء تكقيفيـ لمنظر اإلالمعامبلت التي تعرض ليا عدة أشخاص متيميف بإلى
 ةاألكربيأك الحصكؿ عمى أية معمكمات تفيد الجريمة. فالمحكمة  اإلعتراؼلحمميـ عمى 

أك القمؽ أك  األشخاصجراء مف شأنو أف يحدث شعكر بالخكؼ لدل إتحدثت عف" أم 
ثر إالشعكر بالنقص أك التي تتعبيـ أك تضعؼ مف مقاكمتيـ الجسدية كالمعنكية " كعمى 

 (1)نسانية كالحاطة بالكرامة.إدانة المممكة المتحدة بسبب المعامبلت البلإتمت ذلؾ 
حدل قراراتيا الذم يعكد لسنة إفي  اإلنسافلحقكؽ  ةاألكربيكما قضت المحكمة 

ستعماؿ العنؼ المادم أك المعنكم عند البحث إأنو ال يحؽ لمشرطي أك الدركي  8882
ات المطكلة كغير المبررة أك استعماؿ الطرؽ العممية لمحصكؿ اإلستجكابعف الدليؿ مثؿ 

 عمى الدليؿ. 
نسانية أك الحاطة إكسعت مف مفيكـ التعذيب أك المعاممة البلبذلؾ، تككف قد 
لقكة العمكمية أثناء القياـ كيفت التصرفات الصادرة مف أحد رجاالبالكرامة، كألكؿ مرة 

ضيقت فيما بعد مف  إذعاف ما تغير مكقفيا عنؼ غير شرعي. لكف سر عمى أنو  بكظيفتو
قضت في  إذاإلنسانلحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةمف  2مفيـك التعذيب الكارد في المادة 

أف" أعماؿ العنؼ الجسدم أك المعنكم المقترفة في حؽ العارض، بالقكؿ حدل قراراتيا إ
كالكحشية..." كأكدت  ـ كمعاناة شديدة كليا طابع الخطكرةالآكالتي في مجمميا تسببت في 

نسانية كالمحطة بالكرامة إالتي كيفت في السابؽ بالمعاممة البل األفعاؿأف بعض 
 (2)كبالتعذيب، يمكف أف تمقى تكييفا آخرا في المستقبؿ.

 

 

 

 

                                                           
1-Etienne VERGES, op.cit, p.55. 
2- Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit, pp.472 - 473. 
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 الفرع الثاني

 (1)كجكب فصؿ المحبكس مؤقتا عف المحكـك عمييـ
كثيقا بكرامة الشخص رتباطا ايعتبر التصنيؼ في المؤسسات العقابية مرتبط 

درجة أف كضع كؿ المساجيف في مكاف كاحد كاف في القديـ  إلىنسانيتو، ا  المحبكس ك 
فكانت كؿ فئة تعتدم عمى فئة أخرل  .ضافية لممحبكس داخؿ المؤسسةإيشكؿ عقكبة 

الذم كاف  لذاألك  اإلىانةكالقكم كالضعيؼ، الرجؿ كالمرأة... كىك ما يشكؿ نكع مف 
ية، كنظرا لما يشكمو مف تيديد خطير لمكرامة األصميمية لمعقكبة يعتبر عقكبة تكم

 اإلتفاقياتة كنظرا لما لو مف تأثير سمبي عمى بعض المحبكسيف، حرصت اإلنساني
كالذم يمتد (2)الدكلية عمى ضركرة تبني نظاـ التصنيؼ داخؿ المؤسسات العقابية

 المحبكسيف مؤقتا كالمدانيف. إلىاألشخاص
التي تتمتع  اإلحتجازذات الصمة بإجراءات التكقيؼ ك  األخرلمف الضمانات ف

المكقكفيف مؤقتا في أية قضية جزائية عف  األشخاصضركرة عزؿ  ،بحماية دكلية
المتيميف المدانيف بحكـ قضائي قطعي، كأف تتـ معاممتيـ بطريقة مختمفة تتفؽ مع ككنيـ 

 .محكـك عمييـأشخاص غير 
القاصريف عف البالغيف، عمى أف تتـ محاكمتيـ  األحداثكما يجب أف يتـ فصؿ  

أسرع كقت ممكف، كأف يتـ إخطار أكلياء أمكر الحدث أك في أماـ محكمة خاصة بيـ 
المتحدة  ألمـاقكاعد «الكصي عميو فكرا بعد التكقيؼ كذلؾ تطبيقا لمقاعدة العاشرة مف 

  .8874لعاـ  »األحداثالنمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف قضاء 

                                                           
 بالرغـ مف أف جانب مف الفقو يرل أف ىذا الحؽ خيالي أكثر منو كاقعي، لمزيد مف التفصيؿ انظر: -1

Rachid lemoudaa, op.cit, p.47. 
لمطباعة ، دار ىكمة السياسة العقابية في الجزائر عمى ضكء المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ االنسافعثامنية لخميسي،  -2

 .291، ص.2012كالنشر، الجزائر، 
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ميات األجميع التدابير الضركرية لحماية النساء كال سيما الحكامؿ ك  اتخاذكما يجب 
، كأف يتـ تكفير ضمانات خاصة لؤلطفاؿ كالمسنيف كالمرضى فكالمرضعات مني

جمكعة المبادئ المتعمقة بحماية "مكالمعكقيف كذلؾ تطبيقا لما جاء في المبدأ الخامس مف 
لعاـ  "أك السجف اإلحتجازشكؿ مف أشكاؿ  الذيف يتعرضكف ألم األشخاصجميع 
8877.(1) 

مؤقتا تكمف العمة مف كراء تقرير ىذه القاعدة في الحيمكلة دكف تعمـ المحبكسيف 
عف غيرىـ مف المدانيف عمى أساس أف الحبس المؤقت قد يككف نقطة  اإلجراـأسباب 
أف  إلى، ىذا مف جية. مف جية أخرل، يستند ىذا العزؿ اإلجراـى مع عالـ ألكلاإلتصاال

قد اتضحت حاجتيـ لمتأىيؿ  اإلدانةالمحككـ عمييـ الذيف صدرت ضدىـ أحكاـ قضائية ب
نماـ، ك إلييحتياطيا لـ تثبت بعد نسبة الجـر إح، في حيف أف المحبكسيف صبلاإلك   ا 

 . الجدكل في الغالبيحتجزكف لدكاعي محددة كىذا ما يجعؿ محاكلة تأىيميـ قميمة 
 ةاألخير في أماكف احتجازىـ ككف ىذه الفئة  األحداثكما يجب فصؿ البالغيف عف 

حماية  إلىضافة إال. باإلجراـمكانية التغيير كتعمـ أساليب إلى األكلأكثر عرضة مف 
مف التصرفات التي قد يتعرضكا ليا مف قبؿ البالغيف. ىذا كقد أكصت المجنة  األحداث
في ىذا المجاؿ بضركرة أف تتكافر في أماكف احتجاز  اإلنسافلحماية حقكؽ  ةاألكربي

الفردية مف أجؿ احتجاز الصغار المحركميف  حاالتالة تراعي إيجابيظركؼ  األحداث
ضاءة كالتيكية كأف اإلمف حريتيـ، كما ينبغي أف يككف حجـ ىذا المركز كافيا كجيد 

 (2).جيدا كمزينة بطريقة جميمة تككف مناطؽ النـك كالمعيشة مجيزة تجييزا
مف قانكف تنظيـ السجكف  37المشرع الجزائرم عمى ىذه القاعدة في المادة  نص

عادةك  منتيجا نفس 04/03تحت رقـ5/3/3004دماج المحبكسيف اجتماعيا الصادر فيإا 
نص عمى ىذه القاعدة في  األخيرالنظاـ الذم أخذ بو المشرع الفرنسي رغـ أف ىذا 

 .685ك 683الجزائية في المكاد  اتاإلجراءقانكف 
                                                           

ليث كماؿ نصراكيف، مرجع سابؽ.  - 1 
.334-333نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص.ص. - 2 
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جاء في نص  إذ -استثناءا إال -نفرادماإلالمشرع الجزائرم بنظاـ الحبس لـ يأخذ 
حتباس الجماعي اليطبؽ نظاـ ما يمي:" السالؼ الذكر  04/03مف القانكف  34المادة 

 إلىفي المؤسسات العقابية كىك نظاـ يعيش فيو المحبكسيف جماعيا، كيمكف المجكء 
كيككف مالئما لشخصية  األماكفنفرادم ليال عندما يسمح بو تكزيع ال حتباس النظاـ 

سمكب األى، كليس باألكلبما يفيد كأف العبرة بظركؼ المؤسسة بالدرجة "المحبكس...
 (1)دماجو في المجتمع.ا  يساعد في تأىيؿ المحبكس ك مثؿ الذم األ

نفرادم كىذا ما جاء في اإلعمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم أخذ بنظاـ الحبس 
كالمتعمؽ  485/3000رقـ  األمرمف  57مف ؽ ا ؼ المعدلة بالمادة  685نص المادة 

حتياطيا إيخضع المحبكسيف بتدعيـ قرينة البراءة كحقكؽ الضحايا، التي جاء فييا " 
 (2).نفرادم ليال كنيارا..."ال لنظاـ الحبس 
نفرادم فيو مساكئ أكثر مف محاسف ككف الكحدة اإلأف نظاـ الحبس يبلحظ لكف، 

أزمات  إلىعامبل أساسيا لزيادة الضغط النفسي كالتكتر كالقمؽ مما يؤدم بالمحبكس 
 .ذابحبس مكقكؼ النف اإلدانةبالبراءة أك  األمرنفسية حتى لك انتيى 

أف تنفيذه مف الناحية العممية أمر  إالف كاف نظاـ الفصؿ أمرا مطمكبا، ا  ىذا ك 
المادية كيعكد السبب في ذلؾ في  اإلمكانياتف لـ يكف مستحيؿ نظرا لقمة إصعب 

جراء الحبس المؤقت في الجنايات كالجنح التي إإلىكثرة المجكء  إلىالجزائر خاصة 
 (3).جراءات التحقيؽإبطء  إلىضافة إلاعقكبتيا الحبس ب

 

 

 

                                                           

.167عثامنية لخميسي، مرجع سابؽ، ص. - 1 
2 -G.STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, op.cit, p.688. 

.335نبيمة رزاقي، مرجع سابؽ، ص. - 3 
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 الفرع الثالث
 بالعالـ الخارجي التصاؿحؽ المحبكس مؤقتا في 

تعتبر قكاعد تنظيـ الزيارات كالمراسبلت مف أىـ القكاعد المنظمة لمعاممة المحبكس 
أثناء تكاجده في الحبس مف الناحيتيف الدكلية كالداخمية، كذلؾ ألنيا تمس بصفة مباشرة 

 بمف ىـ خارج السجف مف أفراد عائمتو أك أصدقائو أك محاميو. اإلتصاؿحقو في 
 بالمحامي: المتيـ فيالتصاؿ حؽ -أكال /

يرتبط بحؽ الشخص المحتجز في تكفير المساعدة القانكنية لو أف يتاح لو الكقت 
الكافي لبلتصاؿ مع محاميو كالتشاكر معو بحرية تامة في أم كقت كبشكؿ سرم، بحيث 

ف مكظفياليجكز أف تككف المقاببلت بيف الشخص المحتجز كمحاميو عمى مرأل مف أحد 
 ال يجكز أف تككف عمى مسمع منو. ، كلكف مميف بالمؤسسةاالع

ت بيف الشخص المحتجز كمحاميو مقبكلة كدليؿ الاكما يجب أف ال تككف أية اتص
ضد الشخص المحتجز ما لـ تكف ذات صمة بجريمة مستمرة أك بجريمة تدبركذلؾ تطبيقا 

الذيف  األشخاصلما جاء في المبدأ الثامنعشر منمجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع 
 (1).8877 لسنةأك السجف  اإلحتجازيتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ 

بيف المحامي كالمتيـ لو أىمية كبيرة تمس بالعدؿ كالعدالة  اإلتصاؿف التكاصؿ ك إ
يجكز لممتيـ "  ؽ إ ج 803خاصة بالنسبة لممتيـ المحبكس ىذا ما جاء في المادة 
بالدفاع اإلتصالكما أف حؽ  (2)"المحبكس بمجرد حبسو أف يتصؿ بمحاميو بحرية ...

ليتسنى لممحبكس مؤقتا تحضير دفاعو، خاصة أف الجـر  (3)مف الحقكؽ المكرسة دستكريا
لقائو بمحاميو  فإفلـ يثبت بعد في حقو كىك ال يزاؿ متمتعا بقرينة البراءة كمف ثـ 

                                                           

مرجع سابؽ. ليث كماؿ نصراكيف، - 1 
.137مرجع سابؽ، ص.شرح قانكف اإلجراءات الجزائية بيف النظرم كالعممي، فضيؿ العيش،   - 2 
.الحريات األساسية كحقكؽ االنساف كالمكاطف مضمكنة"مف الدستكر عمى:"  32تنص المادة  - 3 
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ظيار إسيمكنو مف أف يقدـ لو مجمكعة مف المعمكمات كالتعميمات التي ستساعده عمى 
 كاف ىناؾ محؿ لذلؾ. اإذبراءتو 

السالؼ  04/03مف القانكف 60/8نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الحؽ في المادة 
لممحامي عند تقديـ رخصة الزيارة المسممة لو مف السمطة الذكر كالتي جاء فييا :" 

بالمتيـ بكؿ حرية مف دكف حضكر عكف  التصاؿالقضائية المختصة، الحؽ في 
 ". الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلؾ 

 اإلتصاؿذلؾ، عدـ منع المحامي مف  إلىضافة اإلبأكجب المشرع الجزائرم 
بالنسبة لممحبكس مؤقتا  اإلتصاؿقرر قاضي التحقيؽ منع  اإذبمككمو حتى في حالة ما 

ال يقيد أك يبطؿ المنع مف قانكف كالتي جاء فييا:" مف نفس ال 60/3كىذا بمكجب المادة 
الحر  التصاؿكال التدابير التأديبية ميما تكف طبيعتيا حؽ المحبكس في  التصاؿ

 بمحاميو ". 
بالمراسمة كالتي ال يمكف لمدير المؤسسة العقابية أك غيره  اإلتصاؿقد يككن كما
المتبادلة بيف المتيـ  األمكرعمييا عمى أف يذكر فكقيا ما يبيف أنيا مف  اإلطبلع

الدليؿ المستنبط مف ىذه المراسمة يعتبر باطبل  فإفف حدث كأف فتحت إكمحاميو. لكن
 . (1)ج ؽ إ جمف  386بمكجب المادة 

 .ف يشكؿ التدخؿ في شؤكف المراسبلت مشكمة بالنسبة لؤلشخاص المحبكسيفأيمكن
الرسالة التي  كيمكف ذكرةاألكربيالمحكمة  إلىكقد قدمت في ىذا الشأف عدة شكاكل 

كجييا المحامي شكننبيرغ لمككمو دكماز الذم كاف رىف الحبس المؤقت كذكر فييا أنو 
بأم بيانات كأف أم شيء يقكلو يمكف أف  اإلدالءمف كاجبو أف يبيف لو حقو في رفض 

حجز ىذه الرسالة بحجة"منع  إلىاـ بسكيسرا عمد أف النائب الع إاليستخدـ ضده، 
خبلؿ بالمادة الثامنة إكجكد  إلىةاألكربي"، بالتالي تكصمت المحكمة اإلجراـأك  اإلضطراب

                                                           
 ".كمحاميوال يستنبط الدليؿ الكتابي مف المراسمة المتبادلة بيف المتيـ كالتي نصت عمى:"  -1



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

319 
 

ككف النصح عمى ىذا النحك ليس مف شأنو أف  اإلنسافلحقكؽ  اإلتفاقية األكربيةمف 
 (1)جراءات.يكجد التكاطؤ بيف مرسؿ الرسالة كمتمقييا كال يشكؿ تيديد لمسير العادم لئل

 حؽ تمقي زيارات العائمة كمراسمتيـ: -ثانيا /
مف أىـ الكسائؿ المتبعة لضماف استمرارية المحبكس مؤقتا بمحيطو الخارجي، 

طمئناف عمى أحكاليـ كبذلؾ يشعر اإلعمييـ ك  اإلطبلعتصالو بأسرتو كأصدقائو مف أجؿ إ
ة عمى المتيـ إيجابيآثار  اإلجتماعيالمحبكس مؤقتا أنو قريب منيـ. كليذا التكاصؿ 

 (3)ليذا حرصت مجمكعة القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة المساجيف (2)المحبكس مؤقتا.
 بيف الشخص المحبكس كالمحيط الخارجي ككؿ.تقكية ركابط الصمة عمى 

 04/03مف قانكف  57ك 56ك 55نظـ المشرع الجزائرم ىذا الحؽ في المكاد 
ببلغو بأمر إبمف يرل ضركرة  اإلتصاؿكالتي منحت المحبكس مؤقتا الحؽ في 

في  اإلتصاؿحبسو، كأكجبت أف تعطى لو كافة التسييبلت المعقكلة لتمكينو مف ىذا 
طار ما تتطمبو مصمحة العدالة كحسف سير النظاـ في السجف، بمعنى أف المحبكس إ

كانت مقتضيات العدالة تتطمب ذلؾ، لكف ال  إال إذامؤقتا ال يحـر مف حؽ الزيارة 
يمكف استخداـ ىذا المنع ككسيمة لمصغط عميو بيدؼ الحصكؿ عمى اعترافو بشأف 

 الجريمة المحبكس مف أجميا.

زيارة، فمممتيـ المحبكس مؤقتا مراسمة مف يشاء كذلؾ بمكجب جانب حؽ ال إلى
أف ىذه المراسبلت تخضع لرقابة مدير  إال، 04/03مف قانكف  62نص المادة 

كذلؾ عمى غرار أغمب التشريعات في العالـ (4)المؤسسة العقابية كما سبؽ الذكر آنفا
كىذا ما يتبيف (5).التي تعترؼ لممحبكس بالحؽ في المراسمة مع المحيط الخارجي

السالؼ الذكر كالتي نصت  04/03مف قانكف  63بمفيكـ المخالفة  لنص المادة 
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ال تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية،المراسالت المكجية مف المحبكس عمى:"
ليو، كال يتـ فتحيا ألم عذر كاف  لـ  إال إذاإلى محاميو أك التي يكجييا ىذا األخيرا 

 (1)".بأنيا مرسمة إلى المحامي أك صادرة منو يظير عمى الظرؼ ما يبيف
تضع قيكدا ليذا الحؽ تتمثؿ أساسا في مراقبة محتكل  لكف، غالبا ما

المراسبلت التي يقكـ بيا المحبكس، باستثناء البعض منيا المنصكص عمييا في 
القانكف كالمراسبلت التي تتـ بيف المحبكس كمحاميو أك تمؾ التي تبعث بيا الجيات 

عمى مضمكنيا.  اإلطبلعدارة المؤسسة العقابية فتحيا أك ئية كالتي ال يجكز إلالقضا
أف دكاعي أمف المؤسسة  إالاإلنسانف كانت ىذه الرقابة تمس بخصكصية ا  ك 

 (2)ا.إلييكالمقيميف فييا أكجب المجكء 

 المطمب الثاني
 خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة

تحتسب المدة التي قضاىا المحكـك عميو في يراد بقاعدة الخصـ مف العقكبة أف 
الحبس المؤقت أثناء اتيامو، كتستقطع مف مدة العقكبة المحككـ بيا عميو، حتى يككف 
ذلؾ نكعا مف التعكيض عف المدة التي قضاىا الفرد مسمكب الحرية، كحتى ال يككف 

تنفيذ  كضع الشخص المفرج عنو بكفالة أك بدكنيا أفضؿ مف كضع المحبكس مؤقتا عند
لكف خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة المحكـك بيا عمى المتيـ مبدأ غير (3)الحكـ.

 ( كالتشريعي ) الفرع الثاني (. األكؿمتفؽ عميو عمى المستكييف الفقيي ) الفرع 
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 الفرع األكؿ
 مكقؼ الفقو مف مبدأ خصـ مدة الحبس مف العقكبة المحكـك بيا

الفقياء عمى فكرة خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة المحككـ بيا عمى لـ يتفؽ 
ىذه الفكرة مطمقا ) أكال (،  األكؿتجاىاإلتجاىات. ففيما عارض إظيرت ثبلثة  إذالمتيـ، 

تجاه ثالث إظيكر  إلىي ) ثانيا (، مما أدل لزامإلاالثاني يأخذ بفكرة الخصـ  تجاهاإلفإن
 ثالثا (.حاكؿ التكفيؽ بينيما ) 

 المعارض لمبدأ الخصـ: التجاه -أكال/
 كز ىذا المبدأ عمى عدة مبررات أىميا:تير 
الحبس المؤقت ما ىك  ككفأف طبيعة كؿ مف الحبس المؤقت كالعقكبة مختمفة،  -8

ظيار الحقيقة فيما يكمف اليدؼ إإلىجراءات التحقيؽ اليدؼ منو الكصكؿ إجراء مف إإال
 غير متكفرة في الحبس المؤقت. ةاألخير كىذه  اإليبلـمف العقكبة في 

نطركا لمفكرة عمى أساس نظرة  تجاهاإلىذا المبرر عمى أساس أف أنصار ىذا  إنتقد
أف العامؿ المشترؾ بيف الحبس المؤقت كالعقكبة ىك حرماف المتيـ مف حريتو  إذسطحية 

تكافر لدل المجـر في العقكبة فكرة نسبية قد ال ت اإليبلـلمدة زمنية معينة. كما أف 
الذم نجده عند المحبكس مؤقتا ألكؿ مرة  اإليبلـعكس  اإلجراـالمحترؼ أك المعتاد عمى 

 أك الشخص المتعمـ أك ذك مرتبة عالية في المجتمع.
 فإفكعميو  اإلدانةف مدة الحبس المؤقت قد تتساكل مع عقكبة الحكـ الصادر بأ -3

خبلء سبيؿ المتيـ فكرا كبذلؾ لـ إخصمت مدة الحبس المؤقت مف العقكبة كاف الزما 
 ينفذ أية عقكبة.

كانت  اإذخبلء سبيؿ المتيـ إتـ الرد عمى ىذا المبرر عمى أساس أنو ال مانع مف 
مدة الحبس المؤقت مساكية مع العقكبة ألف في الحقيقة المتيـ نفذ ما عميو مف ديف تجاه 

 بل يحؽ معاقبتو مرتيف مف أجؿ نفس الفعؿ.المجتمع ف
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عند تكفر  األدنىحدىا  إلىنزاؿ العقكبة إبما أف لمقاضي السمطة التقديرية في  -2
 الظركؼ المخففة فبل فائدة مف خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة المحككـ بيا.

د كاف الح اإذاألحيانغبف المحكـك عميو في بعض  إلىلكف تطبيؽ ذلؾ قد يؤدم 
 (1)لمعقكبة معينا. األدنى

عدـ المساكاة بيف المتيميف  إلىخصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة يؤدم  -3
المحبكسيف مؤقتا، حيث يستفيد مف الخصـ فقط المتيـ المداف بينما أكلئؾ الذيف صدر 

المساس بمبدأ المساكاة بيف  إلىحكـ ببرائتيـ فبل يستفيدكف مف الخصـ، مما يؤدم 
 المتيميف.

لكف القكؿ بأف المحككـ عمييـ فقط مف يستفيدكف مف خصـ مدة الحبس المؤقت 
مف العقكبة قكؿ خطأ باعتبار أنو مف التشريعات مف تسمح بطمب التعكيض في حالة 

 إفتراضالتصريح بالبراة كىذا يعتبر مف بيف ضمانات الحبس المؤقت التي يستكجبو مبدأ 
 (2).اإلنسافالبراءة في 

 المؤيد لفكرة الخصـ: التجاه -ثانيا/
عمى طبيعة العبلقة المكجكدة بيف المتيـ كالمجتمع كالمتمثمة في اإلتجاىيرتكز ىذا 

عبلقة الدائف كالمديف. فالمحبكس مؤقتا الذم نفذ جزء مف العقكبة ىك في الحقيقة آداء 
 العقكبة فيك ديف عميو ممـز بآدائو.لجزء مف دينو لممجتمع، كما بقي مف مدة 

نصاؼ كالعدالة يقرر خصـ مدة الحبس اإلفعمى أساس ىذه العبلقة كعمى أساس  
ألف كما قاؿ قارك أف الفكرة القانكنية التي يرتكز عمييا مبدأ  (3)المؤقت مف العقكبة،

ف حؽ تنفيذ معجؿ لمعقكبة كيككف م إالف الحبس المؤقت في ىذه الحالة ما ىك أالخصـ 
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نقاصيا مف ا  المتيـ كمف العدؿ أف ينتفع مف المدة التي قضاىا رىف الحبس المؤقت ك 
 (1)العقكبة.

 التكفيقي: التجاه -ثالثا/
بحؽ  اإلعتراؼالسابقيف كذلؾ ب اإلتجاىيفالتكفيؽ بيف  إلتجاهاحاكؿ أنصار ىذا 

المحكـك عميو في خصـ مدة الحبس المؤقت التي قضاىا في المؤسسة العقابية مف 
العقكبة المحكـك بيا عميو مف جية، كمف جية أخرل يعطي لمقاضي السمطة التقديرية 

جراءات إحاكؿ عرقمة  اإذمكانية حرماف المحبكس مؤقتا مف الخصـ كميا أك جزئيا إفي 
 (2)التحقيؽ.

 الفرع الثاني
مكقؼ التشريعات مف مبدأ خصـ مدة الحبس المؤقت مف 

 العقكبة المحكـك بيا
 تبعا لما سبؽ، فقد تباينت مكاقؼ التشريعات الجنائية حكؿ ىذه المسألة.

ىناؾ مف التشريعات مف أنكرت كمية حؽ المتيـ في خصـ المدة التي  -أكال/
كما ىك الحاؿ في أغمب  قضاىا رىف الحبس المؤقت مف مدة العقكبة التي حكـ بيا عميو

 تشريعات الكاليات المتحدة.
جازة ىذا الخصـ بؿ كجعمت منو مبدءا عاما إإلىفي حيف ذىبت دكؿ أخرل  -ثانيا/

جازتو بصفة إيتـ تطبيقو بقكة القانكف لكف مع منح السمطة التقديرية لمقاضي في مدل 
كمبلبساتيا ىك الذم  ما تبيف لو أف المتيـ مف خبلؿ ظركؼ القضية اإذجزئية أك كمية 
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 تجاهاإلتسبب في حبسو مؤقتا بسبب سمككو السيء، كمف التشريعات التي اعتنقت ىذا 
 (1)يمكف ذكر القانكف السكيسرم كالتكنسي كالقانكف السكداني.

القائؿ بكجكب خصـ مدة الحبس المؤقت  تجاهاإلعتنقت تشريعات أخرل إ -ثالثا/
مف العقكبة المحكـك بيا بقكة القانكف دكف أف تعطى أية سمطة تقديرية لمقاضي في ذلؾ، 
باعتبار ىذا الخصـ تعكيض لممتيـ عف المدة التي قضاىا محبكسا مؤقتا في كقت ال 

كذلؾ حتى ال  بيذه القاعدة األخذفضبل عف أف مقتضيات العدالة تتطمب  .يزاؿ فيو بريئا
فتطكؿ المدة التي تسمب  ،يضار المتيـ بتضحيات ألـز بيا في سبيؿ المصمحة العامة

القانكف تجاىاإلعمى رأس ىذا يكجد. اإلدانةف المدة التي حددىا حكـ عفييا حريتو 
مف  685/3مف قانكف العقكبات كالمادة  33الفرنسي كيستخمص ذلؾ مف خبلؿ المادة 

حتياطي" إكاف ىناؾ حبس " اإذنو في حالة ما أإلىالجزائية التي أشارت  اتاإلجراءقانكف 
المحككـ ىذا الحبس يخصـ كمية مف العقكبة  فإففي أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل 

 (2).بيا
لـ ينص المشرع الجزائرم عمى خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة المحكـك بيا 

ؽ إ مف  254المادة  إلىقت، لكف بالرجكع المنظمة لمحبس المؤ  األحكاـعمى المتيـ في 
يخمى سبيؿ المتيـ المحبكس مؤقتا فكر صدكر الحكـ ببراءتو نجدىا تنص عمى:"  ج

عفائو مف العقكبة أك الحكـ عميو بالحبس مع ايقاؼ التنفيذ أك بالغرامة، ك ذلؾ إأك ب
 ما لـ يكف محبكسا لسبب آخر. الستئناؼرغـ 

حكـ عميو بعقكبة الحبس  اإذالشأف بالنسبة لممتيـ المحبكس مؤقتا  ككذلؾ
قرار إبالتالي فيك ."بمجرد أف تستنفذ مدة حبسو المؤقت مدة العقكبة المقضي بيا عميو

كىذا ما  .عمى كجكب خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة التي صدرت في حؽ المتيـ
المتضمف قانكف السجكف  04/03مف القانكف رقـ  2فقرة  82أكدتو المادة 
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عادةك   63/03المعدؿ كالمتمـ لقانكف تنظيـ السجكف رقـ (1)لممحبكسيف اإلجتماعياإلدماجا 
يبدأ حساب سرياف مدة العقكبة السالبة لمحرية بتسجيؿ مستند حيث جاء فييا:" 

المؤسسة العقابية...  إلىعة كصكؿ المحككـ عميو الذم يذكر فيو تاريخ كسا اليداع
تخصـ مدة الحبس المؤقت بتماميا مف مدة العقكبة المحككـ بيا، كتحسب ىذه المدة 

 الحكـ عميو". إلىمف يـك حبس المحككـ عميو بسبب الجريمة التي أدت 
يستنتج مف النص السالؼ الذكر أف المشرع الجزائرم أكجب لتطبيؽ قاعدة الخصـ 

دانة المتيـ بعقكبة سالبة لمحرية بشأف نفس الكقائع التي حبس إيصدر حكما نيائيا بأف 
 األمرما تعمؽ  اإذمف أجميا مؤقتا، كعمى ذلؾ فبل مجاؿ الستفادة المتيـ مف ىذا الخصـ 

 رتكبيا قبؿ أك أثناء أك بعد حبسو مؤقتا عمى خبلؼ القانكف المصرم.إبجريمة أخرل 
يؤخذ عمى القانكف الجزائرم عدـ كضعو لمضكابط القانكنية التي تحدد الكيفية  لكف

التي يتـ بمكجبيا خصـ مدة الحبس المؤقت مف العقكبة المحككـ بيا عمى المتيـ، كىذا 
 (2)ما مف شأنو أف يصعب الميمة عمى النيابة العامة باعتبارىا المكمفة بالتنفيذ.

ة التي يقضييا الشخص في المؤسسة العقابية المشرع الجزائرم عف المدسكت كما
الذم يأمر بيـ قاضي التحقيؽ، فيؿ  اإليداعأك القبض أك  اإلحضارثر أمر إعمى 

تخصـ مف العقكبة المحككـ بيا. لكف المنطؽ يقتضي ذلؾ شأنيا شأف الحبس 
(3)المؤقت.

 

كانت  اإذىناؾ سؤاؿ آخر يفرض نفسو كيتعمؽ بكيفية خصـ مدة الحبس المؤقت 
 العقكبة مجرد غرامة؟ 

ىتـ المشرع الجزائرم كعمى غرار القانكف الفرنسي فقط بالخصـ في حالة الحكـ إ
كاف الحكـ  اإذبالعقكبة السالبة لمحرية دكف العقكبة المالية أك الغرامة كذلؾ في حالة ما 

بل كاف الحكـ شام اإذالصادر قبؿ المتيـ قد جاء قاصرا عمييا فقط أك في حالة ما 
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الغرامة كالحبس معا، كقضى المتيـ في الحبس المؤقت مدة أطكؿ مف مدة العقكبة 
، كىذا خبلفا لممشرع المصرم مثبل الذم فصؿ ىذه المسائؿ في (1)الصادرة ضده بالحبس

فرؽ بيف حالة الحكـ عمى المتيـ بعقكبة سالبة لمحرية أك  إذالجزائية.  اتاإلجراءقانكف 
 (2).بتيف في آف كاحدبالغرامة فقط أك بالعقك 

 ثالثالمطمب ال
 التعكيض عف الحبس المؤقت

تتعدد مساكئ الحبس المؤقت غير المبرر كال يمكف تداركيا كال حصر آثارىا عمى 
أف البراءة  ف استفاد بحكـ البراءة. ذلؾا  حتى ك  اإلجراءالشخص الذم اتخذ في حقو ىذا 

البلحقة عف الحبس ال تزيؿ كؿ الشككؾ.كقد عنيت المؤتمرات الدكلية بمكضكع التعكيض 
عف الحبس المؤقت غير المبرر، فنجد أف المؤتمر الدكلي السادس لقانكف العقكبات 

منو عمى أنو يجب عمى الدكلة  86قد نص في التكصية  8842المنعقد بركما سنة 
كانت الظركؼ  اإذفي حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاىر، حتياطيا إتعكيض المحبكس 

كتسب صفة التعسؼ. ككذلؾ ما نصت عميو لجنة حقكؽ إأف ىذا الحبس  إلىتشير 
 (3).87ك 86التابعة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا  اإلنساف

بأنو"ذلؾ المبدأ الذم يعتبر حقا  الحبسيمكف تعريؼ مبدأ التعكيض بسبب 
غير التافية كالتي تصيبو بسبب التكقيؼ الذم ينتيي  األضرارلممكقكؼ بالتعكيض عف 

ف بني عمى أساس عدـ كفاية ا  بصدكر حكـ ببراءتو أك بقرار انتفاء كجو الدعكل حتى ك 
كدكف أف يعمؽ حؽ التعكيض عمى ثبكت خطأ في جانب الجية التي أمرت  األدلة

                                                           
 .269إدريس عبد الجكاد عبد اهلل بريؾ، مرجع سابؽ، ص. -1
مف ؽ إ ج ـ عمى أنو إذا حبس شخصا إحتياطيا كلـ يحكـ عميو إال بغرامة كجب أف  يكقؼ  509نصت المادة  -2

ذا حكـ عميو بالحبس كالغرامة معا ككانت المدة منيا عند التنفيذ خمسة  جنييا عف كؿ يـك مف أياـ الحبس المذككر، كا 
التي قضاىا في الحبس اإلحتياطي تزيد عف مدة الحبس المحكـك بو، كجب أف يكقؼ مف الغرامة المبمغ المذككر عف 

 .81كؿ يـك مف أياـ الزيادة المذككرة. أنظر كريمة خطاب، مرجع سابؽ، ص.
.128مزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص.ح - 3 
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المستكجب لمتعكيض، ثـ لذلؾ نتناكؿ في الفرع األكؿ الحبس المؤقت  فتبعا(1)".بالتكقيؼ
مكقؼ الفقو مف مسألة التعكيض في الفرع الثاني، فيما يخصص الفرع الثالث لمكقؼ 

 التشريع إزاء ىذه المسألة.
 الفرع األكؿ

 الحبس المؤقت المستكجب لمتعكيض
التفرقة بيف  ال بد مف عف الحبس المؤقت، قبؿ الخكض في مكضكع التعكيض

 الحبس غير المبرر المستكجب لمتعكيض كغيره مف المصطمحات المشابية لو.
 الالقانكنيالحبس -/كالأ
انات الشكمية أك مالبلقانكني، ىك ذلؾ الحبس الذم يقع إخبلال بالضف الحبس إ

جراء أك اإلجرائية، كأف يؤمر بو في جريمة غير تمؾ التي يجيز فييا القانكف ىذا اإل
لممتابعة  بأالكجوىك الذم ينتيي أما الحبس غير المبرر  (2).بو دكف استجكاب مثبليؤمر 

المتخذ  فالحبس غير القانكني ىك ذلؾ (3).أك بالبراءة كىك ليس دائما غير قانكني
بالمخالفة لمقكاعد المكضكعية أك الشكمية المنصكص عمييا قانكنا.كىذا ما جاء في المادة 

 إذمف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية التي تديف الحبس التعسفي  8فقرة  8
جراءات المقررة ألسباب كطبقا لئليكف ف لمإنصت عمى عدـ حرماف أم فرد مف حريتو 

 في القانكف.
 
 

                                                           
، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، مبدأ التعكيض بسبب التكقيؼ. دراسة مقارنةإياد ىاركف محمد الدكرم،  -1

 .30.، ص1997
، مجمة حقكؽ اإلنسافاألخضر بككحيؿ، المضركر مف الحبس االحتياطي غير المبرر كمدل حقو في التعكيض،  -2

 .34، ص.1994سبتمبر ، 6رقـ 
3- Sylvie CIMAMONTI, « la détention provisoire injustifiée » in Melange offert à 
Raymond Gassin, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 2007, p.148. 
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 الحبس التعسفي-/انياث
المؤقت غير القانكني تتبع تكييؼ التعسؼ في  الحبس بالرغـ مف أف عقكبة

أف ىذا الكصؼ  إالاستعماؿ السمطة ككف الحبس غير القانكني ىك بالضركرة تعسفي، 
يمكف أف  إذيمكناستعمالو في حدكد جد ضيقة لتحديد نكع آخر لمحبس المؤقت  األخير

يككف  الأكيمكف  يككف الحبس المؤقت لـ يكف غير قانكني عند التصريح بو أك تمديده.
يستبعد كصفو  الأأف ذلؾ يمكف  إالاإلدانةبحكـ  األخيرنطؽ القاضي في  اإذغير مبرر 

لـ يحكـ عمى المحبكس مؤقتا بعقكبة سالبة  اإذبالتعسفي في جزء منو أك في كميتو 
 (1).كبة ال تغطي في مجمميا مدة الحبس المؤقتلمحرية أك أف العق

 اإلعبلفمف  8يبقى مفيـك الحبس التعسفي مثار لمجدؿ كنقاش حاد فالمادة 
نساف أك حبسو أك إال يجكز القبض عمى أم تنص عمى أنو:"  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

 كتحكـ.عطاؤىا لكممتي تعسؼ إفمـ يستقر الرأم حكؿ المعاني التي يمكف ".نفيو تعسفا
ليو المجنة التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ إكىك نفس ما تكصمت  ،فرأل البعض 

أف الحبس التعسفي ىك الحبس  المتحدة في دكرتيا الثالثة المخصصة لدراسة ىذا النص،
 أك مخالفة لمقانكفsans motifs légaux الذم يؤمر بو دكف أسباب قانكنية 

contrairement à la loi  أك حتى تطبيقا لقانكف غير عادؿ في حد ذاتو en 

application d’une loi elle meme injuste ة اإلنسانيأك ال يتكافؽ مع الكرامة
incompatible avec la dignité de la personne humaine أك ال يتكافؽ مع احتراـ

 incompatible avec le respect du droit à la liberté الحؽ في الحرية كأمف الشخص

et à la sécurité de la personne.
(2) 

المقصكد بالحبس فإنكبغض النظر عف النقاش الدائر حكؿ ىذه المصطمحات، 
لصالح المتيـ بصدكر قرار  تنتيإحبس أمر بو خبلؿ متابعة جزائية التعسفييك كؿ 

                                                           
1- Sylvie CIMAMONTI, op.cit,  p.p.149 -150.   

 .34األخضر بككحيؿ، مرجع سابؽ، ص. -2
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ذك (1)ا.لممتابعة أك بالبراءة يعد حبسا غير مبرر  بأالكجونيائي  اتضح أف حبس المتيـ  اا 
 (2)جراء خطير عمى حرية الفرد.إو يصبح فإنكاف غير مبررا 

 الفرع الثاني
 مكقؼ الفقو مف التعكيض عف الحبس المؤقت

 األخيرمكضكع منح التعكيض لممتيـ المحبكس مؤقتا كالذم استفاد في  أثار
لممتابعة جدال كبيرا في كسط الفقياء مف منكر لو كمؤيده كذلؾ  بأالكجوبالبراءة أك 

 فيما يمي: ميياعيتـ التعرؼ حجج كثيرة  إلىاإلستنادب
 نكار المبدأإحجج -أكال/

 يمكف حصرىا فيما يمي:إستند ىذا اإلتجاه إلى عدة حجج 
و يتنازؿ عف بعض حقكقو الفردية كمف فإن لما كاف الفرد عضكا في المجتمع، -/8

بينيا حريتو الشخصية في أحكاؿ معينة حددىا التشريع كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى كياف 
كىذا يعني أف ىذه  .تحقيؽ العدالة التي ال غنى عنياك كقيـ المجتمع الذم يعيش فيو 

نمايف فقطك اآلخر التضحية المقدمة مف الفرد ليست مف أجؿ  أيضا مف أجؿ مصمحتو  ا 
ترتب ضررا  اإذكعميو  .باعتباره عنصرا في ىذه الجماعة، يسعد بسعادتيا كيشقى بشقائيا
سؼ األإلىذلؾ يدعك  فإفلو مف جراء تكقيفو ثـ انتيت الدعكل الجنائية دكف متابعتو 

ال كجو  فسيتحممو دافعكا الضرائب الذي األخيرفحسب دكف التعكيض خاصة كأف ىذا 
 .ايـ بدفعيلزامإل

ال يمكف مساءلة الدكلة بمقتضى قكاعد القانكف المدني التي تكجب مسؤكلية  -/3
جراء تقييد الحرية إالتي تتخذ قبؿ الفرد كمنيا  اتاإلجراءالسيد عف أعماؿ تابعو ألف 

 (3)الشخصية ىي مف قبيؿ أعماؿ السيادة.
                                                           

.129 -128الكىاب حمزة، مرجع سابؽ، ص.ص.عبد  - 1 
 .37األخضر بككحيؿ، مرجع سابؽ، ص. -2

.30إياد ىاركف، مرجعسابؽ، ص. - 3 
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نتائج غير مرضية ككف دعكل التعكيض التي  إلىبيذا المبدأ  األخذسيؤدم  -/2
ترفع بعد صدكر حكـ أك قرار بالبراءة قد تنتو بمنح التعكيض كبذلؾ تتأكد البراءة كقد 
تفشؿ برفض منح التعكيض كىذا ما مف شأنو التشكيؾ في حكـ البراءة الصادر لفائدة 

 (1)المتيـ.
بل يدؿ داللة قاطعة عمى نتياء التكقيؼ دكف متابعة المكقكؼ أك الحكـ عمييإ -/3
ضد المكقكؼ أك كجكد شؾ يفسر  األدلةكثيرا ما ينتيي التكقيؼ لعدـ كفاية  إذبرائتو 

ما أسندت لممكقكؼ جريمة النصب كنظرا لفقد ركف  اإذلصالح المتيـ كمف أمثمة ذلؾ 
حتيالية حفظت الدعكل أك صدر حكـ بالبراءة بالرغـ مف قياـ الكاقعة بحد اإلالكسائؿ 

تيا.أك كأف يعترؼ المتيـ بالقتؿ ثـ يدعي أف ىذا كاف نتيجة خضكع لتأثير دافع قكم ذا
 (2)نابو.إذلـ يستطع مقاكمتو كيقضي المحمفكف بعدـ 

بيذا المبدأ الباب كاسعا أماـ كؿ مف أكقؼ كانتيى تكقيفو كبذلؾ  األخذيفتح-/4
 تزدحـ المحاكـ بمثؿ ىذه الدعاكل التي منيا ما يككف محقا كآخر دكف استحقاؽ.

التردد في استعماؿ حقيـ بفرض  إلىالمحققيف بقرار مثؿ ىذا المبدأ إؤدم سي -/5
لمكقكؼ حقو في رفعيا بعد التكقيؼ خشية مف نجاح دعكل التعكيض فيما لك استعمؿ ا

دانة أدبية ليـ، كليذا يرل إقامتيا أك بالبراءة، كفي ذلؾ ئلبأالكجيانتياء الدعكل الجزائية 
ال يسمح بحدكث ذلؾ، فيجب أف يككف التكقيؼ مشركعا دائما  وأن إلتجاهاأنصار ىذا 

 (3)بصرؼ النظر عف نتيجة الحكـ بعد ذلؾ.
 بدأ أف التعكيض ليس ىك الحؿ المناسب بؿالرافضيف ليذا المكجد ** كأخيرا، 

 يجاد الكسائؿ التالية:إيجب

                                                           
، ص. 2006، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، الحبس االحتياطي، دراسة مقارنة محمد عبد اهلل محمد المر،  -1

299.  
.31إياد ىاركف، مرجع سابؽ، ص. - 2 
.315حسيف، مرجع سابؽ، ص. ربيعي - 3 
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لحبس حتراـ الشديد كالدقيؽ لمنصكص التشريعية الخاصة بااإل إلى تجاهاإل -ا/
 .المؤقت

نجاز معامبلت المكقكفيف كذلؾ بزيادة عدد القضاة كتحديد مدة إسرعة  -ب/
 التكقيؼ.
الحبس ميمتيا مراقبة مشركعية قرارات  نشاء جية قضائية عميا تككفإ -ج/
 كتمديدىا.المؤقت 
يجاد نظاـ خاص لممكقكفيف يقتصر عمى التحفظ عمييـ لفترة زمنية قصيرة إ -د/

يجاد إكضركرة معاممتيـ معاممة خاصة تختمؼ عف معاممة أكلئؾ المذنبيف مف خبلؿ 
 بتعاد عف كؿ ما يسيء لسمعتيـ.اإلمؤسسات خاصة بيـ ك 

إال عبلـ اإلالكشؼ عف شخصية المتيميف المكقكفيف عف طريؽ كسائؿ  عدـ -ق/
 (1)اقتضت الضركرة الممحة ذلؾ كبقرار مسبب مف قاضي التحقيؽ. إذا

بالرغـ مف أف ىذا االتجاه أنكر تماما حؽ المتيـ في التعكيض عف في الكاقع، ف
نيا تنقص إكبالتالي، فيجابية كعممية إال أف البدائؿ التي اقترحيا جد إالحبس التعسفي 

إال أف ىذا لـ يمنع كجكد تيار يؤيد كبشدة  مف قساكة الحبس المؤقت كالمجكء المفرط إليو.
 مبدأ التعكيض عف الحبس المؤقت.

 حجج الداعيف لممبدأ -ثانيا/
، كانت لتثبيت المبدأ مف جية، كلتفنيد تجاهاإلف الحجج التي ساقيا أنصار ىذا إ

 ما يمي:فيجماليا إحجج المنكريف لو مف جية أخرل، كيمكف 
أجيز تقييد حرية الفرد كذلؾ بتكقيفو لمصمحة المجتمع، كتحقيقا لمعدالة  اإذ -/8
زالة الضرر الذم لحؽ بيذا الفرد خبلؿ فترة إنفسيا التي تفرض  –العدالة  –فإففيو، 

                                                           
. 32.إياد ىاركف، مرجع سابؽ، ص -1  
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 اتاإلجراءكاف باسـ المجتمع كلفائدة الجميع تتخذ  اإذفتثبت براءتو،  ، بعد أفالحبس
 (1)و يجب أف يمتـز المجتمع بالمسؤكلية في ىذه الحالة.فإنالجنائية ضد الفرد، 

كانت حجة الرافضيف لممبدأ، أف الفرد يجب أف يتنازؿ عف بعض حرياتو  اإذنو أثـ 
يتكجب عمى المجتمع في ىذه الحالة أف يتحمؿ أنو إالكحقكقو لمصمحة المجتمع، 

لمبادئ التكافؿ  الاعما  يذا الفرد، انسجاما ك الذم ألحؽ ب ضررالمسؤكليتو في جبر 
 (2).اإلجتماعي

أما القكؿ بأف دافعي الضرائب ىـ الذيف يستحممكف عبء ىذا التعكيض الذم ال 
كالتصرفات  اتاإلجراءجميع  إلى، ألنو ينسحب عميو و قكؿ مردكدفإنيـ بو، لزامكجو إل

 التي تقكـ بيا الدكلة كتترتب عمييا حقكؽ لؤلفراد.
ستنادا لقكاعد القانكف المدني التي إالقكؿ بأنو ال يمكف مساءلة الدكلة  فإ-/3

أف أصحاب إذأيضا،  عميو و قكؿ مردكدفإنتكجب مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو، 
تأسيس ىذا المبدأ عمييا، بؿ عمى أساس نظرية تحمؿ المخاطر  ىذا الرأيبل يريدكف

 (3)أماـ التكاليؼ العامة. األفرادمساكاة ك 
نتائج غير مرضية  إلىبيذا المبدأ سيؤدم  األخذأما الحجة التي تفيد بأف  -/2

ثارة الشؾ كالريبة حكؿ قرار البراءة، بعد فشؿ دعكل المطالبة بالتعكيض إكالمتمثمة في 
التحـر الفريؽ الذم يمكنو أف ينجح في دعكاه ك  الأجب و يفإن قد أغمؽ باب العدالة  يككفا 

 أماـ أكالئؾ الذيف لدييـ أسباب صحيحة كسند في دعكاىـ يبرر طمبيـ.

                                                           

.299محمد عبد اهلل محمد المر، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.32إياد ىاركف، مرجع سابؽ، ص. - 2 
ذ أسس الفقو كالقضاء التزاـ الدكلة في التعكيض عمى بعض النظريات، أىميا نظرية العقد االجتماعي التي تنادم إ -3

طنيف أماـ األعباء العامة، ككذلؾ نظرية الخطأ االجتماعي التي يمكف استبعادىا اذا تحججت الدكلة بمساكاة المكا
بالحادث المفاجئ أك تتستر كراء القكة القاىرة لتفادم دفع التعكيض، كما كجدت نظرية مخاطر المينة في مجاؿ 

مدكلة أف تتيرب مف التعكيض بحجة الحادث العدالة شأنيا شأف األخطاء المينية األخرل كفي ىذه الحالة ال يمكف ل
مجمة ىيئة قضايا دكار غالي الدىبي، تعكيض المحكـك ببراءتو، إالمفاجئ أك خطأ المضركر. انظر في ىذا الشأف: 

 .8-7، ص.ص.2006مارس  –، جانفي 197، العدد الدكلة
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كفيما يتعمؽ بالحجة القائمة بأف انتياء التكقيؼ دكف مساءلة المكقكؼ ال يدؿ  -/3
مف الدعكل الجنائية  -نتياءاإل –بعد  إذو يمكف تفنيدىا، فإنداللة قاطعة عمى براءتو 

عكد لمبحث عف البراءة لمجرد الشؾ.أما في حالة يحتـر حجية الحكـ فييا، فبل تيجب أف 
فقد العنصر الجزائي في الدعكل، كبالتالي تمتنع مساءلة المكقكؼ جنائيا رغـ قيامو 

ىذه الحالة كغيرىا تككف  فإفلنصب حتيالية في جريمة ااإلبالفعؿ كفقد عنصر الكسائؿ 
خاضعة لتقدير المحكمة أك الجية التي تنظر في التعكيض، فعمى المدعي بالضرر أف 

 (1)يثبت أحقيتو كلمقاضي أف يقدر كؿ دعكل بظركفيا عمى حدة.
قرار مثؿ ىذا المبدأ سيفتح الباب كاسعا أماـ إيمكف دحض الحجة القائمة بأف  -/4

فتزدحـ المحاكـ بما يككف محقا منيا، كما يككف دكف استحقاؽ،  قضايا مف ىذا النكع،
غبلؽ ياـ كال في أم مكاف في العالـ سببا إلاألمتى كانت كثرة الدعاكل في يكـ مف ف

 إالثـ أف المسألة الميمة في ىذا الصدد، ىي أف التعكيض ال يتقرر ؟أبكاب المحاكـ
مى مف خسر الدعكل بدفع غرامة ضمف ضكابط محددة مسبقا. كما أنو يمكف أف يحكـ ع

 جرائية.إ
ه، اتخاذالتردد في  إلىبو سيؤدم بالمحقؽ  األخذأف  إلىيذىب منكرك المبدأ  -/5
يذه الحجة فإنلكف في الحقيقة ، دبية المترتبة عمى نجاح دعكل التعكيضاأل اإلدانةخشية 

ة بالتكقيؼ مر اآليمكف أف تككف ميزة لممبدأ تحسب لو ال عميو، فياحبذا لك تتركل السمطة 
، ىذا ما يجعؿ القاضي يدرس بدقة مدل مبلئمة تكقيع سراؼ فيواإله بدال مف اتخاذقبؿ 
 (2).اإلجراءىذا 

يا ببل فإنبو،  األخذنكاره كبديؿ عمى إإلىف الكسائؿ التي يفترضيا الداعكف إ -/6
 يا، كلكنيا لف تحؿ مشكمة المتضرركف مف التكقيؼ بعد ثبكت براءتيـ.في شؾ مرغكب

لما كاف الكثير مف التشريعات تأخذ بفكرة خصـ مدة التكقيؼ مف المدة  -/7
و مف باب أكلى تعكيض المكقكؼ الذم تثبت فإنسابقا  إليواإلشارةكما سبؽ المحكـك بيا 

                                                           

.33إياد ىاركف،مرجع سابؽ، ص. - 1 
.300.محمد عبد اهلل محمد المر، مرجع سابؽ، ص - 2 



 قرينة البراءة  الباب الثاني                                                الحبس المؤقت استثناء ل
 

 

334 
 

منطؽ أف يككف المتيـ الذم يحكـ عميو بعقكبة سالبة فمف غير العدؿ كال البراءتو. 
 (1)ككضعا مف الذم تثبت براءتو. الالمحرية أك بالغرامة أحسف ح

 الفرع الثالث
 مكقؼ القانكف مف التعكيض عف الحبس المؤقت

لحاح.كقد اعترفت إمسألة التعكيض عف الحبس المؤقت غير المبررب تطرح
بحؽ المضركر مف الحبس المؤقت غير المبرر في تشريعات بمداف كثيرة منذ زمف بعيد 

كالسكيدم بمكجب قانكف  83/6/8773التعكيض كالتشريع البرتغالي بمكجب قانكف 
 4/3/8778ركي بمكجب قانكف نمااكالد8/6/8776كالنركيجيبمكجب قانكف83/2/8775
كاليكلندم  8887كالنمساكم بمكجب قانكف أكت  83/6/8803لماني بمكجب قانكفاألك 
. كأخذت حذكىا بمداف أخرل مثؿ فرنسا بمكجب قانكف 8835كجب قانكف بم

 (2).38/8/8866قانكف بكسكيسرا  82/2/8862كبمجيكا بمكجب قانكف 86/6/8860

التعسفي في الكثير مف أحكاـ  اإلحتياطيقرار مسؤكلية الدكلة عف الحبس إكلقد تـ 
 8868 إلى 8855ة الكبرل الصادرة في الفترة الممتدة بيف سنة اإلبتدائيمحكمة باريس 

بأنو" يجكز لممضركر مف الحبس  8855يكنيك  84كقضت في حكميا الصادر بتاريخ 
، كما قضت "تكافرت شركط مخاصمة القضاء إذارفع دعكل التعكيض  اإلحتياطي

تماع الجVAYON Guyفي قضية 8860مام 82بالتعكيض في حكميا الصادر بتاريخ 
 (3)كؿ مف البراءة الثابتة كالخطأ المرفقي.

ي أم شخص كقع ضحية لمقبض عميو أك التكقيؼ األساسكما منح نظاـ ركما 
كقكاعد  اإلجرائيةغير المشركع الحؽ في الحصكؿ عمى التعكيض. حيث بينت القكاعد 

 .جراءات طمب الحصكؿ عمى التعكيضاإلثباتإ

                                                           

.34إياد ىاركف، مرجع سابؽ، ص. - 1 
.153، ص.1999، دار الحكمة لمنشر كالتكزيع، التحقيؽ القضائيأحسف بكسقيعة،  - 2 

 في ىذه القضية تـ حبس المدعي المذككر بدال مف كالده إىماال مف قاضي التحقيؽ. -3
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ىيئة رئاسة المحكمة كتقـك ىذه  إلىطي بتقديـ طمب خ اإلجراءاتكتبدأ ىذه  
ء القضاة يككف ىؤال أالالييئة بتعييف دائرة مؤلفة مف ثبلثة قضاة لدراسة الطمب، كيجب 

أم قرار سابؽ لممحكمة فيما يتعمؽ بمقدـ الطمب في مكعد ال  اتخاذقد شارككا في 
بعدـ مشركعية خطار مقدـ الطمب بقرار المحكمة القاضي إيتجاكز ستة أشير مف تاريخ 

تقديمو كمبمغ التعكيض  إلىالداعية  األسبابكيجب أف يتضمف طمب التعكيض  .التكقيؼ
بمحامي. كقد  اإلستعانةالمطمكب ككذلؾ أعطت ىذه القكاعد لمقدـ الطمب الحؽ في 

المتبعة في نظر طمب التعكيض،  اإلثبات كاإلجراءاتكقكاعد  اإلجرائيةبينت القكاعد 
 ة تحديد مبمغ التعكيض.كيفي إلىضافة إالب

ي جاء مكفقا عندما نص عمى حؽ تعكيض األساسكيرل البعض أف نظاـ ركما 
كاف التكقيؼ بطريقة غير مشركعة حيث أف في تقرير التعكيض ضمانة  إذاالمكقكؼ 

كيعتبر تدعيما لمبدأ قرينة البراءة المفترضة في (1)لممتيـ تجاه السمطة القائمة بالتحقيؽ
 اإلنساف.
المادة  إلى 826ممشرع الجزائرم، فقد كرس ىذا المبدأ بمكجب المادة بالنسبةل أما

المعدؿ لقانكف 3008يكنيك  35المؤرخ في  08/07مف القانكف رقـ  83مكرر  826
أعطى لمشخص المحبكس حبسا مؤقتا غير مبررا حؽ طمب  إذالجزائية،  اتاإلجراء

ا كمتميزا كما نص عمى التزاـ التعكيض عف الضرر بشرط أف يككف ىذا الضرر ثابت
بحؽ المضركر مف الحبس المؤقت غير  اإلقراردكاعي  فإ.الدكلة بالتعكيض القضائي

السيما كأف ىناؾ مف المبررات ما يكفي لتقرير  الجزائرالمبرر في التعكيض لكثيرة في 
 ىذا المبدأ.   

سندا قكيا لتقرير مبدأ التعكيض  38أحكاـ المادة  تمثؿػػ فمف الناحية الدستكرية، 
 مف الدستكر 34عف الحبس المؤقت المفرط فيو عبلكة عمى ما نصت عميو المادة 

يترتب عمى الخطأ القضائي التي جسدت مبدأ قرينة البراءة بنصيا عمى" السالفة الذكر
 تعكيض مف الدكلة.

                                                           
 .91عبلء باسـ صبحي بف فضؿ، مرجع سابؽ، ص. -1
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 ."كيحدد القانكف شركط التعكيض ككيفياتو
أيضا ما يبرر تقرير ىذا المبدأ باعتبار أنو يكرس  ففيوالناحية القانكنية، ػػ كمف 

 .ؽ إ ج 832لمحبس المؤقت الذم جاءت بو المادة  اإلستثنائيالطابع 
ػػ كأخيرا، ىناؾ ما يبرر تقرير ىذا المبدأ مف الناحية العممية باعتبار أف نسبة 

ـ قضائي يقضي بأف ال كجو المتيميف المحبكسيف مؤقتا الذيف انتيت قضيتيـ بحك
لممتابعة أك بالبراءة جد مرتفعة في الجزائر كىي في تزايد مستمر، خاصة في ظؿ 

بحؽ المضركر مف الحبس المؤقت غير المبرر في  اإلقرارفإنالتشريع الحالي، كمف ثـ 
ا ال يمكف تفاديمالتعكيض يعد أحسف كسيمة لتفادم المجكء المفرط لمحبس المؤقتك 

 (1).تداركو

كألدؿ عمى ذلؾ عدد القرارات الصادرة عف المجنة الكطنية لمتعكيض. فمغرض 
طريقة إحصائية  تـ المجكء إلىالقرارات التي إستجابت لطمبات التعكيض،  نسبةقدير ت

بسيطة تتمثؿ في حساب مجاؿ يحتكم نسبة ىذه القرارات إنطبلقا مف العينة التي ذكرىا 
كالتي (2)-لجنة التعكيض -ياد القضائي الجزائرماألستاذ جماؿ سايس في كتابو اإلجت

أف نسبة القرارات التي  %84قرار، كتـ التكصؿ إلى إستنتاج صائب بنسبة  45تحتكم 
أم ما يقارب  70,1 %ك 44,17فعكيض لممتيـ بسبب الحبس التعسفي تتراكح بيتمنحت ال

40%. 
في التعكيض المادم  لذا كفؿ المشرع ضمانات في حالة النطؽ بالبراءة كتتمثؿ

يككف بنشر حكـ البراءة في الجرائد كالصحؼ لرد اعتبار  األخيركالتعكيض المعنكم. فيذا
 .ؽ إ جمف  3مكرر  834المتيـ كحفاظا عمى سمعتو طبقا لممادة 

ؽ كذلؾ في الباب السابع مكرر مف  3008أما التعكيض المادم، فقد كرسو تعديؿ 
يمكف أف يمنح تعكيض مكرر منو كالتي نصت عمى:"  826بمكجب المادة  إ ج

لمشخص الذم كاف محؿ حبس مؤقت غير مبرر خالؿ متابعة جزائية انتيت في حقو 
                                                           

.155سابؽ، ص.أحسف بكسقيعة، مرجع  - 1 
 .2014الطبعة األكلى، منشكرات كميؾ،  -لجنة التعكيض –جماؿ سايس، اإلجتياد القضائي الجزائرم  -2
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ألحؽ بو ىذا الحبس ضررا  اإذكجو لممتابعة أك بالبراءة  الأبصدكر قرار نيائي قضى ب
 ثابتا كمتميزا ".

ه أنو ال يجكز الحكـ بالتعكيض لمشخص الذم يستخمص مف المادة المذككرة أعبل
 حكـ ببراءتو أك بانتفاء كجو الدعكل إال بتكافر الشركط التالية:

 أف يككف المتيـ قد حبس إحتياطيا. -
ف نصت المادة  - أف يستفيد المتيـ بحكـ البراءة أك قرار بانتفاء كجو الدعكل، كا 

 لنص الفرنسي. عمى قرار بأال كجو لممتابعة خطئا بالمقارنة مع ا
 (1)أف يككف قد أصاب المتيـ ضررا ثابتا كمتميزا. -

لى شرط ميـ لمنح التعكيض كالمتمثؿ في أال يككف إإف المشرع الجزائرم لـ يشر 
المتيـ ىك المتسبب في حبسو دكف داع. كأف يعترؼ بارتكاب األفعاؿ المنسكبة إليو 

أخر كفي النياية يتـ التكصؿ ر عمى شخص تأك لمتس لمحصكؿ عمى التعكيض فيما بعد
 .إلى الحقيقة

كيقع التعكيض عمى خزينة الدكلة التي يمكف ليا الرجكع عمى الشخص المبمغ 
سيء النية أك شاىد الزكر الذم تسبب في الحبس المؤقت. كتفصؿ في دعكل التعكيض 
لجنة تنشأ عمى مستكل المحكمة العميا كتكتسي طابع الجية القضائية المدنية كتتشكؿ 

ة العميا أك ممثمو رئيسا كقاضيا حكـ لدل لممحكم األكؿمف ثبلثة أعضاء كىـ الرئيس 
(2)نفس المحكمة برتبة رئيس غرفة أك رئيس قسـ أك مستشار أعضاء.

 

عف  جراءات المطالبة بالتعكيضإكما يمييا  3مكرر  826كقد حددت المادة 
كذلؾ في  بعد التصريح بالبراءة أك صدكر أمر بانتفاء كجو الدعكلغير المبرر  الحبس

أجؿ ال يتعدل ستة أشير مف يكـ صيركرة أم منيما نيائيا. كالقرارات الصادرة عف ىذه 

                                                           
 . 196عبد الرحمف خمفي، محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص. -1
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المجنة قرارات نيائية غير قابمة ألم طعف كتتمتع بالقكة التنفيذية طبقا لمفقرة الثالثة مف 
 نفس المادة. 

ناعتراؼ المشرع الجزائرم بحؽ المتيـ في التعكيض عف الحبس المؤقت إ
ية الدكلة عف الحبس المؤقت غير المبرر يشكؿ ضمانة ىامة لممتيـ كلك أف كبمسؤكل

قرار ىذا المبدأ سيساىـ في التقميؿ مف مظاىر التعدم إأف  إالحرية الفرد ال تقدر بثمف 
 الخطير. اإلجراءليذا  ةاإلستثنائيعمى الحرية الفردية كتتأكد بذلؾ الطبيعة 

حصرت الجية القضائية لمفصؿ في طمبات لكف ما يؤخذ عمى ىذه المادة أنيا 
ظر في كؿ القضايا التي تطرح نالتعكيض في ىيئة كاحدة عمى مستكل المحكمة العميا لت

في  مؤقتاليس بالييف نظرا لكثرة عدد المحبكسيف  األمرعمى المستكل الكطني. ىذا 
 طارإالجزائر، لذا ياحبذا لك تنشأ ىيئة عمى مستكل كؿ مجمس قضائي خاصة في 

رفع مثؿ ىذه الطمبات بسياسة تقريب المكاطنيف مف القضاء ككذا السماح لممتقاضيف 
بمحامي معتمد لدل المحكمة العميا لتفادم تحمؿ مصاريؼ  اإلستعانةبمفردىـ دكف 

 ، ىذا مف جية؛ستغناء عنياإلاالدفاع التي يمكف 
ستئنافيا إبتدائية كليست نيائية يمكف إكمف جية أخرل جعؿ قرارات ىذه المجاف 

أماـ المحكمة العميا بدال مف اعتبار قرارات المجنة نيائية ككأنيا قرآف ال يمكف المساس 
 ؛بيا

السالفة الذكر لمحصكؿ عمى التعكيض أف  826شترطت المادة إثالثة مف جية 
يككف الضرر ثابتا كمتميزا. فيؿ يمكف تصكر حالة حبس مؤقت كتنتيي بصدكر حكـ 

يككف الضرر ثابتا؟ ثـ ما ىك المعيار الذم يمكف اعتماده لمقكؿ بأف الضرر  الأالبراءة ك 
 تعتبر ىذه الشركط عراقيؿ لمتضييؽ مف مجاؿ منح التعكيض؟ الأمتميزا؟ 
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ىذا ما جعؿ المشرع الفرنسي يتخمى عف شرطي خصكصية الضرر كطابعو غير 
صكؿ عمى التعكيض ثبات الضرر المترتب عف الحبس المؤقت لمحإب اإلكتفاءالعادم ك 

 (1).20/83/8885الكاردة في تعديؿ  838كذلؾ بمكجب المادة 

 خالصة الباب الثاني

خطكرة الحبس المؤقت عمى حرية الفرد في حرمانو مف الحرية، كجعمو  تكمف
بمعزؿ عف العالـ الخارجي دكف حكـ قضائي بات باإلدانة، كبالتالي تعطيمو عف أشغالو، 
ككضع حد بيف المتيـ كماضيو كالذم يصعب تداركو بعد الحكـ بالبراءة. كما يعد الحبس 

ة في العقاب، كحؽ المتيـ في احتراـ حريتو المؤقت مف مظاىر الصراع بيف سمطة الدكل
 كصكنيا، فضبل عف ككنو إستثناء لقاعدة البراءة األصمية في المتيـ.

كبالرغـ مف سمبيات الحبس المؤقت إال أنو ضركرم كال يمكف اإلستغناء 
 عنيمضماف حسف سير إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة في آف كاحد، كعقاب الفاعؿ الحقيقي

 .لدكلة في العقابكتحقيؽ سمطة ا

نساف بمكجب نصكص الدستكر كالقانكف إقرينة البراءة حؽ يتمتع بو كؿ  إف
نساف حتى يحكـ عميو بحكـ إكالمكاثيؽ الدكلية كأف ىذه القرينة تظؿ حقا مكتسبا لكؿ 

 لكفالحبس المؤقت يتعارض كال شؾ مع قرينة البراءة  فإف، كلذلؾ اإلدانةبقضائي بات 
كاحتراـ  فكائده.كيمكف الحد مف مساكئو كذلؾ بتكفير إلىتو بالنظر يمكف تبرير مشركعي

 .المجكء المفرط إليوالضمانات الكافية لعدـ  تطبيؽ

                                                           

.134حمزة عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص. - 1 
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معرفة ىؿ أف لممتيـ بجريمة معينة  ىكدراسة مكضكع قرينة البراءة كاف اليدؼ مف 
كسائؿ تطبيقية لتثميف ىذه القرينة أـ أنيا ضرب مف ضركب الخياؿ خاصة عند السماح 

 .اتاإلجراءبالحبس المؤقت أثناء سير  األمرلمقضاة ب

 اتاإلجراءأف قرينة البراءة تسيطرعمى كافة  إلىمف خبلؿ ىذه الدراسة، تكصمنا 
التي نص عمييا قانكف  اتاإلجراءأف ىناؾ العديد مف ، إذ الجزائية لكنيا ىشة لمغاية

ية لممتيـ األساسالضمانة تعتبر ي الت ىدار لقرينة البراءةإالجزائية كالتي تشكؿ  اتاإلجراء
 اإذيكلد عمى فترتو بريئا، كتبلزمو ىذه القرينة حتى  اإلنساف ألف ،خبلؿ مرحمة التحقيؽ

 بمكجب حكـ قضائي نيائي.     إدانتوالمتيـ بريئا حتى تثبت  ظؿلي اإلتياـكجو لو 
في إعبلنات الحقكؽ كمعظـ اإلتفاقيات ، فقد تـ تكريسيا قرينة البراءةنظرا ألىمية ك 

 الشريعة اإلسبلمية كقبؿ ذلؾ فياإلقميمية لحقكؽ اإلنساف كفي دساتير معظـ الدكؿ، 
 القرآف كالسنة كاإلجماع. مفكانت السباقة إلى اإلعتراؼ بيا مف خبلؿ عدة شكاىد  التي

اإلجراءات بالرغـ مف اإلعتراؼ بقرينة البراءة كمبدء تدكر في فمكو كافة لكف 
سمحت باتخاذ التي أقرتيا، ذات اإلعبلنات كاإلتفاقيات كالقكانيف الداخمية إال أف ، الجزائية

إجراء الحبس المؤقت عمى أف يككف ذلؾ في إطار القانكف كمنعت بالتالي الحبس 
 التعسفي.

 األمرأساس ضمانات المتيـ كالتي ىي في كاقع  كباعتبار قرينة البراءة تمثؿ
دساتير بما فييـ الدستكر النصت عمييا أغمبية  إذكرية ىامة لحماية الحريات ضمانة دست
إال مؤخرا  يتـ ذكرىا في قانكف اإلجراءات الجزائية كلك بالتمميحلكف لؤلسؼ لـ الجزائرم، 

 رغـ أنو الكسيمة األكثر إستعماال كاطبلعا مف قبؿ رجاؿ القضاء. 3084بمكجب تعديؿ 
 خركج ،يشكؿ كضكع القرائف القانكنية أك القضائيةأف م تبيف مف خبلؿ دراستناكما 

عبء  إلقاءإلىتؤدم  لياككنياىدار إعف نطاؽ قرينة البراءة، بؿ أكثر مف ذلؾ، فيو 
كنجدىا خاصة في مجاؿ اإلعبلـ كفي بعض مجاالت الجرائـ  .عمى المتيـ إلثباتا

فبالرغـ مف أف مثؿ ىذه القرائف المتعمقة باألعماؿ كالتي تمثؿ نمكذجيا المجاؿ الجمركي. 
أنو في بعض  إاليكجد ما يبررىا في سبيؿ تحقيؽ العدالة ككشؼ الجريمة، 
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ىدار قرينة البراءة إإلىأحياناتؤدي أنيا إذالمشرع قد تشدد في كضع ىذه القرائف فإنحاالتال
العكس مثؿ محاضر مخالفات المركر،  إلثباتبقرائف قاطعة غير قابمة األمر عندما يتعمؽ 

ثبات العكس عمى المتيـ. خاصة كأف قرينة البراءة إكأخرل تضعفيا فقط لكف تمقي عبء 
 يا بكقائع الدعكل كمبلبساتيا. إفتراضتقتضي عمما حقيقيا ال 
خبلؿ بالعدالة نفسيا كالتي يسعى إبحؽ الدفاع ىك  اإلخبلؿف إمف جانب أخر، ف

يقتصر عمى  اإلبتدائيأف دكر الدفاع في مرحمة التحقيؽ  إالتحقيقيا،  إلىالقضاء 
مكضع  إلىنابة عف المتيـ أك تنبييو اإلالتدخؿ أك  لو ال يمكف إذالشيادة الصامتة، 

كال يتمتع بنفس الحقكؽ المقررة  الكبلـ كالسككت، كما أنو ال يرافع أماـ قاضي التحقيؽ،
 في الدعكل العمكمية مثميا مثؿ المتيـ.  المنيابة العامة بالرغـ مف ككنيا طرف

عمى  باإلطبلعكاف المشرع سمح لممحامي  اإذفىذا مف جية، كمف جية أخرل 
شخصيا  اإلطبلعأف ذلؾ ال يسمح بو بالنسبة لممتيـ الذم ال يمكف لو  إالممؼ التحقيؽ 

 األقؿعمى  اإلطبلعيستكجب حؽ الدفاع  الأعمى الممؼ حفاظا عمى سرية التحقيؽ. لكن
تطرح مسائؿ تقنية محددة في  حاالتالفي بعض  إذ ؟مف قبؿ المتيـ عمى ممؼ التحقيؽ

 ىدار لقرينة البراءة. ا  متناكؿ المتيـ دكف محاميو، كفي ذلؾ مساس بحؽ الدفاع ك 
التحقيؽ سمطات ىامة ككاسعة في  يضاكما الحظنا أف المشرع الجزائرم خكؿ لق 

جراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية لمكصكؿ إجميع  اتخاذيقـك ب إذ، اإلبتدائيالتحقيؽ 
جراء الحبس المؤقت، كفي سبيؿ مرتكبييا كعادة ما يمجأ إل لىاألفعاإلالحقيقة كنسبة  إلى

مرحمة  اإلبتدائيؽ كالحريات الفردية. كباعتبار مرحمة التحقيؽ ذلؾ قد تيدر كتنتيؾ الحقك 
أف يككف قاضي التحقيؽ متشبعا بمبادئ  كجبخطيرة لما تتخذه مف منعرج خطير، 

 كاحتراـ الحريات الفردية كأف تككف لو خبرة في ىذا الميداف.  اإلنسافحقكؽ 
إصدار أمر اإليداع ضد المتيـ  سابقا كما سمح القانكف الجزائرم لككيؿ الجميكرية

في حالة الجنحة المتمبس بيا إذا لـ يقدـ ضمانات لممثكؿ أماـ القضاء دكف تحديد طبيعة 
مف ؽ  38ىذه الضمانات كمتجاكزا لحاالت التمبس الكاردة عمى سبيؿ الحصر في المادة 

يكية إ ج، مما جعؿ الكثير مف ككبلء الجميكرية يصدركف ىذا األمر بصكرة أكتكمات
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ىذا ما دفع بالمشرع اإلجرائي يتدخؿ مؤخرا بإلغاء ىذه اإلجراءات كاستخبلفيا  كشبو آلية.
 بإجراءات المثكؿ الفكرم أماـ المحكمة.

أنيا مدد طكيمة جدا  إالف مدة الحبس المؤقت كبالرغـ مف تحديدىا ككضكحيا إ
ضحية النصكص  األخيركيمكف في النياية أف يصرح ببراءة المتيـ كبالتالي يصبح ىذا 

التي يمكف أف يصؿ الحد  بجناية عابرة لمحدكد الكطنيةاألمر تعمؽ  إذاالقانكنية )خاصة 
و ال يجبر ما عانو كىك فإنشير( كميما تحصؿ عمى التعكيض،  55 إلىفييا  األقصى

 مما جعؿ المشرع يتدخؿ مؤخرا بتقميصيا نكعا ما.رىف الحبس المؤقت المطكؿ. 
ياف ال األحكما أف التعكيض عف الحبس المؤقت ميما كاف ميما إال أنو في بعض 

 يجد نفعا أماـ ما عانو المتيـ كىك محبكس مؤقتا، كىذا التعكيض ليس أكتكماتيكي
خاصة كأف المشرع إشترط أف يككف الضرر ثابتا كمتميزا دكف أف يقدـ أم تفسير عف 

ر ثابتا كمتميزا، تاركا السمطة التقديرية في ذلؾ المعيار الذم سيعتمد عميو العتبار الضر 
 . التي تصدر قرارات نيائية لقضاة المجنة

ف الصراع الدائـ بيف الحرية كالسمطة يجعؿ المشرع يقؼ مترددا بيف فرض مزيد إ
مف القيكد عمى ممارسة السمطة، حماية لمصمحة الفرد في عدـ المساس بحريتو، كبيف 

يد السمطة عف مبلحقة الجاني، حماية لمصمحة المجتمع في  رفع ىذه القيكد التي تغؿ
عمى أصؿ  اإلعتمادب إالستقرار، فالتكفيؽ بيف الحرية كالسمطة، ال يتأتى اإلك  األمف

 .طار القانكني الذم يتـ بداخمو تنظيـ ممارسة المتيـ لحريتو الشخصيةاإلالبراءة لتحديد 
خطكبات رائعة لكف كؿ  عدة قرينة البراءة عرفت فإف(1)كطبقا ألحد ممثمي النيابة 

 . تجسيدهتعديؿ لمنصكص القانكنية يؤكد دائما أف : زكاجيا مع الكاقع لـ يتـ 
تثميف قرينة البراءة كبيدؼ تقميص الفجكة المكجكدة بيف ىذا المبدأ الذم  كإلمكانية

كصؼ بحؽ بالخيط الذىبي في نسيج القانكف الجنائي كالحبس المؤقت يجب مراعاة 
 بعض الجكانب اإلجرائية كأىميا:

                                                           
1 - Le procureur Daniel STILINOVIC cité par Rachid LEMOUDAA, op.cit, p.74. 
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القرائف القانكنية التي تعدـ قرينة البراءة كالتي تنقؿ  اإلعتماد عمى التقميؿ مف -/8
أك  إلثبات مف النيابة العامة إلى عاتؽ التيـ كذلؾ بإثبات عكسما جاء فيياعبء ا

الذم جاء بو األمر  مع إعادة النظر في إجراء األمر الجزائيبالطعف فييا بالتزكير 
84/03. 

 األمفجراء الحبس المؤقت آخر حؿ لمحفاظ عمى إكما يجب أف يككف  -/3
يجب كضع  اإلجراءنع المجكء المفرط ليذا الحقيقة. كلم إلىلكصكؿ اكالسكينة العامة ك 

المادية البلزمة لتنفيذ الرقابة القضائية كتككيف أشخاص  اإلمكانياتتحت تصرؼ القضاة 
لتزامات المفركضة عميو، كما يجب التفكير متخصصيف في مراقبة مدل احتراـ المتيـ لئل

 متيـ كذلؾ بتسميموة لماإللكتركنيفي بدائؿ أخرل لمحبس المؤقت كالكضع تحت الرقابة 
 (1)كضركرة تخييره بيف ذلؾ كالحبس المؤقت. سكار إلكتركني

تحت الكفالة المعمكؿ بيا بالنسبة  اإلفراجكما يجب عمى المشرع تكسيع دائرة  -/2
فادة الكطنييف بيا عمبل بالمبدأ القانكني المتمثؿ في المساكاة أماـ القانكف ا  لؤلجانب فقط ك 

 .  كالذم تقتضيو قرينة البراءة النظر عف جنسيـ كجنسيتيـبيف كؿ المتيميف بغض 
قانكف ال بد مف تدخؿ المشرع في كضع مادة في  قرينة البراءةتجسيدا ل-/3

 األسئمةبطرح  اإلبتدائيتسمح لممحامي بالتدخؿ عمى مستكل التحقيؽ  اإلجراءات الجزائية
. متو عمى أحسف كجومف آداء مي األخيرعمى المتيـ كالمرافعة أيضا ليتمكف ىذا 

لذا يجب كالسماح لممتيـ مف اإلطبلع عمى ممؼ التحقيؽ لتحضير دفاعو كما ينبغي. 
 التكازف بيف سرية التحقيؽ كحؽ الدفاع.  قامةعمى المشرع التدخؿ إل

مراعاة مبدأ مساكاة أطراؼ الدعكل الجزائية بأف تمنح  كما يستكجب األمر -/4
. فبل مجاؿ باعتبارىا طرؼ في الدعكل العمكمية العامةمتيازات النيابة إلمدفاع نفس 

لتطبيؽ نظرية الخصـ الممتاز خاصة كأف مف أىداؼ النيابة العامة متابعة مرتكب 
 دانة أم شخص.إالجريمة لمحفاظ عمى استقرار المجتمع كليس 

                                                           
1 - Veronique MASSOL, op.cit, p.494. 



 خاتمةقرينة البراءة والحبس المؤقت                                                                    
 

345 
 

أما بالنسبة ألمر الحبس المؤقت، كجب عمى المشرع تقييد سمطة قاضي التحقيؽ 
 كذلؾ مف خبلؿ:مف أضرار مف الصعب تداركيا لما قد ينتج عنو صدارهإفي 

التي إقتراح إقتصار الحبس المؤقت عمى الجنايات كبعض الجنح الخطيرة  -/5
 .يجب تحديدىا كذكرىا عمى سبيؿ الحصر

كما كاف عميو  تحديد الفئات مف األشخاص الذيف يككنكا محؿ الحبس المؤقت -/6
كأف يككف المتيـ مسبكؽ أك أنو يشكؿ خطر عمى أمف ، األمر عند قدماء المسمميف

 .المجتمع
اإلبتعاد قدر اإلمكاف عف العبارات العامة المستعممة في تسبيب أمر الكضع  -/7

في الحبس المؤقت كذلؾ بالنص عمى المبررات الكاضحة لحبس المتيـ مؤقتا، ىذا مف 
ماـ المحكمة العميا التي جية، كمف جية ثانية السماح بالطعف بالنقض في ىذا األمر أ

 ستتمكف مف رقابة مدل شرعيتو.
 إعادة النظر في مدد الحبس المؤقت التي بالرغـ مف كضكحيا إال أنيا طكيمة -/8

. كبتقميصيا نكعا ما كخاصة في حالة أمر قاضي التحقيؽ بإجراء خارج التراب الكطني
ادم حرماف الشخص يككف المشرع قد حقؽ ىدفيف: األكؿ يخص شخص المتيـ كذلؾ بتف

مف حريتو لمدة طكيمة دكف داع إف لـ يستكجب األمر ذلؾ. أما الثاني يمس الدكلة كذلؾ 
بالتخفيؼ مف كاىؿ الخزينة العمكمية مف جية بعدـ اإلنفاؽ عمى المحبكس مؤقتا، كمف 
جية أخرل تفادم تحميميا مبمغ التعكيض في حالة صدكر حكـ بالبراءة أك أمر بانتفاء 

 عكل.كجو الد
ذك  -/80 ه، فمف الضركرم اتخاذجراء الحبس المؤقت ضركرم ال بد مف إكاف  اا 

نظاـ  إقامةيجب  إذقرينة البراءة كذلؾ بتنفيذه في ظركؼ الئقة  اإلعتباربعيف  األخذ
المالية لمدكؿ  اإلمكانياتحبس خاص لممحبكسيف مؤقتا يختمؼ عف المحكـك عمييـ. لكف 

تخصيص أماكف لممكقكفيف مؤقتا  األقؿتحكؿ دكف ذلؾ. كأماـ ىذه الكضعية، يجب عمى 
كلكي ال يحترفكا  حساس بالعقكبة المسبقةإلكي ال يختمطكا بالمحكـك عمييـ كيتكلد لدييـ 

 اإلجراـ عمى أيدييـ.
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أحكامو كذلؾ كفي حالة الحبس التعسفي، فياحبذالك يتدخؿ المشرع بتعديؿ  -/88
بإنشاء لجاف محمية عمى مستكل المجالس القضائية لمفصؿ في طمبات التعكيض ليتسنى 
إستئنافيا أماـ المجنة الكطنية عمى مستكل المحكمة العميا مع التغاضي عمى أف يككف 

 الضرر ثابتا كمتميزا.
مف عددىا. كالحبس  اإلنتقاصجراءات المساس بقرينة البراءة يعني إف تحديد إ

الماسة بقرينة البراءة بما أنو يسمح بحبس شخص لـ  اتاإلجراءالمؤقت مف أخطر ىذه 
لمضركرة القصكل كمف طرؼ قاضي  إالبو  األمربعد، فبل يجب  إدانتويتـ التصريح ب

 حيادم. 
مف خطكرتيا.  اإلنتقاصجراءات المساس بقرينة البراءة يعني إتحديد  كما أف

، كليس مجرد بالمحامي اإلستعانةاإلتيامكيتسنى ذلؾ بالسماح ألم شخص كجو لو 
ية بما اتاألكلاإلجراءمنذ  ،84/03مف األمر  8مكرر  48اإلتصاؿ بو كما كرد في المادة 

 فييا التكقيؼ لمنظر.

الندكة الفرنسية لمنقباء  إليوـ أجد ما أختمبو ىذا العمؿ المتكاضع سكل ما تكصمت ل
الذيف بعد اعتبارىـ الحبس المؤقت " فضيحة " ألنيا  38/08/3002بباريس بتاريخ 

تفرض عمى مجرد مشتبو فيو كفي نفس ظركؼ المحكـك عميو، تساءلت عف مدل 
كالعقكبة المستحقة، كعف  األمفجراء إمكانية التفكير يكما في عدـ الخمط بيف إ

 غير الحبس؟  األمفشكاؿ أخرل لتحقيؽ يجاد أإفي  اإلستعجاؿ
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، حؽ المشتكى عميو في الصمت أثناء التحقيؽ القطاكنة مأمكف عبد اهلل .19
 .2007رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ، اإلبتدائي

، ضمانات المتيـ في مرحمة المحاكمة عمى ضكء قانكف مبركؾ ليندة .20
الجزائية، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة  اإلجراءات
 .2007الجزائر، 

التكقيؼ " الحبس اإلحتياطي" في قانكف محمد ناصر أحمد كلد عمي،  .21
مقارنة، رسالة ماجستير،  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، دراسة

 .2007جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف، 
، استجكاب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ، رسالة ماجستير، مسكس رشيدة .22

 .2005/2006كمية الحقكؽ، جامعة باتنة، 
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III – كالمداخالت كالندكات التاالمق : 

 المقاالت: -/ 1

، سمسمة التقارير اإلبتدائي، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ ثائر أبك بكر  .1
، عمى 2005الصادرة عف الييئة الفمسطينية لحقكؽ المكاطف، 

 http//www.piccr.org/.اإللكتركنيالمكقع 
، حماية أصؿ البراءة في المتيـ عمى مرعيأحمد لطفي السيد .2

 /www.mohamoon.comالمكقع
غير المبرر، كمدل حقو  اإلحتياطي، المضركر مف الحبس خضراأل بككحيؿ .3

، 1994، سبتمبر 6، رقـ مجمة حقكؽ اإلنساففي التعكيض، 
 .84 – 33ص ص 

العدد  مجمة ىيئة قضايا الدكلة،، تعكيض المحكـك ببراءتو، دكار غالي الدىبيإ .4
 . 10 - 5، ص ص 2006مارس  –، جانفي 197

، ضمانات العدالة في اإلجراءات الجنائية: دراسة مقارنة بسيكني محمد شريؼ .5
لممعايير الدكلية كاإلقميمية كالدستكرية، عمى المكقع اإللكتركني:  

depaul.edu/-www.lawcenters.  
مجمة المنتدل ،حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي، بكلحية شييرة .6

 – 89، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص5العدد  القانكني،
104. 

السمطة المختصة باستجكاب المتيـ كحقو في اإلستعانة الجكخدار حسف،  .7
بمحاـ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالمقارف، 

-400،ص ص 2008، جامعة اليرمكؾ، أبحاث اليرمكؾ
430. 

http://www.law-depaul.edu/
http://www.law-depaul.edu/
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كحرياتيـ الشخصية في ظؿ  األفراد، حماية حقكؽ المرصفاكم حسف صادؽ .8
، العدد الثاني، مجمة الشريعة كالقانكفالجزائية،  اإلجراءاتقانكف 

 .65 - 27 ص ، ص1979جامعة صنعاء، 
: المعكقات كالممارسة، مجمة حقكؽ االنساف في الكطف العربيحسيف جميؿ،  .9

، 1984/  4، مركز دراسات الكحدة العربية،المستقبؿ العربي
 .155 -132ص ص

،  مجمة المحاماة، مساىمة المتيـ في تدعيـ قرينة البراءة، دريسي جماؿ .10
، 2014، 10المنظمة الكطنية لممحاميف ناحية تيزم كزك، رقـ 

 145-124ص ص 
، العدد الخامس مجمة المفكرقرينة البراءة في التشريع الجزائرم، زرارة لخضر،  .11

خيضر،  عشر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد
 .67 -57بسكرة، ص ص 

مجمة المنتدل ، الحبس المؤقت كضماناتو في التشريع الجزائرم، زكاكم عباس .12
 261، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ص ص5، العدد القانكني

- 272. 
نمكذجا،  اإلحتياطيالجنائية: الحبس  اإلجراءات، تطكير عبد المنعـ سميماف .13

 academy. Org -www . ao/.:  اإللكتركنيعمى المكقع 
مجمة الجزائية،  اإلجراءاتفي قانكف  اإلنساف، حماية حقكؽ شركف حسيبة .14

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 5العدد  المنتدل القانكني،
 .94-79ص

المجمة الجزائرية ، قراءة في مبررات الحبس المؤقت في الجزائر، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .15
، 2001، العدد الرابع، كالسياسية اإلقتصاديةلمعمـك القانكنية ك 

 .131-104ص ص 
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 wwwاإللكتركني، قرينة البراءة الجنائية، عمى المكقع شياب سميماف عبد اهلل .16
/startimes.com 

جراء التكقيؼ لمنظر بيف تقييد الحرية الفردية كاحتراـ قرينة إ، مستارم عادؿ  .17
السادس، جامعة محمد ، العدد مجمة المنتدل القانكنيالبراءة، 

 .192 -187خيضر، بسكرة، ص ص 
، ضركرة تدعيـ قرينة البراءة في بكدكح ماجدة شاىيناز، مستارم عادؿ  .18

، مجمة البحكث كالدراساتجراءات القبض في القانكف الجزائرم، إ
 .154 – 141، جامعة الكادم، ص ص 2010يناير  9عدد 

، المجمد الرافديف لمحقكؽمجمة حؽ المتيـ في الصمت، عباس فاضؿ سعيد،  .19
 .306 -273، ص ص 2009، 39، العدد 11

حؽ المشتكى عميو في عبد اهلل محمد احجيمو كجياد ضيؼ اهلل الجازم،  .20
الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة في التشريع الجزائي 

، 40، عمـك الشريعة كالقانكف، المجمد مجمة دراساتاألردني، 
 .816-801، ص ص 2013، الجامعة األردنية، 1ممحؽ 

مبدأ قرينة البراءة في اآلليات الدكلية كالقانكف الداخمي زعالني عبد المجيد ،  .21
 ./www.Startimes.comكنتائجو،  عمى المكقع اإللكتركني

، المتيـ محصف بأصؿ براءتو، عمى المكقع فارس حامد عبد الكريـ .22
 www. Annabaa org/: اإللكتركني

النظاـ القانكني لمحبس اإلحتياطي في قانكف اإلجراءات جكادم عبد الناصر،  .23
، 5، رقـ اإلنسافمجمة حقكؽ الجزائية. ىؿ يجب اصبلحو؟ 

 .125 -101، ص ص1994جكاف 
مجمة جامعة تكريت لمعمـك براءة المتيـ،  إفتراض، مجيد خضر أحمد عبد اهلل .24

 - 421، ص ص2007لسنة  9،  العدد 14، المجمد ةاإلنساني
479. 
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كالعدالة الجنائية، بكابة  اإلنساف، المعايير الدكلية لحقكؽ الطراكنة محمد .25
 /lp.org–www.palفمسطيف القانكنية، 

قرينة البراءة كضمانات المتيـ،عمى المكقع صخرم مصطفى،  .26
 /mustaphasakhri.blogspot.comاإللكتركني

، مجمة المحاماة، اإلنساففي حماية حقكؽ  ، دكر القضاءمعاشك عمار .27
، مام 1منطقة تيزم كزك، العدد  ،ممحاميفلالمنظمة الكطنية 

 . 61-44، ص ص 2004
، مجمة المحاماة، الجيات القضائية في القانكف الجزائرم،  آيت العربيمقراف .28

، مام 1منطقة تيزم كزك، العدد  ،المنظمة الكطنية لممحاميف
 .42-14، ص ص 2004

مجمة ىيئة قضايا ، اإلنسافالبراءة حؽ مف حقكؽ  إفتراض، ميالد سيدىـ .29
 .16 - 3، ص ص 2009، مارس 209رقـ  الدكلة،

ي بعد تعديؿ األردنفي القانكف  اإلحتياطي، التكقيؼ نائؿ عبد الرحمف صالح .30
ية، األردن، الجامعة1، رقـمجمة دراسات، 2001عاـ 
 .211 - 192، ص ص 2002مام

، حؽ المتيـ أك الظنيف في محاكمة عادلة في قانكف أصكؿ نجـ محمد صبحي .31
مجمة دراسات عمـك الشريعة ي، األردنالمحاكمات الجزائية 

 - 122، ص ص 2005، 1، العدد 32، المجمد كالقانكف
139. 

أثناء مرحمة التحقيؽ،  اإلنساف، الحماية الدكلية لحقكؽ نصراكيف ليث كماؿ .32
ى منشكرات منظمة العفك الدكلية، عم

 ./www.amnestymenia.orgالمكقع
الرافديف قرينة البراءة في القانكف الجنائي، مجمة  الصفك نكفؿ عمي عبد اهلل ، .33

 .201-151، ص ص 2006، 30عدد  ،لمحقكؽ

http://www.pal–lp.org/
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حؽ الدفاع في المكاد الجزائية، عمى المكقع اإللكتركني ىايؿ نصر،  .34
www.ahewar.org/ 

 
 المداخالت:-/ 2

لمحبس المؤقت في التطبيؽ  اإلستثنائي، الطابع تيجاني فاتح .8
ممتقى حكؿ قرينة البراءة كالحبس المؤقت بالمحكمة العميا ، القضائي
 .3003ديسمبر  88ك 80يكمي 

ممتقى حكؿ ، ، قرينة البراءة في القانكف الدكليزعالني عبد المجيد  .3
ديسمبر  88ك 80بالمحكمة العميا يكمي قرينة البراءة كالحبس المؤقت 

3003. 
، مداخمة الدرؾ الكطني حكؿ التكقيؼ لمنظر بيف النظرية كالتطبيؽ .2

 80ممتقى حكؿ قرينة البراءة كالحبس المؤقت بالمحكمة العميا يكمي 
 .3003ديسمبر  88ك
 

 الندكات-/ 3
إلى  5مف   ندكة إتحاد المحاميف العرب حكؿ " الحؽ في محاكمة عادلة "، القاىرة

، المجمة العربية لحقكؽ اإلنساف، صادرة عف المعيد العربي 8884ديسمبر  7
 .8885، 02لحقكؽ اإلنساف، العدد 

 

IV- :النصكص القانكنية 
 النصكص القانكنية الداخمية: -1
 :الدستكر -أ
 يتضمف إصدار نص، 1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقـ مرسكـ 

، .ج. ر. ج. ج، 1996نكفمبر  28تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في استفتاء 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 -02، معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ 1996ديسمبر  08، صادر بتاريخ 76 ددع
 14، صادر بتاريخ 25 دد، ع.، ج. ر. ج. ج2002أفريؿ  10المؤرخ في  03

يتضمف ، 2008نكفمبر  15المؤرخ في  19-08بالقانكف رقـ ثـ ، 2002أفريؿ 
 .2008نكفمبر  16، صادر بتاريخ 63دد، ع.تعديؿ الدستكر، ج. ر. ج. ج

 :النصكص التشريعية -ب
، يتضمف قانكف اإلجراءات 1966 جكاف 08مؤرخ في  155 -66أمر رقـ  .1

 . معدؿ كمتمـ.1966 جكاف 10، صادر بػتاريخ 48 دد، ع.ج.ر.ج.جالجزائية، 
 .جيتضمف قانكف العقكبات،، 1966جكاف  08مؤرخ في  156 -66أمر رقـ  .2

 معدؿ كمتمـ. .1966 جكاف 11، صادر بػتاريخ 49 ددع ،.ر.ج.ج
، يتضمف تعديؿ األمر رقـ  1975جكاف  17مؤرخ في  46 -75أمر رقـ  .3

، اإلجراءات الجزائيةكالمتضمف قانكف  1966جكاف  8المؤرخ في  66-155
 .1975جكيمية  4، صادر بتاريخ 5ج.ر.ج.ج.، عدد 

-66، يتضمف تعديؿ األمر رقـ 1975جكاف  17مؤرخ في  47 -75أمر رقـ  .4
كالمتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في  156

 .1975جكيمية  4، صادر بتاريخ 5
-66، يتضمف تعديبلألمر رقـ  13/02/1982مؤرخ في  03 – 82أمر رقـ  .5

، اءات الجزائيةاإلجر كالمتضمف قانكف  1966جكاف  8المؤرخ في  155
 .17/02/1982، صادر بتاريخ 7ج.ر.ج.ج.، عدد 

-66، يتضمف تعديبلألمر رقـ  13/02/1982مؤرخ في  04 – 82أمر رقـ  .6
كالمتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في  156

 .17/02/1982، صادر بتاريخ 7
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 155 -66مر رقـ يعدؿ كيتمـ األ 4/03/1986مؤرخ في  86/05أمر رقـ   .7
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج.،  1966جكاف  8المؤرخ في 

 .05/03/1986، صادر بتاريخ 10عدد 
 155 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  18/08/1990مؤرخ في  90/24أمر رقـ  .8

المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج.،  1966جكاف  8المؤرخ في 
 .26/08/1990اريخ ، صادر بت36عدد 

 155 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  26/06/2001مؤرخ في  01/08أمر رقـ  .9
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج.،  1966جكاف  8المؤرخ في 

 .27/06/2001، صادر بتاريخ 34عدد 
 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  10/11/2004مؤرخ في  04/14أمر رقـ  .10

المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية،  1966جكاف  8المؤرخ في  155
 .2004نكفمبر  10، صادر بتاريخ 71ج.ر.ج.ج.، عدد 

 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  10/11/2004مؤرخ في  04/15أمر رقـ  .11
المتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في  156
 .2004نكفمبر  10، صادر بتاريخ 71

 72/02، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 6/2/2005خ في مؤر  05/02أمر رقـ  .12
عادة إدماج  10/2/1972المؤرخ في  المتضمف قانكف إصبلح السجكف كا 

 .13/2/2005، صادر بتاريخ 12المحبكسيف إجتماعيا، ج.ر.ج.ج.، عدد 
 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  20/12/2006مؤرخ في  06/22أمر رقـ  .13

انكف اإلجراءات الجزائية، المتضمف ق 1966جكاف  8المؤرخ في  155
 .2006ديسمبر  24، صادر بتاريخ 84ج.ر.ج.ج.، عدد 

 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  20/12/2006مؤرخ في  06/23أمر رقـ  .14
المتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في  156
 .2006ديسمبر  24، صادر بتاريخ 84
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 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  25/2/2009مؤرخ في  09/01أمر رقـ  .15
المتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في  156
 .2009مارس  8، صادر بتاريخ 15

 156 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  4/2/2014مؤرخ في  14/01أمر رقـ  .16
،  07المتضمف قانكف العقكبات، ج.ر.ج.ج.، عدد  1966جكاف  8المؤرخ في 

 .16/2/2014صادر بتاريخ 
 -66يعدؿ كيتمـ األمر رقـ  23/7/2015مؤرخ في  15/02أمر رقـ  .17

المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية،  1966جكاف  8المؤرخ في  155
 .40ج.ر.ج.ج.، عدد 

18.  
 النصكص الدكلية:-2

  /www.un.org/fr/documents/udhrاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف .8

 / www.ohchr.orgالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية  .3
 Conventions.coe.int/treaty/frاالتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف .2

 االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف   .3

https:/www.cidh.oas.org/Basicas/Frenchc.convention.htm 
 /www.achpr.org/frالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب   .4

 /www.ohchr.org/frاتفاقية حقكؽ الطفؿ  .5

V - :الكثائؽ 

مدعمة بالتعديبلت الجديدة مطبكعة الجزائية، اإلجراءات، شرح قانكف خكرم عمر .1
كاالجتياد  20/12/2006المؤرخ في  06/22التي جاء بيا القانكف رقـ 

كمية الحقكؽ،  القضائي لممحكمة العميا، جامعة الجزائر" بف يكسؼ بف خدة "
2007. 



 

365 
 

خاص  اإلنسافالعدؿ: دليؿ بشأف حقكؽ  إقامةفي مجاؿ  اإلنسافقكؽ ح دليؿ .3
بالقضاة كالمدعيف العاميف كالمحاميف، الفصؿ السادس: الحؽ في محاكمة عادلة، 

: اإللكتركنيعمى المكقع ، المحاكمةإلى : مف التحقيؽ األكؿالجزء 
www.ohchr.org. 

عمى المكقع  –قرينة البراءة –دراسة بعنكاف: دعامة حؽ المتيـ في الصمت .3
 thiqaruni.org/lowthises:http///اإللكتركني

، األصؿ في اإلنساف البراءة، الجزء رابطة محامي القاىرةدراسة صادرة عف  .4
 rabtamohmeen.com/2009األكؿ، عمى المكقع اإللكتركني:

عمى  ةتقدير العقكبة في القانكف الجزائي الجزائرم، منشكر دراسة مشتركة بعنكاف  .5
 www.djelfa.info: اإللكتركنيالمكقع 
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 . 8878، سنة  3المجلة القضائية للمحكمة العليا، عذد  .2
 .8880، سنة  8العليا، عذد  المجلة القضائية للمحكمة .2

 .8880، سنة  3المجلة القضائية للمحكمة العليا، عذد  .4
المجلة القضائية للمحكمة العليا، عذد خاص، لجنة التعويض عن الحبس  .5

 . 3080المؤقت والخطأ القضائي، 
 

 :المراجع بالمغة الفرنسية -ثانيا 
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 ممخص 

يعتبر أصؿ البراءة مف المكضكعات التي تكتسي أىمية في التشريعات الجنائية 
مف ذلؾ، فيك بمثابة حجر الزاكية في كؿ نظـ العدالة الجنائية  المعاصرة. أكثر

المتحضرة. كتظير أىمية أصؿ البراءة بشكؿ خاص عند اتخاذ اإلجراءات الجنائية 
الماسة بالحرية الشخصية كعمى رأسيا الحبس المؤقت خاصة كأف مرحمة التحقيؽ ليست 

بلحية عرض المتيـ عمى ىدفا في حد ذاتو، إنما ىي مجرد كسيمة غايتيا معرفة ص
القضاء مف عدمو. كبناءا عميو، البد مف تدعيـ قرينة البراءة كأساس دستكرم لقاعدة 
استثنائية المجكء إلى الحبس المؤقت. كلتحقيؽ ذلؾ، ال بد مف اإللتزاـ الشديد بالشركط 
 كالضمانات المقررة قانكنا لؤلمر بيذا اإلجراء الذم يمس المتيـ في أقدس حقكقو كىك

 الحؽ في الحرية. 
 

Résumé 

 

 Le principe de la présomption d'innocence est l’un des sujets les plus 

imporatnts de la législation pénale contemporaine. Bien plus, il est considéré 

comme le pillier de la justice pénale de tous les systèmes civilisés. 

L'importance de la présomption d'innocence, apparait particulièrement 

lorsque la procédure pénale touche à la liberté personnelle, surtout lorsqu’il 

s’agit de la détention provisoire, d'autant plus que la phase de l’instruction 

n’est pas une fin en soi, mais c’est simplement un outil dont la finalité est de 

savoir si l’accusé doit comparaitre devant la justice ou pas. Il est necessaire 

de ce fait, de conforter la présomption d’innocence comme base 

constitusionnelle à la règle de l’exception du recours à la détention 

provisoire. Pour atteindre cet objectif, il faut se conformer aux garanties et 

conditions prévues par la loi concernant cette procédure qui touche l’accusé 

dans son droit le plus sacré ; le droit à la liberté. 

 


