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 تعترب النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية األمينة العامة على حقوؽ اإلنساف أثناء :الملخص
مراحل اإلجراءات اعبزائية، حيث قبدىا تسهر على حسن تطبيق القانوف سواء كاف لصاّب اؼبتهم أـ لصاّب 

 .الضحية، فهي ليست خصم ألحد تؤدم دكرىا بكل موضوعية كإنصاؼ

فهي تعد اعبهة القضائية الوحيدة اليت أناطها اؼبشرع بأدكار متنوعة خالؿ صبيع اؼبراحل اإلجرائية اعبزائية، 
فعلى مستول الضبطية القضائية قبدىا تتؤب سلطة اإلدارة كاإلشراؼ عليها كذلك للوقوؼ على مدل التزاـ 

ا مىت اموكأـ. أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن اعبريبة دكف أف يكوف ىناؾ ذباكز أك اكبراؼ منهم
باشرت سلطتها ُب اؼبالئمة بأف عبأت إٔب خيار ربريك الدعول العمومية قبدىا على اتساؽ مع ما كفل اؼبشرع 
غبقوؽ اؼبتهم من ضمانات على غرار ربملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرىا إعماال للحق ُب قرينة الرباءة، 
كأنو مىت اضطرهتا ضركرات الكشف عن اغبقيقة إٔب اؼبساس ببعض اغبريات الفردية فإهنا ال تسعى إٔب ذلك إال 
ضمن ما قدره اؼبشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس كعدـ إخطار قاضي التحقيق كضمن نطاؽ ضيق من 
اعبرائم كأف ال تلجأ إٔب إجراء اغببس إال إذا ٓب يقدـ اؼبتهم ضمانات كافية للحضور كما أهنا أيضا تراعي ُب 

الوجو اؼبقابل حقوؽ اؼبضركر عن طريق اإلقرار لو باغبق ُب مشاركتها ُب ربريك الدعول العمومية كااللتزاـ بالقيد 
 .اؼبتمثل ُب كركد شكول منو عند إعماؿ تلك السلطة

أما على مستول مرحلة التحقيق االبتدائي قبدىا تؤدم أدكارا ُب غاية األنبية فهي من سبكن اؼبتهم من 
ضمانة التحقيق االبتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، كأف ؽبا من سلطات إبداء الرأم كتقدٙب الطلبات 
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أمامو ما من شأنو مساندة قاضي التحقيق ُب االلتزاـ بالشرعية اإلجرائية، إضافة إٔب ذلك سبلك النيابة العامة 
 .سلطة الطعن ُب قرارات قاضي التحقيق أماـ غرفة االهتاـ

كما نلمس امتداد لدكرىا أيضا أماـ مرحلة احملاكمة حيث تساىم ُب تشكيلتها حبياد تاـ كباستقاللية ، كإذا 
بدأت ؾبريات احملاكمة قبدىا الرقيب األمثل على ما كفرتو التشريعات من ضمانات احملاكمة العادلة كأنو مىت 

صدر اغبكم فلها اغبق ُب النعي عليو أماـ جهة قضائية أعلى، كإذا أصبح هنائيا كاجب التنفيذ تولت اإلشراؼ 
على ذلك ضمن ما قرره اؼبشرع من ضمانات للمتهم على غرار النظر فيما يثَته من إشكاالت كاألمر بوقف 

 تنفيذه مؤقتا استجابة ؼبا سبليو الضركرات اإلنسانية
 

 

 

 

 

:الملخص بلغة ثانية  
  

Le ministère public  est considéré comme une branche de l’autorité judiciaire 

sécuritaire publique  sur les droits de l’homme au cours des étapes des procédures 

pénales,  où on le trouve veiller à la bonne application de la loi soit à l’intérêt du 

prévenu ou à celui de la victime.   

Le ministère public  est la seul juridiction à laquelle le législateur lui a confié 

plusieurs rôles au cours de toutes les étapes des procédures pénales, il s’occupe au 

niveau de la police judiciaire  de l’autorité de son administration et sa supervision 

dans le but de savoir à quel point les éléments de la police judiciaire se conforment  

aux règles de la découverte du crime sans qu’il ait  un dépassement ou une déviation 

de leur côté, et quand il exercice son autorité dans la convenance en recourant à 

l’option de l’ouverture  des poursuites on trouve qu’il est en conformité avec les 

droits garantis par le législateur en faveur du prévenu  à savoir : supporter la charge de 

la constatation de l’accusation avec tous ses éléments en application du droit dans 

l’indice de l’innocence, et  quand il est obligé par la nécessité de découvrir  la vérité 

de porter atteinte à la liberté individuelle il ne cherche qu’à cela suivant les garanties 

estimées par le législateur comme la constatation de la flagrance et le défaut 

d’avertissement du juge d’instruction et dans une étendue étroite   des crimes, et il ne 

recourt à la procédure d’emprisonnement que si le prévenu n’a pas présenté des 

garanties suffisantes pour comparaitre, il pris en considération de l’autre côté les 

droits de la personne ayant subi le préjudice en lui reconnaissant le droit à participer à 

l’ouverture des poursuites  et se conformer à la restriction consiste au dépôt par lui 

d’une plainte à l’application de ladite autorité.   
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Au niveau de l’étape de l’instruction préliminaire, on trouve qu’il joue des rôles de 

grande importance, il permet au prévenu de garantir une instruction préliminaire par 

le biais de l’avertissement   du juge d’instruction, il a l’autorité d’exprimer l’avis et de 

présenter des demandes devant lui ce qui soutient le juge d’instruction à se conformer 

à légitimité pénale, le ministère public jouit également de l’autorité de recourir contre 

les décisions du juge d’instruction devant la chambre d’accusation. 

Nous constatons aussi  l’étendue de son rôle à l’étape du jugement, il participe dans sa 

formation  avec neutralité totale et  indépendamment, il se soumit  aux procédures du 

rejet quand  ses conditions sont remplies, quand les circonstances du jugement 

commencent on trouve qu’il est le superviseur idéal  des garanties d’un jugement  

juste fournies par la législation, quand le jugement est rendu il a le droit à interjeter 

appel devant une juridiction supérieure, quand le jugement  devient définitif il encadre 

le devoir de l’exécution suivant les garanties arrêtées par le législateur   en faveur du 

prévenu à savoir : examiner les problèmes soulevés, ordonner l’arrêt de l’exécution 

provisoirement   pour répondre au nécessités humaines. 

 

 

 

 

حقوؽ اإلنسان_ النيابة العامة : الكلمات المفتاحية  

الحقوؽ و العلوم السياسية : الكلية  

الحقوؽ:القسم  

:مخبر البحث  

الزين عزري: المشرؼ  

االستاذ الدكتور نواصر العايش: رئيس لجنة المناقشة  

 :أعضاء لجنة المناقشة 

 االستاذ الدكتور  عبد الحفيظ طاشور  ممتحنا
 الدكتور  زواقري الطاىر    ممتحنا 

 الدكتور  حوحو رمزي     ممتحنا
 الدكتور  مستاري عادل   ممتحنا
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 وزارة التعػليػم العػالي و البحػث العلػمػي 
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 مراحػل اإلجػراءات الجزائيػة

 -دراسػة مقارنػة-
 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوؽ
  تخصص قانون جنائي

 
 :تحت إشراؼ                  : الطالبةإعدادمن 

 الزين عزري: األستاذ الدكتور.       عثامنية كوسر 

 :أمام لجنة المناقشة المتكونة من السادة األساتذة
 رئيسا جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي د نواصر العايش.ا
 مشرفا و مقررا جامعة بسكرة  أستاذ التعليم العالي الزين عزري. د.ا

 ممتحنا جامعة قسنطينة أستاذ التعليم العالي د عبد الحفيظ طاشور.ا
 ممتحنا جامعة خنشلة أستاذ محاضر أ  الطاىر زواقري. د

 ممتحنا جامعة بسكرة  أستاذ محاضر أ رمزي حوحو. د
 ممتحنا جامعة بسكرة أستاذ محاضر أ عادل مستاري. د

  2014 /2013: السنة الجامعية
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 شكر وتقدير

 

ا لنعمتو كاستسالما لعزتو كاستعصاما من معصيتو أضبده كأشكره أكال كأخرا باطنا كظاىرا على ـاغبمد هلل استتما

 .فضلو كتوفيقو إلخراج ىذا اعبهد العلمي للوجود

، اعًتؼ بكامل الفضل كالشكر "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"كعمال بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

، ابتدءا من تفضلو بقبوؿ اإلشراؼ على ىذا البحث، عزري الزين: كالتقدير إٔب أستاذم الفاضل األستاذ الدكتور

إٔب توجيهاتو كجهوده الفكرية كالعلمية كنصائحو اليت كانت السبيل إلخراج ىذا العمل إٔب النور، فقد كاف ٕب 

أستاذا موجها كمشرفا حازما، كٓب يدخر كسعا ُب إرشادم كتسديد خطام دبالحظاتو الغنية كتوجيهاتو القيمة اليت 

 .أنقذتٍت من الغوص ُب متاىات البحث العلمي

كما ال يسعٍت ُب ىذا اؼبقاـ إال أف أتوجو بكامل تقديرم كاحًتامي إٔب عبنة اؼبناقشة ابتدءا برئيس اللجنة إٔب 

أعضاء عبنة التحكيم الدكاترة احملًتمُت، على تفضلهم بقراءة الرسالة كربملهم أعباءىا كقبوؽبم االشًتاؾ ُب عبنة 

 .التحكيم، فلهم كل الشكر كاالمتناف كجزآىم اهلل تعأب خَت اعبزاء كالعافية
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 اإلهداء
 

 إٔب من أحيا بصاّب دعائها ككانت ٕب نعم اؼبشجع كاؼبعُت، كالدٌب حفظها اهلل كأدامها

غبماس كالنصائح، كالدم الفاضل أدامو اإٔب من كقف جبانيب ُب صبيع مراحلي الدراسية كالعلمية كمد٘ب بالقوة ك

 .كحفظو اهلل لنا ذخرا كعزة

 اعًتؼ بفضلو ما حييت

 .إٔب زكجي كأبنائي الذين ردبا قد قصرت ُب الوفاء بالتزاماٌب ذباىهم

 إٔب إخوٌب كأخواٌب الذين آزرك٘ب ككانوا ٕب عونا كسندا

 .أىدم ىذا اعبهد

 مع كل العرفاف كالتقدير

 

 

 

 

 عثامنية كوسر
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 أ
 

: مقدمة
إف حقوؽ اإلنساف ىي ما هبب االعًتاؼ بو لإلنساف من حقوؽ مقدسة خالدة ربميها الطبيعة اإلنسانية 

فهي ؾبموعة من اغبقوؽ اليت ال  كحد أدٗب، كتفرضها لزاما، كضماف غبرية األفراد من ربكم الدكلة كاستبدادىا،
. هبوز التنازؿ عنها باعتبارىا سبثل اغبد األدٗب الالـز للحفاظ على إنسانية اإلنساف ككرامتو اؼبتأصلة ُب ذاتو

كُب كل من اؼبنظور الطبيعي كالديٍت كالقانو٘ب كالفكر السياسي سبثل حقوؽ اإلنساف أمورا ثابتة لإلنساف 
حبكم الفطرة أك الطبيعة السوية، كدبوجب الشرائع السماكية، كأحكاـ الدساتَت كالقوانُت الوضعية فضال عن 

 .اؼبصادر كاؼبواثيق الدكلية
إف ىذه اؼبصادر اؼبختلفة إما تنشئ حقوؽ اإلنساف كالفطرة كالطبيعة كلذا تسمى باغبقوؽ األساسية أك 

الطبيعية، كإما تؤكد كجودىا كربميها كالشرائع كالدساتَت من جهة الداخل، ككاؼبواثيق الدكلية من اػبارج حىت صرنا 
      .بصدد ما يسمى باغبماية الدكلية غبقوؽ اإلنساف

كإف تالقي اإلجراءات اعبنائية بفكرة حقوؽ اإلنساف ليس باألمر اؼبستغرب ، ذلك أف اؽبدؼ األظبى ؼبا 
نسميو باإلجراءات اعبنائية ىو صيانة صبلة اغبقوؽ اليت تعًتؼ هبا القوانُت الوطنية كاؼبواثيق الدكلية لإلنساف من 

فمنذ أف حـر األفراد سلطة إقامة قضاء خاص، كحـر اجملٍت عليو من حقو ُب االنتقاـ الفردم، . حيث كونو إنسانان 
أخذت الدكلة على عاتقها االلتزاـ بإقامة العدالة ُب اجملتمع كحسن توزيعها على اؼبواطنُت، كىو التزاـ ليس للدكلة 

  .مكنة الوفاء بو إذا ٓب تعمل على إعطاء اغبقوؽ اؼبقررة قانونان للفراد الفاعلية كالنفاذ عمالن 
كاغبق أف التالقي بُت اإلجراءات اعبنائية  كأحد أدكات دكلة القانوف كبُت حقوؽ اإلنساف قد ىبلف كجو 
من أكجو التصادـ أك التعارض، حبسباف أف جل اإلجراءات اعبنائية قد تعطل فبارسة اغبقوؽ األساسية للفرد بغية 

فالقبض كاغببس االحتياطي، كالتفتيش، كالتحفظ على األشياء . اغبفاظ على كياف اجملتمع كتوقيو خطر اعبريبة
كضبطها، ككذا مراقبة اؼبراسالت كاالتصاالت التليفونية، صبيعها إجراءات سبس بطائفة من اغبقوؽ اؼبستقرة 

فعنصر الدفاع عن حرية الفرد يقف . اْب...لإلنساف، كحقو ُب التنقل، كحقو ُب اؼبلكية، كحقو ُب اغبياة اػباصة
 . متعارضان ، منذ بدء اإلجراءات اعبنائية، مع حق اجملتمع ُب مالحقة اجملرمُت للنيل منو

 فال ؾباؿ من االعًتاؼ بأف ىذه اغبرية كتلك اإلنساف،فمهما كانت مناصرة اؼبرء للحرية الشخصية كحقوؽ 
ُب ؾباؿ إدارة العدالة اعبنائية – فمصلحة اجملتمع تتطلب . اغبقوؽ ال يبكن أف تكوف مطلقة ُب اغبياة االجتماعية

 . كخاصة من كاف منهم متهمان بارتكاب جريبةاإلنسانية،بعض اؼبساس حبرية األفراد الشخصية كتقييد حقوقهم – 



:مقدمة  

 

 ب
 

بيد أف اجملتمع كما يهمو عقاب اؼبتهم كالقصاص منو حاؿ ثبوت اعبـر ُب حقو، يهمو أيضان أال يطوؿ العقاب    
مراعاة التنسيق بُت مصاّب اجملتمع ُب - ُب دكلة القانوف -  بريئان ، لذا فقد توجب حاؿ تنظيم اإلجراءات اعبنائية 

كحاؿ بلوغ ىذا التوازف يبكن القوؿ بأف التنازع . صونو من اإلجراـ كاغبد من تفاقمو ، كبُت حقوؽ كحريات األفراد
بُت حق الدكلة ُب العقاب كحق اؼبتهم ُب اغبرية الفردية أصبح تنازعان ظاىريان يعرب عن كجهُت لعملة كاحدة، 

فاعبماعة ال صاّب ؽبا إال ُب التعرؼ على . حبسباف أف عقاب اعبا٘ب ىو تأكيد للحرية الفردية للشخص الربئ
 ال تبغي توقيع العقاب على برئ، األمر الذم يوجب عليها حاؿ مالحقة اؼبتهم ضمانان ماغبقيقة اجملردة ، فو

 .ألمنها كاستقرارىا التثبت من صحة االهتاـ أك بطالنو

فيما يتضمنو من - كإذا كاف الدكر التقليدم لقانوف اإلجراءات اعبنائية يتمثل ُب إدخاؿ قانوف العقوبات 
حيز التطبيق، إال أنو يظل اؽبدؼ األظبى لذاؾ القانوف ىو تقرير ضباية للربئ من إدانة - نصوص ذبرٙب كعقاب 

 . ظاؼبة ، ككذا توكيد ضباية للمتهم من إدانة تتأتى كفق إجراءات سبتهن فيها آدميتو ككرامتو اإلنسانية

كالثابت أنو ال يتيسر السبيل إٔب ذلك إال بتبٍت نظاـ إجرائي مركب القواعد يرسم من خاللو اؼبشرع اغبدكد 
؛ ىذا السياج الذم " حقوؽ اإلنساف"اليت تقف عندىا سلطة الدكلة كي يبدأ ؾباؿ ما نسميو ُب اآلكنة اؼبعاصرة 

ال هبب على الدكلة انتهاكو بدعول الرغبة ُب الكشف عن اعبرائم كمرتكبيها، ففاعلية اؼبكافحة ككذا حسن إدارة 
 .العدالة ،ال هبب أف تتأتى على حساب التضحية باغبريات الشخصية كسائر حقوؽ اإلنساف اؼبرتبطة هبا

ال شك أف لتنظيم اإلجراءات اعبنائية مفًتضات كمرتكزات ال يتسٌت دكهنا كصف اؽبيكل القانو٘ب للدكلة ك
كيأٌب . باؼبشركعية، إذ ىو يهوم حاؿ إنكارىا أك حاؿ عدـ تفعيلها كبو دكتاتورية الدكلة كالنيل من سيادة القانوف

كأحد أىم ما هبب أف ربرص - احًتاـ الشرعية اإلجرائية  اليت تقابل ُب أنبيتها قاعدة شرعية اعبرائم كالعقوبات 
كال يعلل ىذا األمر إال لكوف الشرعية اإلجرائية أداة تنظيم اغبريات . عليو الدكلة حاؿ تنظيمها لإلجراءات اعبنائية

كضباية حقوؽ اإلنساف ، كلكوهنا ضماف للتوفيق بُت فاعلية العدالة اعبنائية كاحًتاـ اغبرية الشخصية ، األمر الذم 
يبكن من صياغة قانوف إجرائي غبقوؽ اإلهنساف يبثل مبوذجان ؼبا هبب أف يكوف عليو قانوف اإلجراءات اعبنائية ُب 

 .  دكلة القانوف

على أنو ال تتكشف لنا حقيقة الصلة بُت اإلجراءات اعبنائية كحقوؽ اإلنساف إال عند ربليل الضمانات 
كىنا يتجلى لنا مقـو آخر من . القانونية اؼبقررة للفراد حاؿ ازباذ إجراءات جنائية ماسة أك مقيدة للحرية قبلهم

فإذا كانت اؼبصلحة . مقومات الشرعية اعبنائية كاؼبتمثل ُب ضركرة استناد اإلجراءات اعبنائية إٔب نص قانوف
االجتماعية تقتضي اغبد من حريات األفراد من أجل اؼبسانبة ُب كشف اغبقيقة بشأف جريبة ما من اعبرائم ، كمن 

أجل تسهيل فبارسة الدكلة غبقها ُب العقاب، إال أف خطر اؼبساس بتلك اغبريات هبب أف يتعُت لو سياج من 
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الضوابط، يتاح للفرد العلم هبا من خالؿ نصوص قانونية تقـو على سنها اؽبيئة التشريعية صاحبة اغبق ُب التعبَت 
فاؼبشرع كحده ىو الذم يبلك ربديد األحواؿ كالشركط اليت هبوز فيها اؼبساس باغبقوؽ . عن إرادة اجملموع
 .األساسية للفراد

كىذا اػبطاب التشريعي الذم تعرب عنو نصوص قانوف اإلجراءات اعبنائية ال شك انو ىباطب كافة جهات 
القضاء اعبنائي ، على أنو عند اغبديث عن ضمانات حقوؽ اإلنساف تأٌب النيابة العامة على رأس اؼبخاطبُت 

كاؼبزمع ازباذه - باحًتاـ الشرعية اإلجرائية ، دبا يوجب عليها التيقن من أف اإلجراء اعبنائي اؼباس حبريات األفراد 
 . قد توافرت بشأنو الشركط كالضوابط اليت تقررىا القواعد القانونية- قبل أحدىم 

كىكذا يبكننا القوؿ أف التنظيم الدقيق لعمل النيابة العامة ُب عالقتها باغبقوؽ األساسية للفراد ىو 
استكماؿ ؽبيكل دكلة القانوف اليت ينظر فيها لإلجراءات اعبنائية كأحد آليات ضباية حقوؽ اإلنساف ، كتلتـز فيها 
النيابة العامة حاؿ فبارستها ؼبهامها بكافة عناصر كأركاف الشرعية اإلجرائية ، كعلى رأسها أصل الرباءة ُب اإلنساف 

 .           كلو كاف متهما ، كقاعدة أف القانوف مصدر لإلجراءات اعبنائية 

كمن ٍب فاف النيابة العامة عندما تتؤب مهمة اإلدعاء اعبنائي ال تعترب شخصا متنازعا مع اؼبتهم، كإمبا سبارس 
ذلك بوصفها جهازا من أجهزة الدكلة، كمعٌت ذلك أف النيابة العامة تتؤب ُب اإلدعاء اعبنائي كظيفة ذات 

سلطة كال سبارس حقا شخصيا خاصا هبا إف أرادت باشرتو أك زبلت عنو فلها سلطة كعليها كاجب ككليهما 
متالزمُت، كسلطتها ككاجبها ىبضعاف دائما العتبارات الصاّب العاـ كمقتضيات اغبقيقة، كضباية النظاـ القانو٘ب 

 .كاالجتماعي للدكلة الذم أخل بو ارتكاب الواقعة اإلجرامية

 أف الوظيفة اليت تتوالىا النيابة العامة 1964كقد قرر اؼبؤسبر الدكٕب لقانوف العقوبات اؼبنعقد ُب الىام عاـ 
تنطوم على مسؤكلية اجتماعية كبَتة كىي ضباية النظاـ االجتماعي كالقانو٘ب الذم أخل بو ارتكاب اعبريبة، كيتعُت 

عليها أف سبارس كظيفتها ُب موضوعية كحيدة، مع مراعاة حقوؽ اإلنساف، كما يتعُت عليها أثناء مباشرة مهامها 
، كُب ىذا اؼبعٌت أشار جانب من الفقو إٔب مهمة النيابة العامة بقولو ...أف تستهدؼ إعادة هتذيب كتقوٙب اعبا٘ب 

إهنا تتحقق بالتعاكف مع القضاء ُب إظهار اغبقيقة كالبحث عن اؼبتهم اغبقيقي، كليس دبجرد إلصاؽ االهتاـ بأم 
 .1 شخص

كىناؾ من كصف النيابة العامة بأهنا عمال إنسانيا عظيما عندما حل نائب اؼبلك ؿبل الذين كانوا يقوموف 
 كىناؾ من كصفها بأهنا ،باهتاـ الناس كيدا، ككاف عمال رائعا كطيبا للمجتمع ُب آف كاحد ما كاف يتواله األفراد
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جهاز قضائي يهدؼ إٔب كفالة التنفيذ الصحيح للقوانُت كاألحكاـ القضائية ككذلك مالحقة مرتكيب اعبرائم من 
جل معاقبتهم، كاالىتماـ بكفالة الدفاع كضباية عديبي األىلية كاألشخاص العاجزين عن ضباية أنفسهم، كما 

ذىب البعض إٔب القوؿ بأف اؼبشرع قد أككل مهمة مباشرة الدعول اعبنائية من بدايتها كحىت هنايتها، فهي اليت 
فهي  .ربرؾ الدعول كترفعها كسبارسها كتوضحها برأيها كتوجهها حىت صدكر اغبكم النهائي كأخَتا تقـو بتنفيذىا

إذف ليست آلة عمياء تقيم الدعاكل بصورة آلية، كليس نبها اغبصوؿ على إدانة اؼبتهم بأم شبن أك جالد مهمتو 
 ككاقع األمر أف النيابة العامة سبلك قدرا  من اغبرية ُب اؼبالحقة  كربريك الدعول العمومية كؽبا ،تنفيذ العقوبات

 1. أيضا أف تقـو بدكر يتسم بالرضبة كاإلنسانية فتطلب كقف التنفيذ أك منح اؼبتهم الظركؼ اؼبخففة
كنظر ػبطورة ىذه السلطات كاؼبسؤكليات، فقد اعتمد مؤسبر األمم اؼبتحدة الثامن ؼبنع اعبريبة كمعاملة 

 عددا من اؼببادئ التوجيهية ألعضاء النيابة العامة ككاف 1990اجملرمُت اؼبعقود ُب ىافانا ُب شهر سبتمرب من عاـ 
على أعضاء النيابة العامة أف يؤدكا كاجباهتم كفقا للقانوف بإنصاؼ كاتساؽ كسرعة كأف : "من تلك اؼببادئ ما يلي

وبًتموا كرامة اإلنساف كوبموىا كيساندكا حقوؽ اإلنساف حبيث يسهموا ُب تأمُت سالمة اإلجراءات كسالمة سَت 
 .2"أعماؿ نظاـ العدالة اعبنائية

 :أىمية الدراسة 
 :من الناحية العلمية 

تربز أنبية اؼبوضوع من ىذه الناحية ُب كوف النيابة العامة ازبذت موقعا اسًتاتيجيا مهما ضمن نظاـ العدالة 
اعبنائية اغبديث حيث أصبحت تقـو بادكار ـبتلفة ٓب تكن تعرفها من قبل إذ كانت مهمتها بصورة عامة تتمثل 

باؼبالحقة اعبزائية بطريقة آلية، إال أهنا أصبحت اليـو سباس صالحيات قضائية، كمن بُت األدكار اؼبهمة للنيابة 
العامة اليـو ضباية حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ليس فقط أثناء توجيو االهتاـ كلكن أثناء صبيع اؼبراحل 

اعبزائية، كوف تلك اؼبراحل تشكل ُب حياة أم مواطن حدثا غَت عادم سواء كاف متهما أك ضحية اذ تقوده 
مكرىا غَت ـبتار إٔب الدخوؿ ُب مسالك نظاـ العدالة اعبنائية كبالتإب فهو حباجة غبماية حقوقو األساسية حىت ال 

. هتدر نتيجة جهلو بتلك اؼبسالك
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 6ص. نفس اؼبرجع -  2
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     كمن ىنا تأٌب أنبية دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف كوهنا أكؿ جهة يواجها الفرد عند توجيو أية 
هتمة جزائية ، سيما إذا أدركنا أهنا اػبصم الشريف إٔب يهدؼ إٔب الوصوؿ إٔب العدالة ك اغبقيقة، كإهنا احد أىم 
. أدكات ضبط إيقاع اجملتمع من حيث السهر على حسن تطبيق القانوف ك النظاـ كضباية حقوؽ اإلنساف ك حرياتو

 :من الناحية العملية 
كتربز أنبية اؼبوضوع من الناحية العملية ُب إزالة اللبس اؼبوجود ُب الواقع كالعالق بأذىاف الناس ك حىت لدل 

أعضاء النيابة العامة أنفسهم ، بأف النيابة العامة كجهة قضائية تسعى دائما إٔب ربقيق غاية كاحدة ك ىي إنزاؿ 
أقصى العقوبة باؼبتهم ،ك التمسك حبرفية االهتاـ كما ىو، ك العمل على تأكيده خالؿ صبيع اؼبراحل اعبزائية كىو 

. ما ىبالف أدكارىا اؼبوضوعية اليت رظبها ؽبا القانوف حقيقة كما سنرل ذلك خالؿ ىذه الدراسة 
:  اختيار الموضوعأسباب

   تكمن األسباب الذاتية الختيار اؼبوضوع ُب االىتماـ دبوضوع حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ك أماـ القضاء 
اعبنائي بصفة خاصة باعتباره اخطر جهة تكوف فيها حقوؽ اإلنساف عرضة للمساس اػبطَت هبا، ىذا من جهة 

. كمن جهة أخرل ألنو يبيل إٔب اعبانب العملي ك اإلجرائي أكثر منو إٔب اعبانب النظرم ك الفلسفي 
   أما األسباب اؼبوضوعية فتعود إٔب عدـ كجود دراسة متخصصة ُب اعبزائر تتعلق بدكر النيابة العامة ُب ضباية 
حقوؽ اإلنساف ، كاف جل ما كتب ُب اؼبوضوع جاء إما ناقصا أك مبعثرا  أك عاما فبا هبعل اؼبوضوع وبتاج إٔب 

. دراسة أكثر عمقا ك ربطا
: أىداؼ الدراسة   

   كإلظهار ىذا اعبانب اؼبهم من كاجبات النيابة العامة، كالذم يسَت جنبا إٔب جنب مع كاجبها ُب الكشف عن 
اعبريبة، فإف ىذه الدراسة تسعى إليضاح كل ما يتعلق هبذا اؼبوضوع ُب كافة اؼبراحل اإلجرائية اعبزائية، إبتداءا من 

الضبطية القضائية إٔب غاية تنفيذ األحكاـ اعبنائية كصوال إٔب األىداؼ اليت يؤملها الباحث من ىذه الدراسة 
: كىي

رغبة الباحث ُب أف تسهم ىذه الدراسة ُب تعزيز ضباية حقوؽ اإلنساف بصفة عامة كحقوقو ُب اإلجراءات  -1
 .اعبزائية بصفة خاصة

حث كتشجيع أعضاء النيابة العامة كىم يبارسوف مهامهم نيابة عن اجملتمع ُب تقدٙب اجملرمُت إٔب العدالة مع  -2
الًتكيز على كاجبهم الذم ال يقل أنبية عن سابقو كىو صيانة كضباية حقوؽ اإلنساف من أف تنتهك أك تنتقص 

 .ضباية للمجتمع ذاتو
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 .عرض اعبهود الدكلية اليت بذلت من أجل تفعيل دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف -3
إلقاء الضوء على القوانُت اؼبنظمة لدكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف، كخاصة تلك اليت بذلت  من  -4

أجل تفعيل دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف، كخاصة تلك اليت انفرد هبا التشريع اؼبقارف عن التشريع 
 .اعبزائرم

التوصل من خالؿ الدراسة إٔب سد النقص التشريعي ُب ضباية حقوؽ اإلنساف من قبل النيابة العامة، أك  -5
 .باألحرل كضع الضوابط اليت يبكن االستهداء هبا ُب ضباية حقوؽ اإلنساف اؼبهددة باػبطر

أف ما تثَته الدراسة من قضايا كاستفسارات حوؿ اؼبوضوع ؿبل الدراسة، يبكن أف يكوف منطلقا أساسيا تبدأ  -6
 .منو حبوث كدراسات مستقبلية تفيد ىي األخرل ُب ؾباؿ التطبيق

: حدود الدراسة
دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مراحل " يتناكؿ البحث بصفة أساسية موضوع   

كىكذا ذبدر اإلشارة بداية إٔب أف نطاؽ البحث يقتصر على إظهار ". _ دراسة مقارنة _ اإلجراءات اعبزائية 
الدكر اؼبوضوعي للنيابة العامة ك الذم يتجسد ُب االختصاصات القضائية اؼبمنوحة ؽبا دبوجب قانوف اإلجراءات 

اعبزائية اعبزائرم ك كذا التشريعات اؼبقارنة كذلك ُب ضوء اؼبواثيق الدكلية كالفقو، كذلك بداية من الضبطية القضائية 
ككذا مرحلة الطعن باألحكاـ ك أخَتا مرحلة " احملاكمة" ك مركرا دبرحلة توجيو االهتاـ فالتحقيق القضائي كالنهائي 

.  تنفيذ األحكاـ مع إبراز أثرىا ُب ضباية حقوؽ اإلنساف عند كل مرحلة 
: صعوبات البحث

تعد ندرة اؼبراجع اليت تناكلت موضوع البحث أىم صعوبات البحث اليت كاجهتنا ، إذ أف ندرة اؼبراجع ٓب 
تقتصر على تلك اليت تناكلت موضوع البحث ُب إطار التشريع اعبزائرم ، بل يبتد ىذا األمر لتلك اؼبراجع اليت 

تناكلتو ُب إطار التشريع اؼبصرم ك كذا التشريع الفرنسي ،كؽبذا حاكلت من خالؿ التعرض لبعض مباذج التشريعات 
. األخرل مواجهة ىذه الندرة ُب اؼبراجع بشاف ىذا اؼبوضوع 

: إشكالية الدراسة
: ك ُب إطار كل ما سبق تطرح إشكالية ىذا اؼبوضوع ضمن تساؤؿ رئيس يتمثل ُب 

ما مدى توافق االختصاصات القضائية للنيابة العامة مع حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مراحل 
اإلجراءات الجزائية في ضوء التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة؟ 
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:  منهج الدراسة
يغلب التوجو العاـ ُب البحوث األكاديبية اغبديثة اعتمادىا على مناىج عديدة داخل البحث الواحد من 

 .اؼبعرفةاجل إيصاؿ اإلشكالية اؼبطركحة إٔب االستنتاج اؼبعرُب األكثر استيعابا للعلم ك 
كتواصال مع ىذا الرأم ، اعتمد ىذا البحث أكثر من منهج ك مثالو اؼبنهج الوصفي ك اؼبنهج االستقرائي 
كاؼبنهج التحليلي كاؼبنهج اؼبقارف، باعتبار أهنم اؼبناىج اؼبناسبة اليت ربقق أىداؼ الدراسة، حيث يساعد اؼبنهج 

الوصفي على كصف دقيق ألدكار النيابة العامة أثناء مراحل اإلجراءات اعبزائية فبا يبكن من معرفة بعض اغبقائق 
التفصيلية عن كاقعها من أجل تقدٙب كصف شامل كدقيق ؽبا، كذلك من خالؿ استقراء كافة أك أغلبية  اؼبراجع 

القانونية كالرسائل العلمية كاألحباث ذات العالقة، كالتشريعات اؼبقارنة كاإلعالنات كاؼبواثيق الدكلية، اؼبتصلة 
دبوضوع الدراسة كربليل ما تضمنتو للوصوؿ إٔب كصف موضوعي كمنظم ؽبا كمعرفة جوانب النقص كالتميز فيها، 
كما يساعدنا اؼبنهج التحليلي أيضا ُب ربليل أدكار النيابة العامة كإبراز أثرىا ُب ربقيق ضباية فعالة غبقوؽ اإلنساف 

. أثناء مراحل اإلجراءات اعبزائية
 :خطة البحث

كألجل اإلحاطة جبزيئات ىذه الدراسة، كبإشكالية البحث ُب إطار األىداؼ اؼبسطرة سابقا ككفق اؼبنهج 
العلمي اؼبستخدـ مع مراعاة عدـ اػبركج عن العناصر األساسية ؼبوضوع الدراسة ارتأينا تقسيم ىذه األطركحة إٔب 

: بابُت كما يلي
. دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة االتهام: الباب األول

.  دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة ربريك الدعول العمومية:الفصل األول
 .القضائية دكر النيابة العامة ُب الرقابة على الضبطية : المبحث األول
 . ضمانات حسن استعماؿ النيابة العامة لسلطتها عند ربريك الدعول العمومية: المبحث الثاني
.  دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف عند التحوؿ عن الدعول العمومية:الفصل الثاني

.  دكر النيابة العامة عند إصدار أمر اغبفظ:المبحث األول 
.  دكر النيابة العامة ُب الصلح اعبنائي:المبحث الثاني 

 . دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة ما بعد االتهام: الباب الثاني
 . دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة التحقيق القضائي:الفصل األول

 . دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي:المبحث األول 



:مقدمة  

 

 ح
 

 "احملاكمة"دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة التحقيق النهائي : المبحث الثاني
.  دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي:الفصل الثاني

.  دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة الطعن باألحكاـ:المبحث األول 
.   دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية:المبحث الثاني 
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 الباب األول

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة االتهام

تعترب كظيفة االهتاـ ىي الوظيفة األكٔب اليت تضطلع هبا النيابة العامة حبكم القانوف بصفتها فبثلة عن اجملتمع 
ُب توجيو االهتاـ كمباشرتو لضماف حسن تطبيق القانوف، كىي أحد اؼبكونات األساسية للقضاء اعبنائي، فال 

فاالهتاـ مفًتض للتصرؼ ُب الدعول بإحالتها إٔب احملاكمة إذا ما تأكدت من توافر التكييف , ؿباكمة بدكف اهتاـ
القانو٘ب السليم للواقعة كنسبتها إٔب اؼبتهم، فهنا تعترب قد حركت الدعول العمومية، أما إذا كانت الوقائع غَت قابلة 

 .لالهتاـ أك كانت تقبل االهتاـ كربققت شركط إحدل بدائل الدعول اعبزائية ربولت هنائيا عن الدعول اعبزائية

 :كسنحاكؿ تبياف ذلك من خالؿ الفصلُت التاليُت

 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية: الفصل األول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان عند التحول عن الدعوى العمومية: الفصل الثاني
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 الفصل األول

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية

إذا كانت ضباية حقوؽ اإلنساف كاجبة ُب صبيع مراحل اإلجراءات اعبزائية، فإهنا تكوكف شديدة اللزـك ُب 
ىذه اؼبرحلة كوهنا سبثل اؼبرحلة االفتتاحية لإلجراءات اعبزائية اليت تتخذ ُب أعقاب اعبريبة، كفيها يتم ذبميع األدلة 

 .كأسانيد االهتاـ اليت يساؽ هبا اؼبتهم إٔب مرحلة احملاكمة

كلعل ىذه اؼبرحلة من أكثر اؼبراحل اليت تنتقد فيها صفة القائمُت عليها، سواء كانت الضبطية القضائية أك 
النيابة العامة لذلك أحاطها اؼبشرع جبملة من الضوابط كالضمانات ألـز هبا النيابة العامة حىت ال تسئ استعماؿ ما 

 .قرر ؽبا من سلطات أثناء ىذه اؼبرحلة

 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خالؿ اؼبباحث التالية

 دور النيابة العامة في الرقابة على الضبطية القضائية: المبحث األول
 .ضمانات حسن استعمال النيابة العامة لسلطتها عند تحريك الدعوى العمومية: المبحث الثاني
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 :المبحث األول

 دور النيابة العامة في الرقابة على الضبطية القضائية

تعد مرحلة التحقيق التمهيدم ُب التشريعات اعبزائية اؼبرحلة اإلجرائية السابقة على ربريك الدعول 
اعبنائية كمباشرهتا، فهي سبهد ؽبذه الدعول عن طريق صبع االستدالالت كاألدلة اؼبادية الالزمة بقصد التثبت من 
كقوع اعبريبة كمعرفة اؼبشتبو ُب ارتكاهبا ك تقديبو للنيابة العامة، كي تستطيع على ضوئها ربريك الدعول العمومية 

 .أك حفظها

كال شك أف الضبطية القضائية كىي اعبهاز القائم على التحقيق التمهيدم حبكم طبيعة كظيفتها ىذه 
سبس عن قريب حبقوؽ اإلنساف األمر الذم يستلـز أف تتؤب جهة رقابية مهمة اإلشراؼ على صبيع تصرفاهتم حىت 

يضمن ؽبا إطار من الشرعية ك سبنع عنها أم ذباكز أك اكبراؼ ُب صبيع ؾباالت العمل األمٍت، كبذلك تسهم 
 .بفاعلية ُب اغبفاظ على تلك اغبقوؽ

كاعبهة اليت أناط هبا القانوف ىذا الدكر ىي النيابة العامة موضوع حبثنا فهي األمنية العامة على حقوؽ 
، خالؿ مراحل اإلجراءات اعبزائية  .اػبصـو

كسوؼ نقـو ُب ىذا اؼببحث ببياف مضموف رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية كذلك من خالؿ 
 :اؼبطالب التالية

 .ماىية الرقابة على الضبطية القضائية: المطلب األول
 .صور رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية : المطلب الثاني
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 ماىية الرقابة على الضبطية القضائية: المطلب األول

لتحديد طبيعة الرقابة اليت ذبريها النيابة العامة على الضبطية القضائية، يستلـز بداية تبياف مدل أنبية ىذه 
 .اؼبرحلة ك تأثَتاهتا على باقي مراحل الدعول اعبنائية

 أىمية الضبطية القضائية: الفرع األول

إف إجراءات التحقيق التمهيدم ىي اللبنة األكٔب ُب إعالء كلمة القانوف كربقيق العدالة على الوجو الذم 
، كمهما كاف الفقو ـبتلفا بشأف ما إذا كانت مرحلة التحقيق التمهيدم تعد من مراحل  يتفق مع ىدفها اؼبرسـو

اػبصومة اعبنائية أـ ال، إال أهنم متفقوف على أف ؽبذه اؼبرحلة أنبيتها اليت ال يبكن إنكارىا، كبالتإب ال غٌت عنها 
 .1بالنسبة عبميع الدعاكل اعبزائية

 :ك يبكن إصباؿ أنبية ىذه اؼبرحلة ُب النقاط التالية

ؼبرحلة صبع االستدالالت أنبية بالغة ُب استجالء اغبقيقة ك بياهنا، فالنيابة العامة استنادا إٔب ؿبضر صبع  -1
االستدالالت، كإٔب نوعية األدلة ك القرائن اليت ًب صبعها ك إٔب اؼبعلومات اليت ًب اغبصوؿ عليها، إما أف تقـو 

بتحريك الدعول اعبنائية كإما أف تقـو حبفظ األكراؽ، ك ىي بذلك تساىم بشكل فعاؿ ُب اختصار اإلجراءات 
اعبنائية من حيث اؼبسانبة بشكل فعاؿ ُب زبفيف العبء عن كاىل احملاكم ك عدـ تراكم الدعاكل ك السَت فيها 

 .2بسرعة، فإذا كانت البالغات كالشكاكل غَت مؤيدة باألدلة جاز حفظها

فإجراءات التحقيق التمهيدم ىي األقرب لزماف ارتكاب اعبريبة، كىي اليت سبارس ُب مكاف كقوعها ُب فًتة ال 
تزاؿ فيها اعبريبة على األغلب ظاىرة للعياف كاضحة اؼبعآب ك اآلثار، فيكوف ؽبذه اؼبرحلة أنبيتها ُب مواجهة اعبريبة 

، كاحملافظة على أدلة اعبريبة كآثارىا من التلف كالتخريب ك منع اغباضرين من ؼبسها 3كالسيطرة عليها فور كقوعها
أك االقًتاب منها أك إضافة أم شيء عليها حىت تبقى ُب حالة سليمة غبُت كصوؿ سلطة التحقيق كىذه اؼبهمة 

يباشرىا أعضاء الضبطية القضائية، بصفة عاجلة، فور العلم بوقوع اعبريبة حيث يؤدم التأخَت ُب ازباذ إجراءات 

                                                           
 .249، ص 1977فوزية عبد الستار، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، الدار العربية، القاىرة، - 1
أضبد عبد اغبميد الدسوقي، اغبماية اؼبوضوعية ك اإلجرائية غبقوؽ اإلنساف ُب مرحلة ما قبل احملاكمة، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، القاىرة، - 2

 .119، ص 2007
 .19، ص 1985فاركؽ الكيال٘ب، ؿباضرات ُب قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، اعبزء الثا٘ب، الطبعة الثانية، الفارايب، عماف، - 3



 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية:..................الفصل األول

 

5 
 

االستدالؿ إٔب ضياع اآلثار كالبصمات، فبا يزيد من غموض اعبريبة ك يعرقل سَت التحقيق فسالمة ىذه اآلثار ك 
 .1عدـ ؿبوىا قد يهيئ الطريق الذم إٔب كشف النقاب عن اعبريبة بسرعة

تعد الدالئل اليت تظهر ُب مرحلة التحقيق التمهيدم ىي بعينها اليت تصبح أدلة بعد ربقيقها، السيما 
إجراءات الضبطية القضائية اليت يتولد عنها أدلة مادية، فإذا كانت جهات االستدالؿ ىي اليت ربصل عليها 

كتقدمها للنيابة العامة، ك ذبعلها ربت تصرفها لالستعانة هبا ُب التحقيق، فإهنا تصبح األساس الذم يقـو عليو 
 .2التحقيق، بل إف التحقيق ال يصح قانونا إال بعد ظهور الدالئل اليت تقدمها مرحلة التحقيق التمهيدم

تقـو مرحلة التحقيق التمهيدم بدكر ملموس ُب ضباية اؼبشتكى عليو من التعرض إلجراءات ال طائل من 
كرائها، كيكوف ذلك عن طريق قياـ عضو الضبطية القضائية جبمع االستدالالت حوؿ الدالئل كالشبهات اليت 

أحاطت باؼبشتكي عليو، سواء أكاف مصدر ىذه الدالئل إخبارا، أك شكول، كالتحقق من صحتها، كىو ما من 
شأنو ضباية اغبقوؽ كاغبريات، كاغبد من النيل من ظبعة األبرياء كإسقاط الشبهة عن األبرياء، كمن ٍب ربقيق حسن 

 .3سَت العدالة، كتوفَت الوقت عبهات القضاء

 المبررات و األساس :رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية: الفرع الثاني

تعد الرقابة على ضوابط التحقيق التمهيدم من أىم األمور اليت كلفها القانوف غبقوؽ اإلنساف خالؿ 
ىذه اؼبرحلة، إذ تؤدم إٔب اطمئناهنم كعدـ إطالؽ يد أعضاء الضبطية القضائية عند مباشرهتم الختصاصاهتم، 

كعن طريق ىذه الرقابة يبكن التأكد من مدل التزاـ أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن اعبريبة دكف 
 ىي الضماف الفاعل لتطبيق القانوف، كالسياج الواقي  أف يكوف ىناؾ ذباكز أك اكبراؼ منهم، كما تعد ىذه الرقابة

 .4من االعتداء على حقوؽ األفراد كاؼبساس حبرياهتم الشخصية كتقييدىا

كتعترب الرقابة القضائية على مشركعية اإلجراءات اعبنائية ىي جوىر اإلشراؼ القضائي ذاتو، كالضماف 
األكيد النتقاؿ الشرعية من النطاؽ النظرم إٔب ؾباؿ التطبيق، فما قيمة الشرعية اليت تعرب عنها نصوص القانوف إذا 

                                                           
 .119أضبد عبد اغبميد الدسوقي، مرجع سابق، ص- 1
 .72، ص 2007اع، األردف، يرأؾبد الكردم، اؼبشاكل العملية اليت تواجو النيابة العامة ُب التحقيق األكٕب، الطبعة األكٔب، دار اؿ- 2
 73، ص  نفس اؼبرجع -3
 .262، ص 1993أضبد فتحي سركر، الشرعية الدستورية كحقوؽ اإلنساف ُب اإلجراءات اعبنائية، دار النهضة العربية، القاىرة ، - 4
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ٓب تكن ىذه النصوص تتمتع بقوة اإللزاـ عن طريق الرقابة القضائية، اليت تكفل التطبيق الفعاؿ لتلك النصوص 
 .1القانونية

كلقد أناطت التشريعات اإلجرائية موضوع الرقابة القضائية على أعماؿ الضبطية القضائية بكل من النيابة 
العامة كؿبكمة اؼبوضوع، كتقيدا دبجاؿ دراستنا سنقتصر فيما يلي على التفصيل ُب الرقابة القضائية اؼبعهود هبا إٔب 

 .النيابة العامة

 :األساس القانوني لعالقة النيابة العامة بالضبطية القضائية: أوال

كىي تبعية كظيفية , زبضع الضبطية القضائية ُب معظم التشريعات اإلجرائية إٔب إشراؼ النيابة العامة
اقتضتها طبيعة عملها اؽبادفة إٔب سبكُت النيابة العامة فبثلة للمجتمع من مباشرة اختصاصها ُب اؼبالئمة بُت ربريك 

 .2الدعول العمومية  رفعها كبُت األمر حبفظها ُب اإلعداد للدعول العمومية

كيقصد بالتبعية الوظيفية للنيابة العامة أهنا تتعلق بعمل الضبطية القضائية طبقا لقانوف اإلجراءات اعبزائية 
ُب صبع االستدالالت كمالحقة اؼبشتبو فيهم كصبع اؼبعلومات بشأهنم، ك ازباذ ما ىبوؽبم القانوف من اختصاصات 

كإجراءات ماسة باغبرية الشخصية كُب حدكده، أما تبعيتهم اإلدارية أك الرئاسية فيقصد هبا تبعيتهم لرؤسائهم 
 . 3كزارة الداخلية أك كزارة الدفاع حبسب األحواؿ: اإلداريُت اؼبباشرين

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو يتؤب ككيل اعبمهورية إدارة الضبط 12كقد نص اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 
القضائي كيشرؼ النائب العاـ على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل ؾبلس قضائي كذلك ربت رقابة غرفة 

 اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات 2001 يونيو 26 اؼبؤرخ ُب 08-01كأضاؼ القانوف رقم " االهتاـ بذلك اجمللس 
يبسك النائب العاـ ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يبارس سلطات "  مكرر على أنو 18اعبزائية ُب اؼبادة 

 ".الضبط القضائي ُب دائرة اختصاص احملكمة يؤخذ التنقيط ُب اغبسباف عند كل ترقية 

                                                           
 . 186، ص2008حقوؽ اإلنساف ك ضمانات اؼبتهم قبل ك بعد احملاكمة، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية،  حسنُت احملمدم بوادم،- 1
 .296، ص 2002 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،,، ضمانات اغبرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدم اكىايبيةعبد اهلل- 2
ك خبصوص ىذه التبعية قبد البعض ُب الفقو اعبنائي يدعو إٔب أف تكوف ىذه الرقابة بواسطة جهاز آخر غَت النيابة العامة باعتبارىا أم النيابة العامة - 3

 .296تتبع السلطة التنفيذية ُب عملها من حيث السلطة التدرهبية، نفس اؼبرجع، ص 
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 من قانوف اإلجراءات اعبزائية يشرؼ النائب العاـ على 13بينما نص اؼبشرع الفرنسي على ذات الرقابة ُب اؼبادة 
 224أعضاء الشرطة القضائية على مستول ؿباكم االستئناؼ، ك ىبضعوف إٔب رقابة غرفة االهتاـ طبقا لنص اؼبادة 

، ك أكد أيضا اؼبشرع اؼبصرم على ما أخذ بو كل من اؼبشرع اعبزائرم ك الفرنسي كذلك ُب اؼبادة "إجراءات جزائية 
يكوف مأمورك الضبط القضائي تابعُت للنائب العاـ ك اػباضعُت "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو 22

إلشرافو فيما يتعلق بأعماؿ كظيفتهم ك للنائب العاـ أف يطلب إٔب اعبهة اؼبختصة النظر ُب أمر كل من تقع منو 
ـبالفة لواجباتو أك تقصَت ُب عملو، ك لو أف يطلب رفع الدعول التأديبية عليو، كىذا كلو ال يبنع من رفع الدعول 

 .1"اعبنائية 

 مبررات رقابة النيابة العامة على التحقيق التمهيدي: ثانيا

كبناءا على ما تقدـ من نصوص ُب التشريعات اإلجرائية كباكؿ أف نوضح مربرات ىذا اإلشراؼ من قبل 
 :النيابة العامة كالتإب

أف ضركرة كحدة التحقيق كسَته كفقا لقواعد النزاىة كاغبياد اقتضت اإلشراؼ الكامل من جانب النيابة 
، كالتأكد من قانونية 2العامة على صبيع إجراءات االستدالؿ كتبعية أعضاء الضبط القضائي إليها ؼبراقبة أعماؽبم

اإلجراءات اؼبتخذة منهم،ك ضماف عدـ اؼبساس حبريات األفراد، مع احتفاظ سلطة التحقيق باليد العليا ُب صبيع 
إجراءات التحقيق، حىت كلو ًب ندب مأمور الضبط القضائي للقياـ بأحدىا، نظرا ؼبساسها حبرية األفراد كحرمة 

 .3حياهتم اػباصة

كما يعلل أيضا أنبية ىذا اإلشراؼ من قبل النيابة العامة بأف ثقافة أعضاء النيابة العامة ك خربهتم ذبعلهم 
، 4أحرص من القائمُت بإجراءات االستدالؿ على التطبيق الصحيح للقانوف كاحًتاـ اغبقوؽ كاغبريات الفردية

حيث أف غالبية أعضاء الضبط القضائي ينتموف إٔب جهة الشرطة، كنظرا ألف ىذا اعبهاز يبثل القبضة اغبديدية 
اليت تلوح هبا الدكلة ُب كجو كل من تسوؿ لو نفسو اػبركج على سلطتها، فيخشى أف يبالغ أفراده ُب إظهار 

                                                           
 .296أكىايبية عبد اهلل، مرجع سابق، ص - 1
ؿبمد علي سآب، اختصاص رجاؿ الضبط القضائي ُب التحرم ك االستدالؿ ك التحقيق، الطبعة األكٔب، منشورات ذات سالسل، الكويت، - 2

 .219، ص 1982
 .220، ص 1989أسامة عبد اهلل قايد، حقوؽ ك ضمانات اؼبشتبو فيو ُب مرحلة االستدالؿ، دار النهضة العربية، القاىرة، - 3
 .538، ص 2006عادؿ عبد العاؿ خراشي، ضوابط التحرم ك االستدالؿ عن اعبرائم، دار اعبامعة، اإلسكندرية، - 4
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براعتهم ُب حفظ األمن فيخرجوف عن مقتضيات اغباؿ ك يتخذكف من اإلجراءات ما ىو زائد عن الضركرم 
 1فيجردكف عملهم من أسس شرعيتو

كما أف تبعية رجاؿ الضبط اعبنائي لرئاستهم اإلدارية قد تفقدىم حيدهتم ك استقالؽبم، ك ذبعل ميلهم 
إٔب اغبصوؿ على األدلة باستخداـ كسائل العنف ك القسر اليت سبس اغبريات أقرب من إتباع كسائل البحث عن 

اغبقيقة بنزاىة كذبرد، كما أف السلطات اإلدارية قد ترفض مساءلتهم ؿبافظة على كرامة ك ىيبة اؼبهنة، فبا يدفعهم 
 .2دكف شعور كبو االعتداء على اغبريات ك انتهاؾ اغبرمات

يؤدم أعضاء : "  من اؼببادئ التوجيهية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة على ما يلي11كقد نصت اؼبادة 
النيابة العامة دكرا فعاال ُب اإلجراءات اعبزائية، دبا ُب ذلك بدء اؼبالحقة القضائية، كاالضطالع ضمن ما يسمح بو 

القانوف أك يتمشى مع اؼبمارسة احمللية بالتحقيق ُب اعبرائم كاإلشراؼ على قانونية التحقيقات، كاإلشراؼ على 
 على ما 12، كما نصت اؼبادة "تنفيذ قرارات احملاكم، ك فبارسة مهامهم األخرل باعتبارىم فبثلُت للصاّب العاـ 

على أعضاء النيابة العامة أف يؤدكا كاجباهتم كفقا للقانوف بإنصاؼ كاتساؽ كسرعة، كأف وبًتموا كرامة : "يلي
اإلنساف كوبموىا، كيساندكا حقوؽ اإلنساف، حبيث يسهموف ُب تأمُت سالمة اإلجراءات كسالمة سَت أعماؿ 

 3"نظاـ العدالة اعبنائية 

 ُب توصية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة ُب اؼبادة 2000كقد أكد ؾبلس أكركبا التاسع عشر لعاـ 
كتنص " بإجراء التحقيقات كتوجيهها كاإلشراؼ عليها ... يقـو أعضاء النيابة العامة أيضا: " على ما يلي (1/3)

: " على تفصيل العالقة بُت أعضاء النيابة العامة ك الشرطة خالؿ التحقيقات كما يلي (23-21)الفقرات 
بوجو عاـ ينبغي أف يفحص أعضاء النيابة بدقة قانونية التحقيقات اليت ذبريها الشرطة على األقل عند - 21

الفصل فيما إذا كاف ينبغي يد اؼبالحقة القانونية أك االستمرار فيها، ك هبذا اػبصوص يتعُت على أعضاء النيابة 
ُب الدكؿ اليت زبضع فيها الشرطة - 22عالكة على ذلك مراقبة انتهاؾ حقوؽ اإلنساف من جانب أفراد الشرطة، 

للنيابة العامة أك إذا كانت ربقيقات الشرطة ذبرم أك يتم اإلشراؼ عليها من قبل أعضاء النيابة العامة، على تلك 
 :الدكؿ أف تتخذ تدابَت فعالة للتأكد من أف عضو النيابة العامة هبوز لو ما يلي

                                                           
جامعة نايف للعلـو األمنية، , رسالة دكتوراه ,  دكر النيابة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف ُب النظاـ اإلجرائي اعبزائي السعودم عبد العزيز عبد اهلل الرشود،- 1

 .148 ص ،2009الرياض، 
 .148عبد العزيز عبد اهلل الرشود، مرجع سابق، ص - 2
 .دليل حقوؽ اإلنساف اػباص بأعضاء النيابة العامة، موقع برنامج إدارة اغبكم ُب الدكؿ العربية التابع لربنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي- 3
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 إعطاء التعليمات حسب اؼبالئمة إٔب الشرطة بغرض التنفيذ الفعاؿ ألكلويات السياسة ذباه اعبريبة، السيما  -1
فيما يتعلق بتحديد أم أنواع القضايا ينبغي التعامل معو أكال، ك الوسائل اؼبستخدمة للبحث عن األدلة كالعاملُت 

 .إْب...اؼبستعاف هبم، ك مدة التحقيقات، ك اؼبعلومات اليت ينبغي إمداد عضو النيابة العامة هبا 

 ُب حالة ما إذا كانت ىناؾ عدة أجهزة شرطة زبصص كل قضية على حدا إٔب اعبهاز الذم يرل عضو  -2
 .النيابة العامة أنو األقدر على التعامل معها

 . إجراء التقييمات ك اؼبراقبات حسب الضركرة بغرض مراقبة االلتزاـ بالتعليمات ك القانوف -3

 .فرض العقوبات أك تقرير فرض العقوبات حسب اؼبالئمة على اؼبخالفة الفعلية -4

يتعُت على الدكؿ اليت تكوف فيها الشرطة مستقلة عن النيابة العامة ازباذ تدابَت فعالية لضماف أف يكوف  -5
 1"ىناؾ تعاكف مالئم ك عملي بُت النيابة العامة ك الشرطة 

  : على ما يلي1999كما نصت معايَت االرباد الدكٕب ألعضاء النيابة العامة لعاـ 

إذا كاف القانوف أك العرؼ ىبوؽبم : يؤدم أعضاء النيابة العامة دكرا فعاال ُب اإلجراءات اعبنائية على النحو التإب« 
 أك أم  ذلك ينبغي على أعضاء النيابة العامة أف يشاركوا ُب التحقيق ُب اعبريبة أك يبارسوا سلطتهم على الشرطة

 :ؿبققُت آخرين دبوضوعية ك حيادية ك مهنية ُب األحواؿ التالية

عند اإلشراؼ على التحقيق ُب اعبريبة، ينبغي على أعضاء النيابة العامة التأكد من أف األجهزة اؼبنوط هبا  -1
 .التحقيق تراعي اؼبفاىيم القانونية ك حقوؽ اإلنساف األساسية

  2 »  عند إعطاء اؼبشورة يتعُت عليهم أف يظلوا ؿبايدين ك موضوعيُت -2

 

 

 

 

                                                           
 .40دليل حقوؽ اإلنساف اػباص بأعضاء النيابة العامة، مرجع سابق، ص - 1
 .40 نفس اؼبرجع، ص  -2



 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية:..................الفصل األول

 

10 
 

 صور رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية: لمطلب الثانيا

تعد الرقابة على أعماؿ الضبطية القضائية من أىم الضمانات غبماية حقوؽ اإلنساف ُب مرحلة صبع 
االستدالالت، إذ تؤدم إٔب اغبفاظ على تلك اغبقوؽ كاغبريات كعدـ االنتقاص منها أك إىدارىا دكف سند من 
 .1القانوف كما تؤدم إٔب عدـ إطالؽ يد مأمورم الضبط القضائي ُب فبارستهم الختصاصهم دكمبا قيود أك ضوابط

 منح النيابة العامة سلطة الرقابة على الضبطية القضائية، حيث أناط 2كقد تقدمت اإلشارة إٔب أف القانوف
 .بوكيل اعبمهورية إدارة الضبط القضائي، كاإلشراؼ خص بو النائب العاـ لدل اجمللس القضائي

كمن ٍب نقسم ىذا اؼبطلب إٔب فرعُت، نتناكؿ ُب األكؿ سلطة النيابة العامة ُب إدارة أعضاء الضبط 
 .القضائي، ك نعرض ُب الثا٘ب لسلطة النائب العاـ ُب اإلشراؼ على أعضاء الضبط القضائي

 :سلطة وكيل الجمهورية في إدارة الضبط القضائي: الفرع األول

ك , ككيل اعبمهورية إذف حبكم القانوف ىو مدير الضبط القضائي داخل النطاؽ اإلقليمي لكل ؿبكمة
فيما يتعلق بأعماؿ كظيفتهم،ٓب يعط القانوف ُب اغبقيقة أم ربديد تكميلي ؼبا يقصده بسلطة اإلدارة اليت لوكيل 

اعبمهورية على مأمورم الضبط القضائي، إال أنو من خالؿ النصوص اؼبنظمة الختصاصات الضبط القضائي 
لبلص إٔب أف سلطة اإلدارة سبارس بالتعليمات ك األكامر اليت يصدرىا ككيل اعبمهورية إٔب مأمورم الضبط 

 .3القضائي، كمن ٍب يتعُت على ىؤالء أف ينفذكا تعليمات ك أكامر ككيل اعبمهورية

كسنبحث سلطة النيابة العامة كجهة إدارة من خالؿ ربديد طبيعة سلطة اإلدارة ٍب التعرض ألىم 
 .مظاىرىا

 

 

                                                           
 .186حسنُت احملمدم بوادم، مرجع سابق، ص - 1
 من قانوف 22 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي ك اؼبادة 13 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم ك اؼبادة 18 ك 12راجع اؼبادتُت - 2

 .اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم
 .210، ص 2001د الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، دار الفكر العريب، القاىرة، مؿبمد ع- 3
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 طبيعة سلطة إدارة وكيل الجمهورية للضبط القضائي: أوال

إذا كاف لوكيل اعبمهورية، سواء ُب فرنسا أك مصر أك اعبزائر سلطة اإلدارة، فإف ذلك يؤدم بنا إٔب 
ىل يتعلق األمر بسلطة تدرهبية رئاسية أـ أف النيابة العامة سبارس التوجيو باسم . التساؤؿ عن طبيعة ىذه السلطة

 السلطة التدرهبية الرئاسية؟

ُب كاقع األمر، أف أعضاء الضبط القضائي تابعوف لسلطة تدرهبية رئاسية، ك ىي رؤسائهم اإلداريوف 
ك ىذه السلطة تبقى قائمة حىت بالنسبة لوظيفة الضبط القضائي، بينما تبعية , التابعوف لوزارة الداخلية أك الدفاع

مأمورم الضبط القضائي للنيابة العامة ليست تبعية إدارية، كإمبا كظيفية لإلشراؼ على كظيفة الضبطية القضائية 
 .1من حيث االستدالؿ

كىنا قد ينشأ تنازع بُت سلطة ىؤالء الرؤساء ك سلطة النيابة العامة، إذ هبوز ُب كاقع األمر، أف تعطي 
النيابة العامة تعليمات عكسية لتلك اليت تعطى من الرئاسة التدرجية اؼبباشرة، فما الذم يتعُت أف هبريو عضو 

 .2الضبط القضائي ُب ىذه اغبالة

 :أثَتت ىذه اؼبسالة ُب فرنسا، ك انقسم إٔب رأيُت

القضائي إطاعة النيابة العامة، ك ال هبوز ألعضاء الضبط  األكؿ يرل أنو يتعُت على عضو الضبط
القضائي، ُب حدكد مباشرهتم االستدالالت، أك تنفيذ اإلنابات القضائية، التماس أك تلقي األكامر ك التعليمات 

 .3إال من السلطة القضائية اليت يتبعوهنا

كالثا٘ب يرل أف تدخل الرؤساء التدرهبيُت ألعضاء الضبط القضائي ُب فبارسة كظيفة الضبطية القضائية 
أمر تقره القوانُت اؼبكملة لقانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، ك قد انتقد حبق ىذا الرأم األخَت، ذلك أف تدخل 

الرؤساء التدرهبيُت ألعضاء الضبط القضائي ُب فبارسة كظيفتهم ال يكوف إال بصفة الوسطاء بينهم ك أعضاء 
النيابة العامة، دكف أف يكوف ؽبم سلطة ازباذ القرار، ك من ناحية أخرل إذا كاف الضبط القضائي، ال يبارس 

بفعالية إال دبعرفة ؾبموع اؼبرفق اؼبنظم، فإف ذلك يفًتض سلطة رئاسية للمحافظة على ىذا اجملموع، إال أف ذلك ال 

                                                           
 .409ص ,1996, القاىرة , دار النهضة العربية , اعبزء الثا٘ب , اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم مأموف سالمة، -  1
 213ؿبمد عبد الغريب، مرجع سابق، ص -  2
 .214، ص نفس اؼبرجع -  3
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" ال يعٍت إطالقا " فالتوجيو الفٍت " يؤدم بالضركرة إٔب أف لبص ىذه السلطة الرئاسية باختصاص ال يقره القانوف 
 .1"التوجيو السياسي 

 01/08 اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم 17كقد اذبو كبو ىذا اؼبسلك اؼبشرع اعبزائرم، إذ نص ُب اؼبادة 
عند مباشرة التحقيقات ك تنفيذ اإلنابات القضائية، ال هبوز لضباط "  على أنو 2001 يونيو 26اؼبؤرخ ُب 

 ..."الشرطة القضائية طلب أك تلقي أكامر أك تعليمات إال من اعبهة القضائية اليت يتبعوهنا

 حيث جاء 01/08 مكرر دبوجب القانوف 18كتبدك تبعيتهم ُب عملهم الوظيفي أكثر بإضافة اؼبادة 
يبسك النائب العاـ ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يبارس سلطات الضبط القضائي ُب دائرة : " فيها

 . من ىذا القانوف208اختصاص اجمللس القضائي، كذلك مع مراعاة أحكاـ اؼبادة 

يتؤب ككيل اعبمهورية، ربت سلطة النائب العاـ تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملُت بدائرة اختصاص 
 ".احملكمة، يؤخذ التنقيط ُب اغبسباف عند كل ترقية 

كهبذه النصوص اؼبعدلة يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد أعطى للنيابة العامة عند توجيو أعضاء الضبط القضائي 
فعالية تامة كإشراؼ إهبايب، كىو ما وبد من التخوؼ من تضحية الضابط باغبقيقة ُب سبيل تلبية مطالب رئيسو 

 .األصلي بالبحث عن اغبقيقة بوسائل غَت مشركعة

 مظاىر إدارة وكيل الجمهورية للضبطية القضائية: ثانيا

تفرض سلطة اإلدارة على ككيل اعبمهورية تقدير األعماؿ اليت يباشرىا مأموركا الضبط القضائي ُب إطار 
االستدالالت األكلية كربقيق اعبريبة اؼبلتبس هبا، فلو أف يقدر كفايتها أك يتبعها بتحقيق، كيستبعد ما يراه منها 
ـبالفا للقانوف، كعلى ككيل اعبمهورية كاجب عاـ إزاء ما يقـو بو عضو الضبط القضائي ك ىو مراقبة التزامهم 

 .2بأحكاـ القانوف كتنفيذىم التعليمات اليت يوجهها إليهم سواء أكانت تعليمات خاصة، أما تعليمات عامة

، نورد فيما يلي أىم مظاىر إدارة ككيل اعبمهورية للضبط القضائي  :كعلى كجو العمـو

                                                           
 .214، ص نفس اؼبرجع -  1
 213  مرجع سابق، صالغريب،ؿبمد عبد -  2
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 من ؽ إ ج بإخطار ككيل اعبمهورية فورا عما يصل 18حيث يلتـز ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 
يتعُت على ضباط الشرطة :" لعلمهم من جرائم، ك ربرير ؿباضر بشأهنا ك موافاهتا بأصوؽبا موقعا عليها، فتنص

القضائية أف وبرركا ؿباضر بأعماؽبم كأف يبادركا بغَت سبهل إٔب إخطار ككيل اعبمهورية باعبنايات كاعبنح اليت تصل 
كعليو دبجرد إقبازىم أعماؽبم أف يوافو مباشرة بأصوؿ احملاضر اليت حرركىا ككذا جبميع اؼبستندات : "إٔب علمهم

 .1"كالوثائق اؼبتعلقة هبا ككذلك األشياء اؼبضبوطة 

ال يكوف للمحضر أك التقرير قوة اإلثبات إال إذا كاف صحيحا "  من ؽ إ ج بأنو 214كأضافت اؼبادة 
ُب الشكل ك يكوف قد حرره كاضعو أثناء مباشرة أعماؿ كظيفتو ك أكرد فيو عن موضوع داخل ُب نطاؽ اختصاصو 

 "ما قد رآه أك ظبعو أك عاينو بنفسو 

 :        كمن خالؿ ىذه النصوص يبكننا أف نستخلص الضمانات اليت وبرص ككيل اعبمهورية على رقابتها كىي

أف يكوف احملضر صحيحا ك اؼبقصود بالصحة ىنا أف يتضمن احملضر معلومات تكوف مطابقة للحقيقة  - أ
كالواقع، فعضو الضبطية القضائية عندما ينفذ اؼبعاينات أك يسجل أقواؿ الشهود أك اؼبشتبو فيهم أك يورد معلومات 

 .2حوؿ الوقائع أك األشخاص هبب عليو أف يتحرل بكل الوسائل صحة ك صدؽ ما يثبتو ُب احملضر

  فاحملضر كوثيقة رظبية هبب أف يكوف كافيا ك دقيقا ككاضحا، فضابط أك عوف الشرطة القضائية هبب أف  - ب
ينقل اؼبعلومات اليت يشاىدىا أك يسمعها أك يقرأىا بإخالص كال هبب بأم حاؿ من األحواؿ أف يقيمها أك يبدم 

رأيو فيها كهبب أف يذكر الزماف كاؼبكاف بدقة، كىوية األشخاص كأف يصف الوسائل اؼبستعملة ُب اعبريبة كصفا 
كافيا، كمن مقتضيات صحة احملضر أيضا أف يكوف ؿبررا بصياغة كأسلوب كاضحُت يسهل فهمهما من قبل 

 .3القاضي

 ك تلك ىي الصحة من حيث اؼبضموف، أما الصحة من حيث الشكل فتتمثل ُب ربرير احملضر طبقا  - ج
 من ؽ إ 52للشكاؿ اليت تنص عليها أحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية كمن تلك الشكليات ما تنص عليو اؼبادة 

كما تنص ..." ج  من ضركرة تضمُت ؿبضر ظباع كل شخص موقوؼ للنظر مدة السماع كساعة إطالؽ سراحو

                                                           
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي19ك تقابلها اؼبادة -  1
 89ص ,  2005,  اعبزائر,  دار ىومو،ضمانات اؼبشتبو فيو أثناء التحريات األكلية أضبد غام، -  2
 .311عبد اهلل أكىايبية، ضمانات اغبرية الشخصية أثناء مرحلة االستدالؿ، مرجع سابق، ص -  3
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 من ذات القانوف، ضركرة ربرير احملاضر ُب اغباؿ ك توقيع كل كرقة من أكراقها بالنسبة للمحاضر 54عليو اؼبادة 
 "احملررة ُب حالة معاينة جريبة ملتبس هبا 

كهبب أف يكوف رجل الضبط القضائي قد قاـ بتحرياتو ضمن اختصاصو الوظيفي نوعيا ك مكانيا، فال يكوف  - د
مبعثها اؽبول أك االنتقاـ أك التشفي، كأف تكوف قد سبت أيضا ُب حدكد اآلداب كمقتضيات حسن األخالؽ كُب 
سبيل اغبصوؿ للحقيقة، ك من ذلك اختالس النظرات من ثقب الباب أك اقتحاـ اؼبساكن أك ربريض شخص ما 

 .1الرتكاب جريبة

كُب اعبرائم اؼبتلبس هبا، كرغم ما ىبولو القانوف لضباط الشرطة القضائية من اختصاصات كسلطات استثنائية  - ذ
تنطوم على مساس كبَت حبقوؽ اإلنساف، إال أنو قيدىا بقيود تسهر النيابة العامة على رقابتها، فقد ألزمهم القانوف 

 ؽ إ ج، كمن مظاىر 42بوجوب إخطار ككيل اعبمهورية فورا باعبريبة اؼبلتبس هبا قبل االنتقاؿ ؼبكاف اعبريبة اؼبادة 
 طبقا 2تلك الرقابة، أنو هبب على ضابط الشرطة القضائية إذا ما رأل كجها لوضع شخص ُب التوقيف للنظر

، هبب عليو إبالغ ككيل اعبمهورية بذلك ُب اغباؿ، ك يقدـ لو تربيرا عن دكاعي التوقيف للنظر، كأنو ال 51للمادة 
هبوز أف تتجاكز مدة التوقيف للنظر شباف كأربعُت ساعة، غَت أف األشخاص الذين ال توجد أية دالئل ذبعل 

ارتكاهبم أك ؿباكلة ارتكاهبم للجريبة مرجحا، ال هبوز توقيفهم سول اؼبدة الالزمة ألخذ أقواؽبم، كما أنو ملـز بتقدٙب 
 ساعة إذا قامت ضد الشخص دالئل قوية كمتماسكة، 48اؼبوقوؼ للنظر إٔب ككيل اعبمهورية مباشرة بعد انقضاء 

كاؼبالحظ أف مدة التوقيف للنظر . كيبكن سبديد آجاؿ التوقيف للنظر بإذف مكتوب من ككيل اعبمهورية اؼبختص
 ساعة قابلة للتمديد ؼبدة تساكيها، كتتقلص 24زبتلف من تشريع آلخر، فاؼبشرع الفرنسي كاؼبصرم وبدداهنا بػػػػػػػػ

 .3مدة التوقيف للنظر ُب بعض التشريعات لتصل إٔب ست ساعات كما ىو اغباؿ بالنسبة للتشريع اؽبولندم

كما أخضع القانوف كيفية تنفيذ إجراء التوقيف للنظر لرقابة ككيل اعبمهورية حيث ألـز رجاؿ األمن بفتح 
سجل خاص ُب مراكز الشرطة ك الدرؾ يعرؼ بسجل التوقيف للنظر يؤشر عليو ككيل اعبمهورية كيراقبو دكريا 

 من ؽ إ ج، ك يثبت فيو ضابط الشرطة القضائية رقم احملضر كاسم كلقب الشخص اؼبوقوؼ للنظر 52/2اؼبادة 
كسبب كمدة حجزه كلقد أكدت التعليمة الوزارية اؼبشًتكة احملددة للعالقات الوظيفية بُت الشرطة القضائية ُب ؾباؿ 

                                                           
 .158عبد العزيز عبد اهلل الرشود، مرجع سابق، ص -  1
 ساعة على األكثر بقصد منعو من 48حجز شخص ما ربت اؼبراقبة ك كضعو ربت تصرؼ الشرطة القضائية ؼبدة " يعرؼ التوقيف للنظر بأنو -  2

عبد العزيز سعد، "  سلطات التحقيق إٔبالفرار أك طمس معآب اعبريبة أك غَتىا ريثما تتم عملية التحقيق ك صبع األدلة سبهيدا لتقديبو عند اللزـك 
 .42، ص 1991مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، 

 .147، ص 1992,اعبزائر, دار اؽبدل ؿبمد ؿبده، ضمانات اؼبشتبو فيو أثناء التحريات األكلية، -  3
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 على ضركرة تفقد ككيل اعبمهورية ألماكن التوقيف للنظر بصفة دكرية ُب 1إدارهتا كاإلشراؼ عليها كمراقبة أعماؽبا
أم كقت ؼبعاينة ظركؼ التوقيف كاإلطالع على السجالت اؼبنصوص على مسكها قانونا كاليت يبكن لو أف يدكف 

 .2"عليها مالحظاتو، تكوف سجالت التوقيف للنظر مرقمة كموقع عليها من طرؼ ككيل اعبمهورية

 من ؽ إ ج من ضركرة سبكينو 51كمن الضمانات اؼبتعلقة بشخص اؼبوقوؼ للنظر ما نصت عليو اؼبادة 
من االتصاؿ بعائلتو، كيبكن أف يتم ذلك بواسطة اؽباتف، كما يسمح لعائلتو بزيارتو، ككذا إخضاعو للفحص 

الطيب عند هناية مدة اغبجز كقبل تقديبو أماـ القاضي اؼبختص أك إخالء سبيلو كيبكن أف يكوف ذلك بطلب من 
 .3 فقرة أخَتة من ؽ إ ج52ككيل اعبمهورية أك بناء على طلب أحد أفراد عائلتو أك ؿباميو اؼبادة 

كما أنو هبب على ضابط الشرطة القضائية عند قيامو بإجراءات البحث كالتحرم عن اعبرائم اؼبشهودة 
أف ال يدخل منازؿ اؼبشتكي منهم إال بإذف مكتوب صادر من ككيل اعبمهورية مع كجوب االستظهار هبذا األمر 

قبل الدخوؿ إٔب اؼبنزؿ ك الشركع ُب التفتيش، كهبب أف يضمن ككيل اعبمهورية اإلذف أعاله بياف كصف اعبـر 
موضوع البحث عن الدليل ك عنواف األماكن اليت ستتم زيارهتا ك تفتيشها ك إجراءات اغبجز فيها كذلك ربت 
طائلة البطالف، كهبب أف تنجز ىذه العمليات ربت اإلشراؼ اؼبباشر للقاضي الذم أذف هبا كالذم يبكنو عند 

 . من ؽ إ ج44االقتضاء االنتقاؿ إٔب عُت اؼبكاف للسهر على احًتاـ أحكاـ القانوف اؼبادة 

 كمن ضمانات التفتيش أف وبصل حبضور صاحب اؼبسكن اؼبشتبو فيو أنو ساىم ُب ارتكاب اعبناية أك 
 من ؽ إ ج، ككذلك 45فبثل عنو أك شاىدين من غَت اؼبوظفُت اػباضعُت لسلطة ضابط الشرطة القضائية اؼبادة 

أنو ال هبوز البدء ُب تفتيش اؼبساكن ك معاينتها قبل اػبامسة صباحا كال بعد الساعة الثامنة مساءا إال إذا طلب 
 . من ؽ إ ج47صاحب اؼبنزؿ ذلك أك كجهت نداءات من الداخل أك ُب األحواؿ االستثنائية اؼبقررة قانونا، اؼبادة

                                                           
 . بُت كزارة الدفاع الوطٍت ك كزارة العدؿ ك كزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية2000 جويلية 31التعليمة اؼبشًتكة صادرة ُب -  1
ك اؽبدؼ من ىذه الزيارات ىو إثبات حالة أماكن االحتجاز ك إعداد مالحظات ُب ىذا الشأف لوزارة العدؿ ك اإلدارات اؼبعنية إلصالح ك -  2

 الرباءة ُب مرحلة صبع  قرينةتصحيح أم حالة تكوف عليها ىذه األماكن ك ال تتفق مع االحًتاـ الواجب للكرامة اإلنسانية مدحت رمضاف، تدعيم
 .19، ص 2001االستدالالت، دار النهضة العربية، القاىرة، 

 الصادر بشأف 2000 لسنة 516 دبقتضى القانوف رقم 77/2ك كضمانة غبقوؽ اإلنساف أثناء التوقيف للنظر استحدث اؼبشرع الفرنسي اؼبادة -  3
قرينة الرباءة أف كل شخص يتم احتجازه أثناء مرحلة صبع االستدالالت أك التلبس اعبريبة، يستطيع بعد مضي ستة أشهر اعتبارا من هناية االحتجاز ك 

إذا ٓب ربرؾ الدعول اعبنائية ضده، أف يستفسر من مدعي اعبمهورية عما سيتم أك من اؼبتوقع أف يتم بالنسبة لإلجراءات، ك ىذا الطلب يوجو إٔب 
أك ىبطر ... اؼبدعي العاـ خبطاب مسجل بعلم الوصوؿ ك يلتـز مدعي اعبمهورية خالؿ الشهر التإب الستالـ الطلب بتحريك الدعول العمومية أك 

لة، مكىو ما يعد كسيلة لتجنب طوؿ فًتة صبع االستدالالت ك اليت قد تصبح غَت ؿبددة اؼبدة، عبد اهلل ماجد العكا... " الشخص حبفظ الدعول 
 . 197، ص 2010الوجيز ُب الضبطية القضائية، الطبعة األكٔب، دار الثقافة، األردف، 
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بناء على ما تقدـ لبلص إٔب أف التفتيش كإجراء استلزمتو ضركرات التحقيق كالسعي كبو كشف اغبقيقة، 
إال أنو يشكل خطورة كمساسا كبَتا حبرمات اؼبساكن كحرمات قاطنيها لذا حرصت التشريعات اؼبختلفة إٔب صوف 

حريات اؼبنازؿ من خالؿ كضع ضوابط كقيود للتفتيش ككتعزيزا ؽبا جعلت من النيابة العامة رقيبة على أدائها 
 .كالتقيد الصاـر هبا

كمن مظاىر رقابة ككيل اعبمهورية كجهة إدارة على أعماؿ الضبطية القضائية أيضا قبده ضمن ما 
، 2006 اؼبؤرخ ُب ديسمرب سنة 06/22استحدثو اؼبشرع من إجراءات ربرم خاصة، كذلك دبوجب القانوف رقم 

كذلك ضمن جرائم معينة فقط كىي جرائم اؼبخدرات كاعبريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد الوطنية أك اعبرائم اؼباسة 
بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات أك جرائم تبييض األمواؿ أك اإلرىاب أك اعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ 

 .ككذا جرائم الفساد

        حيث قبد أنو ظبح للضبطية القضائية بإذف مكتوب من ككيل اعبمهورية ك إذا اقتضت ضركرات التحرم 
 :القياـ دبا يلي

اعًتاض اؼبراسالت اليت تتم عن طريق كسائل االتصاؿ السلكية ك الالسلكية ك كذا كضع الًتتيبات التقنية  -1
دكف موافقة اؼبعنيُت من أجل التقاط ك تثبيت ك بث ك تسجيل الكالـ اؼبتفوه بو بصفة خاصة أك سرية من طرؼ 
شخص أك عدة أشخاص ُب أماكن خاصة أك عمومية أك التقاط صورة لشخص أك عدة أشخاص يتواجدكف ُب 

 كهبب أف يتضمن اإلذف كل العناصر اليت تسمح بالتعرؼ على االتصاالت اؼبطلوب التقاطها ك 1مكاف خاص
األماكن اؼبقصودة سكنية أك غَتىا ك اعبريبة اليت تربر اللجوء إٔب ىذه التدابَت كمدهتا، ك يسلم اإلذف اؼبكتوب ؼبدة 

 .2 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق4
التسرب ك يقـو بو ضابط أك عوف الشرطة القضائية ربت مسؤكلية ضابط الشرطة القضائية اؼبكلف بتنسيق  -2

العملية، كذلك بقصد مراقبة األشخاص اؼبشتبو ارتكاهبم جناية أك جنحة باهتامهم أنو فاعل معهم أك شريك ؽبم 
 .3أك خاؼ

                                                           
.  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم5 مكرر 65اؼبادة -  1
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم7 مكرر 65اؼبادة -  2
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم12 مكرر  65اؼبادة -  3
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  كيسمح لضابط أك عوف الشرطة القضائية أف يستعمل ؽبذا الغرض، ىوية مستعارة ك أف يرتكب عند 
 أدناه، ك ال هبوز ربت طائلة البطالف أف تشكل ىذه األفعاؿ 14 مكرر 65الضركرة األفعاؿ اؼبذكورة ُب اؼبادة 

 .1ربريضا على ارتكاب جرائم

 سلطة النائب العام في اإلشراؼ على الضبطية القضائية: الفرع الثاني

 مكرر على أف مسألة اإلشراؼ على أعضاء 18 ك12نص قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم ُب اؼبواد 
، لكنو ٓب ينظم كيفية إعمالو أك وبدد صوره، ك 2الضبط القضائي من اختصاص النائب العاـ لدل اجمللس القضائي

 :ىذا ما سنحاكؿ تناكلو من خالؿ النقاط التالية

 مدى الرقابة التأديبية للنائب العام إزاء مأمور الضبط القضائية: أوال

يثَت إشراؼ النائب العاـ على الضبطية القضائية مسألة ما إذا كاف لو اغبق ُب فرض جزاءات تأديبية ضد 
 .مأمور الضبط القضائي اؼبخالف أك اؼبتجاكز غبدكد أعمالو

 بالنسبة للوضع ُب كل من مصر ك اعبزائر فإف قانوف اإلجراءات اعبزائية اػباص بكل منها ٓب يتناكؿ أية  -1
نصوص صروبة زبوؿ النائب العاـ اغبق ُب فرض أيا من اعبزاءات التأديبية ضد مأمور الضبط اؼبخالف أك اؼبتوا٘ب 

 ؽ إ ج ـ من مظاىر تأديب ال تتعدل ؾبرد 22 ؽ إ ج ج ك 12، كأف ما أشارت إليو اؼبواد 3ُب أداء كظيفتو
طلب من النائب العاـ إٔب اعبهة الرئاسية اليت يتبعها عضو الضبط القضائي للنظر ُب أمر العضو اؼبخالف أك 

، أما ُب اعبزائر فإف النائب العاـ يقدـ طلبو إٔب جهة قضائية ـبتصة ك ىي 4اؼبقصر ُب تأدية مهامو ىذا ُب مصر
 للنظر ُب كل ـبالفة مرتكبة من طرؼ ضباط الشرطة القضائية ك ُب 208غرفة االهتاـ ـبولة دبوجب اؼبادة 

 .ذبريدىم من صفة الضبطية القضائية كمتابعتهم جزائيا عن أم تقصَت أك إخالؿ يقع منهم

                                                           
 . الفقرة الثانية من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم12 مكرر 65اؼبادة -  1
   .انوف اإلجراءات اؼبصرم من ؽ22 ك اؼبادة رنسيؼاؿ اإلجراءات اعبزائية  انوف من ؽ13ك يقابلها اؼبادة -  2
 .174، ص مرجع سابقلة، معبد اهلل ماجد العكا-  3
 .94، ص 1970, القاىرة , دكف ذكر دار النشر , الطبعة الثالثة أضبد فتحي سركر، أصوؿ اإلجراءات اعبنائية، -  4
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 كبالنسبة للتشريع األرد٘ب فمن اؼبتفق عليو أف اؼبشرع األرد٘ب قد منح النائب العاـ ك بشكل جزئي سلطة  -2
تأديبية تتمثل ُب ؾبرد توجيو التنبيو إٔب مأمور الضبط القضائي الذم تواٗب ُب أداء كظائفو، كما أجاز للنيابة العامة 

 .1أف يقًتح على اؼبرجع اؼبختص ما يقتضيو اغباؿ من التدابَت التأديبية

 إٔب أف الرقابة اعبادة على أعضاء الضبط PIERRE GAGNOUDكُب فرنسا ذىب الفقيو الفرنسي 
القضائي  تقتضي ضركرة زبويل النيابة سلطة ؾبازاة عضو الضبط القضائي اؼبخالف تأديبيا، باإلضافة إٔب حقها ُب 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 7 فقرة 16، كىذا ما أكده القانوف الفرنسي ُب اؼبادة 2رفع الدعول اعبنائية عليو
حيث خوؿ اؼبدعي العاـ لدل ؿبكمة االستئناؼ سلطة الرقابة التأديبية على أعضاء الضبط القضائي بنفسو، 

كذلك بفرض اعبزاء على العضو الذم ارتكب إخالؿ بواجبات كظيفتو أك قصر ُب مباشرة اختصاصو، أما إذا كاف 
ما ارتكبو عضو الضبط القضائي يشكل جريبة معاقب عليها دبقتضى قانوف العقوبات، فإنو وبيل األمر إٔب غرفة 

االهتاـ كاعبزاءات اليت يوقعها اؼبدعي العاـ بنفسو ىي اإلنذار، كسحب أىلية مباشرة اختصاصات الضبط 
القضائي، كاالختصاص بتوقيع ىذه اعبزاءات قاصرة على اؼبدعي العاـ كحده كبصفتو الشخصية، كإذا ما رأل 

 من قانوف 22اؼبدعي العاـ عدـ كفاية ىذه اعبزاءات هبوز لو حينئذ أف وبيل األمر إٔب غرفة االهتاـ اؼبادة 
 .3اإلجراءات اعبزائية

 سلطات النائب العام كجهة إشراؼ: ثانيا

 18 من ؽ إ ج ج على سلطة إشراؼ النائب العاـ على الضبطية القضائية، كاؼبادة 12نصت اؼبادة 
مكرر منحتو سلطة إمساؾ ملف فردم لكل ضابط شرطة قضائية، كبأنو يشرؼ على تنقيط ضباط الشرطة 

القضائية كاليت يتوالىا ككيل اعبمهورية ربت سلطتو ك إشرافو، كمع ذلك بقي الغموض يكتنف ىذه السلطة اؼبقررة 
إٔب أف صدرت التعليمة الوزارية اؼبشًتكة بُت كزير الدفاع ككزير العدؿ ككزير الداخلية كاؼبؤرخة ُب ,للنائب العاـ 

 احملددة للعالقة التدرجية بُت السلطة القضائية كالشرطة القضائية ُب ؾباؿ إدارهتا كاإلشراؼ 31/07/2000
عليها كمراقبتها، حيث بينت بوضوح أىم السلطات اؼبخولة للنائب العاـ كسلطة إشراؼ على الضبطية القضائية 

 :كاليت ندرجها ُب النقاط التالية
                                                           

 .175عبد اهلل ماجد العكابلة، مرجع سابق، ص -  1
2 - G. Stefani. G. Levasseur. B. boulouc. Procédure pénale. 17ème édition. Dallez. Paris. 

2000. P 390. 
. 94، ص 2008إبراىيم حامد طنطاكم، سلطات مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت مشس، القاىرة، -  3
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 :مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية  -1

وباط النائب العاـ علما هبوية ضباط الشرطة القضائية اؼبعنيُت بدائرة اختصاصو كالذين يبارسوف بصفة 
فعلية مهاـ الشرطة القضائية، ك يتؤب مسك ملفاهتم الشخصية اليت ترد إليو من السلطة اإلدارية اليت يتبعها 
الضابط اؼبعٍت، أك من النيابة العامة آلخر جهة قضائية باشر فيها ىذا األخَت مهامو باستثناء ضباط الشرطة 

القضائية التابعُت للمصاّب العسكرية للمن، كالذين سبسك ملفاهتم من طرؼ ككالء اعبمهورية العسكريُت 
 .اؼبختصُت إقليميا

 :ك يتكوف اؼبلف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من الوثائق التالية

 .قرار التعيُت -1

 .ؿبضر أداء اليمُت -2

 .ؿبضر التنصيب -3

 .كشف خدمات ضابط الشرطة القضائية -4

 .استمارات التنقيط السنوية -5

 .صورة مشسية عند الضركرة -6

لإلشارة أف ىذه اؼبلفات الفردية تتعلق بضباط الشرطة القضائية فقط دكف غَتىم من عناصر الضبطية 
 .1القضائية

كما أف ىذه اؼبلفات تتضمن معلومات كاملة عن مؤىالهتم العلمية كالعملية كمسارىم الوظيفي كضباط 
 .شرطة قضائية

 :اإلشراؼ على تنقيط ضباط الشرطة القضائية -2

يبسك النائب العاـ بطاقات التنقيط لضباط الشرطة القضائية كترسل ىذه البطاقات إٔب ككالء اعبمهورية 
اؼبختصُت إقليميا لتقييم كتنقيط الضباط العاملُت بدائرة اختصاصهم ُب أجل أقصاه أكؿ ديسمرب من كل سنة 

 . ديسمرب من نفس السنة31لًتجع إٔب النائب العاـ بعد تبليغها للضابط اؼبعٍت ُب أجل أقصاه 

                                                           
 صرم من قانوف اإلجراءات اعبزائية آب22 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي ك اؼبادة 19/1 ك 13ك تقابلها اؼبواد -  1
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كيتم التنقيط كفق البطاقة النموذجية اؼبعدة ؽبذا الغرض، كلضابط الشرطة القضائية أف يبدم مالحظات 
كتابية حوؿ تنقيطو يوجهها إٔب النائب العاـ الذم تعود لو سلطة التقييم كالتقدير النهائي للنقطة كاؼبالحظات، 

كتوضع نسخة من بطاقة التنقيط باؼبلف الشخصي لضباط الشرطة القضائية، كيرسل النائب العاـ نسخة منها إٔب 
 . يناير من كل سنة31السلطة اإلدارية اليت يتبعها اؼبعٍت مشفوعة دبالحظاتو قبل 

كهبدؼ إضفاء اؼبزيد من اؼبصداقية، ك ذبسيد مبدأ الرقابة القضائية على أعماؿ الشرطة القضائية، نصت 
التعليمة الوزارية اؼبشًتكة السابق ذكرىا على أف التنقيط السنوم لضباط الشرطة القضائية يؤخذ بعُت االعتبار ُب 

التحكم ُب اإلجراءات، كركح اؼببادرة ُب التحريات، : مسارىم اؼبهٍت، كيتم التنقيط حسب األكجو التالية
 .كاالنضباط كركح اؼبسؤكلية، كمدل تنفيذ تعليمات النيابة العامة كاألكامر كاإلنابات القضائية، كالسلوؾ، كاؽبيئة

عالكة على ذلك، فإنو يتم تنقيط ضباط الشرطة القضائية التابعُت لوزارة الدفاع من طرؼ ككيل اعبمهورية 
 .العسكرم لدل احملكمة العسكرية اؼبختصة إقليميا ضمن الشركط ك كفق األشكاؿ اؼببينة سابقا

 :اإلشراؼ على تنفيذ التسخيرات -3

لقد نصت التعليمة الوزارية اؼبشًتكة السابقة بأف يتؤب النائب العاـ مهمة اإلشراؼ على تنفيذ التسخَتات 
 .اليت تصدره اعبهات القضائية للقوة العمومية من أجل حسن سَت القضاء

تصدر ىذه التسخَتات اؼبوجهة إٔب القوة العمومية ُب أجل تسمح للجهة اؼبسخرة بازباذ االحتياطات 
كالتدابَت الالزمة لتنفيذىا، تكوف التسخَتات مكتوبة ك مؤرخة ك موقعة من اعبهة اليت أصدرهتا، ك ُب الواقع ال 

 :يبكن حصر أكجو كأغراض تسخَت القوة العمومية غَت أنو يبكن إصباؽبا ُب األغراض التالية

 .التسخَت من أجل تنفيذ األكامر القضائية ك القرارات اعبزائية -1

 .استخراج اؼبساجُت من اؼبؤسسات العقابية ؼبثوؽبم أماـ اؽبيئات القضائية -2

 .حراسة اؼبساجُت أثناء ربويلهم من مؤسسة عقابية إٔب أخرل -3

 .ضماف األمن، ك اغبفاظ على النظاـ العاـ خالؿ انعقاد اعبلسات -4

تسليم اإلستدعاءات، كالتبليغات القضائية ُب اؼبادة اعبزائية مىت استحاؿ تبليغها بالوسائل القانونية  -5
 .األخرل

يبكن عند االقتضاء كخاصة ُب اؼبدف الكربل إنشاء فرؽ متخصصة للتكفل بتنفيذ التسخَتات اؼبتعلقة  -6
 .باألحكاـ القضائية اؼبدنية



 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية:..................الفصل األول

 

21 
 

 المبحث الثاني

 :ضمانات حسن استعمال النيابة العامة لسلطتها عند تحريك الدعوى العمومية

، كىذه اغبقوؽ  إف زبويل النيابة العامة سلطة ربريك الدعول العمومية ٓب يشرع إال غبماية حقوؽ اػبصـو
تتعرض للمساس هبا إذا ما أسيئ استعماؿ ىذه السلطة التقديرية من جانب عضو النيابة العامة عن قصد أك خطأ 

ُب التقدير، كىو ما قد يتوافر ُب مسألة عبء اإلثبات، كذلك عندما تتخذ النيابة العامة موقفا سلبيا منو تاركة 
اؼبتهم، كىو الذم يفًتض فيو أنو برمء ملـز بإقامة الدليل على براءتو كما يتوافر أيضا عندما تقتضي مصلحة 

اجملتمع ُب ربقيق العدالة كاقتضاء حقو ُب العقاب ازباذ إجراءات ماسة حبرية الشخص كما ىو حاصل ُب حالة 
 .التلبس، باإلضافة إٔب حالة تقاعس النيابة العامة عن ربريك الدعول العمومية حُت يقتضي حق اؼبضركر ذلك

كمن أجل تالُب مثل ىذه النقائص اليت قد تناؿ من دكر النيابة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف عند ربريك 
الدعول العمومية كاف لزاما إحاطة ىذه السلطة بضمانات معينة تكفل احًتاـ جوىر اغبرية الشخصية بالقدر 

الالـز للدفاع عن مصلحة اعبماعة، كما هبب أف يكوف تنظيم ىذه اإلجراءات ُب إطار اؼببدأ األصل، كىو افًتاض 
براءة اؼبتهم ىذا من جهة ك من جهة أخرل ضركرة فرض قيود على حرية اختيار طريق الدعول دبا يرعى مصاّب 

اؼبضركر، ٍب السماح لو دبشاركتها ُب ربريك الدعول العمومية عالجا لتقاعسها عن ىذا التحريك أك حثا ؽبا على 
 .مباشرتو

 :كنتناكؿ ُب مطلبُت، ىذه الضمانات كالتإب

 . ضمانات النيابة العامة غبقوؽ اؼبتهم عند ربريك الدعول العمومية:المطلب األول
 .ضمانات النيابة العامة غبقوؽ اؼبضركر عند ربريك الدعول العمومية: المطلب الثاني
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 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المتهم عند تحريك الدعوى العمومية: المطلب األول

سبارس النيابة العامة ُب الدعول اعبنائية كظيفة ذات سلطة كال تزاكؿ حقا شخصيا إف شاءت باشرتو كإف 
أرادت التفتت عنو أم أف ؽبا سلطة ك عليها كاجبا، ك كال األمرين متالزماف ال ينفصالف كسلطتها ككاجبها ُب 

ربريك الدعول العمومية ىبضعاف دائما العتبارات حقوؽ اإلنساف، كمن أىم الضمانات اليت ربرص النيابة العامة 
 :على كفالتها أثناء ربريكها للدعول العمومية قبد

ربملها لعبء اإلثبات ضباية للحق ُب قرينة الرباءة، كأف ربرص عند عبوئها إٔب اإلجراءات اؼباسة باغبرية 
التقيد الصاـر بالقيود اليت ألزمها هبا اؼبشرع ضباية للحق ُب اغبرية الشخصية كاحًتاما ؼببدأ الفصل بُت سلطيت 

 :اإلهتاـ كالتحقيق، كسنحاكؿ فيما يلي تفصيل تلك الضمانات من خالؿ الفرعُت التاليُت

 ضمان حق المتهم في عدم إثبات براءتو: الفرع األول

ؼبا كاف مبدأ قرينة الرباءة يقتضي أف يعامل اؼبتهم على أنو برمء حىت يصدر حكم بإدانتو، فإف من حق 
اؼبتهم عدـ إثبات براءتو ك لذلك فإف إثبات التهمة قبل اؼبتهم، يقع على عاتق سلطة اإلدعاء فهي كحدىا اؼبلزمة 

 .1بإدارة الدليل يعيد عن اؼبتهم الذم ال يلتـز بتقدٙب أم دليل على براءتو

كاؼبقصود بتحمل سلطة اإلدعاء عبء اإلثبات كامال، ربملها إثبات اغبقيقة جبميع صورىا، كليس فقط 
إثبات التهمة، فهي تتحمل إثبات مدل توافر أركاف اعبريبة من عدمو، كمدل توافر شركط اؼبسؤكلية اعبنائية من 

 .2عدمو

كإذا كاف عبء اإلثبات ُب اؼبسائل اعبنائية يتحملو اإلدعاء كامال إعماال ألصل الرباءة، فهو ما ذكرتو 
يقع عبء إثبات التهمة على اإلدعاء، كالشك يفسر : " كأكدت عليو اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف حيث قالت

ؼبصلحة اؼبتهم نتيجة أصل الرباءة، ك ال هبوز افًتاض أنو مذنب بأية صورة حىت تثبت عليو التهمة دبا ال يدع أم 
 .3"ؾباؿ معقوؿ للشك

                                                           
. 61، ص 1977القاىرة، الطبعة األكٔب، ,ؿبمود ؿبمود مصطفى، اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية ُب القانوف اؼبقارف، اعبزء األكؿ، مطبعة جامعة -  1
 .300، القاىرة، ص 1999أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، الطبعة األكٔب، دار الشركؽ -  2
 دليل احملاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدكلية-  3

www.ammestyarabic.org/ftm/text/section.a chapter 10.htm. 

http://www.ammestyarabic.org/ftm/text/section.a%20chapter%2010.htm
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فسلطة االهتاـ ىي اليت تتؤب قانونا التحقيق عن اعبـر ك صبع أدلتو ك تالحق الدعول العامة حىت هنايتها 
فال يلتـز اؼبتهم بتقدٙب أدلة النفي، فواجب تقدٙب الدليل يقع على اإلدعاء العاـ، ك بالبناء على ذلك، فإف اؼبتهم 

ك أف يرفض اإلجابة على األسئلة، فاغبق ُب , من حقو أف يتخذ موقفا سلبيا ُب مواجهة االهتاـ اؼبسند إليو بل 
عدـ الشهادة ضد الذات ىي نتيجة ؼببدأ قرينة الرباءة، ك ىي اليت كجدت لصاّب اؼبشتبو فيو أك اؼبتهم، ك لكن إذا 

 1توافرت أدلة تفيد صحة التهمة كاف من حقو أف يقدـ ما لديو من أدلة دحضا ؽبا

بيد أف التشريعات قد تباينت ُب النص صراحة على مسألة ربميل النيابة العامة عبء اإلثبات بشكل 
مستقل، دكف االستناد إٔب أصل الرباءة، فهناؾ تشريعات نصت على ذلك صراحة كما ىو اغباؿ ُب قانوف 

اإلجراءات اعبزائية اليمٍت، كىناؾ تشريعات التزمت الصمت، كما ىو اغباؿ ُب التشريعُت اعبزائرم كالفرنسي ككذا 
 . 2التشريع اؼبصرم

 : كبناءا على ما سبق، فإننا سوؼ لبصص ىذا الفرع

لدراسة دكر النيابة العامة ُب إثبات كقائع اؼبسؤكلية اعبنائية للمتهم من جهة، ك من جهة أخرل ندرس 
 .أيضا دكر النيابة العامة ُب إثبات كسائل دفع اؼبسؤكلية اعبنائية

 إثبات وقائع المسؤولية الجنائية للمتهم: أوال

تقـو اؼبسؤكلية اعبنائية للمتهم على عدة عناصر، هبب إثباهتا أكال قبل القوؿ بضركرة نسبة الفعل اعبنائي 
إٔب اؼبتهم، حيث يتعُت إثبات األركاف اؼبكونة للجريبة ك النتائج اؼبًتتبة عليها ك عالقة السببية اليت تربط بينهما، 

 :3كسوؼ ندرس عبء إثبات ىذه العناصر من خالؿ النقاط التالية

إثبات الركن الشرعي للجريبة، خضوع الفعل، أك االمتناع لنص ذبريبي ك عدـ خضوعو ُب ذات الوقت لسبب  -1
 ".من أسباب اإلباحة، كي يظل ؿبتفظا بالصفة غَت اؼبشركعة لو 

                                                           
. 607، ص 2006 علي فضل البوعينُت، ضمانات اؼبتهم ُب مرحلة احملاكمة، دار النهضة العربية، القاىرة، - 1
 .530، ص 2006عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، اغبماية اعبنائية للحق ُب أصل الرباءة، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، القاىرة، -  2
. 66، ص 1989ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، -  3
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كتظهر أنبية الركن الشرعي ُب ؾباؿ اإلثبات ُب الواقع العملي، ُب أنو من اؼبستحيل إدانة شخص جبريبة 
كتسليط العقوبة عليو ُب غياب الركن الشرعي، ذلك أف ىذا الركن وبكمو مبدأ الشرعية، كىذا األخَت عنصر 

 1"إال بنص ....ال جريبة ال عقوبة" جوىرم لإلدانة تطبيقا ألحكاـ اؼبادة األكٔب من قانوف العقوبات اعبزائرم 

من اؼبقرر قانونا أف األحكاـ " كىذا ما استقر عليو قضاء احملكمة العليا ُب التطبيق العملي حيث قرر أنو 
كالقرارات الصادرة بعقوبة هبب أف تتضمن ذكر النصوص القانونية اؼبطبقة كإال كقعت ربت طائلة البطالف إذ 

بدكف ذلك ال يتسٌت للمحكمة العليا فبارسة رقابتها القانونية على ىذه األحكاـ، كمن ٍب فإف القضاء دبا ىبالف 
 2"ىذا اؼببدأ يعد خرقا للقانوف 

كإعماال لقاعدة الرباءة األصلية، فإف سلطة االهتاـ أك اؼبدعي اؼبد٘ب نبا اللذاف يتحمالف إثبات ىذا الركن 
األساسي، كىو ما وبدث فعال ُب اجملاؿ العملي، ذلك أف فبثل النيابة العامة عندما يدرؾ أف الفعل اؼبشار إليو ُب 

الشكول ال يقع ربت طائلة أم نص عقايب فإنو يبتنع عن متابعة الشخص اؼبسند إليو ىذا الفعل كيقـو حبفظ 
ملف الدعول، كعلى العكس إذا ثبت لديو أف الفعل معاقب عليو جنائيا فإنو يشَت ُب طلبو االفتتاحي للدعول 

 .3على النص القانو٘ب الذم أسس عليو اؼبتابعة ك الذم هبب أف ينطبق عليو حسب رأيو

ىذا كالذم ذبدر اإلشارة إليو ُب ىذا اؼبقاـ ىو أف التكييف األكؿ الذم يعطيو ككيل اعبمهورية للفعل ىو 
تكييف مؤقت يبكن تعديلو أك تغيَته ألف الركن الشرعي للجريبة يبثل مسألة قانونية زبضع لسلطة القضاة 

 .4كتقديرىم، كأنو من الواجب عليهم أف يتحققوا من صحة التكييف اؼبقًتح من طرؼ النيابة العامة

 :إثبات الركن المادي للجريمة -2

من اؼبعلـو أف الركن اؼبادم للجريبة يتكوف من سلوؾ إجرامي، كنتيجة كعالقة سببية تربط بُت السلوؾ 
 .5كالنتيجة، فالسلوؾ ىو ما يصدر عن الفاعل كىبشى اؼبشرع منو ضررا

                                                           
 .242، ص 2003، اعبزائر، قمركؾ نصر الدين، ؿباضرات ُب اإلثبات اعبنائي، اعبزء األكؿ، دار ىـو-  1
 .303، ص 1989 ديسمرب 13، قرار صادر بتاريخ ,الديواف الوطٍت للشغاؿ الًتبوية , 1989، 04، عدد نشرة القضاة -  2
 .171، ص 1999ؿبمد مركاف، نظاـ اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية ُب القانوف الوضعي اعبزائرم، اعبزء األكؿ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، -  3
. 247 مركؾ نصر الدين، مرجع سابق، ص - 4
 .71ؿبمود ؿبمود مصطفى، اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية، مرجع سابق، ص -  5
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كقد يتخذ ىذا السلوؾ مظهرا إهبابيا، يتمثل ُب إطالؽ اغبركة العضوية للجسم، فيأخذ شكل الفعل، كقد يتخذ 
 .1مظهرا سلبيا، يتمثل ُب القعود عن إتياف فعل يلـز القانوف أف يقـو بو

كأما النتيجة فهي التغيَت الذم وبدث ُب العآب اػبارجي أثرا للفعل أك االمتناع، ك ىو تغيَت يبكن إدراكو 
باغبواس، كأما عالقة السببية فهي اليت تربط ُب الكياف اؼبادم للجريبة، بُت السلوؾ كأصلو اإلرادم من ناحية كبينو 

 .2كبُت نتيجتو من ناحية أخرل

كاغبقيقة أف إثبات السلوؾ اإلجرامي ُب حالة إثبات كاقعة إهبابية ال يثَت أم صعوبة ُب إثباتو من قبل 
النيابة العامة، بيد أف األمر يدؽ بشأف إثبات الواقعة السلبية، حيث يتساءؿ بعض رجاؿ الفقو عما إذا كاف 

باإلمكاف ربميل سلطة اإلدعاء إثبات الواقعة السلبية كمدل صالحية السلوؾ السليب ألف يكوف موضوعا 
 .3لإلثبات؟ 

كُب ىذا الصدد، ذىب بعض رجاؿ الفقو مثل ؿبمد يسعد كإيبيل قارسوف إٔب أنو من الصعوبة دبكاف 
إثبات الوقائع السلبية، كبالتإب ال يبكن تكليف اإلدعاء بإقامة الدليل على كاقعة سلبية يستحيل إثباهتا، ك يضرب 

أف النيابة العامة ُب جريبة التشرد ال تستطيع إثبات عدـ كجود ؿبل إقامة اؼبتهم، ألهنا كاقعة : " لذلك مثال بقولو
سلبية ؿبضة، كمن ٍب يرل ىذا الفقو، أف اؼبتهم ىو الذم يكوف ملتزما بإثبات عدـ توافر تلك الواقعة السلبية، ألف 
باستطاعتو ذلك عن طريق إثبات كاقعة إهبابية، كىو ُب اؼبثاؿ الذم أتى بو يستطيع إثبات أف لديو مسكنا معركفا، 

 .4ككذلك اغباؿ ُب إثبات أف اؼبتهم ليست لو كسيلة معركفة للتعيش

قاستوف، لوفاسور، ستيفا٘ب الفتقاره : كلكن ىذا الرأم ٓب يلق قبوال لدل العديد من رجاؿ الفقو مثل
السند القانو٘ب، فماداـ من اؼبسلم بو أف ىذه الواقعة السلبية تعد عنصرا من عناصر اعبريبة، فقد كجب على النيابة 

                                                           
 .534عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص -  1
 .534عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص -  2
 .535، ص نفس اؼبرجع-  3

4  - Mohammed Jalal essaid, la présomption d’innocence. thèse, paris, 1971, p 117,119 . 
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، كال يربر صعوبة إثبات السلوؾ السليب ُب إعفاء 1العامة إثباهتا سواء ازبذ الفعل مظهرا إهبابيا، أـ مظهرا سلبيا
 .2النيابة العامة من عبء اإلثبات، كنقل ذلك على عاتق اؼبتهم، ألف مثل ىذا القوؿ يتناَب مع أصل الرباءة

كأما فيما يتعلق بصعوبة إثبات الواقعة السلبية، فيمكن التغلب عليها بإثبات كاقعة إهبابية عكسية، ألف كل 
كاقعة سلبية تتضمن بداخلها كاقعة إهبابية، يبكن للنيابة العامة أف تثبتها، فمثال إثبات عدـ كجود ؿبل إقامة ثابت 

 .3كمعركؼ ُب حالة التشرد، كإثبات عدـ كجود كسيلة مشركعة للتعيش

 :إثبات الركن المعنوي للجريمة _ 3

زيادة على إثبات الركن الشرعي كالركن اؼبادم، يتعُت على جهة االهتاـ إثبات الركن اؼبعنوم، كالواقع أف 
إثبات الركن اؼبعنوم من أصعب ما يواجو سلطة اإلدعاء، كذلك لتعلقو بأمر داخلي يضمره الشخص ُب نفسو، 

 .4كال سبيل إٔب إدراكو إال من خالؿ مظاىر خارجية تدؿ عليو

كتطبيقا ألصل الرباءة فإف اؼبتهم ال يلتـز بإقامة الدليل على انتقاء القصد لديو، كتبقى مسؤكلية إثبات 
 .5الركن اؼبعنوم كامال على عاتق سلطة اإلدعاء، كال يبكن افًتاض القصد اعبنائي بأم حاؿ

 حيث جرل حكمهم على 8 كالفرنسي7 كاؼبصرم6كىو ما جرل عليو العمل ُب كل من القضاء اعبزائرم
 .على أف ؾبرد اغبديث عن األفعاؿ اؼبادية ال ينبئ حتما عن توافر القصد اعبنائي

 

 

                                                           
1
  - Gaston Stefani, George le Vasseur «  les règles de preuve dans le procés pénal, 2ème 

édition, dallez, paris, paris 1962, p 279.  
2
 - Gaston Stefani, George le Vasseur «  les règles de preuve dans le procés pénal, Ibid, p 279. 

3
 - René Garraud, traité théorie et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénal, 

libraire du recueil sirey, paris.tome -1- 1907, p 477,479.  
, 537،538 عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 4
 ,538نفس اؼبرجع، ص -  5
  30100 من الغرفة اعبنائية األكٔب ُب الطعن رقم 1983 يناير 04نقض جنائي ليـو -  6
 .538، عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص 1996 فرباير 13، نقض 1994 ديسمرب 20نقض مصرم ُب -  7
 .390، ص 1953، دالوز، 1953 مارس 19ؿبكمة النقض الفرنسية، الغرفة اعبنائية ُب -  8
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كسوؼ نتطرؽ فيما يلي إٔب إثبات الركن اؼبعنوم ُب حاليت القصد اعبنائي كاػبطأ غَت العمدم، كذلك 
 :على النحو التإب

 : إثبات القصد الجنائي - أ

العلم : القصد اعبنائي ىو أحد صور الركن اؼبعنوم للجريبة، كيتكوف كفقا للنظرية السائدة من عنصرين نبا
كاإلرادة، كإثبات توافر القصد اعبنائي يقتضي إثبات ىذين العنصرين كإقامة الدليل على توافرنبا، كإذا كاف ىناؾ 

ظرؼ مشدد للعقوبة فعلى النيابة العامة إثبات أف اؼبتهم كاف على علم بالظركؼ اؼبادية اؼبشددة للمسؤكلية 
 .1اعبنائية

 :إثبات الخطأ غير العمدي_  ب

يعد اػبطأ غَت العمدم الصورة الثانية من صور الركن اؼبعنوم، كىو أدٗب مراتب الركن اؼبعنوم ُب اعبريبة ُب 
 .2اعبريبة اعبنائية حبيث إذا انعدـ، انعدمت اعبريبة سباما

كيتخذ اػبطأ غَت العمدم صور عدة أكردهتا نصوص التشريعات اؼبقارنة كىي الرعونة كاإلنباؿ كعدـ مراعاة 
 كيقع على عاتق النيابة العامة إثبات توافر إحدل صور اػبطأ غَت العمدم، ألف اػبطأ ُب إطار 3القوانُت كاللوائح

، ففي جريبة القتل غَت العمدم يقتضي إثبات أف اعبريبة ارتكبت نتيجة 4القانوف اعبنائي ال يفًتض بل يلـز إثباتو
 كمن اؼبالحظ أف التشريع العقايب الفرنسي كاف كثَتا ما يفًتض اػبطأ ُب 5الرعونة أك عدـ االحتياط، أك اإلنباؿ

حق اؼبتهم ُب ؾباؿ اعبرائم اؼبادية البحتة، حيث أف الكثَت من ىذه اعبرائم كفقا لرأم الفقو كالقضاء ىي جرائم غَت 
عمدية، كبالتإب افًتاض اػبطأ ُب حق اؼبتهم قائم بقياـ الركن اؼبادم، حىت يثبت العكس بإثبات انتقاء اؼبسؤكلية 

اعبنائية، كتعترب جرائم اؼبركر مثاؿ على ذلك، حيث يهدؼ من خالؿ ىذا الوصف إٔب مكافحة كمعاقبة عدـ 
 .6احًتاـ االلتزامات بالسالمة أثناء السَت

                                                           
 .539عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص  - 1
 .539نفس اؼبرجع، ص  - 2
 .637، ص مرجع سابقؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف العقوبات، -  3
. 664نفس اؼبرجع، ص  - 4
 75ص , مرجع سابق, االثبات ُب اؼبواد اعبنائية , ؿبمود ؿبمود مصطفى-  5
 .541عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص -  6
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كلكن بات من الواضح أف اؼبشرع الفرنسي قد عدؿ العديد من نصوص قانوف العقوبات حىت تتوافق مع 
، إذ ًب دبوجبو تنقية 2000أصل الرباءة دبوجب قانوف تدعيم قرينة الرباءة كحقوؽ اجملٍت عليو الصادر ُب عاـ 
 .1القانوف اإلجرائي كالعقايب كغَتنبا من النصوص اليت قد تتعارض مع أصل الرباءة

 من قانوف العقوبات بشأف الركن 3-121كمن التعديالت اليت مشلها قانوف العقوبات، ما جاء ُب اؼبادة 
اؼبعنوم للجريبة ك اعتباره ركنا أساسيا لقياـ اؼبسؤكلية اعبنائية للشخص، كبالتإب يتطلب النص ضركرة إثبات 

القصد اعبنائي، أك اػبطأ غَت العمدم ُب حق اؼبتهم للحكم دبسؤكليتو عن اعبريبة سواء كاف ذلك ُب اعبنايات أك 
 .2اعبنح

كاستثٌت اؼبشرع الفرنسي من عدـ افًتاض توافر اػبطأ غَت العمدم حاالت ؿبددة افًتض فيها اػبطأ غَت 
العمدم كىي جنحة تعريض شخص الغَت للخطر أك إرشادات السالمة اؼبنصوص عليها ُب التشريع كالقانوف، كأما 

اؼبخالفات فقد سكت اؼبشرع عن ربديد الركن اؼبعنوم فيها،ٓب يذكر سول أنو ال ـبالفة عند حدكث قوة قاىرة، 
كىو ما دعى جانب من الفقو إٔب القوؿ، بأف اؼبخالفات سبثل الصورة الوحيدة الباقية من اعبرائم اؼبادية بعد صدكر 

 .3قانوف العقوبات اؼبعموؿ بو حاليا

كىناؾ من الفقو من يرل أف اػبطأ يكوف متوافرا دبجرد توافر الركن اؼبادم للجريبة، كيرد على ىذا الرأم بأف 
 .4افًتاض اػبطأ هباُب جوىر اؼبسؤكلية الشخصية كبالتإب ال ؾباؿ للمسؤكلية اعبنائية اؼبفًتضة

كىناؾ من يرل ضركرة إثبات اػبطأ ُب حق اؼبتهم، كأف توافر قرينة بسيطة على ىذا اػبطأ من كقوع الفعل 
اؼبادم ال يبنع اؼبتهم من إثبات عكس ىذه القرينة، إذا قدـ الدليل على أنو كقع ُب غلط ال يبكن ذبنبو، كيكوف 

، كقد أكدت احملكمة 5كذلك إذا ذباكز إمكانات االحتياط لدل اإلنساف البالغ اغبذر فبا ينفي عنو اػبطأ

                                                           
 .33، ص 2004ؿبمد أبو العال عقيدة، االذباىات اغبديثة ُب القانوف الفرنسي اعبديد، دار النهضة العربية، القاىرة، -  1
 .33، ص نفس اؼبرجع -  2
 .33نفس اؼبرجع، ص -  3
 .304أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص -  4
 .305، 304، ص نفس اؼبرجع -  5
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الدستورية العليا دبصر على أف اعبريبة غَت العمدية يتؤب اؼبشرع دكف غَته بياف عناصر اػبطأ اليت تكوهنا، ك ىي 
 .1عناصر ال هبوز افًتاضها أك انتحاؽبا

 :مدى شرعية قرائن اإلثبات _ 4

خرج القانوف اؼبقارف ككذلك القضاء على مقتضى اغبماية اعبنائية الدستورية ألصل الرباءة، حينما أقاـ قرائن 
قانونية لإلثبات تفًتض اؼبسؤكلية اعبنائية للمتهم كبالتإب ربمل ىذا األخَت عبء إثبات عكسها، كذلك 

العتبارات استثنائية رأل فيها اؼبشرع اعبنائي، أف ىناؾ صعوبات ُب إثبات ىذا النوع من اعبرائم كأف اؼبتهم ُب 
 : كىناؾ صورتاف من صور االفًتاضات2كضع أفضل من الناحية الواقعية ُب إثبات الواقعة

 االفًتاضات اليت أقامها اؼبشرع كتسمى بالقرائن القانونية:الصورة األولى  
 االفًتاضات اليت أقامها القضاء ُب بعض اعبرائم، دكف سند من القانوف، كتسمى بالقرائن : الصورة الثانية

 .القضائية لإلثبات

 .كتشمل كلتا الصورتُت افًتاض الركن اؼبادم، أك افًتاض الركن اؼبعنوم

كإذا كاف اؼبشرع كالقضاء قد كبيا جانبا أصل الرباءة، بإقامة قرائن تفًتض اؼبسؤكلية اعبنائية للمتهم كربميلو 
عبء إثبات عكسها، فإف الفقو كاؽبيئات الدكلية غبقوؽ اإلنساف قد عارضت ذلك، كُب ىذا اػبصوص رأت 

اللجنة األمريكية الدكلية غبقوؽ اإلنساف أنو من الضركرم إلغاء القواعد اليت تسمح بتكييف االهتاـ بارتكاب فعل 
جنائي باالعتماد فقط على االشتباه أك على كجود صالت، حيث أهنا تلقي عبء اإلثبات على اؼبتهم بدال من 

 .3اإلدعاء، فبا يبثل انتهاؾ ألصل الرباءة

االفًتاضات القانونية "كفبا يستدعي االنتباه ما ذىبت إليو احملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف حيث رأت أف 
ال تنتهك بالضركرة أصل الرباءة كلكنها اشًتطت أف يضع القانوف تعريفا دقيقا ؽبا، كأف تقيد حبدكد معقولة لو، 

                                                           
. 543عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص -  1
 .770، ص 1996أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاىرة، -  2
 .دليل احملاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدكلية-  3

www.amnestyarabic.org/ftm/text/section-a- chapter10 
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ككذلك هبب أف ربفظ للمتهم اغبق ُب الدفاع عن نفسو، أم هبب أف يكوف بوسع اؼبتهم أف يفندىا أك 
 .1يدحضها

كقد كجو بعض رجاؿ الفقو انتقادا ؼبسلك احملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف، حيث اعترب أف ىذه القرائن 
تلقي عبء إثبات الرباءة على اؼبتهم، كأف قضية احًتاـ حقوؽ الدفاع، ال يكوف إال ُب مقاـ الرد على أدلة االهتاـ 

 .2إلثبات الرباءة ابتداء، كىو ما يشكل ُب األخَت مساسا بأصل الرباءة

 إثبات وسائل دفع المسؤولية الجنائية: ثانيا

إف إثبات الدفوع موضوع ال يقل أنبية عن إثبات أركاف اعبريبة ذلك أف اؼبتهم إذا دفع بتوافر سبب من 
أسباب اإلباحة، أك مانع من موانع اؼبسؤكلية اعبنائية، أك سبب من أسباب انقضاء الدعول العمومية، ففي حالة 

الدفع هبذه األمور فالسؤاؿ اؼبطركح من الذم يتحمل عبء إثباهتا؟ ىل يتحملها اؼبتهم استنادا إٔب الشق الثا٘ب من 
القاعدة اؼبدنية أف اؼبدعى عليو ُب الدعول العمومية يصَت مدعيا بالدفع أـ تتحملها النيابة العامة كسلطة اهتاـ 

 .3استنادا إٔب قرينة الرباءة اليت يتمتع هبا اؼبتهم كاليت تعترب السمة الذاتية ُب القانوف اعبنائي

 .موقف كل من التشريعات كالفقو ك القضاء: كإليضاح معآب ىذا اؼبوضوع نستعرض فيما يلي

 :موقف التشريعات -1

اؼبشرع اعبنائي ُب جل القوانُت اؼبقارنة ٓب يتخذ موقف من مسألة إثبات الدفوع، كٓب ينص صراحة على من 
يتحمل عبء إثبات الدفوع، كيظهر ذلك مثال من نصوص قانوف العقوبات اعبزائرم كالفرنسي كاؼبصرم فموانع 

 .4العقاب كاألعذار القانونية كأسباب اإلباحة، ٓب ربدد من يتحمل عبء إثباهتا

إذف يبكن القوؿ أف القاعدة أك اؼببدأ ُب ىذا اجملاؿ ىو أف القانوف ٓب ينص صراحة على من يتحمل عبء 
 .إثبات الدفوع

 
                                                           

 .نفس اؼبرجع-  1
 .306أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص -  2
 .289مركؾ نصر الدين، مرجع سابق، ص -  3
 .298نفس اؼبرجع، ص -  4
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كاالستثناء من ىذه القاعدة ىو أف ىناؾ بعض نصوص القانوف قد أكردت بعض اغباالت للدفوع، نصت 
 :صراحة على من يتحمل عبء إثباهتا كمن ىذه اغباالت ما يلي

 الفقرة الثانية من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اؼبتعلقة بالشيء اؼبقضي بو ُب 582ما أكردتو اؼبادة - أ
 .اػبارج كاليت ربمل صراحة اؼبتهم عبء إثبات أنو حكم عليو هنائيا ُب اػبارج

 من قانوف العقوبات اعبزائرم اؼبتعلقة بارتكاب اؼبوظف ألفعاؿ سبس باغبريات الفردية، 107ما أكردتو اؼبادة - ب
 .يبكن للمتهم ىنا أف يستفيد من األعذار أك يعفي من العقاب إذا أثبت أنو تصرؼ بأمر من رؤساءه اإلداريُت

 لبلص إٔب أنو باستثناء ىذه اغباالت اؼبنصوص عليها قانونا، ىناؾ فراغا تشريعيا ُب مسألة إثبات الدفوع 
 :فبا يثَت التساؤؿ التإب

 :ُب غياب التشريع ماذا يطبق القضاء؟ ىذا ما سنتناكلو ُب العنصر التإب

 : موقف القضاء -2

 تفرؽ ؿبكمة النقض الفرنسية ككذا اعبزائرية سَتا على درهبا بُت الدفوع اليت بتقدـ هبا اؼبتهم، كذلك على 
 :النحو التإب

إذا دفع اؼبتهم بتوافر سبب من أسباب اإلباحة فإف على اؼبتهم فقط أف يثَت السبب دكف أف يثبت صحتو،  - أ
كعلى القاضي التحقق فبا يثَته اؼبتهم من دفع، على أف األمر ىبتلف فيما لو دفع اؼبتهم بتوافر حالة من حاالت 

 .1الدفاع الشرعي، حيث طالبت اؼبتهم بإثبات أنو كاف ُب حالة دفاع شرعي

 كأما إذا دفع اؼبتهم بتوفر سبب من أسباب انقضاء الدعول اعبنائية كالتقادـ أك العفو، فإف على القضاء أف  - ب
يتصدل ؽبذا الدفع كيتحمل االدعاء العاـ عبء إثباتو، ألنو من الدفوع اليت تتعلق بالنظاـ العاـ، لتعلقو بالركن 
الشرعي للجريبة، ك بالتإب ينبغي أف يثَتىا القاضي من تلقاء نفسو، كعلى النيابة العامة إثبات أف الدعول ٓب 

 .2تتقادـ

 

                                                           
. 300مركؾ نصر الدين، مرجع سابق، ص -  1
. 231ؿبمد مركاف، مرجع سابق، ص -  2
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 كأما إذا دفع اؼبتهم بوجود مانع من موانع اؼبسؤكلية، كمع أف القضاء متأثر بالرأم القائل بأف شبة قرينة على  - ج
سالمة العقل كحرية االختيار فبا يستتب على اؼبتهم إثبات العكس، فإف احملكمة ٓب تتجاىل دفع اؼبتهم مىت أثاره، 

 .1كبالتإب فإف القاضي ينتدب خبَتا لكي يتحقق من صحة الدفع

 كُب مصر انتصرت احملكمة الدستورية العليا ألصل الرباءة، حيث جعلت عبء إثبات أركاف اعبريبة، 
كعبء إثبات الدفوع يقع على عاتق االهتاـ، كمن قبل ذلك، سلكت ؿبكمة النقض اؼبصرية مسلكا يتفق مع 
ضباية أصل الرباءة، حيث ألزمت النيابة العامة عبء إثبات الدفوع غَت أهنا ربطت بُت عبء اإلثبات ُب ىذا 

 .2الصدد، كبُت نظرية الدفوع إذ فرضت على اؼبتهم إثارتو للدفع ك سبسكو بو ابتداء

 : موقف الفقو -3

ثار خالؼ فقهي حوؿ ما إذا كاف اؼبتهم ىو الذم يتحمل إثبات الدفوع باعتباره مدعيا هبا، عمال 
بالقاعدة اؼبدنية اليت تقضي بأف اؼبدعى عليو يصَت مدعيا بالدفع، أما أف النيابة العامة ىي اليت هبب عليها إثباهتا 

 .عمال بأصل الرباءة

 :كيبكن تقسيم ىذا اػبالؼ إٔب اذباىُت رئيسيُت

 كىو القائل بأف اؼبتهم يتحمل عبء إثبات الدفع سبشيا مع القاعدة اؼبدنية اليت تقضي بأف :االتجاه األول 
 .3اؼبدعى عليو يصَت مدعيا بالدفع

 كىو الذم وبمل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع، عمال بأصل الرباءة، كأف إعماؿ أصل : االتجاه الثاني
الرباءة ال ينحصر فقط فيما يتعلق بعبء وبمل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع، عمال بأصل الرباءة، كأف إعماؿ 
أصل الرباءة ال ينحصر فقط فيما يتعلق بعبء إثبات أركاف اعبريبة، بل يتعلق أيضا بسائر أركاهنا، كغَت ذلك من 

 .4األسباب اليت ربوؿ دكف إدانة اؼبتهم ك معاقبتو

                                                           
. 237ؿبمد مركاف، مرجع سابق، ص -  1
 .565عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص -  2
 .196، ص مرجع سابقمأموف سالمة، اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم، -  3
 196ص نفس اؼبرجع، -  4
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لبلص ُب مسألة إثبات الدفوع إٔب موقف كسط بُت الرأيُت السابقُت كىو ضركرة تعاكف كل من اؼبتهم 
كالنيابة العامة، فاؼبتهم لو أف يتمسك بكل دفع يرل أف من مصلحتو إثباتو، كعلى جهة القضاء التحقق من دفع 

 .اؼبتهم

كنرل أف القائلُت، بأف اؼبتهم ىو اؼبكلف بإثبات ما يقدمو من دفوع قياسا على القاعدة اؼبدنية اليت يتحوؿ 
فيها اؼبدعى عليو إٔب مدعي ُب الدفوع ىو قياس خاطئ لسبب أف اؼبدعي كاؼبدعى عليو ُب القانوف اؼبد٘ب 

وبكمهما مبدأ اؼبساكاة، على العكس من ذلك ُب القانوف اعبنائي فالنيابة العامة ليست خبصم بل ىي فبثلة غبقوؽ 
اجملتمع الذم يعترب اؼبتهم أحد أعضاءه، مهمتها البحث كالعمل على إظهار اغبقيقة حىت كلو كانت لصاّب اؼبتهم، 

كالسبب اآلخر ىو أف النيابة العامة سبلك امتيازات عدة ذبعلها األقدر على أف تكشف للقاضي حقيقة ىذه 
 .الدفوع

 ضمانات المتهم في مواجهة اإلجراءات الماسة بالحرية: الفرع الثاني

خوؿ اؼبشرع اعبزائرم كمن قبلو اؼبشرع الفرنسي للنيابة العامة ُب أحواؿ معينة كىي التلبس سلطة مباشرة 
 :، مراعيا ُب ذلك اعتبارين ىامُت1إجراءات ما كاف ؽبا أف تباشرىا ُب اغباالت العادية

احملافظة على أدلة اعبريبة، خشية الضياع أك العبث دبعاؼبها أك أف تطمسها يد التلفيق أك الطمس من : أولهما
أف توافر حالة التلبس باعبريبة يفيد بأف أدلة الثبوت ترقى إٔب القدر الكاُب الذم تكوف فيو مظنة : وثانيهمااعبا٘ب، 

 .2اػبطأ ُب التقدير أك الكيد للمتهم منفية أك ضعيفة االحتماؿ

 كجريا كراء ىذه االعتبارات اتسع نطاؽ السلطات اؼبخولة للنيابة العامة إال اؼبشرع قيدىا بشركط كضمانات 
ألزمها هبا عند إعماؿ ىذه السلطات ىذا من جهة، كمن جهة أخرل أثارت ىذه السلطات اعبدؿ ُب الفقو 

 :الفرنسي كسنحاكؿ فيما يلي إثراء كل ذلك ُب النقاط التالية

                                                           
ال يثَت ىذا اؼبوضوع إشكاال ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم باعتباره يأخذ بنظاـ اعبمع بُت سلطيت اإلهتاـ التحقيق، ك إف جاز للنيابة العامة -  1

ندب أحد قضاة احملكمة ؼبباشرة التحقيق، ك منذ ذلك اغبُت ك النيابة العامة تسيطر على - ُب حاالت معينة- أف تطلب إٔب رئيس احملكمة االبتدائية
 اشرؼ .اؼبرحلة السابقة على احملاكمة ُب النظاـ اإلجرائي اؼبصرم، رغم ما يكتنف ىذا اؼبسلك من خطورة على حقوؽ ك حريات األفراد ُب ىذه اؼبرحلة

 رمضاف عبد اغبميد
 .237، دار الفكر العريب، القاىرة، ص 2004النيابة العامة ك دكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، الطبعة األكٔب 

 .155نفس اؼبرجع، ص -  2
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 :الجدل الفقهي حول سلطات النيابة العامة كجهة تحقيق: أوال  

يتعلق دبدل ما : أثارت ىذه السلطات االستثنائية للنيابة العامة اعبدؿ الفقهي ُب فرنسا حوؿ أمرين أكؽبما
يتعلق بالطبيعة القانونية : سبثلو ىذه السلطات من خركج عن مبدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق، كثانيهما

 .ؽبذه األعماؿ

 :مدى الخروج عن مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق في حالة التلبس .1

ذىب غالبية الفقو الفرنسي إٔب السلطات اؼبخولة للنيابة العامة ُب حالة التلبس، ال سبثل خركجا عن مبدأ 
أنو من اؼبالحظ أف النيابة العامة عند قيامها : الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق، استنادا إٔب حجج كثَتة أبرزىا

هبذه األعماؿ ال تكوف طرفا ُب الدعول، ذلك أف الدعول العامة، ُب ىذا الفرض، ٓب تكن قد بدأت بعد، كمن 
كدبا ؽبا من سلطة البحث، فإف . ٍب ال تعترب النيابة العامة ُب ىذه اؼبرحلة من تطور الدعول اعبنائية، خصما ألحد

، كعلى أساس ىذه األفكار، كبصفة أكثر عمومية، فإف علة 1عضو النيابة يتلقى بأية طريقة أدلة اإلثبات كالنفي
كجود النيابة العامة ىو تطبيق القانوف حيث أهنا ال توجو االهتاـ إال ابتغاء للحقيقة، كمن ىذا اؼبنطلق فإف أعضاء 

النيابة العامة ليسوا أقل حرصا على اغبياد ُب إدارة العدالة من القضاة، كمن ناحية أخرل، هبب عدـ إغفاؿ 
إال أف ىناؾ من عارض ذلك ُب الفقو، كذىب . 2االعتبارات العملية، اؼبستندة إٔب فكرة الضركرة أك االستعجاؿ

 الدعول العمومية  إٔب أف سلطات النيابة العامة ىذه ال تتفق مع احًتاـ مبدأ اغبياد، فالعدالة اليت تنشدىا
كضمانات اغبرية الفردية تأىب أف يكوف موجو االهتاـ ُب الدعول ىو من باشر التحقيق فيها، فاحملقق هبب أف 

 .3يكوف شخصا ؿبايدا ٓب يسبق لو اإلؼباـ بالدعول

النيابة العامة حبكم موقعها ُب الدعول اعبنائية تقـو دبهمة : " كىناؾ من اعًتض على ذلك دبقولة إف
إف اؼبدعي اؼبلكي سيصبح طاغية ... االهتاـ، بيد أهنا ستصبح ضد العدالة إذا أنيط  هبا القياـ بإجراءات التحقيق

بل إف صبيع اؼبواطنُت سوؼ يرذبفوف عندما يركف أف األشخاص الذين ؽبم صالحيات اهتامهم، بيدىم ... صغَت
 .4"أيضا ذبميع كل ما يبكن أف يربر ىذا االهتاـ 

                                                           
 .157أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، مرجع سابق، ص -  1
 .158نفس اؼبرجع، ص -  2
 .841 أضبد، اؼبركز القانو٘ب للمتهم ُب مرحلة التحقيق االبتدائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة، دكف سنة نشر، ص اإللوىالٕب عبد -  3
 .843، ص نفس اؼبرجع -  4
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 :الطبيعة القانونية لإلجراءات التي تباشرىا النيابة العامة في حالة التلبس .2

أثارت مشكلة ربديد الطبيعة القانونية إلجراءات التحقيق اليت تباشرىا النيابة العامة بصفة استثنائية كثَتا 
من اػبالفات ُب الفقو الفرنسي، كيرجع ذلك إٔب أف اؼبشرع الفرنسي ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية ٓب وبدد اؼبقصود 

بإجراءات التحقيق أك إجراءات االهتاـ، كال أعماؿ الضبط، كاقتصر فقط إٔب اإلشارة إٔب أهنا إجراءات قاطعة 
 .1للتقادـ

فقد اذبو جانب من الفقو الفرنسي إٔب أف أعماؿ التحقيق التمهيدم ال يبكن أف تكوف أعماؿ ربقيق ك 
ذلك يتوقف على معيار شخصي، أم صفة القائم باألعماؿ فالقائموف هبذه التحقيقات يتصرفوف غبساب النيابة 

العامة اليت سبلك اختصاصات ككظائف ـبتلفة عن تلك اؼبعهود هبا لقاضي التحقيق، كمن جانب آخر ىذه 
األعماؿ ليست خاضعة ألم شركط شكلية يؤدم عدـ مراعاهتا إٔب بطالف ىذه األعماؿ، كيضيف ىذا الفقو إٔب 
أنو قبل كل اهتاـ قضائي يقـو الضبط القضائي باستدالالتو كىي أعماؿ سبهيدية لقرار االهتاـ، لذلك فهي تعد من 

أعماؿ االهتاـ، كيستند قرار النيابة العامة إٔب ىذه األعماؿ حىت تستطيع النيابة العامة فبارسة كظائفها، كمن ٍب 
هبب االعًتاؼ عبميع ىذه األعماؿ بصفة االهتاـ، كقد انتقد ىذا الرأم، كحجتو تعتمد على اعتبارات الواقع 

 .2كليس أساس القانوف كالقضاء الذم استند إليو لتأييد كجهة نظره ليست صروبة

بينما ذىب أغلبية الفقو إٔب أف األعماؿ اليت تباشرىا النيابة العامة سواء كانت ربقيق جرائم التلبس أك 
التحقيق التمهيدم ىي أعماؿ ربقيق حقيقية، ك ؽبذه اإلجراءات طبيعة قانونية تتميز هبا عن تلك اإلجراءات اليت 

يباشرىا قاضي التحقيق، كيستند أنصار ىذا الرأم ُب ذلك إٔب التشابو اؼبوجود بُت األعماؿ اليت يباشرىا قاضي 
التحقيق، فاؼبقارنة بُت أعماؿ التحقيق ُب جرائم التلبس كأعماؿ التحقيق تظهر التشابو الواضح بُت االثنُت، 

فاألعماؿ اؼبباشرة ُب حالة اعبريبة اؼبتلبس هبا تتسم بعنصر القهر كاإلجبار، كىذه األعماؿ ىي بذاهتا اليت تباشر 
خالؿ اغبقيق االبتدائي دبعرفة قاضي التحقيق، كيبدك ذلك ُب إلزاـ الشهود باغبضور كالقبض كالتفتيش كتعيُت 

 .3اػبرباء كاستجواب األشخاص اؼبشتبو فيهم

 

                                                           
 .26سامح جابر البلتاجي، التصدم ُب اإلجراءات اعبنائية، دار النهضة العربية، القاىرة، دكف سنة نشر، ص -  1
 .476ؿبمد عيد الغريب، مرجع السابق، ص -  2
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 سلطات النيابة العامة في مباشرة اإلجراءات الماسة بالحرية: ثانيا

سنتناكؿ ُب ىذه النقطة سلطات النيابة العامة ُب مباشرة اإلجراءات اؼباسة باغبرية من حيث القيود الواردة 
 .على أعماؽبا من جهة ك نطاؽ ىذه السلطات من جهة أخرل

 :القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في اإلجراءات الماسة بالحرية -1

باعتبار أف سلطة النيابة العامة ُب اإلجراءات اؼباسة باغبرية تعترب استثناء من األصل العاـ كىو عدـ اعبمع 
بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق قبد أف اؼبشرع اعبزائرم قيدىا جبملة من القيود حىت ال زبرج عن إطارىا االستثنائي ك 

 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية59 ك58تتمثل ىذه القيود ُب مضموف اؼبادتُت 

 :59 و58القيود الواردة بالمادتين  - أ

 :تتمثل ىذه القيود الواردة على سلطة النيابة العامة ُب مباشرة بعض اإلجراءات اؼباسة باغبرية ُب قيدين اثنُت كنبا

 .توافر جناية أك جنحة متلبس هبا      _

 .عدـ إخطار قاضي التحقيق_

 : توافر جناية أو جنحة متلبس بها- 

يعترب ىذا القيد تضيقا لسلطة النيابة العامة ُب مباشرة بعض اإلجراءات اؼباسة باغبرية، كذلك من حيث  
 دكف عن ـبالفات، كأنو حىت ُب ؾباؿ اعبنح 2 كاعبنح1نوع اعبريبة كطبيعتها بأف قصرىا اؼبشرع على اعبنايات

جنح الصحافة كاعبنح ذات الصيغة السياسية، :  كىي59استثٌت ؾبموعة منها حددىا ُب الفقرة األخَتة من اؼبادة 
كاعبرائم إٕب زبضع اؼبتابعة فيها اإلجراءات ربقيق خاصة أك إذا كاف األشخاص اؼبشتبو ُب مسانبتهم ُب اعبنحة 

 .قصرا ٓب يكملوا الثامنة عشرة

                                                           
السجن - 3السجن اؼبؤبد  - 2اإلعداـ   – 1: العقوبات األصلية ُب مادة اعبنايات ىي"  من قانوف العقوبات اعبزائرم على أنو 05 تنص اؼبادة  -1

". اؼبؤقت ؼبدة تًتاكح طبس سنوات ك عشرين سنة 
اغببس ؼبدة تتجاكز شهرين إٔب طبس - 1: العقوبات األصلية ُب مادة اعبنح ىي: "  من قانوف العقوبات اعبزائرم05تنص الفقرة الثانية من اؼبادة - 2

 . دج20000الغرامة اليت تتجاكز - 2سنوات ما عدا اغباالت اليت يقرر فيها القانوف حدكدا أخرل 
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، ك تعد 41كأيضا أف تكوف ىذه اعبناية أك اعبنحة متلبسا هبا بإحدل اغباالت اؼبنصوص عليها باؼبادة  
حالة التلبس مصدرا لبعض سلطات التحقيق اليت هبوز للنيابة العامة مباشرهتا فبا يعد خركجا على قواعد 

االختصاص الوظيفي اليت ربصر مهمة النيابة العامة ُب االهتاـ، كقيل ُب تربير ذلك أنو ُب حالة اعبـر اؼبشهود 
تكوف اعبريبة كاقعة  كاألدلة قائمة، كىذا يتطلب اإلسراع ُب صبعها، كفحصها قبل أف تضيع ك سبتد إليها يد 

التسًت، كأنو ال خوؼ من اإلسراع ُب ربقيقها لوضوح األدلة اليت تنادم حبصوؽبا، كأف مظنة اػبطأ ضعيفة، كأيضا 
إلرضاء الضحية كالرأم العاـ من خالؿ رد فعل سريع ذباه اعبريبة اليت أحدثت إخالال بالنظاـ العاـ، كمن شأف 

 : كالبد من ربديد معٌت التلبس ك تبياف حاالتو1ذلك أيضا ربقيق الردع العاـ ك اػباص

 :تعريف حالة التلبس - أ

 نظرية إجرائية تعٍت جواز مباشرة بعض السلطات ك إجراء أعماؿ – أك حالة التلبس –اعبـر اؼبشهود  
التحقيق اليت ال هبوز حبسب األصل، كُب الظركؼ العادية مباشرهتا بالنظر لكوف اعبريبة قد كقعت ُب اغباؿ، دبا 

 .2وبتمل التباطؤ ُب مباشرة إجراءات اؼبالحقة كالتحقيق كما ىو األمر ُب اغباالت العادية

فاعبـر اؼبشهود نظرية إجرائية تربره فكرة الضركرة اؼبلحة ُب ازباذ إجراءات ال ربتمل التأخَت إزاء جريبة  
 .3كقعت ُب التو أك منذ كقت يسَت جدا، كيبكن القوؿ أف اعبـر اؼبشهود حالة تالـز اعبريبة ال شخص فاعلها

 .4كقبل اػبوض ُب حاالت التلبس البد من اإلشارة إٔب أمرين

 أف حاالت اعبـر اؼبشهود كاردة على سبيل اغبصر ُب القانوف فهي ٓب ترد على سبيل اؼبثاؿ كالبياف، فال :األول
 .يصح للنيابة العامة التوسع فيها بطريق القياس أك التقريب ؼبباشرة االختصاصات االستثنائية احًتاما ؼببدأ الشرعية

 أنو يتعُت أف تكوف اؼبشاىدة غبالة التلبس قد سبت بطريق مشركع، أم أف تتم دكف افتئات على حريات :الثاني
األفراد، فالبد أف تكوف اؼبشاىدة بأساليب مشركعة تستند إٔب نصوص القانوف ك مبادئو العامة كجوىره الذم 

 .يرتكز على الواقعية ك اؼبنطق

                                                           
 .176، ص 1954ؿبمد مصطفى القللي، أصوؿ ربقيق اعبنايات، الطبعة الثالثة، مكتبة مصطفى اغبليب، دكف ذكر بلد النشر، -  1
 .88، ص 2005كر، أصوؿ اإلجراءات اعبزائية، دار الثقافة، األردف، ٖبؿبمد سعيد -  2
 .88رجع ، ص آب نفس-  3
 .212، ص 1994علي ؿبمد جعفر، مبادئ احملاكمات اعبزائية، اؼبؤسسة اعبامعية، بَتكت، - 4
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 اؼبشهود صحة اإلجراءات التالية لو، كما ينتج عن ىذه   كيًتتب على مشركعية اكتشاؼ حالة اعبـر
اإلجراءات من أدلة منتجة ُب الدعول، كإال فإف صبيع اإلجراءات اؼبًتتبة على اعبـر اؼبشهود، إذا كقع باطال تكوف 

 .1باطلة كغَت ذات أثر

 :حاالت التلبس - ب

حدد قانوف اإلجراءات اعبزائية الصور اليت تكوف فيها اعبريبة متلبسا هبا، كىي متشاهبة مع ما جاءت بو  
 .التشريعات األخرل ما عدا بعض االختالفات البسيطة

كإذا كاف اؼبشرع اعبنائي قد حدد حاالت التلبس فإنو ترؾ أمر تقديرىا للجهة اؼبختصة لظركؼ اغباؿ،  
 .2ما إذا كانت اعبريبة متلبسا هبا أـ ال

 : من قانوف اإلجراءات اعبزائية ك ىي41 كىذه اغباالت أكردىا اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 

 .مشاىدة اعبريبة حاؿ ارتكاهبا -1

 .مشاىدة اعبريبة عقب ارتكاهبا -2

 .متابعة العامة للمشتبو فيو بالصياح -3

 .ضبط أداة اعبريبة أك ؿبلها مع اؼبشتبو فيو -4

 .كجود آثار أك عالمات تفيد ارتكاب اعبريبة -5

 .اكتشاؼ اعبريبة ُب مسكن ك التبليغ عنها ُب اغباؿ -6

يالحظ أف التلبس باعبريبة ُب اغبالتُت األكٔب ك الثانية يقـو على أساس مشاىدة اعبريبة دبعناىا الواسع الذم 
ينسحب عبميع اغبواس كذلك حاؿ ارتكاهبا أك عقب ذلك مباشرة، ُب حُت أف حاالتو األخرل ال تقـو على مثل 

ىذه اؼبشاىدة، كىي حاالت يفًتض فيها القانوف قياـ حالة التلبس، فربطها بضبط اعبريبة ُب كضع معُت يكوف 
، كىي 3فيو اؼبشتبو ُب ارتكابو إياىا ُب حالة تقـو قرينة كافية على أنو ارتكب اعبريبة ُب كقت قريب من اكتشافها

                                                           
 .104،107، ص 1992أضبد أبو الركس، التحقيق اعبنائي ك التصرؼ فيو ك األدلة اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، -  1
 .206، ص 1992 , اجمللة القضائية، العدد األكؿ05/02/1991نقض جزائي ُب -  2
 .241، ص 2008، اعبزائر، قعبد اهلل كىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، دار ىـو-  3
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حاالت باإلضافة إٔب كوهنا كافية لقياـ تلك القرينة يشًتط فيها أف ال يبضي كقت طويل بُت غبظة ارتكاب اعبريبة 
 .1كبُت غبظة ضبط اؼبشتبو فيو ُب حالة من تلك اغباالت السابقة

 :عدم اتصال قاضي التحقيق بحالة التلبس_

 توافر حالة التلبس ُب اعبنايات كاعبنح اؼبتلبس هبا ليست ىي القيد الوحيد ؼبباشرة النيابة العامة سلطتها ُب 
 كىو 59 ك 58مباشرة بعض اإلجراءات اؼباسة باغبرية، بل البد من توافر قيد آخر أشار إليو اؼبشرع ُب اؼبادتُت 

عدـ إخطار قاضي التحقيق بعد حبالة التلبس ألنو دبجرد حصوؿ اإلخطار عن طريق الطلب االفتتاحي الذم 
يوجو عضو النيابة العامة إٔب قاضي التحقيق تنتفي قانونا حجة بقاء ىذه السلطات بيد النيابة العامة كذلك 

 .إعماال ؼببدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق

كمن جهة أخرل، فإف اإلخطار يًتتب عليو ربوؿ النيابة العامة إٔب خصم ُب الدعول، لذلك فإنو من 
الواضح أف ىذه اؽبيئة لن تكوف ؿبايدة ُب نزاع أصبحت ىي طرفا أساسيا فيو، حيث أنو إذا اجتمعت سلطيت 

االهتاـ كالتحقيق ُب يد ىيئة كاحدة انعدمت اغبرية الفردية إذ أنو ال يبكن ؽبذه اؽبيئة أف تتؤب االهتاـ ك صبع األدلة 
من جهة، ٍب تقدير ىذه األدلة كالفصل فيما ينسب إٔب اؼبتهم من جهة أخرل، حيث أهنا إذا أخطأت ُب توجيو 

 .2االهتاـ، فإهنا تستمر ُب خطئها عند التحقيق

 : نطاؽ سلطة النيابة العامة في اإلجراءات الماسة بالحرية -2

 تتمثل السلطات اليت منحها اؼبشرع استثناءا للنيابة العامة ُب ؾباؿ اإلجراءات اؼباسة باغبرية حسب اؼبادتُت 
 .األمر باإلخطار كاألمر باإليداع ك االستجواب:  من قانوف اإلجراءات اعبزائية ُب كل من59 ك58

 

 

 

 
                                                           

 .241عبد اهلل كىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص -  1
 .297، ص 2009، اعبزائر، قعلي مشالؿ، السلطة التقديرية للنيابة العامة ُب الدعول العمومية، دار ىـو-  2
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 :األمر باإلحضار - أ

خوؿ اؼبشرع اعبزائرم النيابة العامة سلطة إصدار أمر اإلحضار ُب حالة التلبس، ك يتجلى ذلك من  لقد
ذلك األمر الذم يصدره "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت عرفت أمر اإلحضار بأنو 110/3خالؿ نص اؼبادة 

كهبوز لوكيل اعبمهورية إصدار أمر ... قاضي التحقيق إٔب القوة العمومية القتياد اؼبتهم ك مثولو أمامو على الفور
 1"اإلحضار

كىذا األمر يتضمن فرضُت، الفرض األكؿ ك ىو اغبضور الطوعي من اؼبتهم أماـ ككيل اعبمهورية، ك الفرض 
إحضاره عنوة أك قسرا بواسطة القوة العمومية ذلك أف تبليغ األمر باإلحضار للمتهم ك عرضو عليو كتسليمو : الثا٘ب

نسخة منو، قد يبدم معو اؼبتهم استعداده أكال للحضور أماـ ككيل اعبمهورية، ٍب يرفض االمتثاؿ للمر الحقا، أك 
وباكؿ اؽبرب بعد إقراره بأنو مستعد لالمتثاؿ للمر، كُب ىذه اغبالة على منفذ األمر باإلحضار إحضار اؼبعٍت قسرا 

 كيبلغ األمر باإلحضار أحد ضباط أك أعواف الضبط القضائي أك بواسطة أحد 2أك جربا بواسطة القوة العمومية
أفراد القوة العمومية بصفة عامة،  كإذا كاف اؼبتهم اؼبراد إحضاره ؿببوسا لسبب آخر، يبلغ بواسطة رئيس اؼبؤسسة 

العقابية، كهبوز ُب حالة االستعجاؿ إذاعة األمر جبميع الوسائل اؼبتاحة متضمنا صبيع البيانات اعبوىرية كهوية 
 كهبب التنويو إٔب عدـ اػبلط ما بُت 3اؼبتهم كنوع التهمة اؼبوجهة إليو كاسم كصفة القاضي اؼبصدر ألمر اإلحضار

األمر باإلحضار كاألمر باغبضور فهذا األخَت يعٍت استدعاء اؼبدعى عليو للمثوؿ أماـ احملقق ُب الزماف ك اؼبكاف 
 .4احملددين فيو، كذلك الستجوابو أك حضور أم عمل من أعماؿ التحقيق

 اؼبذكورة أعاله، عندما أجاز لوكيل اعبمهورية إصدار أمر اإلحضار 110/3كيالحظ أف اؼبشرع ُب اؼبادة 
 110ٓب يبُت إذا كاف ذلك ُب اعبنايات أـ ُب اعبنح اؼبتلبس هبا، لكن بالرجوع إٔب السياؽ الذم جاء فيو اؼبادة 

، يتضح فبا ال شك فيو أف الفقرة "قاضي التحقيق " من قانوف اإلجراءات اعبزائية ُب الباب الثالث ربت عنواف 
الثالثة من اؼبادة اؼبذكورة تتعلق باعبنح اؼبتلبس هبا، ذلك أف أمر اإلحضار الذم يصدره ككيل اعبمهورية ُب حالة 

                                                           
 من 122/3، ك ىو التعريف الذم أكردتو اؼبادة 394، ص 1992ؿبمد ؿبدة، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق، دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، -  1

تكليف رجاؿ السلطة العامة بالقبض على اؼبتهم ك إحضاره أماـ القاضي، إذا "  من القانوف اؼبصرم بأنو 127القانوف الفرنسي، ككما عرفتو اؼبادة 
 ".رفض اغبضور طوعا ُب اغباؿ 

 .397، ص مرجع سابق عبد اهلل كىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية ، -  2
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم111 ك 110اؼبادتُت  - 3
 .387، ص 2008تدائي، الطبعة األكٔب، دار الثقافة، األردف، بحسن جوخدار، التحقيق اال-  4
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ُب "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية ُب الباب الثا٘ب ربت عنواف 58/1اعبناية اؼبتلبس هبا نص عليو اؼبشرع ُب اؼبادة 
 .1"التحقيقات 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية أف يبنح بعض الضمانات للمتهم ُب اعبناية 58لقد حاكؿ اؼبشرع ُب اؼبادة 
اؼبتلبس هبا، حُت رخص ُب حالة األمر باإلحضار حبضور ؿبامي اؼبتهم، كىو ما يعترب ضمانة ُب مواجهة سلطة 

 .النيابة العامة ُب إصدار األمر باإلحضار كإجراء ماس باغبرية

 :أمر اإليداع - ب

 كىو من أخطر اإلجراءات اؼباسة باغبرية اليت ظبح اؼبشرع للنيابة العامة دبمارستها استثناءا، كقد عرفو ُب 
أمر اإليداع دبؤسسة إعادة الًتبية ىو ذلك االمر باستالـ "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية كاآلٌب 117اؼبادة 

كحبس اؼبتهم، كيرخص ىذا األمر أيضا بالبحث عن اؼبتهم ك نقلو إٔب مؤسسة إعادة الًتبية إذا كاف قد بلغ بو من 
كهبوز لوكيل اعبمهورية إصدار أمر بإيداع اؼبتهم دبؤسسة إعادة الًتبية ضمن الشركط اؼبنصوص عليها ُب ... قبل

 " إذا ما رأل أف مرتكب اعبنحة ٓب يقدـ ضمانات كافية حبضوره مرة أخرل 59اؼبادة 

        من خالؿ النص السابق نالحظ أف اؼبشرع قد قيد سلطة النيابة العامة ُب إصدار أمر اإليداع جبملة من 
 :القيود ربسب للمتهم كضمانات نورىا فيما يلي

 من قانوف اإلجراءات 338 ك 59أف تكوف اعبريبة جنحة متلبسا هبا معاقبا عليها باغببس طبقا للمادتُت  . أ
 .اعبزائية

ال يستطيع اؼبتهم تقدٙب ضمانات كافية للحضور، كنالحظ ىنا أف ىذا الشرط أك القيد عباراتو غَت ؿبددة  . ب
كفضفاضة، األمر الذم يوسع من سلطة النيابة العامة ُب إصدار ىذا األمر اؼباس باغبرية خاصة كأهنا ال تتمتع 

 .باالستقاللية بسبب تبعيتها للسلطة التنفيذية

أف ال يزيد األمر باإليداع ُب اؼبؤسسة العقابية عن شبانية أياـ ابتدءا من تاريخ إيداعو اغببس، ك ما يالحظ  . ج
: على ىذا القيد ىو خلوه من بعض الضمانات اؽبامة اؼبقررة للمتهم ُب اغببس اؼبؤقت الذم هبريو قاضي التحقيق
كضمانة الطعن ُب األمر باإليداع ك كذا استقاللية كحيدة اعبهة اؼبصدرة للمر، كاقتصاره فقط على إحاطة ىذا 

                                                           
 . 103علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
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اإلجراء اػبطَت بضمانيت االستجواب اؼبسبق لإليداع ك حق اؼبتهم ُب حضور ؿباميو االستجواب الذم استحدثو 
 . كىو ما يعترب تعزيزا للحق ُب الدفاع2004 نوفمرب سنة 10 اؼبؤرخ ُب 04/14مؤخرا دبوجب القانوف رقم 

 : االستجواب - ج

ىو مناقشة اؼبتهم تفصيال ُب هتمة موجهة إليو بارتكاب جريبة ك دعوتو للرد على األدلة القائمة ضده، إما 
 .1بتنفيذىا أك بالتسليم هبا

ال ىبتلط استجواب اؼبتهم بسؤالو أك ظباع أقوالو ك إف كاف التقارب بُت ىذه اؼبصطلحات شديد جدا 
لدرجة الًتادؼ اللغوم، فسؤاؿ اؼبتهم أك ظباع أقوالو إجراء من إجراءات االستدالؿ يباح لرجل الضبط القضائي 

مباشرتو، أما االستجواب فهو إجراء ربقيق خالص، كإذا كاف سؤاؿ اؼبتهم يقتصر على إحاطتو علما بالواقعة 
اؼبنسوبة إليو كؾبمل األدلة القائمة ضده كظباع أقوالو بشأهنا بشكل عاـ دكف الدخوؿ معو ُب مناقشات تفصيلية 
حوؿ الواقعة كأدلتها فإف االستجواب ال يقف عند ىذا اغبد، بل يتعداه إٔب دقائق الواقعة كتفاصيلها إٔب مواجهة 

 .2اؼبتهم دبختلف األدلة اليت ًب صبعها

كيأخذ االستجواب طابع اغبوار، ك قد وباصر اؼبتهم بأسئلة من احملقق فيضطر إٔب االعًتاؼ ببعض األمور 
   .3اليت تدعم األدلة القائمة ضده أك تزكد احملقق بأدلة جديدة، كمن ىنا يظهر خطر االستجواب

كىو ىبتلف عن اؼبواجهة اليت يقصد هبا كضع اؼبتهم كجها لوجو أماـ متهم آخر أك شاىد أك أكثر حىت 
 .4يسمع ما يبدكنو من أقواؿ بشأف كاقعة أك كقائع معينة، فيقـو بالرد عليها إما بنفيها أك بتأييدىا

 

 

 

                                                           
 .658ص , مرجع سابق ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، -  1
 .245، القاىرة، ص 1998سعد ضباد صاّب القبائلي، ضمانات حق اؼبتهم ُب الدفاع أماـ القضاء اعبنائي، الطبعة األكٔب، دار النهضة، -  2
 .512، دكف ذكر بلد النشر، ص 1989عوض ؿبمد عوض، قانوف اإلجراءات اعبنائية، اعبزء األكؿ، مؤسسة الثقافة اعبامعية، -  3
. 679ص , مرجع سابق  ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، - 4
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كاالستجواب يعترب بالنسبة للمتهم كسيلة دفاع فهو يساعد على استجالء اغبقيقة، كذلك بإتاحة الفرصة 
 ، أما إذا دعي اؼبتهم 1للمتهم ليفند ما أحاط بو من الشبهات كإثبات براءتو، كبالتإب الوصوؿ إٔب الفاعل اغبقيقي

الستجوابو كٓب وبضر أك كاف ىاربا فال تثريب على احملقق إف ىو تصرؼ ُب التحقيق دكف استجوابو ألنو التزاـ 
 .2دبستحيل

من االتفاقية الدكلية  (أ) 14/3 من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ككذلك اؼبادة 10كلقد حرصت اؼبادة 
بشأف اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية على النص على إبالغ اؼبتهم فورا كبالتفصيل كُب لغة مفهومة لديو بطبيعة كسبب 
التهمة اؼبوجهة إليو، كحبقو ُب ظباع أقوالو إذ أنو ابتداء من اللحظة اليت يوجو فيها االهتاـ إٔب شخص معُت يصبح 

 . 3من حقو أف يقدـ تفسَتات بالنسبة لالهتامات اؼبوجهة إليو، كمن ىنا كانت حاجة اؼبتهم إٔب االستجواب

نظرا ؼبا لالستجواب من خطورة على اؼبتهم، ألنو قد يؤدم إٔب اعًتافو بالتهمة اؼبوجهة إليو، فقد أحاطو 
اؼبشرع ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية بالعديد من الضمانات حرصا على سالمة الدليل اؼبستمد منو كىذه 

 :الضمانات ىي

 :حق المتهم في احترام حريتو الشخصية عند استجوابو -1

حىت يكوف االستجواب صحيحا البد أف يكفل فيو للمتهم حرية كاملة، حىت يصبح ما يقولو عند 
 خالية من أدٗب تأثَت حيث أف الذم يهم احملقق ىو قوؿ اغبق ك الوصوؿ إليو ال 4استجوابو تعبَتا عن إرادة حرة

 .5ؾبرد الكالـ ك التلفظ

كمن كسائل التأثَت على اؼبتهم، قبد أف معظمها يدكر بُت اإلكراه اؼبادم ك اؼبعنوم، فمن بُت ما وبصل بو 
اإلكراه اؼبادم قبد تعنيف اؼبتهم بأفعاؿ مباشرة على جسده تشل حرية اختياره أك إطالة االستجواب كىذا 

األسلوب يلجأ إليو احملقق قاصدا منو ربطيم أعصاب اؼبتهم كىو أسلوب منتقد كونو من كسائل التعذيب اليت 

                                                           
، 2006، اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازم، مبادئ اإلجراءات اعبنائية ُب جرائم الكمبيوتر ك االنًتنت، الطبعة األكٔب، دار الفكر اعبامعي، -  1
 .406ص
 .314ص , مرجع سابق أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، -  2
 .97، ص 2003، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق االبتدائي، الطبعة األكٔب، منشورات عشاس، اعبزائر، مليكة درياد -  3
 .283سعد ضباد القبائلي، مرجع سابق، ص -  4
 .299ؿبمود ؿبمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  5
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تفقد اؼبتهم السيطرة على أعصابو أك التنوٙب اؼبغناطيسي أك التخذير، أما من بُت ما وبصل بو اإلكراه اؼبعنوم قبد 
 .1التهديد ك الوعد

 :حق المتهم في اإلحاطة عليها بالتهمة  -2

من حق اؼبتهم أف وباط علما بالوقائع اؼبنسوبة إليو كاألدلة اؼبقدمة ضده مع ذكر النصوص القانونية احملددة 
لنوع اعبزاء أك العقوبة كما يتعُت إخطاره بكافة األكامر القضائية اؼبتعلقة بالتحقيق حىت يتمكن الدفاع من الطعن 

  ذبدر اؼبالحظة ىنا أف أكامر ككيل اعبمهورية كجهة 2فيها إذا رأل أف شبة مساسا بأحد اغبقوؽ اؼبشركعة للمتهم
 .ربقيق ال تعترب قضائية ك من ٍب ال هبوز الطعن فيها من جهة اؼبتهم

 على 1966كىذا ما أكدتو اؼبادة التاسعة الفقرة الثانية من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية ك السياسية لسنة 
، كما "إبالغ كل من يقبض عليو بأسباب ذلك عند حدكثو، كما هبب إبالغو فورا بأم هتمة توجو إليو " كجوب 

لكل فرد متهم بتهم جنائية اغبق ُب إبالغو فورا ك " ُب نصها على أف  (أ) 14/3أكدت على ذلك اؼبادة 
 .3بالتفصيل ك ُب لغة مفهومة لديو بطبيعة ك سبب التهمة اؼبوجهة إليو

يصدر ككيل اعبمهورية أمرا حببس "...  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 59كذلك ما يتفق مع نص اؼبادة 
 ".اؼبتهم بعد استجوابو عن ىويتو ك عن األفعاؿ اؼبنسوبة إليو 

 : حق المتهم في االستعانة بمحامي -3

اغبق ُب االستعانة دبدافع حق أصيل للمتهم، فهو يبثل الضمانة األساسية ؼبمارسة العدالة، كىو ما نصت 
لكل فرد " على أف  (ب) 14/3، فجاء ُب اؼبادة 1966عليو االتفاقية الدكلية للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية لسنة 

متهم بتهم جنائية اغبق ُب اغبصوؿ على الوقت كالتسهيالت الكافية إلعداد دفاعو كاالتصاؿ دبن ىبتاره من 
 4"احملامُت 

                                                           
 .324ؿبمد ؿبده، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص -  1
، ص 1995،  دار النهضة، القاىرة، -بُت النمط اؼبثإب ك النمط الواقعي-  أضبد، حقوؽ الدفاع ُب مرحلة ما قبل احملاكمةاإللو ىالٕب عبد -  2
25. 
 .302 ك 300الشافعي ؿبمد بشَت، قانوف حقوؽ اإلنساف، مكتبة اعبالء اعبديدة اؼبنصورة، دكف ذكر السنة، ص -  3
 .41نفس اؼبرجع، ص -  4
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إف للمحامي حقا دكر جد ىاـ ُب إجراءات التحقيق، كعند االستجواب بصفة خاصة، فهو دبثابة اؼبراقب 
 .1لكل إجراءات التحقيق الشيء الذم هبنب اؼبتهم الوسائل غَت اؼبشركعة

كما أنو يراعي ك يراقب صبيع الشكليات ك الضمانات اليت تستجوهبا القوانُت ضباية للمتهمُت ك رعاية 
 .2ؽبم

كإٔب جانب ىذا كلو فوجود احملامي مع اؼبتهم يزيد كيقوم معنوياتو كما أف كجوده يزيل عدـ الثقة ُب جهة 
 .3التحقيق اليت كثَتا ما تنتاب اعبمهور

 59 ك58كبالرغم من ىذا كلو فإف دكره يعد سلبيا حبسب أصلو ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية ُب اؼبادة 
ألنو ٓب هبز لو أف ينوب عن اؼبتهم ُب اإلجابة أك أف ينبهو إٔب موضوع الكالـ كالسكوت أك أف يرافع أماـ النيابة 
 .العامة، بل كاألدىى من ذلك أنو حىت إذا أراد أف يوجو أسئلة فال ىبوؿ ىذا اغبق إال إذا أذف لو ككيل اعبمهورية

 : حق المتهم في الصمت -4

للمتهم اغبق ُب أف يصمت كيرفض اإلجابة على األسئلة اؼبوجهة إليو، كقد كرد النص على ىذا اغبق ُب 
ال هبرب أحد على : " توصيات عديدة، منها عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة ؽبيئة األمم اؼبتحدة، اليت نصت على أنو

الشهادة ضد نفسو، ك هبب قبل سؤاؿ أك استجواب كل شخص مقبوض عليو أك ؿببوس أف وباط علما حبقو ُب 
 .4"الصمت 

كعليو فإف من حق اؼبتهم أثناء االستجواب التزاـ الصمت إف شاء عمال دببدأ جوىرم ىاـ يتقيد بو ُب 
إجراءات الدعول اعبنائية أال كىو أف اؼبتهم برمء حىت تثبت إدانتو، أم حىت يثبت عكس ذلك دبقتضى حكم 

 .5قضائي بات

                                                           
 .334ؿبمد ؿبده، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق، مرجع سابق، ص -  1
 .334نفس اؼبرجع، ص -  2
 .468، ص 1973رؤكؼ عبيد، اؼبشكالت العملية اؽبامة ُب اإلجراءات اعبنائية، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، القاىرة، -  3
 .97، ص 2003، مرجع سابق ، مليكة درياد-  4
 .409، ص 1993عبد اغبميد الشواريب، ضمانات اؼبتهم ُب مرحلة التحقيق اعبنائي، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، -  5
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كما حرصت غالبية التشريعات اإلجرائية على النص ُب قوانينها على ىذا اغبق، كمن بينها التشريع 
يتحقق قاضي التحقيق حُت مثوؿ : "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو100اعبزائرم، حيث نصت اؼبادة 

كينبهو بأنو حر ُب عدـ اإلدالء بأم إقرار كينوه عن ذلك التنبيو ُب احملضر ... اؼبتهم لديو ألكؿ مرة من ىويتو، 
كعليو فإف النيابة العامة ينسحب عليها ىذا " فإذا أراد اؼبتهم أف يدٕب بأقواؿ تلقاىا قاضي التحقيق منو على الفور 

النص عند اضطالعها ببعض سلطات قاضي التحقيق أال ك ىو االستجواب األمر الذم يلزمها أيضا باحًتاـ حق 
 .اؼبتهم ُب الصمت

 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند تحريك الدعوى العمومية: المطلب الثاني

إذا كاف اؼببدأ العاـ ىو استئثار النيابة العامة بسلطة اؼبالحقة اعبزائية باعتبارىا صاحبة اغبق ُب توقيع 
العقاب نيابة عن اجملتمع، إال أف ذلك اؼببدأ ٓب يًتؾ على إطالقو، حيث أكرد عليو اؼبشرع بعض االستثناءات 

 .للتلطيف كالتخفيف من حدتو ك حىت ال ذبور النيابة العامة عند إعماؿ ىذه السلطة

كتتمثل ىذه االستثناءات ُب اإلقرار للمضركر باغبق ُب ربريك الدعول العمومية أسوة بالنيابة العامة من 
جهة، كمن جهة أخرل استلـز اؼبشرع ُب بعض اعبرائم كركد شكول كقيد على حرية النيابة العامة ُب ربريك 

 .الدعول العمومية

 :كسنحاكؿ فيما يلي إثراء ما تقدـ ذكره من خالؿ الفرعُت التاليُت

 حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية: الفرع األول

حق اؼبضركر ُب ربريك الدعول العمومية ىو اغبق االحتياطي الذم ىبوؿ لو، فيكوف لو دبقتضاه أف يعطي 
الدعول العمومية الدفعة األكٔب فتتحرؾ هبا، مستخدما ُب ذلك ما يتيحو لو الشارع من الوسائل، كذلك بقصد 

إحداث نوع من التوازف بُت حق اؼبضركر ُب أف يوقع العقاب باعبا٘ب ك حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول 
 .1العمومية كعدـ ربريكها ُب ظل مالئمة اؼبالحقة

                                                           
 .381ؿبمد ؿبمود سعيد، حق اجملٍت عليو ُب ربريك الدعول العمومية، دار الفكر العريب، دكف سنة نشر، دكف بلد نشر، ص -  1
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كاؼبضركر من اعبريبة ُب ىذه اغبالة وبل ؿبل النيابة العامة ُب ربريك الدعول العمومية، كتنتهي مهمتو 
بالنسبة لتلك الدعول عند ىذا اغبد فقط، فال يتجاكزه إٔب مباشرهتا، إذ تصبح سلطة مباشرة تلك الدعول كالسَت 

 .1فيها من اختصاص النيابة العامة كحدىا

كسوؼ نعاِب ىذا الفرع من حيث تناكؿ مربرات زبويل اؼبضركر ىذا اغبق، ٍب ربديد أساس اإلقرار لو هبذا 
 .اغبق ككذا كسائلو القانونية ؼبباشرة ذلك

 مبررات تخويل المضرور الحق في تحريك الدعوى العمومية: أوال

يبكن تقسيم مربرات زبويل اؼبضركر اغبق ُب ربريك الدعول العمومية إٔب نوعُت، أكؽبما تستند إٔب 
 .االعتبارات العملية كالثا٘ب يستند إٔب اعتبارات العدالة

 :المبررات المستندة إلى االعتبارات العملية -1

قيل بأف رفع الدعويُت اؼبدنية كالعمومية أماـ جهة قضائية كاحدة من شأنو أف يؤدم إٔب تالُب احتماؿ 
كجود تعارض بُت األحكاـ، كما أنو يؤدم أيضا إٔب اقتصاد ُب النفقات كادخار للجهد كتوفَت للوقت سواء 

 .2بالنسبة للخصاـ أـ للقضاء

كيرتبط باغبجة السابقة القوؿ بأف نظر الدعويُت اؼبدنية كالعمومية أماـ القضاء اعبنائي من شأنو ربقيق 
السرعة كالفاعلية كنبا من صفات اإلجراءات اعبزائية، إذ يوكل أمر صبع األدلة كربقيقها إٔب متخصصُت يبلكوف 

من كسائل البحث عن اغبقيقة كالكشف عنها ما ال يبلكو اجملٍت عليو أك رجاؿ القضاء اؼبد٘ب، مثل أعماؿ 
 3التفتيش كالقبض كاؼبواجهة

 المبررات المستندة إلى اعتبارات العدالة -2

قيل بأف قواعد العدالة تنشئ للمجٍت عليو حقا ُب أف يقدـ اعبا٘ب إٔب القضاء اعبنائي لكي توقع عليو 
العقوبة، كيعترب اإلقرار للمجٍت عليو باغبق ُب ربريك الدعول العمومية من قبيل زبويلو كسيلة الرقابة على أعماؿ 

النيابة سلطتها ُب تقدير مالئمة اؼبالحقة اليت قد يكوف من نتائجها عدـ ربريك الدعول العمومية ، كىو ما يضر 
                                                           

 .205علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
2
 - joseph granier : « la parti civile au procés pénal », revue de science criminelle 1958, p 6 . 

 .383ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  3
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حبقو ُب إيقاع العقوبة باعبا٘ب كلذلك يعترب اإلقرار لو باغبق ُب ربريك لدعول العمومية عن طريق اإلدعاء باغبق 
اؼبد٘ب أماـ القضاء اعبنائي دبثابة الوسيلة اليت سبكنو من الدفاع عن حقو ىذا إذا تقاعست النيابة العامة عن اؼبطالبة 

 1بو

يقوؿ البعض أف كجود اجملٍت عليو أماـ القضاء اعبنائي لو أنبيتو الكبَتة اليت تتمثل ُب إتاحة دراسة ظركؼ 
ارتكاب اعبريبة للتوصل إٔب توقيع عقوبة عادلة، كأف ال يكوف اجملٍت عليو ُب اعبريبة عنصرا سلبيا خالصا بالنسبة 

الرتكاهبا، كمن ٍب كاف لزاما لضماف عدالة العقوبة اؼبوقعة إحاطة القاضي باؼبعلومات الالزمة عن اجملٍت عليو ليكوف 
 .2إؼبامو بظركؼ اعبريبة كامال

كاعبدير ذكره أف زبويل اؼبضركر حق ربريك الدعول العمومية ينطوم على ـباطرة حبقوؽ األفراد ُب أال 
يوضعوا ُب مواضع االهتاـ إال بناء على دالئل قوية، فرأم اؼبضركر كحده ليس فيو الضماف الكاُب ؽبذه اغبقوؽ، 

فقد يتخذ من يدعي كونو مضركرا ُب اعبريبة من ىذا اغبق كسيلة إلجبار اؼبتهم على أداء معُت أك امتناع فَتضخ 
لو من أجل ذلك نظم اؼبشرع ىذا اغبق للمضركر ك قيده بشركط تعمل النيابة العامة على كفالتها ضباية غبقوؽ 

 .األفراد

 أساس اإلقرار للمضرور بهذا الحق: ثانيا

يرل الفقو ُب شأف ربديد اغبقوؽ اليت قصد الشارع من كراء زبويلو اجملٍت عليو حق ربريك الدعول العمومية 
رأيُت تقليديُت أحدنبا يراىا فبثلة ُب حق اجملٍت عليو ُب أف يوقع باعبا٘ب العقوبة اعبنائية، كاآلخر يراىا فبثلة ُب حق 

، كما يبكننا أف نتبُت إٔب جواز ىذين 3اجملٍت عليو ُب اغبصوؿ على تعويض ما أصابتو بو اعبريبة من العطل كالضرر
 كىذا ما سنتناكلو فيما 4الرأيُت نظرة حديثة ترل أف اؼبصلحة االجتماعية تقتضي االعًتاؼ للمجٍت عليو هبذا اغبق

: يلي

 

                                                           
 .383نفس اؼبرجع، ص -  1

2  - joseph granier, op . cit, p 05. 
 .386ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  3
 .386نفس اؼبرجع، ص -   4
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 :الرأي القائل بالحق في االنتقام .1

يرل جانب من الفقو أف اغبق الذم وبرص الشارع على ضبايتو للمجٍت عليو ككفالتو ىو حقو ُب ضماف 
 ، فيكوف طبقا ؽبذا الرأم سبكُت اجملٍت 1توقيع العقوبة باعبا٘ب كي يثأر لنفسو بطريقة مشركعة كعادلة من اؼبعتدم

عليو من أف يضمن إيقاع العقوبة باعبا٘ب عن طريق اإلقرار لو باغبق ُب ربريك الدعول العمومية أمرا تفرضو العدالة 
اليت أىدرهتا اعبريبة كاليت ال تستقيم ثانية إال بتوقيع العقوبة على اعبا٘ب، فكأف ىذا الرأم هبعل من العدالة أساسا 

ؽبذا اغبق، كهبعل من الرقابة على النيابة العامة ُب مباشرهتا سلطة تقدير مالئمة ربريك الدعول العمومية الغاية 
  .2اؼببتغاة من اإلقرار للمجٍت عليو بو

كقد انتقد البعض اعتبار الرقابة على النيابة العامة كراء اإلقرار للمجٍت عليو حبق ربريك الدعول العمومية، 
دبقولة أف اعتبارىا كذلك كاف يقتضي من اجملٍت عليو أف ينتظر صدكر قرار النيابة العامة ُب شأف ربريك الدعول 

العمومية فال يكوف لو استعماؿ ىذا اغبق حىت هتمل النيابة العامة ربريكها أك ترفض ذلك، على حُت أنو ليس شبة 
 .3ما يبنع اجملٍت عليو من استعماؿ حقو ىذا حىت ك لو كانت النيابة العامة ٓب تعلم بأمر اعبريبة

كقد يكوف الصحيح أف زبويل اجملٍت عليو حق ربريك الدعول العمومية قد قصد بو سبكُت ىذا من مراقبة 
النيابة العامة إذا سهت أك أنبلت ُب كظيفتها، إذ ال يبنع من اعتبار ىذه اؼبراقبة غاية اإلقرار هبذا اغبق أال يلـز 

اجملٍت عليو بانتظار صدكر قرار النيابة العامة ُب شأف ربريك الدعول العمومية فيكوف لو اغبق ُب استعماؿ حقو، 
ألف الرقابة كما قد تكوف الحقة فإهنا قد تكوف سابقة، إذ ما من شك ُب أف إحساس النيابة العامة دبدل ما 

يبلكو اجملٍت عليو من مقدرة على ربريك الدعول العمومية إف ىي تقاعست عن ربريكها قد يكوف دافعا ؽبا على 
. 4ربريك ىذه الدعول

 

 

                                                           
 .103، 102، ص مأموف سالمة ، مرجع سابق-  1
 .118ؿبمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  2
 .387ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  3
 .70، ص 1945, مرجع سابق ؿبمد مصطفى القللي، أصوؿ قانوف ربقيق اعبنايات، -  4
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 :الرأي القائل بالحق في التعويض .2

يرل جانب من الفقو أف اغبق الذم رأل الشارع جدارتو باغبماية عن طريق إقراره للمجٍت عليو حبق ربريك 
 .1الدعول العمومية ىو حق ىذا ُب اغبصوؿ على تعويض عاجل عن الضرر الذم سببتو لو اعبريبة

كيفصل ىذا الرأم كجهة نظره بقولو أف ربريك الدعول العمومية ىو حق اجملتمع، كىو حق تنوب ُب 
استعمالو عن اجملتمع النيابة العامة، كلذلك فاألصل أف  يكوف لفرد من األفراد أف وبرؾ ىذه الدعول، حىت إذا ما 
ادعى إصابتو بضرر تسببت فيو اعبريبة كاف لو أف يطلب من القضاء اعبنائي اغبكم لو بتعويض ىذا الضرر ك فإنو 

إذا ٓب تكن النيابة العامة قد حركت الدعول العمومية اعترب قبوؿ الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي ؿبركا للدعول 
 .2العمومية كمرتبا كجوب الفصل ُب الدعويُت معا

 :الرأي القائل بالمصلحة االجتماعية .3

زبلص كجهة نظر القائلُت هبذا الرأم ُب أنو يتفق كالنظرة اغبديثة لوظيفة العقوبة، فالعقوبة بدأت باعتبارىا 
كسيلة إلرضاء شعور اجملٍت عليو ك رغبتو ُب االنتقاـ، فكانت ىي باؼبقابل للجريبة، تقاس حبسامة ىذه اعبريبة لدل 

اؼبدرسة التقليدية، ٍب جاءت اؼبدرسة الوضعية، فمذىب الدفاع االجتماعي ليجعال للعقوبة كظيفة أساسية ىي 
إصالح اجملـر كإعادة هتذيبو فأصبحت العقوبة تقاس بقدر اجملـر ال بقدر جريبتو، ككاف من شأف ىذا كجود فجوة 

، فاقتضت اؼبصلحة 3من عدـ االقتناع بُت العقوبة كاجملٍت عليو تضع قانوف العقوبات ُب صورة حرجة أماـ اجملتمع
االجتماعية سد ىذه الثغرة بالعمل على أف يتكامل قانوف العقوبات كالقانوف اؼبد٘ب من أجل إرضاء شعور اجملٍت 

عليو باعبزاء اؼبوقع على اعبا٘ب، لذلك كاف متعينا أف يستهدؼ ربقيق اؼبصاّب الشخصية للمجٍت عليو، كما 
يستهدؼ ربقيق مصلحة اجملتمع، فكاف تنظيم الدعول اؼبدنية بالتبعية ُب نطاؽ اإلجراءات اعبنائية متفقا مع 

اؼبصلحة االجتماعية، لذلك أيضا كانت الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي ذات طبيعة ـبتلطة، مدنية كجنائية، 
. 4ككاف استعماؽبا مستهدفا ُب آف كاحد التعويض كالعقاب

 
                                                           

 .70نفس اؼبرجع، ص  -  1
. 388ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  2
 .37ك اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص الدستورية أضبد فتحي سركر، الشرعية -   3
 .60، ص 2000_1999, القاىرة, دار النهضة العربية, الطبعة الثانية,  ُب اإلجراءات اعبنائية فوزية عبد الستار، اإلدعاء اؼبباشر-  4
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 وسائل تحريك الدعوى العمومية من طرؼ المضرور: ثالثا

لقد خولت ـبتلف التشريعات اغبديثة اؼبضركر من اعبريبة حق ربريك الدعول العمومية عن طريق التكليف 
 .اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة

كما عرفت إضافة إٔب ذلك تشريعات أخرل كاعبزائر كفرنسا طريق آخر كىو اإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي 
 .التحقيق، كىو ما ٓب يعرفو التشريع اإلجرائي اعبزائي اؼبصرم

 :التكليف المباشر بالحضور -1

 .نتطرؽ ُب ىذه النقطة إٔب تعريف التكليف اؼبباشر باغبضور مع ربديد نطاقو ككذا آثاره

 :تعريف التكليف المباشر بالحضور - أ

 التكليف اؼبباشر باغبضور ىو أسلوب لتحريك الدعول العمومية، ينطوم على زبويل سلطة ربريك ىذه 
 .1الدعول لغَت النيابة العامة

كعلى ىذا النحو فهو يبثل خرقا ألصل اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعول العمومية، كما يبثل خرقا 
أيضا ؼببدأ أساسي ُب القانوف ىو اختصاص القضاء اؼبد٘ب بالدعول اؼبدنية، كىو مبدأ بديهي يبليو توزيع 

 .2االختصاص بُت القضائُت اؼبد٘ب ك اعبزائي

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، كمنو 531 كاؼبادة 388كقد نصت على ىذا اغبق للمضركر اؼبادة 
 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية 337انتقلت إٔب بعض الدكؿ العربية كمنها اعبزائر حيث نصت عليو اؼبادة 

 .3اعبزائرم

 من قانوف 233 ك232ُب حُت أف اؼبشرع اؼبصرم قد تناكؿ التكليف اؼبباشر أماـ احملكمة ُب اؼبادتُت 
 .4اإلجراءات اعبنائية

                                                           
 .54ؿبمد حنفي ؿبمود، مرجع سابق، ص -  1
 .176ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  2
 .237علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  3
 .106 ص نظم اإلجراءات  اعبنائية ، جالؿ ثركت، -  4
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 :نطاؽ حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور - ب

عمدت التشريعات اؼبختلفة إٔب ربديد نطاؽ التكليف اؼبباشر باغبضور كتقييده جبملة من الشركط 
اؼبوضوعية كالشكلية، كاؽبدؼ من كراء ذلك احملافظة على الصاّب العاـ كاػباص معا، إذ باعتبار أف اإلدعاء اؼبباشر 
استثناء من األصل العاـ فيجب أف وبدد بقيود معينة إذا ٓب تتوافر يتعُت العودة إٔب األصل العاـ ك ىو حرية النيابة 

 .1العامة ُب ربريك الدعول العمومية

I- الشروط الشكلية للتكليف المباشر بالحضور: 

هبب توافر شركط شكلية لقبوؿ التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة كىي شركط أساسية يًتتب على 
 :زبلفها بطالف التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة، كتتمثل ىذه الشركط فيما يلي

 :تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية -1

، إال "الشكول "  مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم قد أغفلت ذكر عبارة 337رغم أف اؼبادة 
أف الواقع العملي كما جرل عليو العرؼ القضائي أثبت أنو ال يبكن للمدعي اؼبد٘ب أف يكلف متهما باغبضور أماـ 

 .2احملكمة ما ٓب يقدـ شكول مكتوبة أماـ ككيل اعبمهورية

كيالحظ أف اإلدعاء اؼبباشر أماـ احملكمة ال يبكن أف يكوف ضد ؾبهوؿ، إذ هبب أف تكوف خصومة ؿبددة 
 .3بأطرافها أماـ احملكمة

كاغبكمة من ربديد اؽبوية للمشتكي منو ىو سبكُت احملكمة من إصدار األمر بالقبض ضد اؼبشتكي منو ُب 
حالة عدـ امتثالو الستدعاء احملكمة، كما يبكن للنيابة العامة تنفيذ اغبكم الذم سيصدر ُب الدعول، كىذا ُب 

 .4حقيقة األمر ُب صاّب اؼبدعي اؼبد٘ب الذم يفيده فيما بعد أماـ القاضي اعبزائي الستيفاء حقو ُب التعويض

 :دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط  -2

                                                           
 .57ؿبمد حنفي ؿبمود، مرجع سابق، ص -  1
 .225علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  2
 .225، ص 2008,مؤسسة البديع ، اعبزائر, الطبعة االكٔب, ضباية حقوؽ ضحية اعبريبة خالؿ الدعول اعبزائية الطيب ظباٌب، -  3
 .225نفس اؼبرجع، ص -  4
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 . مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم337كىو الشرط الذم أدرجتو الفقرة الثالثة من اؼبادة 

ىي ذبنب إعسار اؼبدعي اؼبد٘ب إذا ما قضي " الرسـو القضائية " كاغبكمة من اشًتاط دفع مبلغ الكفالة 
برباءة اؼبتهم كإلزامو بدفع اؼبصاريف ك ىذه اغبكمة تتوافر ُب صبيع صور اإلدعاء اؼبد٘ب، يضاؼ إٔب ذلك أف فرض  

ىذه الرسـو يعترب عبئا ثقيل على اؼبدعي اؼبد٘ب ُب أال يباشر حق اإلدعاء اؼبد٘ب إال إذا كاف معتقدا بأحقيتو ُب 
 .1التعويض، كمن شأف ذلك أف يضيق من نطاؽ إساءة استعماؿ ىذا اغبق

إال أف اؼبشرع اعبزائرم أعفى اؼبدعي اؼبد٘ب من دفع مبلغ الكفالة إذا كاف غَت قادر على تسديدىا كىذا 
 اؼبتعلق دبنح 1971 أكت 05 اؼبؤرخ ُب 71/57 من األمر رقم 14 إٔب 05بسبب قلة موارده كفقا للمواد من 

اؼبساعدة القضائية، كسبنح ىذه األخَتة عن طريق طلب مكتوب يقدمو اؼبدعي اؼبد٘ب إٔب ككيل اعبمهورية لدل 
 .2احملكمة اليت يوجد بدائرهتا موطنو

 :تعيين المدعي المدني موطنا مختارا  -3

 مكرر، على أنو هبب على اؼبدعي اؼبد٘ب أف 337كقد نصت على ىذا الشرط الفقرة الرابعة من اؼبادة 
 .ىبتار لو موطن بدائرة احملكمة اؼبرفوعة أمامها الدعول ما ٓب يكن لو موطنا بدائرهتا، كذلك ربت طائلة البطالف

كاغبكمة من ىذا الشرط ىي ضباية حقوؽ اؼبدعي اؼبد٘ب كذلك بإعالمو ُب اؼبوطن جبميع اإلجراءات الالحقة 
 .اؼبتخذة بعد تكليف اؼبتهم باغبضور أماـ احملكمة

 : تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم -4

يالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم ٓب ينص على من يتؤب تبليغ اؼبتهم باغبضور، إال أنو بالرجوع إٔب القواعد العامة 
كما جرل عليو الواقع العملي فإف تبليغ اؼبتهم يتم عن طريق ؿبضر قضائي الكائن مقره بدائرة اختصاص ؿبل إقامة 
اؼبتهم، كذلك على نفقة اؼبدعي اؼبد٘ب، كىذا بالرغم من أف ىذا األخَت التـز بدفع مبلغ الكفالة مسبقا أماـ ككيل 

                                                           
 .241، ص مرجع سابقفوزية عبد الستار، اإلدعاء اؼبباشر ُب اإلجراءات اعبنائية، -  1
 .226الطيب ظباٌب، مرجع سابق، ص -  2
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اعبمهورية، كىذا يعترب مساسا حبق اؼبدعي اؼبد٘ب ككاف من الواجب أف تتواله النيابة العامة ؼبا ؽبا من كسائل مادية 
 .1كبشرية للقياـ بذلك، عكس اؼبدعي اؼبد٘ب الذم من اؼبمكن أف يكوف معسر اغباؿ

"  إ ج اؼبصرم 128 كبالرجوع إٔب اؼبشرع اؼبصرم قبده أفضل حاؿ من اؼبشرع اعبزائرم بنصو ُب اؼبادة 
األمر حبضور اؼبتهم كاألمر بالقبض عليو ك إحضاره إٔب اؼبتهم دبعرفة أحد احملضرين القضائيُت أك : تعلن األكامر

 .2"أحد رجاؿ السلطة العامة 

II- الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور: 

توافر صفة اؼبضركر ُب اؼبدعي، كأف تكوف اعبريبة : للتكليف اؼبباشر باغبضور شركط موضوعية تتمثل ُب
 :اؼبتضرر منها فبا هبوز فيها التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة نتناكؿ كل منهما فيما يلي

 :توافر صفة المضرور .1

التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ىو حق للمدعي باغبق اؼبد٘ب سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا، 
كىو من أصابو ضرر مؤكد مادم أك أديب مباشر من اعبريبة، فإذا ٓب يكن الضرر الذم غبق بو ناشئا عن اعبريبة 
سقطت ىذه اإلباحة ك اكبسر عنو كصف اؼبضركر من اعبريبة، كأضحت دعواه ُب شقيها اعبنائي كاؼبد٘ب غَت 

 .3مقبولة

كاؼبشرع خوؿ التكليف اؼبباشر باغبضور للمضركر من اعبريبة، كإف ٓب يكن ىو اجملٍت عليو فيها، كإف كاف ُب 
الغالب يتحداف حبيث يكوف اجملٍت عليو ىو اؼبضركر، كلكن إذا اختلفا فاإلدعاء اؼبباشر للمضركر من اعبريبة ك إف 

ٓب يكن ىو اجملٍت عليو فيها، كُب مقابل ذلك فإف اجملٍت عليو ليس لو اإلدعاء اؼبباشر إذا ٓب يكن قد أصابو من 
اعبريبة ضرر، كيعرؼ اجملٍت عليو بأنو صاحب اغبق الذم نالتو اعبريبة باالعتداء، فإذا أصاب الفعل اؼبكوف للجريبة 

. 4شخصا سواه بضرر كاف لو اإلدعاء اؼبباشر

 

                                                           
 .227نفس اؼبرجع، ص -  1
 .135فوزية عبد الستار، اإلدعاء اؼبباشر، مرجع سابق، ص -  2
 .130ص , دكف سنة نشر, دكف بلد نشر , دكف دار نشرأماؿ عبد الرحيم عثماف، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، -  3
 .176ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  4
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III- الجرائم التي يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور: 

ٓب يطلق حق اؼبضركر ُب ربريك الدعول العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور، فلقد حصرتو معظم 
التشريعات اؼبقارنة ُب اعبنح كاؼبخالفات دكف اعبنايات، كحىت اعبنح ك اؼبخالفات ىناؾ البعض منهما استثٌت من 

 :نطاؽ حق اؼبضركر إما لصفة فاعليها أك ؼبكاف ارتكاهبا، كسنتناكؿ ذلك ُب التشريعات اؼبقارنة فيما يلي

 :في التشريعين الفرنسي و المصري . أ

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية للمضركر من اعبريبة ربريك الدعول 338لقد أجاز اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 
 :1العمومية، عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ُب مواد اعبنح ك اؼبخالفات، ما عدا اعبرائم التالية

 .اعبرائم اؼبرتكبة خارج إقليم اعبمهورية الفرنسية -

 .اعبنح كاؼبخالفات اؼبرتكبة من طرؼ األحداث -

 .اعبرائم اؼبرتكبة من طرؼ اؼبوظفُت السامُت ك رجاؿ القضاء ك ضباط الشرطة القضائية -

 .اعبرائم اليت يكوف فيها ربريك الدعول العمومية متوقف على إذف أك طلب -

 .اعبرائم اليت تدخل حوزة قاضي التحقيق ك ًب التصرؼ فيها باألكجو للمتابعة -

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية، أف 233 ك 232أما ُب القانوف اؼبصرم، فإنو يستخلص من نص اؼبادتُت 
اؼبشرع اؼبصرم يتشابو سباما مع اؼبشرع الفرنسي، ُب اعبرائم اليت استبعدىا من نطاؽ التكليف اؼبباشر، مع إضافة 

 .2أف اؼبشرع اؼبصرم استبعد أيضا اعبرائم اليت تدخل اختصاص ؿبكمة أمن الدكلة

 : في التشريع الجزائري . ب

 مكرر من قانوف 337نص اؼبشرع اعبزائرم على التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ُب اؼبادة 
اإلجراءات اعبزائية، كيالحظ أنو ٓب يوسع نطاؽ التكليف اؼبباشر باغبضور ليشمل اعبنح ك اؼبخالفات مع بعض 

، كما فعل اؼبشرعُت الفرنسي كاؼبصرم، بل إنو حصره ُب طبسة جنح نص عليها ُب الفقرة األكٔب من 3االستثناءات

                                                           
 .106جالؿ ثركت، مرجع سابق، ص -  1
 .426، ص  2003منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتكت ، الكتاب األكؿ، , أصوؿ اإلجراءات اعبنائية سليماف عبد اؼبنعم، -   2
 من قانوف 452 ك 175 ك 583 ك 577 ك 576 ك 575 ك 573ك ىي نفس االستثناءات اليت أخذ هبا اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبواد -  3

 .  من قانوف العقوبات164اإلجراءات اعبزائية، ك اؼبادة 
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ترؾ األسرة، عدـ تسليم الطفل، انتهاؾ حرمة اؼبنزؿ، :  مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية كىي337اؼبادة 
 .القذؼ، إصدار شيك دكف رصيد

أما ُب اعبنح األخرل، فإنو حسب نص الفقرة الثانية من اؼبادة اؼبذكورة ال يبكن للمضركر من اعبريبة القياـ 
 .بالتكليف اؼبباشر باغبضور إال بعد اغبصوؿ على ترخيص النيابة العامة

IV- دور النيابة العامة أثناء تحريك الدعوى العمومية بطريق التكليف المباشر بالحضور: 

دبجرد قبوؿ التكليف اؼبباشر باغبضور، تقـو مصاّب النيابة العامة جبدكلة القضية كربديد اعبلسة كتسليم 
 1اؼبدعي اؼبد٘ب نسخة من شكواه مشفوعة خبتم ك توقيع ككيل اعبمهورية، ليقـو بتبليغها للمتهم

كيؤدم اإلدعاء اؼبباشر إٔب ربريك الدعول العمومية ك دخوؽبا حوزة قضاء اغبكم ك التزاـ ىذا القضاء 
بنظرىا كالفصل فيها بناء على إجراء اإلدعاء اؼبباشر ُب حد ذاتو على استقالؿ من طلبات النيابة العامة كبصرؼ 
النظر عنها، دبعٌت أف احملكمة تسمع أقواؿ كطلبات النيابة العامة ك تفصل فيها، ك لكن يكوف ؽبا أف ربكم على 

  .2اؼبتهم بالعقوبة كلو امتنعت النيابة عن إبداء طلباهتا، أك طلبت صراحة براءة اؼبتهم

كيًتتب على التكليف اؼبباشر باغبضور، أف اؼبدعي اؼبد٘ب ليس لو من دكر سول سبثيل نفسو كطرؼ مد٘ب 
يطالب بالتعويض عما أصابو من ضرر ترتب عن اعبريبة فال هبوز لو أف يطلب من احملكمة توقيع عقوبة معينة على 
اؼبتهم، كعند صدكر حكم احملكمة فليس لو سول حق الطعن ُب الشق اؼبد٘ب دكف الشق اعبزائي فال يبلك الطعن 

 .3ُب اغبكم الصادر بالرباءة

كما أف تنازؿ اؼبدعي اؼبد٘ب عن دعواه اؼبدنية اؼبنظورة أماـ احملكمة اعبزائية ال تأثَت لو على الدعول 
العمومية، كرغم ذلك فإنو ُب األحواؿ اليت تكوف فيها اعبريبة من جرائم الشكول، ك يكوف ربريكها بالتكليف 

اؼبباشر باغبضور، فإف ترؾ اؼبدعي اؼبد٘ب لدعواه اؼبدنية يتضمن معٌت التنازؿ عن الشكول، فبا يؤدم إٔب انقضاء 

                                                           
 .248علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
 .542ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  2
 .435سليماف عبد اؼبنعم، الكتاب األكؿ، مرجع سابق، ص -  3
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الدعول العمومية، كيعترب ذلك تطبيقا لقاعدة انقضاء اغبق ُب الشكول بالتنازؿ، ك لكن ينبغي أف يصدر التنازؿ 
 .1فبن لو اغبق ُب تقدٙب الشكول كأف يكوف صروبا ُب داللتو

كإذا كانت الوقائع غَت ثابتة ُب حق اؼبتهم اؼبشتكي منو، يتحمل اؼبدعي اؼبد٘ب نوعُت من اؼبسؤكلية، 
مسؤكلية مدنية يلتـز دبقتضاىا تعويض اؼبتهم عما أصابو من أضرار نتيجة اؼبقاضاة التعسفية، مىت ثبت سوء نيتو 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية كما يتحمل اؼبدعي اؼبد٘ب مسؤكلية جزائية، 434 ك366 ك78طبقا ألحكاـ اؼبواد 
 .2 من قانوف العقوبات300يتابع من خالؽبا بالوشاية الكاذبة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

كتقـو ىذه اعبريبة دبجرد إخبار السلطات اإلدارية أك القضائية بواقعة غَت صحيحة ضد فرد أك أكثر بقصد 
، كما نص عليها قانوف 305اإلضرار أك اإلساءة إليهم، كقد نص عليها قانوف العقوبات اؼبصرم ُب اؼبادة 

 .3733العقوبات الفرنسي ُب اؼبادة 

 : اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقيق -2

لدراسة اإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق كوسيلة ثانية للمضركر يهدؼ هبا إٔب ربريك الدعول العمومية، 
 .نتطرؽ إٔب مفهـو اإلدعاء اؼبد٘ب ٍب لشركطو ك كذا إبراز دكر النيابة العامة فيو

 :مفهوم اإلدعاء المدني . أ

اإلدعاء اؼبد٘ب ىو حق خولو اؼبشرع للمضركر من اعبريبة، بأف يدعي مدنيا أماـ قاضي التحقيق بطلب 
 .4التعويض عما أصابو من الضرر الناتج عن اعبريبة، ك يًتتب على ىذا اإلدعاء ربريك الدعول العمومية تلقائيا

كيالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم ٓب يضع تعريفا لإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق، إمبا اكتفى بالنص عليو ُب 
هبوز لكل شخص يدعي بأنو مضار جبريبة أف يدعي : "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حُت قضت بأنو72اؼبادة 

 ".مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص 

                                                           
 .250علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
 .67، ص 1999مبادئ اإلجراءات اعبزائية ُب التشريع اعبزائرم ، اعبزء الثا٘ب ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر، أضبد شوقي الشلقا٘ب، -  2
 .554ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  3
 .418سليماف عبد اؼبنعم، الكتاب األكؿ، مرجع سابق، ص -  4
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 من خالؽبا اؼبضركر 1كيعد اإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق أىم كسيلة مكن اؼبشرع اعبزائرم كالفرنسي
من اعبريبة بتحريك الدعول العمومية ُب اعبنايات كاعبنح دكف اؼبخالفات على خالؼ التكليف اؼبباشر الذم ال 

 .يسمح بو إال ُب مواد اعبنح

كليس ُب التشريع اؼبصرم اغبإب نص يبيح للمدعي باغبق اؼبد٘ب أف وبرؾ الدعول العمومية أماـ جهة 
التحقيق، سواء كانت ىي النيابة العامة أـ قاضي التحقيق، ك لكن األمر كاف على خالؼ ذلك ُب مرحلة سابقة 

 28 ذبيز ذلك ك قد ألغيت ىذه اؼبادة ُب 1883إذ كانت اؼبادة الثالثة من قانوف ربقيق اعبنايات الصادر سنة 
 2 .1895مايو سنة 

 :شروط اإلدعاء المدني . ب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، يتبُت أف 72 ك اؼبادة 2باستقراء نص الفقرة األكٔب من اؼبادة 
اؼبوضوعية ك الشكلية لإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق ىي نفسها الشركط اليت تناكلناىا ُب التكليف 3الشركط 

 .اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة، ك لذلك كبيل إليها منعا للتكرار

 :دور النيابة العامة في اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقيق . ج

دبجرد استيفاء اإلدعاء اؼبد٘ب لشركطو اؼبوضوعية ك اإلجرائية تكوف الدعول العمومية قد حركت من طرؼ 
اؼبضركر من اعبريبة، كيصبح قاضي التحقيق ـبتصا بإجراء التحقيق فيها، األمر الذم يًتتب عليو دخوؿ النيابة 

العامة كطرؼ أساسي ُب ىذه الدعول ؼبباشرة إجراءاهتا ك السَت فيها أماـ جهات التحقيق، لذلك أكجب اؼبشرع 
على قاضي التحقيق الذم تعرض عليو شكول اؼبدعي اؼبد٘ب، بأف يعرض تلك الشكول على النيابة العامة 

 .4بواسطة أمر إبالغ، الذم يعترب كسيلة اتصاؿ النيابة العامة باإلدعاء اؼبد٘ب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم يتضح أف اؼبشرع قد ألـز قاضي 73/1كبالرجوع إٔب نص اؼبادة 
التحقيق دبجرد أف تعرض عليو شكول اؼبدعي اؼبد٘ب، بأف يعرض تلك الشكول على ككيل اعبمهورية خالؿ أجل 

                                                           
ؼبن غبقو ضرر ُب جناية أك جنحة أف يتقدـ بشكول يدعي فيها باغبق "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي على أنو 85كقد نصت اؼبادة -  1

 .440أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق ك االهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص " اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق 
 .537ؿبمد ؿبمود سعيد، مرجع سابق، ص -  2
.  منو85كىي نفس الشركط اؼبقررة لإلدعاء اؼبد٘ب ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي ُب اؼبادة -  3
. 231 علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 4
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طبسة أياـ اعتبارا من يـو تلقي الشكول، كعلى ككيل اعبمهورية الذم عرضت عليو الشكول، أف يبدم طلباتو 
 .خالؿ طبسة أياـ اعتبارا من يـو التبليغ

كتعود اغبكمة من إلزاـ اؼبشرع قاضي التحقيق بإبالغ ككيل اعبمهورية بشكول اؼبدعي اؼبد٘ب إٔب خاصية 
الطبيعة العامة للدعول العمومية باعتبارىا ملك اجملتمع الذم تنوبو النيابة العامة، ُب كل ما يتعلق بالدعول 

 ك السَت فيها لن تكوف إال  العمومية، كبالتإب فإذا ما بادر اؼبضركر بتحريك ىذه الدعول، فإف سلطة مباشرهتا
 .1النيابة العامة كحدىا، باعتبارىا سلطة اهتاـ تعمل باسم اجملتمع ك غبسابو

كسبارس النيابة العامة سلطتها ُب مباشرة ىذه الدعول عن طريق تقدٙب طلبات حوؿ الشكول اؼبعركضة 
 :2عليها من طرؼ قاضي التحقيق ك يتخذ ككيل اعبمهورية إزاء الشكول اؼبعركضة عليو إحدل اؼبواقف التالية

إما أف يوافق على ما تضمنتو الشكول من كقائع، فيقدـ طلباتو ضد الشخص اؼبشتكي منو، سواء كاف  .1
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم73/2 اؼبادة –معلوما أك ؾبهوال 

ك إما أال يوافق على ما تضمنتو شكول اؼبدعي اؼبد٘ب من كقائع، فيطلب من قاضي التحقيق عدـ إجراء  .2
التحقيق ُب الشكول، مىت كانت الوقائع موضوع الشكول غَت قابلة للمتابعة قانونا أك ال تكتسي طابع 

 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم73/3 اؼبادة 3جزائيا

حالة رفض قاضي : كبالنسبة ألثر طلبات ككيل اعبمهورية على مصَت الشكول فإننا مبيز بُت حالتُت
 .التحقيق االستجابة لطلبات ككيل اعبمهورية كحالة االستجابة ؽبذه الطلبات

 حالة رفض قاضي التحقيق االستجابة لطلبات وكيل الجمهورية: الحالة األولى

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية أنو هبب على قاضي التحقيق ُب 73يتضح من نص الفقرة الرابعة من اؼبادة 
 من 170ىذه اغبالة أف يفصل ُب ىذه الطلبات بقرار مسبب ك لوكيل اعبمهورية طبقا للفقرة األكٔب من اؼبادة 

قانوف اإلجراءات اعبزائية حق استئناؼ ىذا األمر أماـ غرفة االهتاـ اليت قد تلغي أمر قاضي التحقيق، ك ذلك يعٍت 
                                                           

 .236، ص 1990إدكارد غإب الذىيب، اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، -  1
 .91ص ،  2002اعبزء األكؿ ، الطبعة األكٔب، الديواف الوطٍت لالشغاؿ الًتبوية، اعبزائر ،االجتهاد القضائي ُب اؼبواد اعبزائيةجيالٕب بغدادم، -  2
بالنسبة للسباب القانونية اليت يبكن أف يبٍت عليها ككيل اعبمهورية طلباتو بعدـ إجراء التحقيق ُب الشكول، فإهنا تتمثل ُب اؼبوانع القانونية إلقامة -  3

اء الصفة نتفالدعول العمومية، ك اليت قد تكوف ناشئة عن حاالت انقضاء الدعول العمومية لسبب من األسباب، كما قد تكوف موانع ناشئة عن ا
 .116اإلجرامية للفعل، كأف تكوف الواقعة ذات طابع مد٘ب، ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص 
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رفض التحقيق ُب الشكول تأييدا لطلبات ككيل اعبمهورية ك قد تؤيد غرفة االهتاـ أمر قاضي التحقيق طبقا 
 .1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية192ألحكاـ الفقرتُت الثانية كالثالثة من اؼبادة 

 استجابة قاضي التحقيق لطلبات وكيل الجمهورية: الحالة الثانية

فإذا ما استجاب قاضي التحقيق لطلبات ككيل اعبمهورية الرامية إٔب عدـ إجراء ربقيق ُب شكول اؼبدعي 
اؼبد٘ب، فإنو هبب على قاضي التحقيق ُب ىذه اغبالة إصدار أمر بعدـ إجراء التحقيق ك للمدعي اؼبد٘ب حق 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ك 173استئناؼ ىذا األمر أماـ غرفة االهتاـ طبقا ألحكاـ الفقرة األكٔب من اؼبادة 
 2لغرفة االهتاـ أف تؤيد أمر قاضي التحقيق أك تلغيو ك تأمر دبواصلة التحقيق ُب الشكول

 الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثاني

فبثلة ُب - معلـو أنو إذا كقعت جريبة ما نشأ عنها حق للدكلة ُب معاقبة مرتكبها،  معلـو أيضا أف للدكلة 
 أف تقرر ما إذا كاف من اؼبالئم اقتضاء حقها ُب العقاب من عدمو كأصل عاـ، إال أف ىذا األصل –النيابة العامة 

كترد ىذه اغباالت . يرد عليو بعض االستثناءات اليت يتوقف فيها اقتضاء الدكلة غبقها ُب العقاب على إرادة غَتىا
الشكول ك الطلب ك اإلذف، ك ىبرج من ؾباؿ دراستنا الطلب : االستثنائية ُب التشريعات اؼبقارنة إٔب ثالث ىي

 .3كاإلذف ليبقى لنا تناكؿ الشكول

كهبذا اؼبعٌت تعترب الشكول أحد القيود اإلجرائية اليت ترد على حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول العامة، 
كيبكن تعريفها بأهنا اإلجراء الذم يباشره اجملٍت عليو أك ككيلو اػباص كيطلب فيو ربريك الدعول العمومية ُب 

جرائم معينة حددىا القانوف على سبيل اغبصر إلثبات اؼبسؤكلية اعبنائية كتوقيع العقوبة على شخص آخر ىو 
 كسنحاكؿ فيما يلي حبث موضوع الشكول كقيد على حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول 4اؼبشكو ُب حقو

العمومية من حيث إبراز أثرىا ُب ضباية حقوؽ اؼبضركر ٍب نبُت اعبرائم اؼبقيدة بالشكول ك أخَتا كبدد آثارىا على 
 .سلطة النيابة العامة ُب االهتاـ على أف نرجئ اغبديث عن التنازؿ عن الشكول للفصل الثا٘ب

                                                           
 .234علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
 .235 ص  مرجع سابق، ،علي مشالؿ-  2
 .11، القاىرة، ص 11، ص 2003أضبد عبد اللطيف الفقي، النيابة العامة ك حقوؽ ضحايا اعبريبة، الطبعة األكٔب، دار الفجر، -  3
 .253، ص 2010علي ؿبمد اؼببيضُت، الصلح اعبنائي ك أثره ُب الدعول العامة، الطبعة األكٔب، دار الثقافة، األردف، -  4
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 :أثر الشكوى في حماية حقوؽ المضرور: أوال

 :تبدك أنبية الشكول اليت توفر للمضركر ضباية من حيث أف

أساس الشكول كقيد يرد على حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول ىو اؼبصلحة العامة، إذ أف ىذه  -1
اؼبصلحة ال تقتضي العقاب على اعبرائم ُب كل األحواؿ، فقد يرل اؼبشرع تقديرا منو التصاؿ بعض اعبرائم بأحواؿ 
ذاتية للمضركر، إف حسن السياسة اعبنائية تقتضي إعطاء اؼبضركر حق تقدير دكاعي إقامة الدعول العامة الناشئة 

عن ىذه اعبرائم أك عدـ إقامتها حسب ما تقتضيو مصاغبو اػباصة باعتباره أقدر من النيابة العامة ُب تقدير 
االعتبارات اليت تربر اقتضاء حق الدكلة ُب العقاب أك عدـ اقتضائو، كإف ُب إصرار الدكلة على عقاب اعبا٘ب رغم 

عدـ رغبة اؼبضركر قد ال وبقق الفائدة اؼبرجوة، فليس ىناؾ ما يبنع اؼبضركر من النكوؿ عن مساعدة الدكلة ُب 
 .1إثبات اعبريبة ضد اؼبتهم تقديرا ؼبا بينو كبُت األخَت من صالت

أضف إٔب ذلك فقد يتعذر ُب بعض اعبرائم إماطة اللثاـ عن اجملـر ك اكتشاؼ اعبريبة دكف مساعدة كتدخل  -2
الضحية، ك بعبارة أخرل فإف اػبصومة اعبنائية غالبا ما تتنازع بداخلها مصلحة اؼبتهم مع مصلحة سلطة االهتاـ أك 
النيابة العامة، ك قد تتنازع إحدانبا مع اؼبصلحة العامة اليت تتم صيانتها من خالؿ كشف اغبقيقة كربقيق العدالة، 

ك من ىنا كاف ىدؼ قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية ىو إحداث التوازف كالتوائم بُت ىذه اؼبصاّب، كذلك من 
خالؿ ضماف التناسب بُت الفائدة اليت تعود على اؼبصلحة احملمية أيا كاف نوعها كالضرر الذم يعود على اؼبصلحة 

اؼبتنازعة معها، كىذا أمر من شأنو أف يثَت قضية التناسب بُت الوسائل كاألىداؼ اؼبتوخاة منها، ك ىو تناسب 
 .2هبب أف يتسم بالعالقة اؼبنطقية

إف معاعبة اؼبخالفات بُت األفراد بعيدا عن اإلجراءات التقليدية للدعول أمر من شأنو أف يؤدم إٔب تقوية  -3
 3الركابط االجتماعية ك األسرية بينهم كىذه من أىم األمور اليت يسعى اجملتمع لتحقيقها ك ترسيخها

أف الشكول زبفف من حدة إطالؽ سلطة النيابة العامة ُب ربريك الدعول العمومية، فاؼبشرع عندما أناط  -4
باؼبضركر مهمة تقدير دكاعي ربريك الدعول العامة عن بعض اعبرائم أك عدـ إقامتها، حبيث تصبح إرادتو ُب ىذا 
الشأف قيدا على حرية النيابة ُب التحريك التلقائي للدعول العامة كيكوف ؽبذه اإلرادة أيضا قيمة ُب إهناء الدعول 

بعد إقامتها، إمبا قصد بذلك التخفيف من حدة إطالؽ سلطة النيابة العامة ُب ربريك الدعول، كذلك بعد أف 
                                                           

 .253علي ؿبمد اؼببيضُت، مرجع سابق، ص -  1
 .261أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص -  2
 .273، ص 1979إدريس سر اػبتم عثماف، النظرية العامة للصلح ُب القانوف اعبنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، القاىرة، -  3
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ارتأل أف ُب إطالؽ ىذه السلطة دكف قيد ُب بعض اغباالت مفسدة ُب فبارسة االختصاص كمساس بالعدالة 
 .1اعبنائية

 نطاؽ جرائم الشكوى: ثانيا

إذا كانت للشكول ىذه األنبية ُب ربقيق اؼبضركر، فإهنا قد كجدت صداىا ُب جرائم متعددة تتفاكت 
جريبة الزنا، جريبة ترؾ األسرة ك ىجر الزكجة، جريبة امتناع تسليم الولد : ضيقا كاتساعا من تشريع آلخر كمنها

، كىي 2احملضوف، جريبة االمتناع عن دفع النفقة كجريبة خطف أك إبعاد قاصرة كجريبة اؼبخاذنة اؼبفضوحة أك العلنية
حاالت كما ىو كاضح ذبد تربيرىا ُب اؼبصاّب األسرية للمضركر كمن ٍب تعلو مصلحتو ُب تقدير مالئمة ربريك 

الدعول أكثر من مصلحة اجملتمع، كنشَت إٔب أف ىذه اغباالت منصوص عليها ُب كل من التشريع اعبزائرم 
كاؼبصرم ك الفرنسي ما عدا اعبريبة األخَتة كىي اؼبخاذنة اؼبفضوحة نص عليها اؼبشرع الفرنسي دكف غَته، كما 

توجد فئة أخرل متعلقة باؼبصاّب اؼبالية للمجٍت عليو كتتمثل ُب السرقة بُت األصوؿ كالفركع كاألزكاج كالسرقة بُت 
األقارب كاغبواشي كاألصهار كجرائم النصب كخيانة األمانة كإخفاء اؼبسركقات، كىي اعبرائم اليت نص عليها 

إال أف اؼبشرع الفرنسي فإنو ٓب يشًتط القيد فيها لتحريك الدعول العمومية، أما اؼبشرع اؼبصرم ٓب . اؼبشرع اعبزائرم
يشرط ىو اآلخر القيد ُب اعبريبة األكٔب، بينما اشًتط ُب اعبريبة األخَتة أف يكوف اجملٍت عليو ُب ىذه اعبرائم أصال 

 .3أك فرعا أك زكجا للجا٘ب كشرط لتقييد حرية النيابة العامة ُب ربريكها

باإلضافة إٔب فئة ثالثة متعلقة بالشرؼ كاالعتبار كىي جريبة القذؼ كالسب كالشتم، كإىانة موظف أك 
 .4شخص ذا صفة نيابية

كٓب يشًتط اؼبشرع اعبزائرم ُب ىذه اعبرائم اليت سبس بالشرؼ كاالعتبار تقدٙب شكول اؼبضركر لتحريك 
 من قانوف العقوبات من أف صفح 299/2 ك 298/2الدعول العمومية بشأهنا، رغم ما نص عليو ُب اؼبادتُت 

 .5الضحية ُب جريبة القذؼ ك السب يضع حدا للمتابعة اعبنائية

                                                           
 .255علي ؿبمد اؼببيضُت، مرجع سابق، ص -  1
 .381، ص 1995راجع كل من عبد الرؤكؼ مهدم، شرح القواعد العامة لإلجراءات اعبنائية،اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية، القاىرة، -   2
 .64، ص 1999عوض ؿبمد عوض، اؼببادئ العامة ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، -  3
 .380عبد الرؤكؼ مهدم، مرجع سابق، ص -  4
 .132علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 5
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 دور النيابة العامة قبل وبعد تقديم الشكوى: ثالثا

مىت قدمت الشكول إٔب النيابة العامة فإهنا تتحلل من القيد الذم يرد على حريتها ُب ربريك الدعول 
ك وبسن بنا أف . 1أما قبل تقدٙب الشكول فإف النيابة العامة تكوف فبنوعة من مباشرة بعض اإلجراءات. العمومية

 :نبُت موقف النيابة العامة قبل تقدٙب الشكول كبعدىا فيما يلي

 :دور النيابة العامة قبل تقديم الشكوى .1

يًتتب على النيابة العامة قبل تقدٙب الشكول عدـ ازباذ أم إجراء طاؼبا ٓب تصدر شكول من اجملٍت عليو، ك 
بالتإب فإف سلطة النيابة العامة ُب االهتاـ تكوف معطلة، فال هبوز ؽبا رفع الدعول إٔب القضاء كال هبوز ازباذ إجراء 
من إجراءات التحقيق فيها دبعرفة النيابة العامة، ككل ما يقع من ىذا القبيل باطل قانونا كال أثر لو كال يصحح ىذا 

البطالف كال يزيل آثاره حصوؿ الشكول بعد ذلك ألنو بطالف مطلق، ك هبب على النيابة العامة ُب ىذه اغبالة 
إعادة اإلجراءات من جديد كإذا رفعت الدعول على اؼبتهم دكف حصوؿ شكول، كجب على احملكمة أف ربكم 

 .2بعدـ قبوؽبا

كاػبطاب ىنا موجو إٔب النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الوالية فيما يتعلق بالدعول اعبنائية، كال 
ينصرؼ إٔب غَتىا من جهات االستدالؿ اليت يصح ؽبا ازباذ إجراءاتو دكف توقف على صدكر شكول فبكن 

 .3يبلكها قانونا، فإجراءات االستدالؿ أيا كاف من يباشرىا ال تبدأ فيها الدعول ك ال يرد عليها قيد اؼبشرع

كاستثناءا من القاعدة السابقة هبوز أحيانا ك بشركط خاصة رفع القيد الذم يغل يد النيابة العامة، كربريك 
 :الدعول العمومية دكف انتظار تقدٙب شكول ك ُب اغباالت التالية

 

 

 

                                                           
 .33أضبد عبد اللطيف القفي، النيابة العامة ك حقوؽ ضحايا اعبريبة، مرجع سابق، ص -  1
 .121ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  2
 .85 ص ,مرجع سابق أماؿ عبد الرحيم عثماف، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية،-  3
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 :حالة التعدد المعنوي - أ

كىي أف يرتكب اؼبتهم فعال كاحدا تقـو بو جريبتاف إحدانبا يعلق القانوف الدعول الناشئة عنها على 
الشكول كاألخرل ال ترهتن الدعول الناشئة عنها بشكول، كمثاؿ ذلك فعل الزنا الذم ارتكب ُب عالنية إذ تقـو 

 .1بو جريبتا الزنا كالفعل الفاضح العلٍت، ك ذلك ىو التعدد اؼبعنوم

فإذا كاف أحد الوصفُت اؼبنطبقُت على الفعل يدخل ضمن اعبرائم اليت تستلـز شكول اجملٍت عليو لتحريك 
الدعول العمومية فيها خالفا للوصف اآلخر الذم ال يستلزمها، فالعربة بالوصف األشد، دبعٌت أنو ال يبكن للنيابة 

العامة ُب ىذه اغبالة ربريك الدعول العمومية عن الوصف األشد كالوصف األخف، إال إذا تقدـ اؼبضركر 
بشكواه، باعتبار أف جريبة الزنا ىي ذات الوصف األشد، كتبقى سلطة النيابة العامة مقيدة كال يبكنها ربريك 

 .2الدعول العمومية عن أم من الوصفُت، إال إذا تقدـ الزكج اؼبضركر من اعبريبة بشكواه كىذا ما أصبع عليو الفقو

كإذا ما سقط اغبق ُب تقدٙب الشكول عن اعبريبة ذات الوصف األشد فالنيابة العامة كامل اغبق ُب ربريك 
الدعول العمومية عن اعبريبة ذات الوصف األخف، أما إذا كانت اعبريبة ذات الوصف األشد من غَت اعبرائم 

اؼبقيدة بشكول اؼبضركر فإف النيابة العامة يبكنها ُب ىذه اغبالة ربريك الدعول العمومية بالنسبة ؽبذه اعبريبة األشد 
دكف االعتداد باعبريبة ذات الوصف األخف اليت تستلـز شكول اؼبضركر، ك ىذا ما أصبع عليو الفقو ك القضاء 

 .3اؼبصرم

 :حالة التعدد المادي - ب

نكوف أماـ التعدد اؼبادم، ُب حالة ارتكاب اؼبتهم عددا من األفعاؿ اؼبتميزة فيما بينها، كيكوف إحداىا 
جريبة يعلق اؼبشرع ربريك الدعول العمومية عنها بشكول، كللتعدد اؼبادم صورتاف تعدد مادم غَت مرتبط كقابل 

 .4للتجزئة كتعدد مادم مرتبط ك ال يقبل التجزئة

 

                                                           
 .122ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  1
 .122، ص نفس اؼبرجع-  2
 .45، ص 1994إبراىيم حامد طنطاكم، قيود حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول العمومية، اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية، القاىرة، -  3
 .145علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  4
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I- تعدد مادي غير مرتبط و قابل للتجزئة 

كمن يسب شخصا ٍب يضربو، فإف ؾباؿ كل من اعبريبتُت مستقل عن اآلخر، كؽبذا فإف النيابة العامة 
 كدكف – الضرب ُب اؼبثاؿ السابق –تكوف حرة ُب ربريك الدعول اعبنائية ُب اعبريبة اليت ال تتقيد فيها بالشكول 

 .1انتظار لتقدٙب الشكول ُب اعبريبة األخرل السب 

II- تعدد مادي مرتبط و غير قابل للتجزئة: 

كمن يز٘ب بامرأة ٍب يقتلها ليفر من عقوبة الزنا، كمن يز٘ب مع االعتياد على فبارسة الدعارة، األصل أف 
القانوف ال يعتد إال باعبريبة ذات العقوبة األشد، فهي كحدىا اليت يعاقب عليها اعبا٘ب، أما اعبريبة ذات العقوبة 

األخف فإهنا تذكب بقوة االرتباط القانو٘ب مع اعبريبة ذات العقوبة األشد، على أف مناط ىذا االرتباط أف تكوف 
اعبرائم اؼبرتبطة قائمة، فإذا حكم بالرباءة عن إحدل اعبريبتُت، فإف ىذا ال يؤثر ُب معاقبة اعبا٘ب عن اعبريبة 

 .2األخرل

 :دور النيابة العامة بعد تقديم الشكوى .2

مىت قدـ اؼبضركر الشكول، عادت إٔب النيابة العامة سلطتها ُب االهتاـ كاملة، فتصبح حرة ُب التصرؼ ُب 
، كالشكول ليست من 3الدعول أك السَت فيها فلها رفع الدعول إٔب احملكمة أك إٔب قاضي التحقيق أك حفظها

إجراءات االهتاـ، فالنيابة العامة ليست مقيدة دبن قدمت الشكول ضده كال بالواقعة كما كردت ُب الشكول كال 
.  4تتقيد النيابة العامة بالوصف القانو٘ب الذم يسبغو اجملٍت عليو للواقعة ؿبل الشكول

                                                           
 .681ص مرجع سابق ، أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، -  1
 .681ص نفس اؼبرجع، -  2
 .87اف، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص ـأماؿ عبد الرحيم عث-  3
 .130ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص -  4
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: الفصل الثاني
 دور النيابة العامة عند التحول عن الدعوى العمومية

    لقد انتهى التطور التارىبي لإلجراءات اعبزائية إٔب انفراد النيابة العامة بتحريك ك مباشرة الدعول اعبزائية 
الناشئة عن اعبريبة ،مصادرة بذلك صبيع صور العدالة اعبزائية اػباصة ، كحق األفراد ُب السيطرة على مصَت النزاع 
بينهم، كقد بدا اعتناؽ الدكلة ؽبذه السياسة مبالغا فيو بالنسبة لبعض اعبرائم اليت تتضاءؿ فيها أنبية تدخل الدكلة 

كتضاعفت أعداد اؼبطالبة القضائية للحقوؽ، األمر الذم  ؼبواجهتها، حيث تعاظمت ىذه اعبرائم بصفة ملحوظة،
بات معو البحث عن آليات جديدة لتنظيم السلوؾ ُب اجملتمع أمرا بالغ األنبية استجابة ؼبثل ىذه الضركرات 

العملية، كبالفعل بدأت السياسة اعبنائية منذ منتصف القرف اؼباضي بالبحث عن أدكار جديدة للنيابة العامة ٓب 
تكن لتعرفها من قبل إٔب جانب توليها أمر اؼبالحقة اعبزائية، حيث أصبحت اليـو سبارس صالحيات جديدة 

كمن شأف ىذا التحديث أف وبقق غبقوؽ . تتمثل ُب التحوؿ عن الدعول اعبزائية كذلك بإتباع احدل بدائلها
.  اإلنساف  فاعلية أكثر من خالؿ قياـ النيابة العامة دبسؤكليات متجددة ذباه اؼبشكلة اإلجرامية 

     كزبتلف ىذه البدائل اؼبتاحة أماـ النيابة العامة للتحوؿ عن الدعول اعبزائية من بلد إٔب آخر ،فهناؾ 
كىناؾ من عرؼ أنظمة أكثر تطورا كفاعلية ُب  من اعتمد االمر باغبفظ كالصلح اعبنائي بُت األفراد كالتصاّب،

.   ضباية حقوؽ اإلنساف على غرار الوساطة اعبنائية ك التسوية اعبنائية
:        كسنحاكؿ ُب ما يلي إثراء ذلك من خالؿ اؼبباحث التالية

. دور النيابة العامة عند إصدار قرار الحفظ: المبحث األول
. دور النيابة العامة في الصلح الجنائي: المبحث الثاني
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 دور النيابة العامة عند إصدار قرار الحفظ : المبحث األول
يعترب األمر حبفظ الدعول، من البدائل التقليدية للتحوؿ عن الدعول اعبنائية، كالذم خولتو التشريعات 

. اؼبقارنة للنيابة العامة، اعًتاضا على القاعدة اليت تلـز النيابة العامة بتحريك الدعول اعبنائية ُب صبيع األحواؿ
على أساس أف الضرر االجتماعي قد يكوف ضعيفا كاؽبدؼ من الدعول اعبنائية قد يكوف عدٙب األنبية، 

كغَتىا من االعتبارات ، األمر الذم ... كردبا يكوف اعبا٘ب قد ارتكب جريبتو ربت تأثَت دكافع جديرة باالعتبار،
يًتتب عليو أف تؤدم إقامة الدعول اعبنائية أب مساكئ أكثر فبا ذبنيو من مزايا تعود على النظاـ العاـ ، باإلضافة 
إٔب ربميل الدكلة نفقات باىظة بسبب ازدياد عدد القضايا كعدد احملكـو عليهم ، كل ذلك ساىم ُب ظهور ما 

يسمى دببدأ اؼبالئمة كالذم دبوجبو يغلق ملف الدعول بقرار اغبفظ رغم توافر شركط ربريكها أماـ احملكمة 
اعبنائية، كىو ما يعطي النيابة العامة حرية كسلطة تقديرية ُب إقامة الدعول اعبنائية ، كإف كاف من شأف ذلك أف 

.    يصب مباشرة ُب صاّب اؼبتهم، إال أف للمضركر أيضا الذم أضَت هبذا القرار أف يتظلم منو إما إداريا أك قضائيا
: كىذا ما سنحاكؿ تفصيلو كإثرائو من خالؿ اؼبطالب التالية 

ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند إصدار قرار الحفظ  : المطلب األول
ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور بعد إصدار قرار الحفظ  : المطلب الثاني
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  ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند إصدار قرار الحفظ: المطلب األول
    يعترب األمر باغبفظ من اآلليات التقليدية للتحوؿ عن الدعول اعبزائية ، كاليت أناط هبا اؼبشرع النيابة 

العامة ، كأحد صور التصرؼ ُب االهتاـ ، كسنتناكؿ فيما يلي حبث ىذا اؼبوضوع من حيث تعريف األمر باغبفظ 
. ٍب تبياف حقوؽ اؼبضركر أماـ النيابة العامة عند إصدار األمر باغبفظ 

تعريف األمر بالحفظ  : الفرع األول
 كىذا يعٍت أف الدعول ال تتوفر – بوصفها سلطة اهتاـ –حفظ الدعول ىو قرار يصدر من النيابة العامة 

 1.ؽبا اؼبقومات القانونية أك الفعلية اليت ربمل النيابة على السَت فيها
كىناؾ من عرفو بأنو قرار بعدـ اؼبتابعة اعبنائية لالعتبارات اليت تقدرىا النيابة العامة، يصدر منها بصفتها 

سلطة اهتاـ، ك ىو ال يكسب حقا ك ال وبوز حجية ك هبوز العدكؿ عنو من ذات ككيل اعبمهورية الذم أصدره، 
 2أك بناءا على أمر الرؤساء 

كمن ىذه التعاريف يظهر أف اغبفظ قرار يصدر ُب الدعول من النيابة العامة بعد مرحلة صبع 
 فهو إذف عمل قانو٘ب اجرائي يعرب عن إرادة النيابة العامة بصدد الدعوة، دبا يفيد « قرار»االستدالالت، ك ألنو 

  .3 أهنا ال تنوم أف تفتح ربقيقا أك ترفع الدعول أماـ القضاء
كمن ناحية أخرم يظهر من التعريف أيضا أف ىذا القرار ال يشًتط أف يستند إٔب سبب معُت، كإمبا يستند 

 .ُب النهاية إب حسن تقدير النيابة العامة لعناصر الدعول اليت بُت يديها
كمهما تعددت التعاريف حوؿ قرار اغبفظ، فاف اؼبقصود بو ُب نطاؽ حبثنا ىو أنو آلية زبتص النيابة العامة 
هبا للتحوؿ عن أعماؿ سلطتها ُب ربريك الدعول العمومية ضباية غبق اؼبتهم ُب كل من قرينة الرباءة كالسرعة ُب 

اإلجراءات اعبزائية،  فهو إذا إهناء إلجراءات االهتاـ ُب فًتة كجيزة حىت ال يظل اؼبتهم حبيس االهتاـ، كما قد 
. يشكلو التطويل ُب اإلجراءات من أضرار مادية ك نفسية يبكن أف تلحق بو 

    كذبدر اإلشارة إٔب أف التشريعات اؼبقارنة ٓب تعرؼ قرار اغبفظ، بل اكتفت بالنص عليو بصورة صروبة 

 من قانوف اإلجراءات 36/5فقط ك دكف أف توضح أسبابو، حيث قبد اؼبشرع اعبزائرم نص علي ذلك ُب اؼبادة 

                                                           
 .216ص . مرجع سابق, نظم اإلجراءات اعبنائية  . جالؿ ثركت -  1

2  -Rassat Michelle laure le ministère publique entre son passe et son avenir 

thése.paris.1967.p233       
 220ص .2010.االسكندرية .منشأة اؼبعارؼ . السلطة التقديرية ك ضمانات اؼبتهم ُب اإلجراءات اعبنائية .ؿبمود نصر  -3
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ك ىبطر اعبهات القضائية اؼبختصة بالتحقيق أك احملاكمة للنظر فيها، أك يأمر حبفظها بقرار :"... اعبزائية بأنو 
 1".يكوف قابال دائما للمراجعة 

حقوؽ المضرور أمام النيابة العامة عند إصدار األمر بالحفظ : الفرع الثاني
    إذا كاف قرار اغبفظ الصادر من النيابة العامة يتماشى ك حقوؽ اؼبتهم، فإنو علي النيابة العامة ُب اؼبقابل 
، عن  أف تعمل علي ضباية حقوؽ اؼبضركر الذم قد يضار هبذا القرار بإحداث نوع من التوازف بُت حقوؽ اػبصـو
طريق إتباع بعض الشكليات عند إصدار ىذا األمر من شأهنا أف تسمح للمضركر من النعى على ىذا القرار أماـ 

كىو ما سنتناكلو ُب اؼبطلب الثا٘ب  - جهة أعلى 
 الحق في تسبيب األمر بالحفظ  : أوال

    ٓب تشًتط التشريعات ُب كل من مصر ك فرنسا ك اعبزائر من ظاىر النصوص السابقة إلزاـ النيابة العامة 
بتضمُت قرار اغبفظ السبب الذم استندت إليو إلصداره، كلعل السبب ُب ذلك أف األمر باغبفظ ىو قرار إدارم 

يبثل التصرؼ ُب االستدالالت علي عكس األمر باألكجو للمتابعة الصادر من قبل قاضي التحقيق كالذم يبثل 
تصرفا ُب التهمة بعد التحقيق االبتدائي، كعلي ذلك فأمر اغبفظ ال يقبل الطعن فيو باالستئناؼ أك أم طريق 

 2قضائي آخر كإف كاف هبوز التظلم منو 
    كأنو، كإف كانت التشريعات اؼبختلفة ٓب تشًتط تسبيب األمر باغبفظ إال أنو ال ىبلو من فائدة، كذلك 

حىت يبكن للمضركر التعقيب عليو عند تظلمو للجهة الرئاسية للعضو مصدر القرار، أك يضمنها دعواه اؼبباشرة 
 3 ضد اؼبتهم خبصوص الواقعة ؿبل اغبفظ

كتسبيب أمر اغبفظ ُب فرنسا عمليا غَت كارد، ذلك أف األمر اؼبذكور لو سبب معُت يستند إليو ،كلكن ال 
 ك نبا يفيداف اغبفظ دكف (S.S)أك  (C.I)يشًتط تسبيبو، فوكيل اعبمهورية يؤشر على اؼبلف احملفوظ بعالميت 

. 4إعداد مذكرة بذلك، أيا كاف سبب اغبفظ
 

                                                           
إذا رأت النيابة العامة أف ال ؿبل للسَت ُب الدعوة تأمر حبفظ : "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم حيث نصت علي أنو 61ك تقابلها اؼبادة _  1

يتلقي رئيس النيابة العامة البالغات ك الشكاكم ك يقرر : " من قانوف اإلجراءات اعبزائية كالتإب40/1ك نص اؼبشركع الفرنسي عليو باؼبادة " . األكراؽ 
" ما يتخذه بشأهنا

 578, 418ص .2008.القاىرة . دار الكتاب اغبديث . سلطات التحقيق ك االهتاـ ُب القانوف اعبنائي .أشرؼ رمضاف عبد اغبميد 
 .128ص .مرجع سابق .شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية . ؿبمود قبيب حسٍت -  2
 .129ص .مرجع سابق .عبد الفتاح بيومي حجازم -  3

4 -  (G) levasseur et (G) stefani (b) bouloc.op .cit. p545 
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أما بالنسبة لتسبيب األمر باغبفظ ُب اعبزائر فهو معموؿ بو عمليا ، إذ أف ك كيل اعبمهورية ملـز دبوجب 
.  تعليمة داخلية تسبيب األمر اؼبذكور، حيث يؤشر على اؼبلف احملفوظ باغبفظ مع شرط ذكر السبب

كدبا أف التشريعات أيضا ٓب توضح ما ىي األسباب اليت يبكن أف يؤسس عليها قرار اغبفظ، تاركة األمر 
: لسلطة اؼبالئمة اليت تتمتع هبا النيابة العامة، فإف الفقو تؤب األمر ك يبكن تقييم أسباب اغبفظ حسبهم إٕب نوعُت

. األكٔب ك ىي أسباب قانونية كالثانية كىي أسباب موضوعية 

I- األسباب القانونية  :
    األسباب القانونية لقرار اغبفظ ىي عقبات القانونية ال تستطيع النيابة العامة زبطيها كربوؿ دكف إقامة 

 .1الدعول العمومية ، فبا يضطرىا إٕب إصدار قرار اغبفظ بناء علي نتائج التحرم 
: كمن ىذه األسباب ما يلي

:  األمر بالحفظ لعدم الجريمة .1
كيقصد باغبفظ لعدـ اعبريبة تلك األحواؿ اليت تبُت النيابة العامة فيها انتفاء أحد أركاف اعبريبة أك انعداـ 

. 2النص التشريعي لتجرٙب الواقعة
: ما يلي" عدـ اعبريبة"كيندرج ربت سبب 

. عدـ اعبريبة لوجود سبب إباحة - أ

.  عدـ اعبريبة لوجود مانع مسؤكلية أك عقاب  - ب

  .أحواؿ أخرل لعدـ اعبريبة - ج
  عدم الجريمة لوجود سبب إباحة  . أ

    تعترب أسباب اإلباحة من ضمن األحواؿ اليت يؤسس عليها األمر باغبفظ لعدـ اعبريبة ك علة اغبفظ 
لعدـ اعبريبة ىذا أف الركن الشرعي ك الذم ىو أحد أركاف اعبريبة الثالث 

 يتكوف من عنصرين ،األكؿ سرياف القانوف من حيث الزماف ك اؼبكاف ك الشخص اؼبخاطب بو ، كالعنصر 
الثا٘ب ىو أال يرد على الفعل اجملـر كالذم كقع فعال سببا من أسباب اإلباحة ينقل الفعل اجملـر إٕب دائرة اإلباحة 

.  3كمعٌت ذلك أف أسباب اإلباحة تعد من إطالؽ نصوص التجرٙب
                                                           

 .74ص. مرجع سابق .علي مشالؿ - 1
 296ص, مرجع سابق, اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم. مأموف سالمة  _ 2

 3 159ص . 1977. القاىرة.القسم العاـ .شرح قانوف العقوبات . ؿبمود قبيب حسٍت  - 
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كإذا كانت بعض أسباب اإلباحة قد نص عليها القانوف كتلك اؼبواد اػباصة حبق الدفاع الشرعي كاستعماؿ 
.  السلطة، فهل يبكن اللجوء إٕب القياس إلهباد جديد؟ 

فالرأم األكؿ يرم أف أسباب اإلباحة ٓب وبددىا اؼبشرع على :     اختلف الفقو اؼبصرم ُب ىذه اؼبسألة
سبيل اغبصر كأف موضوعها قد يكوف قانوف العقوبات أك أم فرع آخر من فركع القانوف، بل إنو ال يشًتط 
استخالص سبب اإلباحة من نص قانو٘ب ؿبدد كإمبا يصح استخالصو من ؾبموع النصوص القانونية أك من 

. 1اؼببادئ العامة للنظاـ القانو٘ب
كيرل جانب آخر أف أسباب اإلباحة كاردة علي سبيل اغبصر، ذلك أف اؼبشرع ىو الذم يتوٕب ربديد 

األعماؿ غَت اؼبشركعة العتدائها على اؼبصاّب اؼبشمولة باغبماية اعبنائية، كمن الطبيعي أف يكوف اؼبشرع كحده ىو 
 .2الذم يقدر الظركؼ اليت زبوؿ اإلضرار هبذه اؼبصاّب

    كيقـو ككيل اعبمهورية حبفظ األكراؽ لعدـ اعبريبة ُب ىذه اغبالة بعد اإلطالع علي ؿبضر 
االستدالالت، كيستشف من ظاىرة األكراؽ كجود سبب من أسباب اإلباحة، كانو للتحقق من كجود ىذا السبب 

. يستلـز األمر قياـ ككيل اعبمهورية بالتحقيق كاستجالء كاقعات اعبريبة كاملة 
    كقد يقاؿ إف ككيل اعبمهورية بوصفو أحد مأمورم الضبط القضائي يبكنو استجالء ما غمض عليو ُب 

ؿبضر االستدالالت، كذلك دبناقشة اؼبتهم أك الشهود دبفرده، كتعد أعمالو من قبيل االستدالالت، كال هبوز لعضو 
النيابة العامة أف يركن إٕب تفضيل تقدٙب اؼبتهم إٕب احملاكمة ُب ىذه اغبالة ليقضي برباءتو دبعرفة القضاء كذلك 
ػبطورة موقف احملاكمة ُب ذاتو ، كما يتم بو من عالنية كما يتكلفو اؼبتهم من ماؿ ككقت كجهد كمن مساس 

. 3بسمعتو بُت أىلو ك مواطنيو

: عدم الجريمة لوجود مانع مسؤولية أو مانع من موانع العقاب . ب
صفات شخصية تتصل بشخص الفاعل بالذات، كال عالقة ؽبا »    يعرؼ الفقو موانع اؼبسؤكلية بأهنا 

 فهي إذف ذات طابع شخصي، كبعيدة عن الصفة اؼبوضوعية للجريبة، كتتصل مباشرة «باعبريبة أك الفعل اؼبادم
. 4بالركن اؼبعنوم للجريبة، اتصاال كثيقا، فهي تركز علي ىذا الركن اؼبعنوم ك تؤثر فيو

                                                           

.     69دكف سنة نشر ص.القاىرة .دار الفكر العريب . سلطة القاضي اعبنائي ُب تطبيق القانوف .مأموف سالمة -  1 
 (G) Stefani et (G) le vasseur.op .cit .p129- 2 

كجو  سلطة النيابة العامة ُب حفظ األكراؽ ك األمر بأال. من تعليمات النيابة العامة عبد الفتاح بيومي حجازم 803نصت على ذلك اؼبادة - 3
 181ص .2006.اإلسكندرية .دار الفكر اعبامعي . إلقامة الدعول اعبنائية 

. 183ص.نفس اؼبرجع -  4
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كيًتتب على التعريف السابق ؼبوانع اؼبسؤكلية عدة نتائج، منها أهنا ذات صفة متعلقة بالشخص كال تتعدل 
غَته من الشركاء أك اؼبسانبُت ُب اعبريبة، كما ال تنفي عن الفعل صفة اعبريبة، كلذلك يبقى التكييف القانو٘ب 

للفعل قائما ك إهنا ك إف كانت تنفي توقيع العقوبة، فإهنا ال سبنع اؼبسؤكلية اؼبدنية، ككذلك إيقاع تدابَت كقائية  أك 
 كموانع اؼبسؤكلية كفقا لقانوف العقوبات اعبزائرم ىي صغر السن ك اعبنوف كاإلكراه، كيضيف عليهما كل 1احًتازية

كبتوافر مانع من موانع اؼبسؤكلية قد ربفظ النيابة العامة . من قانوف العقوبات اؼبصرم ك الفرنسي حالة الضركرة
الدعول العمومية كؽبا سلطة تقديرية ُب ذلك علي العكس من ذلك ُب حالة توافر مانع من موانع العقاب تكوف 

النيابة العامة مضطرة إٕب حفظها كالسرقات اليت تقع بُت األزكاج ك األصوؿ إضرارا بالفركع كالفركع إضرارا 

 من قانوف العقوبات، كذلك من يبلغ السلطات العامة عن جناية أك جنحة قبل البدء ُب 368باألصوؿ اؼبادة 

. 2 من قانوف العقوبات197تنفيذىا أك الشركع فيها اؼبادة 

: أحوال أخرى لعدم الجريمة  . ج
سبق بياف أسباب اإلباحة ك موانع اؼبسؤكلية كأحواؿ لعدـ اعبريبة ك ىناؾ أحواؿ مىت توافرت تأمر النيابة 

: باغبفظ، نوجزىا فيما يلي

حالة ما إذا تبُت للنيابة أف أركاف اعبريبة ٓب تتوافر قانونا كأف تكوف الواقعة ذات طبيعة مدنية ، فمثال ربفظ - 1
القضية اليت ينسب فيها بائع اؼبنقوالت إٕب اؼبشًتم أنو ارتكب جريبة خيانة األمانة ، ألنو استؤب علي اؼببيع 

اؼبنقوؿ لنفسو دكف أف يسدد شبنو 
، 3فمن البديهي أف عقد البيع ٓب يرد ضمن العقود اليت اعترب القانوف اإلخالؿ بتنفيذىا مكونة عبريبة خيانة األمانة

كما قد تدعي اؼبطلقة أف مطلقها ٓب يدفع ؽبا األمواؿ اؼبًتتبة على الطالؽ، كيتبُت من نتائج االستدالؿ أف األمواؿ 
. 4اؼبطالب هبا دبقتضى حكم الطالؽ كانت تعويضا عن الطالؽ التعسفي كليس مقابل نفقة 

حالة العدكؿ االختيارم، ك يكوف ذلك إذا كاف عدـ سباـ اعبريبة راجعا إلرادة الفاعل أم إذا كف من تلقاء - 2
نفسو عن التمادم ُب نشاطو أك سعى ؼبنع ربقق نتيجة ، كال عربة ىنا بالسبب أك بالباعث على العدكؿ فقد 

                                                           
 .187عبد الفتاح بيومي حجازم، مرجع سابق، ص - 1
. 76ص : علي مشالؿ ، مرجع سابق - 2

.187عبد الفتاح بيومي حجازم ، مرجع سابق ص -   3 
.422أشرؼ رمضاف عبد اجمليد مبدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ ك مرجع سابق ص-   4 



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

73 
 

 من 30، كىو مستفاد من نص اؼبادة 1يكوف التوبة أك الرأفة بالضحية أك خشية العقاب أك اػبوؼ  كما إٔب ذلك

 قانوف عقوبات مصرم ، كيرل جانب من الفقو أف عدـ العقاب ُب ىذه 45قانوف العقوبات اعبزائرم كاؼبادة 
اغبالة هبد أساسو ُب الرغبة ُب أف يفسح اؼبدل للجناة ؼبراجعة أنفسهم كالعدكؿ عما تورطوا فيو كما أف الشخص 

. 2الذم يعدؿ عن اعبريبة من تلقاء نفسو يؤكد أننا لسنا إزاء شخصية خطرة تستحق العقاب

كاغبالة األخَتة ، كىي الشركع ُب ارتكاب جنحة ٓب يرد نص خاص ُب القانوف يعاقب على الشركع فيها ، - 3

 من قانوف العقوبات ، أما اعبنح يعاقب 30ذلك أف األصل أنو ال عقاب إال على الشركع ُب اعبنايات اؼبادة 

كاؼببدأ السابق يعد إعماال ؼببدأ شرعية اعبريبة ,  فقرة أكٔب 31على احملاكلة فيها إال بنص صريح ُب القانوف اؼبادة 
كالعقوبة، ذلك أنو ال عقوبة إال بنص، كطاؼبا أف اعبريبة ٓب وبدد ؽبا عقوبة، فالفعل إذف ليس ؾبرما كإمبا مباح 

 . 3، كبالتإب وبق لسلطة االهتاـ حفظ األكراؽ"األصل ُب األشياء اإلباحة "كبالتإب تكوف للعودة إٔب مبدأ 

 الحفظ لعدم جواز السير في الدعوى -2
عدـ جواز السَت ُب الدعول، يعٍت عدـ توافر الشركط الشكلية الالزمة لتحريك ك رفع ىذه الدعول، كمنها 

. عدـ تقدٙب شكول أك طلب أك إذف
ككلها عوائق إجرائية ربوؿ بُت النيابة العامة كالدعول العمومية إال بعد زكاؿ ىذه العوائق، كمنها كذلك 

التنازؿ عن الشكول أك الطلب قبل التحقيق أك بعده، كذلك ألف التنازؿ ُب ىاتُت اغبالتُت سيًتتب عليو انقضاء 
. 4الدعول العمومية بالتنازؿ

الحفظ النقضاء الدعوى الجنائية  - 3
انقضاء الدعول العمومية يشكل مانعا دائما من اؼبالحقة اعبنائية، كىبتلف عن فبارسة ىذه الدعول، 

. 5فعندما تنقضي الدعول العمومية فإف النيابة العامة تغل يدىا عن اؼبالحقة اعبنائية

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 06كاألسباب اليت تؤدم أب انقضاء الدعول العمومية ىي حسب اؼبادة 
اعبزائرم، كفاة اؼبتهم، كالتقادـ كالعفو الشامل، كإلغاء قانوف العقوبات كصدكر حكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي، 

                                                           
 98ص.2008.دار ىومة اعبزائر .الطبعة السابعة .القانوف اعبزائي العاـ  الوجيز ُب.أحسن بوسقيعة  - 1
. 190ص.مرجع سابق.عبد الفتاح بيومي حجازم  - 2
 .191 ص نفس اؼبرجع،- 3
. 204نفس اؼبرجع، ص - 4

5-(G)stefaniet G le vasseur et bouloc .op.cit.p 147 
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كما تنقضي أيضا ُب حالة سحب الشكول إذا كانت شرطا الزما للمتابعة، أك حالة كقوع مصاغبة إذا كاف 
 اؼبادة –،  كىي نفس األسباب ُب كل ُب كل من القانونُت التشريعيُت الفرنسي ك اؼبصرم 1القانوف هبيزىا صراحة 

. 2 قانوف العقوبات اؼبصرم 76/1 ؽ إ مصرم كاؼبادة 454،15،14 قانوف إخ فرنسي كاؼبواد 6
كانقضاء الدعول اعبنائية بأمر اغبفظ لوفاة اؼبتهم ال يؤثر ُب الدعول اؼبدنية اؼبرتبطة هبا كاؼبنظور أماـ 

. 3احملكمة اعبنائية قبل كفاة اؼبتهم 

II .  األسباب الموضوعية ألمر الحفظ
  األمر حبفظ الدعول اعبنائية لسبب موضوعي يسمح بالعودة عنو مىت ظهرت أدلة جديدة  ذلك أف 
األمر باغبفظ اؼببٍت على أسباب موضوعية يصدر أصال حامال ُب طياتو العودة عنو لتحقيق العناصر اعبديدة 

:  ك تتمثل ىذه األسباب اؼبوضوعية ُب 4استكماال للواقعة ؿبل التحقيق

 .األمر باغبفظ لعدـ كفاية األدلة  -1
 . األمر باغبفظ لعدـ الصحة  -2
 .األمر باغبفظ لعدـ معرفة الفاعل  -3
. األمر باغبفظ لعدـ األنبية -4

األمر بالحفظ لعدم كفاية األدلة   -1

 من قانوف اإلجراءات 61 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كاؼبادة 5 فقرة 36كفقا لنص اؼبادة 

ح فرنسي فإف النيابة العامة تتصرؼ ُب نتائج االستدالالت كفق سلطتها . ؽ إ40/1اعبزائية اؼبصرم ، كاؼبادة 
التقديرية، كبالتإب فإنو مىت تثبت النيابة العامة أف ؿبضر صبع االستدالالت ٓب يكن قد توصل أب ادلة متكاملة 

تكفي لتحريك الدعول العمومية، كإمبا ىي استدالالت أك شبهات ال تقطع باقًتاؼ اؼبشتبو فيو عبريبتو، كال تكفي 
بذاهتا بإحالتو على احملكمة فإف النيابة العامة، بناء على سلطتها ُب مالئمة ربريك الدعول العمومية ؽبا أف تصدر 

 5قرار حبفظ اؼبلف لعدـ كفاية األدلة 
                                                           

.77ص.مرجع سابق .علي مشالؿ -  1 
. 215ص.مرجع سابق .عبد الفتاح بيومي حجازم -  2 
229ص .نفس اؼبرجع  -  3 

4 - G stéfani et Levasseur et B.Bouloc.op.cit.255 
 18ص.مرجع سابق. علي مشالؿ -  5
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     كإذا كاف ىناؾ الشك يفسر لصاّب اؼبتهم أماـ قضاء اغبكم ، فاألمر ليس كذلك أماـ سلطة االهتاـ، 
فإذا كانت االستدالالت أك األدلة تًتاكح ما بُت اإلدانة أك عدمها، فاف النيابة العامة ال تفضل األمر باغبفظ كإمبا 

تقـو بإحالة الدعول إٔب قضاء اؼبوضوع، كالذم يبلك سلطات كاسعة ُب إجراء ربقيق هنائي  يتم ظباع صبيع 
اػبصـو فيو، كمن ٍب يكوف أقدر على كزف األدلة كبياف أكجو الشك كاليقُت فيها ، كألجل ذلك قيل أف الشك 

. 1يفسر ضد اؼبتهم أماـ سلطة االهتاـ
    كاألمر باغبفظ لعدـ كفاية االستدالالت ىو أمر مؤقت، ذلك أف ظهور الدالئل اعبديدة  يعقبها 

العدكؿ عن أمر اغبفظ بناء على طلب النيابة العامة، كيالحظ أنو ُب حالة اغبفظ ؽبذا السبب ، فإف التعليمات 
قد دأبت على تكليف مأمورم الضبط القضائي اؼبختصُت بعمل التحريات االزمة ، كذلك بغية الوصوؿ أب دليل 

. 2جديد يؤازر االستدالالت أك االدلة القائمة حىت تكمل كفايتها 

: األمر بالحفظ لعدم الصحة -2
       عدـ صحة الواقعة باعتبارىا من األسباب اؼبوضوعية اليت يستند إليها األمر باغبفظ يعرفها الفقو بأهنا 

 . 3"عدـ كقوع الفعل من الناحية اؼبادية "
 كشبة فارؽ كبَت بُت عدـ كفاية األدلة كعدـ الصحة ، ففي اغبالة األكٔب يرل احملقق أف األدلة اليت كشفت 

عنها االستدالالت غَت كافية لًتجيح اإلدانة ، أما ُب اغبالة الثانية فقد أثبتت األدلة عدـ صحة اعبريبة اؼبدعى 
بارتكاهبا ، ك يبكن القوؿ أف عدـ كفاية األدلة ينصب على مدل ثبوت الواقعة قبل اؼبتهم ، أما عدـ الصحة فهي 

.  4تنصب على عدـ حصوؿ الواقعة أصال سواء من الناحية اؼبادية أك قبل اؼببلغ ضده

من التعليمات الصادرة إٔب أعضاء النيابة العامة على أف أمر اغبفظ " د" فقرة 805كلقد نصت اؼبادة 
لعدـ الصحة ك يكوف ذلك إذا أبلغ عن حادث ك ثبت أف الواقعة اؼبدعى هبا ٓب ".......يصدر للسباب اآلتية 

تقع أصال، أك أف يقع فعل ك يتهم شخص بارتكابو ٍب يثبت أف الفعل من عمل اجملٍت عليو نفسو، كذلك بقصد 
". اهتاـ ذلك الشخص

. 5كمن اؼبالحظ إف حالتا عدـ الصحة أعاله ٓب قد تردا على سبيل اغبصر ، كإمبا على سبيل اؼبثاؿ 
                                                           

 .226ص.مرجع سابق .عبد الفتاح بيومي حجازم -  1
 229ص .نفس اؼبرجع -  2
 33ص . 1982.اعبزء األكؿ القاىرة  .دكف ذكر دار النشر , قانوف اإلجراءات اعبنائية .حسن عالـ -  3
 664ص.مرجع سابق . الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية . أضبد فتحي سركر-  4
 233ص. مرجع سابق.عبد الفتاح بيومي حجازم -  5



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

76 
 

: الحفظ لعدم معرفة الفاعل -3
عدـ معرفة الفاعل تكوف عندما تقدـ ؿباضر االستدالالت ،كقد قيدت ضد ؾبهوؿ أك تكوف قد قيدت 

ضد معلـو ٍب يثبت التحقيق عدـ صحة االهتاـ اؼبنسوب إليو،كعادة تقيد القضية ُب ىذه اغبالة ضد ؾبهوؿ، كحىت 
كلو قيدت ضد متهم معُت فإنو هبوز األمر باغبفظ ضده لعدـ صحة االهتاـ ، أم لعدـ كجود أدلة جدية علي أنو 

.  1ىو الذم ارتكب اعبريبة على فرض كقوعها أك لوجود أدلة تقطع بعدـ صحة االهتاـ 
كهبب على جهات الضبط القضائي البحث عن اؼبتهم اجملهوؿ، قبل مركر اؼبدة الالزمة لسقوط الدعول 

اعبنائية يبضي اؼبدة ، كإال انقضت الدعول اعبنائية، ك لن هبدم ُب ىذه اغبالة ظهور اؼبتهم مرة أخرل ، كىو ما 
كُب اعبزائر ك فرنسا فإف األمر باغبفظ . 2هبب أف تشدد عليو النيابة العامة عند أمرىا باغبفظ لعدـ معرفة الفاعل

لعدـ معرفة الفاعل ال يشمل حفظ اعبنايات، كذلك ػبطورهتا، إذ ال يكتفي بتحريات البوليس، كعلى النيابة أف 
تقدـ الطلب التمهيدم بفتح التحقيق، على حُت أف الشائع أف النيابة العامة تأمر باغبفظ لعدـ معرفة الفاعل ُب 

. 3جرائم اعبنح 

 األمر بالحفظ لعدم األىمية   -4
كىو أكثر أنواع اغبفظ أنبية، ذلك أف ,   يعترب ىذا النوع من اغبفظ ىو الصورة اؼبباشرة لنظاـ اؼبالئمة 

النيابة العامة تتطرؽ فيو إال كزف الواقعة مع اعبريبة اؼبرتكبة كتقديرىا لتقدير عدـ مالئمة احملاكمة أك عدـ أنبية اعبـر 

 4.الواقع كلو كاف التطبيق اجملرد للقانوف يسوغ إجراء احملاكمة نظرا لثبوت اعبريبة ُب حق اؼبتهم جبميع أركاهنا
، إذ أف األمر ُب ذلك مًتكؾ  كال توجد معايَت يتحدد علي أساسها عدـ مالئمة احملاكمة أك عدـ أنبية اعبـر
لتقدير النيابة العامة ُب كل حالة علي حدا، فقد مارست النيابة العامة السلطة التقديرية باؼبعٌت اؼبتقدـ ُب حاالت 

اإلنباؿ الثابت ُب حق مرتكب اعبريبة غَت العمدية حُت تكوف عواقب إنبالو أكثر إيالما من توقيع عقوبة عليو 
 .5بسبب عدـ اإلنباؿ 

                                                           
     406ص1954, ,مصر, الطبعة الثانية  ، مطابع دار الكتاب العريب, توفيق الشاكم ، فقو اإلجراءات اعبنائية ، اعبزء األكؿ -  1
  237ص . مرجع سابق .عبد الفتاح بيومي حجازم -   2
 .218ص . ؿبمود ظبَت عبد الفتاح النيابة العامة ك سلطتها ُب إهناء الدعول اعبنائية دكف ؿباكمة مرجع سابق-  3
 404ص , مرجع سابق , ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية  _  4
 80مرجع سابق ص. علي مشالؿ _ 5
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ككذلك درجت النيابة العامة على عدـ تقدٙب متهم مبتدئ ُب اإلجراـ للمحاكمة إذا كاف اعبـر الواقع منو 
. 1تافها خشية من أف يفسده تنفيذ العقوبة عليو 

عدـ األنبية "  من تعليمات النيابة العامة ُب مصر ،أف من أسباب حفظ اؼبلف ىو 805كقد نصت اؼبادة 

هبوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة " من ىذه التعليمات أنو 807، كقد قررت اؼبادة "أك عدـ مالئمة احملاكمة
كتوافر أركاف اعبريبة أف تقرر حفظ األكراؽ ،إذا قضت اعتبارات الصاّب العاـ عدـ ربريك الدعوة اعبنائية قبل 

اؼبتهم، كما إذا كانت الواقعة قليلة األنبية أك كاف اؼبتهم طالبا، كٓب يرتكب جرائم من قبل أك كاف قد ارتكب جرما 
 .2" بسيطا ك تصاّب مع اجملٍت عليو، ك يراعى ُب اغبفظ ىنا التنبيو على اؼبتهم بعدـ العودة ؼبثل ذلك مستقبال 

تستدعي النيابة العامة أكلياء اؼبتهمُت أك من ؽبم حق الوالية عليهم " من ذات التعليمات 708كما نصت اؼبادة 
ُب صبيع قضايا األحداث ك طلبة اؼبدارس كاؼبعاىد بصفة عامة كاليت ربفظ لعدـ األنبية كربذرىم من عاقبة العودة 

. 3"إٔب ما كقع منهم 
حق المضرور في تدوين قرار الحفظ : ثانيا

تشمل قاعدة التدكين صبيع إجراءات التحقيق سواء ما يتبُت ُب احملاضر أك ما يصدر على شكل قرارات، 
فالكتابة شرط جوىرم ُب كل إجراء، كىي األصل ُب ثبوت كافة األعماؿ القضائية إذ ىي الدليل الوحيد علي 

حصوؿ تلك اإلجراءات ك اإلجراء الذم ال يثبت بالكتابة ال يؤخذ بشهادة احملقق على حصولو، كال تعد الكتابة 
. 4ؾبرد دليل على كقوع اإلجراء يبكن االستعاضة عنها بدليل آخر كإمبا ىي شرط لوجود اإلجراء قانونا

كاألصل ُب قرار اغبفظ أف يكوف صروبا كمباشرا ككاضحا ُب دالالتو إٔب انصراؼ إرادة مصدره إٔب عدـ رفع 
كاستثناء على األصل قد يستنتج القرار ضمنا من أم تصرؼ أك إجراء يًتتب عليو . الدعول اعبزائية أماـ احملكمة

حتما ك بطريق اللزـك العقلي صرؼ النظر عن السَت ُب إجراءات الدعول، كمثاؿ ىذا القرار الضمٍت  أف ينتهي 
. إٔب تقدٙب اجملٍت عليو بتهمة البالغ الكاذب-  كجريبة االحتياؿ مثال–اؼبدعي العاـ ُب جريبة معينة 

فبا يقطع أنو قرر عدـ مواصلة السَت ُب دعول االحتياؿ اؼبرفوعة ضد اؼبشتكى عليو كأنو قرر حفظ الدعول 
عن ىذا اعبـر أك أف يكوف من الثابت أف اعبريبة ارتكبها شخص كاحد، ٍب دار التحقيق حوؿ مشتكى عليو معُت 

                                                           
 405ص.مرجع سابق .شرح ؽ اعبنائية . ؿبمود قبيب حسٍت _ 1
 239ص . مرجع سابق .عبد الفتاح بيومي حجازم -  2
 .239ص .نفس اؼبرجع -  3
 .75  ص2010, األردف , دار الثقافة .الطبعة االكٔب . قرار منع احملاكمة، دراسة مقارنة .ظبيح عبد القادر اجملا٘ب -  4



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

78 
 

كبعده كجهت النيابة العامة التهمة إٔب متهم آخر كرفعت الدعول عليو، فإف ىذا التصرؼ ينطوم حتما على 
،  كال هبوز التوسع ُب قرار اغبفظ الضمٍت، ألنو استثناء من القرار 1صدكر قرار حفظ لصاّب اؼبشتكي عليو األكؿ

الصريح، كهبب أف يؤخذ ُب أضيق صورة ،فإذا ٓب تصدر النيابة العامة قرار مكتوبا كصروبا حبفظ اؼبلف الصاّب 
مشتكي عليو معُت، كإمبا قامت باهتاـ غَته بارتكاب اعبريبة فإنو ليس ُب ذلك ما يفيد علي كجو القطع ك اللزـك 
بصدكر  قرار اغبفظ لصاّب ذلك اؼبشتكي عليو، كأف للنيابة العامة أف ترفع الدعول اعبزائية ضده ك تالحقو عن 

. 2ذات الفعل 
كقد قررت ؿبكمة النقض اؼبصرية صراحة ُب أكثر من حكم ؽبا على ضركرة ثبوت األمر باغبفظ كتابة، فقد 

األمر باغبفظ الذم تصدره النيابة العامة ،هبب أف يكوف مدكنا بالكتابة كصروبا بالنسبة ؼبن صدر ُب :"قضت أف 
. 3" مصلحتو

ُب مصر ٓب يرد ُب النصوص اؼبنظمة للمر باغبفظ إشارة تتطلب أف يكوف أمر اغبفظ مكتوبا، كلكن ركح 
النصوص تستلـز أف يكوف كذلك ،ذلك أف أم إجراء أك قرار أك أمر يصدر عن النيابة العامة يتعُت أف يكوف 

مكتوبا حفاظا على مبدأ الشرعية ،ك حىت يبكن فبارسة الرقابة على تصرفاهتا من سلطة التحقيق األعلى أك من 
.    4قضاء اغبكم 

 من ىذه 804كشرط الكتابة مستفاد من نصوص كثَتة كردت ُب تعليمات النيابة العامة اؼبصرية فاؼبادة 
التعليمات أكجبت اشتماؿ أمر اغبفظ علي بياف الواقعة كمناقشة كل االستدالالت اليت اشتملت عليها األكراؽ ك 
األسباب اليت يستند إليها عضو النيابة العامة اآلمر بو ، ذلك على كبو ينبئ أنو أحاط بعناصر الدعول عن بصر 

كبصَتة، كاشًتاط كركد كل ىذه البيانات بأمر اغبفظ يقتضي أف يكوف مكتوب كليس ىناؾ تفسَت أخَت لذلك 
. 5سول أف ىذا النص استلـز ثبوت أمر اغبفظ بالكتابة

كُب فرنسا فإف األمر ـبتلف، ذلك أف النيابة إذا انتهت إٔب حفظ األكراؽ ، ال تلتـز بإعداد مذكرة باغبفظ 

 أم « classement »كىي اختصار لكلمة " c.l"كإمبا تكتفي بأف يؤشر عضو النيابة علي اؼبلف بعالمة 

 sans » كىي اختصار لكلميت « s.s »دبعٍت اغبفظ، كىي تعٍت أف اؼبلف ؿبفوظ، أك يؤشر على اؼبلف بعالمة 
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suite » 1 اعبزائر تقـو النيابة بعد ذلك بإخطار صاحب الشكول أك البالغ بأمر اغبفظ حىت يًتؾ لو أمر ، كُب
طلب اؼبالحقة اعبنائية مرة أخرل أك التظلم منو، كيقتضي ىذا اإلخطار أف يكوف األمر اؼبعلن مكتوب كإال كرد 

كىذا ما يبكن استنتاجو من ركح النصوص اؼبنظمة للمر باغبفظ ك ُب الصدد نصت اؼبادة . اإلخطار على العدـ

أك يأمر حبفظها دبقرر يكوف قابال دائما للمراجعة ك يعلم بو "...  من قانوف اإلجراءات اعبزائية 5 فقرة 36
". الشاكي أك الضحية إذا كاف معركفا ُب أقرب اآلجاؿ

ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور بعد إصدار األمر بالحفظ  :المطلب الثاني
يًتتب على صدكر قرار باغبفظ من قبل النيابة العامة مساس حبق اؼبضركر ُب التقاضي، كمن ٍب للتخفيف 

:  من اآلثار السيئة ؽبذا القرار على اؼبضركر استلـز األمر إحاطتو جبملة من الضمانات تعمل على كفالتها كمنها
ضمان المضرور في تبليغو بقرار الحفظ : الفرع األول

من أىم الضمانات الىت منحها اؼبستدعي للمضركر من اعبريبة، إلزاـ النيابة العامة بإعالف اؼبضركر بكل ما 
ك من ذلك العلم دبا انتهى إليو  ،2قد يتخذ ُب الدعول من إجراءات حىت يكوف اؼبضركر على بينة من أمره 

االستدالؿ من صدكر أمر اغبفظ ليتصرؼ على ضوءه دبا يالءـ مصلحتو كأف يدعي مباشرة أماـ قاضي 
. أك يتظلم منو أماـ رئيس مصدر القرار  ،3التحقيق

 ٓب يكن 22/12/2006 اؼبؤرخ  ُب 22-06كيالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم قبل صدكر القانوف رقم 
ينص على كجوب تبليغو سواء للشاكي أك اؼبدعي اؼبد٘ب لكن بعد صدكره تدارؾ اؼبشرع األمر عند تعديل اؼبادة 

 اؼبذكورة ، حيث نص ُب الفقرة اػبامسة منها على كجوب علم الشاكي ك اؼبشكو منو بقرار اغبفظ ُب أقرب 36
. اآلجاؿ 

أما التشريعات العربية فنجدىا قد اختلفت ُب إلزاـ احملقق بإعالف أمر اغبفظ ،فنصت عليو بعض الدكؿ 

 مكرر من قانوف 104 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ك القانوف الكو٘ب ُب اؼبادة 63مثل السعودية ُب اؼبادة 
 .4االجراءات اعبزائية ،ُب حُت ٓب تأخذ بو بعض الدكؿ كاؼبشرع اللبنا٘ب
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 من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاليت تقضي 62كلقد نص اؼبشركع اؼبصرم على ىذا الضماف ُب اؼبادة 
إذا أصدرت النيابة العامة أمر باغبفظ ، كجب عليها أف تعلنو إٔب اجملٍت عليو ك إٔب اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية، :" بأنو

كباستقراء ىذا النص قبد أنو ألـز النيابة العامة بإعالف " فإذا توُب أحدنبا كاف اإلعالف لورثتو صبلة ُب ؿبل إقامتو 

 44اجملٍت عليو بأمر اغبفظ حىت ك لو ٓب يدع حبقوؽ مدنية، بل إف ىذا األمر أكده القانوف صراحة ُب نص اؼبادة 

كلو ٓب  (62)تسرم ُب حق الشاكي اؼبادة "من قانوف اإلجراءات اعبنائية اليت جرل النص عليها على النحو التإب 
 متمثال ُب شخص اجملٍت عليو أك –كالغرض من ىذا النص ىو إتاحة الفرصة لضحية اعبريبة " يدع حبقوؽ مدنية 

 للتظلم من أمر اغبفظ إٔب عضو النيابة العامة الذم أصدره، أك إٔب رؤسائو باعتباره إجراء إداريا –اؼبدعي اؼبد٘ب 
للنيابة العامة أف ترجع فيو بال قيد أك شرط قبل انقضاء الدعول العمومية، كدكف أف تكوف ملزمة بإبداء أسباب 

. 1عدكؽبا 

إعالف أمر "  منها على 809كقد حرصت التعليمات العامة للنيابات على تأكيد كل ذلك فنصت اؼبادة 
اغبفظ الصادر من النيابة العامة إٔب اجملٍت عليو كاؼبدعى باغبقوؽ اؼبدنية، فإذا توُب أحدنبا أعلن لورثتو صبلة ُب ؿبل 

إقامتو، كيكوف اإلعالف على يد ؿبضر أك بواسطة أحد رجاؿ السلطة العامة كتسلم صورة اإلعالف لصاحب 
. 2"الشأف، كيودع األصل بعد التوقيع بالتسلم ملف الدعول

أما ُب فرنسا، فإف إعالف األمر باغبفظ ىو عرؼ قضائي مألوؼ كمستقر، كليس ىناؾ نص ُب القانوف 
 3يشَت إليو صراحة

المضرور و أثر أمر الحفظ على دعوى البالغ الكاذب  : الفرع الثاني 
بعد أف يتم التصرؼ ُب الدعول اعبنائية حبفظ األكراؽ بناءا على ؿبضر صبع االستدالالت يثور تساؤؿ 

ىل وبق للنيابة العامة أك اؼبتهم ربريك دعول البالغ الكاذب ضد من أبلغ عنو بوقوع جريبة ادعى إسنادىا : مؤداه
إليو ؟ كدبعٌت آخر ىل هبوز أف يكوف أمر اغبفظ أساسا قانونيا لدعول البالغ الكاذب؟ ُب اغبقيقة أف ىذه اؼبسألة 

. كإف كانت ؿبسومة تشريعيا إال انو على اؼبستول الفقهي تالقي اختالفا كبَتا
كإذا حبثنا ىذه اؼبسألة ُب اعبزائر ،فإف اؼبشرع قبده قد جعل من أمر اغبفظ كسيلة لقياـ جريبة البالغ 

إذا كانت الواقعة اؼببلغ ...»  من قانوف العقوبات حيث نصت على أنو300الكاذب، طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
                                                           

 65ص .مرجع سابق .النيابة العامة ك حقوؽ ضحايا اعبريبة .اضبد عبد اللطيف الفقي -  1
 1980.نادم القضاة.التعليمات العامة للبيانات العامة-  2
.  من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي373كىو النص اغبرُب للمادة -  3



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

81 
 

عنها معاقبا عليو بعقوبة جزائية أك تأديبية فيجوز ازباذ إجراءات اؼبتابعة اعبزائية دبقتضى ىذه اؼبادة عن جريبة 
الوشاية الكاذبة سواء بعد صدكر اغبكم بالرباءة أك باإلفراج أك بعد األمر أك القرار بأف ال كجو للمتابعة أك بعد 

ال تقبل اؼبتابعة من أجل الوشاية »ما موقف احملكمة العليا فيتمثل ُب أنو  أ.1  «...حفظ البالغ من القاضي

 من قانوف العقوبات إال إذا حصل التبليغ بسوء نية اؼببلغ أم  أف يكوف ىذا األخَت 300الكاذبة طبقا للمادة 
 كىو ما وبسب ُب احملكمة العليا إهبابا ُب دعم تعزيز حق اؼبضركر .2«عاؼبا بعدـ صحة الوقائع اؼببلغ عنها مسبقا 

. ُب التقاضي دكف أم خوؼ من اؼبتابعة اعبزائية قي حالة صدكر قرار اغبفظ 

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية ٓب هبعل من أمر 305على خالؼ ذلك قبد اؼبشركع  اؼبصرم ُب اؼبادة 
ك أما من أخرب بأمر كاذب مع سوء القصد ... »اغبفظ كسيلة لقياـ جريبة البالغ الكاذب حيث نص على أنو 

كباستقراء النص ". فيستحق العقوبة كلو ٓب وبصل منو إشاعة غَت اإلخبار اؼبذكور كلو ٓب تقم دعول دبا أخرب بو 
قبد أف أركاف جريبة البالغ الكاذب زبلص ُب أف ىناؾ بالغا كاذبا عن كاقعة تستوجب عقاب فاعلها كأف يتوفر 

. 3مع ذلك القصد اعبنائي كاؼبتمثل ُب علم اؼببلغ بكذب الوقائع اؼببلغ عنها ك أف اؼببلغ ضده برئ فبا نسب إليو 
كيرل الفقو ُب ىذا الصدد أف األمر باغبفظ ال وبوز أم حجية ألنو قد يبٌت على اؼبدلوؿ الظاىر للدالئل، 

أم يبٍت على ؾبرد الشبهات دكف التغلغل فيها، كبالتإب ال يقيد أم منهما ُب دعول البالغ الكاذب، كما انو أم 
. 4قرار اغبفظ اؼبؤقت بطبيعتو هبوز العدكؿ عنو  حاؿ ظهور دالئل جديدة حىت كلو استنفذ طرؽ الطعن فيو

أما ُب الفقو الفرنسي فهناؾ من ىبالف ما تقدـ داعما ألثر األمر باغبفظ كأساس لدعول البالغ الكاذب، 
ُب الواقع يبلك ما سبلكو النيابة العامة من حق ُب الدعول العمومية - حيث يرل الفقيو الفرنسي جارك أنو ال احد 

لذلك فهي إذا رفضت القياـ باؼبالحقة اعبنائية كأصدرت أمرىا حبفظ األكراؽ ، فإف ىذا األمر يصلح أساس 
للتعويض ُب دعول البالغ الكاذب ألنو ًب إثبات كذب أدلة ثبوت الواقعة اؼببلغة عن طريق ككيل اعبمهورية، 

. 5لذلك كاف األمر باغبفظ ذات أثر حكم الرباءة عند استناد دعول البالغ الكاذب إليو 
كىذا الوضع ُب فرنسا ىبالف سباما ما استقر عليو الفقو ُب مصر من أف أمر اغبفظ ليس لو أية حجية أماـ 

ؿبكمة اؼبوضوع اليت تنظر دعول البالغ الكاذب ، كىو ما يدعونا ُب ىذا اؼبقاـ إٔب مطالبة اؼبشرع بالتدخل 
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 من قانوف العقوبات ك إضافة سوء نية اؼببلغ على األقل كشرط عبعل األمر باغبفظ أساسا 300لتعديل اؼبادة 
. لدعول البالغ ،كىو ما من شأنو دعم التوازف بُت اغبقوؽ اإلجرائية للخصـو

ضمان حق المضرور في الرقابة على قرار الحفظ  :الفرع الثالث 
    يستلـز حبث ضماف حق اؼبضركر ُب التظلم من قرار اغبفظ ربديد طبيعتو القانونية أكال ٍب نعرج لبياف 

. مضموف حق اؼبضركر ُب الرقابة على قرار اغبفظ
الطبيعة القانونية لقرار الحفظ  : أوال

الوحيدة اؼبختصة بإصدار قرار اغبفظ لكوهنا السلطة اإلدارية اليت –تعترب النيابة كسلطة اهتاـ ىي اعبهة 
هتيمن على العمليات كاإلجراءات السابقة على ربريك الدعول العمومية، فالنيابة العامة عند إصدارىا مثل ىذا 

فهي تعلن عن انتهاء مرحلة االستدالؿ كبذلك يكوف قرارىا باغبفظ خاسبة لكل ما ًب صبعو -  قرار اغبفظ –القرار 
. 1خالؿ ىذه اؼبرحلة

فقرار اغبفظ هبذا اؼبعٌت ىو إجراء إدارم ال قضائي، يعرب عن إرادة النيابة العامة بأهنا ال تنوم ربريك 
الدعول العمومية كإيصاؽبا إٔب يد القضاء، كالدليل على ذلك أنو يتخذ قبل أف تكوف الدعول العمومية قد ربركت 

.  2بأم إجراء من إجراءات ربريكها 
كقد أصبع الفقو كالقضاء ُب كل من فرنسا كمصر، على أف قرار اغبفظ الذم تصدره النيابة العامة ؾبرد من 

. 3أم قيمة قضائية 
كقد اعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب حكم ؽبا، أف قرار النيابة العامة القاضي حبفظ اؼبلف  رغم أنو صار 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، فإنو ليس عمال قضائيا ماداـ قد ازبذ قبل ربريك الدعول 40تبعا للمادة 
العمومية ، فهو ال وبوز على قوة الشيء اؼبقضي فيو، كهبوز للنيابة العامة العدكؿ عنو ُب أم كقت كاف، طاؼبا أنو 

. 4ٓب تنقضي الدعول العمومية ألم سبب من األسباب
كقد استقرت أحكاـ ؿبكمة النقض اؼبصرية على أف قرار اغبفظ ىو إجراء إدارم كليس إجراء قضائي، نظرا 
ألنو يصدر دكف أف تكوف الدعول العمومية قد حركت بإجراء من إجراءات التحقيق كال يؤثر ُب طبيعة ىذا القرار 

                                                           
 183ص.2002. بَتكت . دار اغبليب اغبقوقية . شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية . علي عبد القادر القهوجي -  1
 69ص .2000لبناف .الدار اعبامعية .أصوؿ احملاكمات اعبزائية .عبد الفتاح الصيفي ك فتوح الشاذٕب كعلي عبد القادر القهوجي -  2
 397ص.مرجع سابق . ؿبمد عيد الغريب -  3
 397ص.نفس اؼبرجع _ 4
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أف تكوف النيابة العامة قد باشرت إجراء من إجراءات االستدالؿ كما لو كانت قد أرسلت _ الطبيعة اإلدارية_ 
األكراؽ أب الشرطة لسؤاؿ شاىد من الشهود ، أك قاـ ككيل النيابة بسؤاؿ اؼبتهم على ظهر احملضر دكف حضور 

كاتب ، ففي ىذه األحواؿ تكوف إجراءات النيابة العامة ىي إجراءات استدالؿ باشرهتا بوصفها سلطة صبع 
 . 1االستدالالت ال بوصفها سلطة ربقيق

كتظهر الطبيعة اإلدارية لقرار اغبفظ ُب التشريع اعبزائرم من خالؿ ما نص عليو اؼبشرع ُب الفقرة اػبامسة 

كىبطر اعبهات القضائية اؼبختصة بالتحقيق أك :".... من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت تقضي 36من اؼبادة 
". احملاكمة للنظر فيها أك يأمر حبفظها دبقرر يكوف قابال دائما للمراجعة 

كهبذا النص يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد كبشكل صريح الطبيعة القانونية لقرار اغبفظ بأنو قابال 
. 2للمراجعة، كليس قابل لالستئناؼ أك الطعن، فبا ال يدع ؾباال للشك أنو قرار إدارم

الرقابة على قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة :  ثانيا
تعد الرقابة على قرار اغبفظ الصادر من النيابة العامة ، من أىم الضمانات اليت تكفل إٔب حد بعيد حسن 

رقابة إدارية كرقابة قضائية نتناكؽبا : استعماؿ النيابة العامة سلطتها ُب تقدير مالئمة ربريك الدعول كىي نوعاف 
: فيما يلي

الرقابة اإلدارية على قرار الحفظ - 1
رقابة يباشرىا النائب كرقابة يثَتىا اؼبضركر عن طريق ما يسمى : كالرقابة اإلدارية على قرار اغبفظ نوعاف

. بالتظلم اإلدارم
الرقابة التلقائية - أ

إف مبدأ التبعية التدرهبية الذم وبكم نشاط النيابة العامة، يقصد بو خضوع كل عضو من أعضاء النيابة 
العامة لرئيسو التدرهبي، الذم لو سلطة اإلشراؼ كالرقابة على أعماؿ كنشاط مرؤكسيو، دبالو من حق توجيههم 
عن طريق تعليمات يصدرىا إليهم ، قبل قيامهم بعملهم أك أثناء قيامهم بو، ٍب رقابتو ؽبم ُب تنفيذىا كتصحيح 
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العمل اؼبخالف ؽبا إف أجاز لو القانوف ذلك كيًتتب على الرقابة التلقائية مسؤكلية تأديبية  ىبضع ؽبا عضو النيابة 
 .1العامة ُب حاؿ ـبالفة تعليمات رئيسو اؼبباشر

كقد اذبو كل من التشريع الفرنسي كاؼبصرم كاعبزائرم، كبو ىذا االذباه بأف ركز بطريقة صروبة كل السلطات 
ُب يد الرئيس األعلى للنيابة العامة، كمؤدل ذلك أف لو كحده  صفة أصيلة ُب مباشرة اختصاصات النيابة العامة، 

أما من عداه من أعضائها فهم يباشركف ىذه االختصاصات باعتبارىم نوابا عنو كىو ما نصت عليو اؼبادة 

فالنائب العاـ ىو اؼبختص أصال دبباشرة الدعوة اعبنائية باعتباره فبثال »: من قانوف اإلجراءات اؼبصرم1/2
 «للمجتمع ، كىو يقـو بذلك بنفسو أك بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة 

أعضاء النيابة العامة "على أف 1972 من قانوف السلطة القضائية اؼبصرية لسنة 125كقد نصت اؼبادة 
يتبعوف رؤسائهم، كىم صبيعا يتبعوف كزير العدؿ، كللوزير حق الرقابة كاإلشراؼ على النيابة العامة كأعضائها، 

 ". 2كللنائب العاـ حق الرقابة ك اإلشراؼ على صبيع أعضاء النيابة العامة 

 اػباص بالتنظيم القضائي على أف 58/67 من اؼبرسـو الفرنسي رقم 36   كُب ىذا اإلطار نصت اؼبادة 
كيبلك كزير ". أعضاء النيابة العامة ىبضعوف لتوجيهات ك رقابة رؤسائهم التدرهبيُت، كخاضعُت لسلطة كزير العدؿ"

 36العدؿ كفقا للقانوف الفرنسي أف يأمر النواب العاموف لدل ؿباكم االستئناؼ بإقامة الدعول العمومية اؼبادة 
 .3من قانوف اإلجراءات اعبزائية 

يبثل النائب العاـ "  فقرة أكٔب حيث نص على أنو 33كما اذبو اؼبشرع اعبزائرم إٔب األخذ بذلك ُب اؼبادة 

:  بقوؽبا2 فقرة 33ك كذالك ُب اؼبادة " النيابة العامة أماـ اجمللس القضائى ك ؾبموع احملاكم 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 35كأيضا ما نصت عليو اؼبادة " كيباشر قضاة النيابة العمومية ربت إشرافو"
 ككيل اعبمهورية يبثل النائب العاـ لدل احملكمة بنفسو أك بواسطة أحد مساعديو، كىو يباشر الدعول »: بأف

. «العمومية ُب دائرة احملكمة اليت هبا مقر عملو 
كما أخضع اؼبشرع اعبزائرم سلطات النائب العاـ على مستول اجمللس القضائي لوزير العدؿ الذم هبوز لو 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية أف ىبطر النائب العاـ باعبرائم اؼبتعلقة بقانوف العقوبات كيكلفو 30دبقتضى اؼبادة 
. دبباشرة اؼبتابعات اعبزائية

                                                           
 413ص .مرجع سابق . ؿبمود عيد الغريب -  1
 413ص. نفس اؼبرجع-  2
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كيبكن القوؿ أف ىذه الرقابة يبكن أف تكوف الوسيلة األكثر فعالية لعدـ خركج أعضاء النيابة العامة عن 
االلتزامات اليت يفرضها نظاـ الشرعية ، كما يبكن أف تكوف الوسيلة األكثر مالئمة من أجل تلطيف ما يبكن أف 

يؤدم إليو نظاـ اؼبالئمة من التعسف ُب استعماؿ سلطة االهتاـ ُب غَت ما يربره القانوف  
 الرقابة الرئاسية عن طريق التظلم اإلداري- ب

ك يثار ُب ىذا الشأف مدل االعًتاؼ للفراد حبق رفع األمر إٔب الرئاسات التدرهبية النتقاد قرارات النيابة 
. 1العامة اليت تصدر منها باعتبارىا سلطة اهتاـ عن طريق مباشرة التظلم اإلدارم

ففي القانوف اؼبصرم ٓب يرد نص يدؿ صراحة على حق األفراد ُب التظلم اإلدارم من القرارات الىت تصدرىا 

 إجراءات جزائية اليت أكجبت علي النيابة 62النيابة العامة حبفظ األكراؽ، إال أف ذلك مستفاد من نص اؼبادة 
العامة أف تعلن أمر اغبفظ إٕب اجملٍت عليو كذلك حىت يتسٌت للمدعي اؼبد٘ب أف يتخذ ما يشاء من حقوؽ سواء 

 . 2بالتظلم اإلدارم من األمر أك بتحريك الدعول اعبنائية بطريق اإلدعاء اؼبباشر ُب اعبنح كاؼبخالفات
، كهبوز العدكؿ عن 3كالتظلم من أمر اغبفظ هبوز أف يكوف إٔب عضو النيابة العامة الذم أصدره أك إٔب رؤسائو

. 4األمر دكف قيد طاؼبا أف الدعول ٓب تنقضي بالتقادـ 

 إجراءات جنائية من إعالف 62ما أكجبتو اؼبادة : "كقد قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية ُب ىذا الصدد بأف
اجملٍت عليو أك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية بأمر اغبفظ  ىو إجراء قصد بو إخطاره دبا ًب ُب شكواه ليكوف على بينة 

األمر الصادر من "، كما قضت بأف "بالتصرؼ اغباصل فيها، كٓب يرتب القانوف عليو أم أثر، كٓب يقيده بأجل معُت
النيابة العامة باغبفظ ىو إجراء إدارم ال يقبل تظلما ك ال استئنافا من اجملٍت عليو أك اؼبدعي اؼبد٘ب ك كل ماؽبما 

.  5ىو االلتجاء إٔب طريق التكليف اؼبباشر أماـ احملكمة أك اإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق إذا توافرت شركطو
كمن التشريعات اليت اعًتفت بصورة صروبة بفكرة التظلم اإلدارم التشريع األؼبا٘ب الذم تبٌت نظاـ الشرعية 

كأساس ُب مباشرة االهتاـ فقد أجاز أف يكوف قرار اغبفظ الذم يصدره عضو النيابة العامة ؿبال لتظلم رئاسي 
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يقدـ مباشرة إٔب الرئيس اؼبباشر للعضو اؼبتظلم منو ك هبوز أف يقدـ إٔب كل الرئاسات التدرهبية حىت يصل إٔب كزير 
. 1العدؿ 

كقد أخذ اؼبشرع األؼبا٘ب بنظاـ خاص، كىو ما يسمى بالنظاـ اإلدارم السابق على الرقابة القضائية لنظاـ 
الشرعية، كىذا التظلم اؼبسبق ُب القانوف األؼبا٘ب يبثل اؼبرحلة األكٔب إلجراءات الضغط كالقسر اليت يبارسها اؼبضركر 

. 2من اعبريبة على النيابة العامة ؼبباشرة االهتاـ ُب الدعول العمومية طبقا لنظاـ الشرعية بدال من اغبفظ إداريا
   أما القانوف اعبزائرم فلم ينص صراحة على حق اجملٌت عليو ُب التظلم اإلدارم من األمر الذم يصدره 

 35,34,33إال أنو باستقراء مواد قانوف اإلجراءات اعبزائية السيما اؼبواد .ككيل اعبمهورية ك اؼبتعلق حبفظ اؼبلف 
فإنو يبكن للمجٍت عليو مباشرة إجراء التظلم من أمر اغبفظ أماـ النائب العاـ ٍب أماـ كزير العدؿ، كذلك على 

: النحو التإب

 التظلم من أمر الحفظ أمام النائب العام  - أ
جرل العرؼ القضائي علي تقدٙب اجملٍت عليو شكول إٔب النائب العاـ لدل اجمللس القضائي ،ىذا األخَت 

الذم يبلك صالحيات كاسعة ُب ىذا اإلطار فلو أف يؤكد قرار اغبفظ الذم ازبذه ككيل اعبمهورية سواء شفهيا أك 
كتابيا أك يتخذ موقف معارضة لقرار اغبفظ ك ذلك من خالؿ مراسلة مكتوبة إٔب ككيل اعبمهورية طالبا منو القياـ 

 33/2بإجراءات اؼبتابعة باعتبار أف قضاة النيابة العامة يباشركف الدعول العمومية ربت إشرافو طبقا للمادة 
أعاله، كُب حالة ـبالفة ككيل اعبمهورية لتعليمات النائب العاـ فإف ىذا األخَت يبكن لو أف يسائل ككيل اعبمهورية 

. 3كىبضعو للتأديب كفقا ؼبا لو من سلطة سلمية 

   تقديم التظلم من أمر الحفظ أمام وزير العدل - ب
إف كزير العدؿ ك ىو من السلطة التنفيذية ليس عضو ُب جهاز النيابة العامة ك بالتإب ليس لو حق سبثيلها 
أماـ اعبهات القضائية ، إال أف القانوف أخضع النيابة العامة لسلطة كزير العدؿ باعتباره الرئيس األعلى ؽبا فتتلقي 

 من قانوف 30النيابة العامة من الوزير األكامر ك التعليمات  كيراقبها ك يشرؼ عليها ، كىذا طبقا لنص اؼبادة 

 قبد أف لوزير العدؿ أف ىبرب 30/1اإلجراءات اعبزائية السالفة الذكر، إال أنو بالتمعن الدقيق ُب نص اؼبادة 
ك معٌت ذلك أنو إذا تقدـ اجملٍت عليو بشكول لوزير العدؿ ك , النائب العاـ باعبرائم اؼبتعلقة بقانوف العقوبات 

                                                           
 .56علي مشالؿ، مرجع سابق، ص -  1
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كانت ؿبل حفظ من ككيل اعبمهورية ، فإف لوزير العدؿ حسب ىذه اؼبادة إمكانية إخطار النائب العاـ هبذه 
القضية السيما إذا توافرت دالئل قوية لدل اجملٍت عليو تدين اؼبتهم فتجعل ربريك الدعول العمومية مرجح على 

. 1حفظ اؼبلف
كنظرا ألنبية التظلم كضماف للمضركر من تعسف النيابة العامة ُب اعماؿ سلطاهتا التقديرية عند إصدار أمر 

نناشد اؼبشرع إلدراجو ك النص عليو ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية حىت نضمن خضوع اعبهات اؼبختصة بو , اغبفظ 
. إعماال ؼببدأ الشرعية اإلجرائية 

كمع ذلك فقد كضع اؼبشرع أماـ اؼبضركر كسيلتُت  يلجأ إليهما عند صدكر األمر باغبفظ كنبا اإلدعاء 

 ، كالتكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة طبقا 72اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق ُب اعبنايات كاعبنح طبقا للمادة 

 مكرر ، كبذلك يكوف اؼبشرع قد مكن اؼبضركر من ذباكز قرار اغبفظ الذم أصدرتو النيابة العامة ُب 337للمادة 
. اعبريبة اليت أضرت بو 

الرقابة القضائية على قرار الحفظ : ثانيا
زبتلف الرقابة القضائية على قرار اغبفظ حبسب نوع النظاـ اؼبعتمد ُب الدكؿ إف كاف مبدأ الشرعية أك 
اؼبالئمة ُب اؼبالحقة اعبزائية، حيث قبد ؽبا تطبيقا ُب الدكلة اليت تتبٌت نظاـ الشرعية، خاصة ك أف الرقابة اليت 

سبارسها الرئاسات التدرهبية للنيابة العامة ال تكفل اؼبوضوعية الكاملة لقرار االهتاـ كال تؤدم إٔب احًتاـ القواعد 
. 2اإلجرائية اليت ىبضع ؽبا ربريك الدعول اعبنائية 

كلقد أتاح اؼبشرع األؼبا٘ب للمضركر اغبق ُب حاالت معينة إجبار النيابة العامة على رفع الدعول اعبنائية، 
كذلك من خالؿ طلب يقدـ إٔب القضاء غَت أف ذلك ال يناؿ من أف النيابة العامة ىي اليت تتؤب أيضا االهتاـ ُب 

كما منحو طريق . 3ىذه اغبالة، كتقـو بتحريك مذكرة االهتاـ تنفيذا للقرار القضائي بإلغاء قرارىا حبفظ اإلجراءات
ثاف يتمثل ُب استعماؿ إجراءات القهر القضائي اليت نظمها قانوف اإلجراءات األؼبانية ، حيث وبق للمضركر من 

اعبريبة حق نقد نشاط النيابة العامة كمراقبة موضوعية ربريك الدعول العمومية كالسهر بالتإب على التطبيق الدقيق 
لنظاـ الشرعية كذلك عن طريق زبويلو حق ربريك الدعول اعبنائية مباشرة بعد أف يكوف قد عبأ إٔب التظلم اإلدارم  

                                                           
 126ظباٌب الطيب، مرجع سابق، ص -  1
 421ؿبمد عيد الغريب مرجع سابق ص -  2
السنة .دكر النيابة العامة ُب النظاـ اعبنائي اعبرما٘ب مستخرج من ؾبلة حقوؽ حلواف الدراسات القانونية كاالقتصادية.أشرؼ توفيق مشس الدين -  3

 36ص.2000.ديسمرب. األكٔب العدد الثا٘ب
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كٓب يكن اؽبدؼ من تقرير ىذا اغبق ىو اؼبصلحة الشخصية اليت يستند إليها اؼبضركر من اعبريبة بصفة أساسية، 
.  1فهو يدعي ُب اغبقيقة أف النيابة العامة ٓب ربًـت نظاـ الشرعية الذم يلزمها بتحريك الدعول اعبنائية 

أما بالنسبة لشكل الرقابة القضائية ُب التشريعات اليت تتبٌت نظاـ مالئمة ربريك الدعول اعبنائية ، فيمكن 
للمضركر من اعبريبة، اغبق ُب رفع -  كما أشرنا سابقا–القوؿ أف اؼبشرع اؼبصرم خوؿ على سبيل االستثناء 

، ك يضيف على ىذا الطريق كل من اؼبدعيُت 2الدعول اعبنائية عن طريق اإلدعاء اؼبباشر أماـ احملكمة اعبنائية 
.                                                                          اعبزائرم ك الفرنسي طريق آخر ك ىو اإلدعاء اؼبد٘ب أماـ قاضي التحقيق 

كيهدؼ ىذا اغبق إٔب سبكُت األفراد من مراقبة النيابة العامة ُب تصرفاهتا لتفادم األضرار اليت تنجم من 
إنباؽبا أك امتناعها عن ربريك الدعول العمومية إذا ما فوتت بذلك على اؼبضركر من اعبريبة فرصة إثبات مسؤكلية 

. 3مرتكبها
كأضاؼ البعض اآلخر، أف التشريعات اليت خولت مثل ىذا اغبق للمضركر من اعبريبة قد حرصت على 
ضباية اؼبصاّب الفردية اليت تضار من اعبريبة، كاليت قد ال ذبد اىتماما من النيابة العامة اليت ال تراعي ُب مباشرة 

 4 .االهتاـ سول اعتبارات اؼبصاّب العامة للمجتمع كوهنا اؼبمثلة لو ُب الدعول العمومية
كيتعُت أال تكوف ىذه الدالئل مطركحة قبل صدكر األمر حبفظ األكراؽ، كذلك بأهنا سبثل عنصرا جديدا من 

. 5عناصر التقدير ٓب يكن لو كجود كقت صدكر ىذا األمر
كىناؾ من يرل أف عدـ النص صراحة على جواز العودة إٔب الدعول اعبنائية لظهور أدلة جديدة ، عقب 

صدكر أمر باغبفظ من النيابة العامة ليس سهوا من اؼبشرع كلكن السبب يرجع أب أف أمر اغبفظ ليست لو حجية 
ك يبكن العدكؿ عنو كلو ٓب تظهر أدلة جديدة ، كماداـ أنو يبكن للمضركر ربريك الدعول اعبنائية بالطريق اؼبباشر 

رغم صدكر أمر اغبفظ ُب الدعول اعبنائية  فمن باب أكٔب هبوز العودة أب ربقيق ذات الدعول اعبنائية عقب 
األمر حبفظ األكراؽ  كىو ما دفع اؼبشرع إٔب عدـ النص صراحة على العودة إٔب التحقيق عقب األمر باغبفظ 

. 6تفاديا للتكرار 

                                                           
 424مرجع سابق ص .ؿبمد عيد الغريب -  1
 430ص.نفس اؼبرجع -  2
 174ص.مرجع سابق .أصوؿ اإلجراءات اعبنائية .أضبد فتحي سركر -  3

4-Roux .(D.A).le ministère publique de la partie lisée –thèse paris .1898.p42   
 617ص.مرجع سابق .رمسيس هبناـ -  5
 452عبد الفتاح بيومي حجازم، مرجع سابق، ص-  6
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 إجراءات جزائية جزائرم مضموف األسباب 175كلقد حدد اؼبشرع اعبزائرم ُب الفقرة الثانية من اؼبادة 
اؼبؤدية إللغاء األمر باغبفظ لظهور أدلة جديدة كذلك قياسا على األسباب اؼبؤدية إللغاء األمر باال كجو للمتابعة 

أقواؿ الشهود كاألكراؽ كاحملاضر اليت يبكن عرضها على قاضي التحقيق " :حيث يعد من األدلة اعبديدة ما يلي 
لتمحيصها مع أف من شأهنا تعزيز األدلة اليت سبق أف كجدىا ضعيفة أك اف من شأهنا اف تعطي الوقائع تطورات 

 من 127 من قانوف اإلجراءات الفرنسي كاؼبادة 189كىو ما جاء مطابقا لنص اؼبادة " نافعة ُب إظهار اغبقيقة
. 1قانوف اعبنايات اؼبصرم 

    كلكن ىناؾ ُب الفقو من يرل أنو يدخل ُب عداد الدالئل اعبديدة الوقائع اليت كانت موجودة كلكن 
. 2غَت معلومة للنيابة العامة كقت أف أمرت حبفظ اؼبلف، كلكنها اكتشفتها ُب كقت الحق لصدكر ىذا األمر 

 أعاله قد كردت على سبيل اؼبثاؿ ال 175 كذبدر اإلشارة إٔب أف األدلة اعبديدة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
 .اغبصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 449 ك448عبد الفتاح بيومي حجازم، مرجع سابق، ص-  1

2-Pierre CHAMBON. Le juge d’instruction théorie et pratique  de la procédure. Dalloz .paris . 

1972   
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دور النيابة العامة في الصلح الجنائي : المبحث الثاني
 

الذم يعد الركيزة األساسية " ال عقاب بدكف ؿباكمة "  أجازت التشريعات اؼبقارنة اػبركج على مبدأ 
. غبماية حقوؽ اإلنساف العتبارات عملية فخولت النيابة العامة سلطة إهناء الدعول اعبنائية بغَت ؿباكمة

الصلح اعبنائي بُت اػبصـو ، الوساطة اعبنائية، التصاّب، : إما عرب الصلح الذم يأخذ صور عدة منها 
التسوية اعبنائية أك بإصدار األمر اعبنائي ُب حدكد معينة، كذلك بالنسبة ألمباط معينة من اعبرائم، كىي اؼبخالفات 

. كاعبنح البسيطة، كىو ما يطلق عليو بنظاـ اإلجراءات اؼبوجزة إلهناء الدعول اعبنائية
: كسوؼ نتناكؿ ذلك من خالؿ ما يلي 

. ضمانات النيابة العامة لحق الخصوم في الصلح الجنائي: المطلب األول
. ضمانات النيابة العامة عند تصالحها مع المتهم: المطلب الثاني
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ضمانات النيابة العامة لحق الخصوم في الصلح الجنائي : المطلب األول

يبثل الصلح اعبنائي بُت األفراد أحد مظاىر تطور العدالة اعبنائية اؽبادفة إٔب كضع اؼبضركر على رأس 
فهو الشخص الذم أضَت مباشرة من ارتكاب . 1أكلوياهتا، بعد أف كاف ذا دكر ؿبدكد ُب ؾباؿ اإلجراءات اعبنائية

اعبريبة، كمن ىناؾ كاف اختصاص السلطة العامة بالدعول اعبنائية استنادا إٔب اتصاؿ األخَتة باؼبصلحة العامة 
. 2مشركطا بعدـ التضحية حبقوقو 

 من –كإذا كاف القانوف يتيح للمجٍت عليو ُب بعض اغباالت مالئمة تقدير ؿباكمة اعبا٘ب فهو يسمح لو 
 بالتنازؿ عنها ، كيتجلى ذلك ُب شكل الصلح بينو كبُت اؼبتهم، كىو شكل معركؼ ُب كل من –ناحية أخرل 

التشريعُت اؼبصرم كاعبزائرم، كىناؾ شكل ثا٘ب أكثر حداثة من األكؿ عرفو اؼبشركع الفرنسي كىو الوساطة 
. اعبنائية

. ك قبل تناكؿ نطاقو ُب التشريعات هبب أكال أف نعرض للصلح من حيث تقييمو ك طبيعتو القانونية
حيث انو تستند علة الصلح بُت اؼبضركر ك اؼبتهم إٔب الرغبة ُب قطع سَت إجراءات احملاكمة، دكف مساس 
بتوازف العالقات االجتماعية ك االقتصادية بُت األفراد ك ىو ماال يتم إال بعد تنقية النفوس فبا أحدثتو اعبريبة من 

. 3أٓب مادم ك نفسي
إلرادة اؼبضركر، فإف – بصفة أساسية –كإذا كانت علة ذبرٙب األفعاؿ موضوع الصلح، تتمثل ُب انتهاكها 

. 4ىذه العلة تنتفي إف عفا ىذا األخَت عن اعبا٘ب عفوا مشركطا أك غَت مشركط
كقد ذىب البعض إٔب عدـ مالئمة األخذ بنظاـ الصلح بُت اؼبضركر كاؼبتهم استنادا إٔب انطواءه على خلط 

بُت حق الدكلة ُب العقاب، كحق اؼبضركر ُب التعويض ،كما أنو يذىب بسلطة النيابة العامة ُب تقدير مالئمة 
. 5ربريك الدعول اعبنائية من عدمو ، فضال عن اقًتانو أحيانا بالًتىيب أك الًتغيب كىو ما يفيد إرادة اؼبضركر 

" عقوبة خاصة تفاكضية "كىناؾ من خالف ىذا الرأم، بالقوؿ أف ىذا النوع من الصلح إمبا ىو ؿبض
تسمو فيها اعتبارات التعويض على مقتضيات العقاب، أما عن تقييد سلطة النيابة العامة ُب مالئمة اإلجراءات 

                                                           
 377ص.2005القاىرة .دار النهضة العربية .الطبعة األكٔب .الصلح ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية .أسامة حسنُت  عبيد - 1
 325مأموف ؿبمد سالمة، مرجع سابق ، ص- 2
 383أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص- 3
 383نفس اؼبرجع، ص- 4

 384نفس اؼبرجع، ص-  5



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

92 
 

فهو أمر ليس جبديد ، إذ يعلق اؼبشرع اعبنائي ربريك الدعول العمومية ُب عدد غَت قليل من اعبرائم على بعض 
. 1من القيود اإلجرائية كالشكول كاإلذف  كالطلب 

من اؼبمكن تالفيها بإخضاع ىذا -  ترىيبا أك ترغيبا –كأخَتا، فإف اػبشية من التأثَت على إرادة اؼبضركر 
.  الصلح لقدر من الرقابة من جانب النيابة العامة أك القاضي

كما تظهر أنبية الصلح اعبنائي من الناحية االجتماعية ُب أنو يضمن تعويض اؼبضركر األمر الذم قد 
يتعذر اغبصوؿ عليو ُب حالة نظر الدعول باإلجراءات التقليدية بل حىت لو صدر اغبكم ُب ىذه اغبالة باإلدانة، 

. 2إذ من اؼبمكن أف يكوف احملكـو عليو معسرا 
  كما أف نظاـ الصلح ك فيما ينطوم عليو أحيانا من مصاغبة غَت قضائية لبعض اعبرائم فإنو يؤدم إٔب 
التقليل من األشخاص الذين يتعرضوف لإلجراءات اؼباسة باغبرية الشخصية  بسبب إمكاف تقديبهم للمحاكمة 

. 3أماـ القضاء اعبنائي 
أما بالنسبة إف للطبيعة القانونية للصلح ُب اؼبواد اعبنائية فهي ليست ؿبل اتفاؽ لدل فقهاء القانوف اعبنائي 

كمرجع ىذا اػبالؼ ناجم عن تعدد أشكاؿ الصلح ُب ىذا اجملاؿ ، كاختالؼ الزاكية اليت ينظر من خالؽبا كل 
فقيو إٔب ىذا النظاـ باعتباره كسيلة إلدارة الدعول العامة ، كالصلح بُت اؼبضركر ك اؼبتهم ٓب يكن دبنأل عن اآلراء 
: الفقهية اليت تناكلت بالبحث طبيعتو القانونية ك قد سبحورت ىذه اآلراء ُب اذباىُت، نعرض ؽبما من خالؿ ما يلي

الطبيعة العقدية للتصالح بين المتهم و المضرور  -1
ذىب جانب من الفقو إٔب القوؿ إف الصلح الذم يتم بُت اؼبتهم ك اؼبضركر ذك طبيعة عقدية ، إذ أف ىذا 
الصلح عقد يتم بُت كل من اؼبضركر كاؼبتهم يعرب فيو كل منهما بإرادتو عن رغبتو ُب إهناء النزاع، حبيث ال يكفي 

إلسباـ ىذا الصلح أف يعرب اؼبضركر عليو كحده عن رغبتو ُب الصلح مع اؼبتهم  بل البد من موافقة ىذا األخَت، 
كعليو فإف ىذا الصلح ال ينتج أثره إذا رفضو اؼبتهم، كغَت صحيح بأف الصلح ُب كل األحواؿ يتمخض عن نفع 

ؿبض للمتهم، فقد يكوف االهتاـ اؼبسند إٔب ىذا األخَت كيديا، حبيث يرل أف متابعة اإلجراءات اعبنائية للحصوؿ 

                                                           
 .91ص.1988القاىرة . دار النهضة العربية .اعبزء األكؿ . مبادئ قانوف اإلجراءات اعبنائية .عمر السعيد رمضاف -  1
 .80ص.مرجع سابق .علي ؿبمد اؼببيضُت -  2
 .80ص. نفس اؼبرجع-  3
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على حكم بالرباءة فبا أهتم بو يفضل على اغبكم بانقضاء الدعول العامة ، فصفح اؼبضركر عنو يبثل ىذا الصلح  
. 1ك ىو نوع من العفو قد يسيء إليو

 الصلح بين المتهم و المضرور عقوبة مالية -2
ذىب البعض إٔب القوؿ إف الصلح الذم يتم بُت اؼبتهم ك اؼبضركر ُب بعض اعبرائم احملددة بنص قانو٘ب، ال 
ىبرج ُب طبيعتو القانونية عن كونو عقوبة مالية، كذلك ؼبا يفًتضو ىذا الصلح من قياـ اعبا٘ب بإزالة أثر اعبريبة، كىو 

أمر ال يتأتى إال بدفع مقابل الضرر الذم سبخضت عنو تلك اعبريبة، كوبوم ىذا اؼبقابل ُب طياتو إيالما للمتهم 
. 2حيث يقتطع جزءا من أموالو هبدؼ تعويض اؼبضركر عليو من ذلك الضرر الذم أصابو

ُب اغبقيقة إف الرأم السابق متحفظ عليو من قبل الفقهاء ألف اؼبقابل الذم يدفعو اؼبتهم إٔب اؼبضركر ال 
كاف الرأم الراجح أهنا -  نتناكؽبا فيما بعد –يتفق كمعٌت الغرامة كعقوبة جنائية اليت يستلـز فيها شركطا خاصة 

تصرفا قانونيا من جانبُت يباثل الصلح اؼبد٘ب كما تدخل اؼبشرع ُب ربديد بعض آثاره اعبنائية كانقضاء الدعول 
. 3العمومية ال يغَت ُب ىذا الصلح طبيعتو اؼبدنية ، اليت ذبمعت فيو كافة عناصرىا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 139ص. دكف سنة نشر . اإلسكندرية. دار اؼبطبوعات اعبامعية . اؼببادئ العامة ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية . عوض ؿبمد  عوض -  1
 45. علي ؿبمد اؼببيضُت -  2
 386ص . مرجع سابق . أسامة حسنُت عبيد -  3
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حق الخصوم في الصلح الجنائي في القانون الجزائري و المصري : الفرع األول
. نتناكؿ فيما يلي نطاؽ تطبيق الصلح بُت اؼبضركر ك اؼبتهم ُب كل من التشريعُت اؼبصرم ك اعبزائرم

في القانون المصري : أوال

من (أ) مكرر18ينصرؼ الصلح اعبنائي بُت اؼبضركر كاؼبتهم إٔب طائفة معينة من اعبرائم حددهتا اؼبادة 
قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، ىي ُب صبلتها من اعبنح اليت يعاقب عليها القانوف باغببس ك الغرامة اليت يزيد 

. 1حدىا االقصى على مائة جنية اك بإحدل ىاتُت العقوبتُت 
. كتتأصل ىذه اعبرائم إٔب طائفتُت تتعلق األكٔب جبرائم األشخاص ك تتصل الثانية جبرائم األمواؿ

 2جرائم األشخاص  : الطائفة األولى

جرائم الضرب أك اعبرح الذم ينشأ عنها اؼبرض أك العجز عن األشغاؿ الشخصية ؼبدة تزيد عن عشرين يوما - 1

.  عقوبات 241/1اؼبادة 

 أك باستعماؿ أية 2 /242جرائم الضرب كاعبرح اؼبشار إليها إف ارتكبت مع سبق اإلصرار أك الًتصد اؼبادة - 2

 242/3أسلحة أك عصي، أك آالت أك أدكات أخرل اؼبادة 
 .244/1جرائم اعبرح كاالعتداء غَت العمدم اؼبادة - 3

. 265جريبة إعطاء اؼبواد الضارة غَت القاتلة اليت ينشأ عنها مرض أك عجز كقيت عن العمل اؼبادة - 4
:  كتشمل ما يلي3جرائم األمواؿ: الطائفة الثانية

.  مكرر321عدـ رد الشيء أك اغبيواف الفاقد لصاحبو اؼبادة - 1

 .323اختالس األشياء احملجوز عليها قضائيا أك إداريا اؼبادة - 2

.  مكرر323اختالس األشياء اؼبنقولة الواقعة فبن رىنها ضمانا لدين عليو أك على آخر اؼبادة -3

.  مكرر أكال323اإلستالء بغَت حق ك بدكف نية التملك على سيارة فبلوكة للغَت اؼبادة - 4

                                                           
. 386أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص -  1
 386نفس اؼبرجع، ص -  2
 .387 .386أسامة حسننُت عبيد، مرجع سابق، ص-  3
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تناكؿ اطعمة اك شراب ُب ؿبل معد لذلك ، كلو كاف مقيما فيو ، أك شغل غرفة اك أكثر ُب فندؽ أك كبوه، - 5
أك استئجار سيارة معو لإلهبار مع علم اعبا٘ب بأنو يستحيل عليو دفع الثمن اك األجرة ، أك االمتناع بغَت مربر عن 

.  مكرر324دفع ما استحق من ذلك أك الفرار من الوفاء بو اؼبادة 

 .341خيانة األمانة اؼبادة - 6

 . 342اختالس اغبارس للشياء احملجوز عليها قضائيا أك إداريا اؼبادة - 7

 .354كسر أك زبريب اآلالت الزراعية أك زرائب اؼبواشي أك عشش اغبفزاء اؼبادة - 8

إتالؼ كل أك بعض ؿبيط متخذ من أشجار أك يابسة أك غَت ذلك أك نقل أك إزالة حد  أك عالمات ؾبهولة - 9
جدا بُت أمالؾ ـبتلفة، أك جهات مستغلة أك ردـ كل أك بعض خندؽ من اػبنادؽ اجملهولة حدا ألمالؾ أك 

 .358/2جهات مستغلة اؼبادة 

اغبريق الناشئ عن عدـ تنظيف أك ترميم األفراف أك اؼبداخن أك احملالت األخرل اليت توقد فيها النار، أك من - 10
النار اؼبوقدة ُب بيوت أك مباف أك غابات أك كرـك أك غيطاف أك بساتُت بالقرب من كيماف تنب أك حشيش يابس 

كاغبريق . 360/1ككذا اغبريق الناشئ عن إشعاؿ صواريخ ُب جهة من جهات البلدة أك سبب إنباؿ آخر اؼبادة 
الناشئ من تدخُت أك نار موقدة، قي ؿبطات ػبدمة ك سبوين السيارات أك ؿبطات الغاز الطبيعي، أك مركز لبيع 

اسطوانات البوتاجاز أك مستودعات للمنتجات البًتكلية أك ـبازف مشتملة على مواد الوقود أك أم مواد قابلة 

 .360/2لالشتعاؿ اؼبادة 

زبريب أك إتالؼ مواد ثابتة أك منقولة عمدا ال يبتلكها اعبا٘ب أك جعلها غَت صاغبة لالستعماؿ أك تعطيلها - 11

 .361/2 ككذلك إذا ترتب على الفعل ضرر مإب قيمتو طبسوف جنيها أك أكثر اؼبادة 361/1بأية طريقة اؼبادة 

انتهاؾ حرمة ملك الغَت بقصد منع حيازتو أك بقصد ارتكاب جريبة فيو أك كاف قد دخلو بوجو قانو٘ب كبقي - 12

 .369فيو بقصد ارتكاب شيء فبا ذكر باؼبادة 

ُب األحواؿ األخرل اليت ينص عليها القانوف، كىذه اغبالة األخَتة تعٍت أف أم جرائم أخرل تقرر بعض - 13
كما ىو اغباؿ بالنسبة عبواز الصلح . القوانُت اػباصة جواز الصلح فيها بُت اؼبضركر أك ككيلو اػباص ك بُت اؼبتهم

، كذلك ُب اؼبادة 1999 لسنة 17ُب جرائم إصدار شيك دكف رصيد الذم نص عليو قانوف التجارة اعبديد رقم 
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ألف الصلح قي . من قانوف اإلجراءات اعبزائية (أ) مكررا 18، كاليت ذىبت أب أبعد فبا تقرره اؼبادة 1 منو534/4
جرائم الشيك جائز ليس فقط ُب أية حالة كانت عليها الدعول، أم قبل صدكر حكم بات ُب الدعول اعبنائية، 

كمن ىنا أكجب اؼبشرع على النيابة العامة أف تأمر . كإمبا هبوز أيضا بعد صدكر اغبكم البات ُب الدعول اعبنائية
. 2بوقف تنفيذ العقوبة احملكـو هبا إذا كاف تنفيذىا قد بدأ فعال 

من قانوف اإلجراءات  (أ) مكرر 18  كمن اؼبتفق عليو، أف ربديد اعبرائم اليت هبوز فيها الصلح ُب اؼبادة 
اعبنائية، قد كرد على سبيل اغبصر، كمع ذلك ثار خالؼ حوؿ ما إذا كاف يبكن التوسع ُب تفسَت ىذا النص 

بطريق القياس، فذىب جانب من الفقو إٔب جواز ذلك، على أساس أف القياس ُب اؼبواد اعبنائية ؿبظور فقط ُب 
، بينما ذىب رأم آخر إٔب أنو ال هبوز التوسع ُب قائمة  اعبرائم اليت هبوز فيها 3مواد التجرٙب، كجائز ُب غَت ذلك 

الصلح كاليت حددىا اؼبشرع ألف انقضاء الدعول اعبنائية بسبب الصلح ىو خالؼ األصل إذ األصل أف صلح 
اؼبضركر مع اؼبتهم أك صفحو عنو ال يقيد بو القانوف باعتبار أف اعبريبة ال تقع على اؼبضركر كحده  بل سبثل عدكانا 

كعلى ذلك فال صلح . على اجملتمع أيضا كال يبلك اؼبضركر دبجرد صلحو أف يسقط حق اجملتمع ُب معاقبة اعبا٘ب
 .4بغَت نص 

في القانون الجزائري  : ثانيا
على الرغم من أف القاعدة العامة ُب ؾباؿ الدعول اعبزائية أنو ال هبوز التصاّب بشأهنا ال من النيابة العامة 

اليت سبلك سلطة ربريكها ك متابعتها، كال من الضحية اؼبضركر منها  إال أف ىذه القاعدة على أنبيتها فإهنا ٓب 
 6، كمنها تنازؿ اؼبشتكي ُب اعبرائم اليت يستلـز فيها القانوف تقدٙب شكول 5تصمد أماـ بعض اغباالت االستثنائية

كالصفح عن اؼبتهم الذم قرره اؼبشرع ُب بعض اعبرائم لصاّب اؼبضركر ،مع اإلشارة إال أنو أم اؼبشرع قد كسع من 

 اؼبعدؿ لقانوف العقوبات، كىو 20/12/2006 الصادر بتاريخ 23-06نطاؽ ىذه اعبرائم دبوجب القانوف رقم
. ما يوحي باذباه اؼبشرع إٔب تبٍت العدالة اعبنائية التصاغبية سباشيا مع ما أخذت بو التشريعات اؼبقارنة ُب ىذا اجملاؿ

                                                           
 .125ص .2004القاىرة . الطبعة األكٔب دار النهضة العربية . اغبق ُب سرعة اإلجراءات اعبنائية .شريف سيد كامل -  1
 16ص.2000القاىرة .دار النهضة العربية .اإلجراءات اؼبوجزة إلهناء الدعول اعبنائية . مدحت رمضاف -  2
 .325ص . مرجع سابق. مأموف سالمة _  3
 139ص.2002منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية .اؼببادئ العامة ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية .عوض ؿبمد عوض -  4
 11ص.2008.اعبزائر . دار ىومو . الطبعةالثالثة . إجراءات فبارسة الدعول اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية .عبد العزيز سعد -  5
 راجع اعبرائم اليت يستلـز فيها اؼبشرع اعبزائرم تقدٙب شكول ُب الفصل األكؿ  من ىذه األطركحة-  6
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كتتمثل ىذه اعبرائم اليت أجاز فيها اؼبشرع للمضركر الصفح عن اؼبتهم ك رتب على ذلك انقضاء الدعول 
: العمومية فيما يلي 

 : جرائم تتعلق بشرؼ و اعتبار األشخاص و حرمة حياتهم الخاصة- 1

 ك جريبة اؼبساس حبرمة 299 ، جريبة السب اؼبوجو إٔب فرد أك عدة أفراد  اؼبادة 298جريبة القذؼ اؼبادة 

 مكرر جريبة االحتفاظ أك كصغ ك السماح بوضع ُب متناكؿ اعبمهور أك الغَت أك 303اغبياة اػباصة للشخاص
استخداـ أك استعماؿ التسجيالت كالصور أك الوثائق بأم كسيلة كانت ما يبس حبرمة اغبياة الشخصية لإلنساف 

 .  1 مكرر303اؼبادة 

:  جرائم تتعلق بكيان األسرة- 2
جريبة خطف أك إبعاد كعدـ تسليم طفل إٔب من لو اغبق حبضانتو ك ربريض الغَت على خطفو أك إبعاده 

، ك كذا جريبة االمتناع 330 ، جريبيت ترؾ مقر األسرة ك التخلي عن الزكجة اغبامل اؼبادة 329 ك 328اؼبادة 

 . 331عن تسديد النفقة بعد تسديد اؼببالغ اؼبستحقة اؼبادة 

: جرائم تتعلق بالسالمة الجسدية لإلنسان - 3

 15أعماؿ العنف العمدية كاؼبشاجرات اليت ال ينشأ عنها مرض أك عجز كلي عن العمل تتجاكز مدتو 

 الفقرة األكٔب، اعبركح غَت 442يوما كاليت ال تتوفر على عناصر سبق اإلصرار كالًتصد أك ضبل األسلحة اؼبادة 

.  الفقرة الثانية 442العمدية اليت ال يًتتب عنها عجز كلي عن العمل ؼبدة تتجاكز ثالثة أشهر اؼبادة 

 18كٓب ينص اؼبشرع اعبزائرم على إجراءات الصلح على عكس اؼبشرع اؼبصرم الذم تناكؽبا ُب اؼبادة 
أعاله، إال أف اؼبمارسة العملية ُب القضاء اعبزائرم تتفق مع ما جاء بو اؼبشرع اؼبصرم، من حيث أف  (أ)مكررا 

إجراءات الصلح تتمثل ُب قياـ اؼبضركر أك ككيلو اػباص بتقدٙب طلب إٔب النيابة العامة أك احملكمة حبسب األحواؿ 
إلثبات صلحو مع اؼبتهم كىو ما يعٍت أف الصلح جائز ُب أم مرحلة كانت عليها الدعول حىت كلو كانت أماـ 

. 1ؿبكمة النقض

                                                           
 .325مأموف سالمة، مرجع سابق، ص-  1
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، كبالتإب ال ينتج أثره ُب 1غَت أنو يشًتط ُب الصلح أف يكوف باتا فإذا كاف معلقا على شرط، فال يعتد بو 
، كمن ناحية أخرل فإنو إذا قاـ الدليل على حصوؿ الصلح فإف للمتهم أف يطلب 2انقضاء الدعول اعبنائية 

. 3إثباتو 

 6كيًتتب على صفح أك تنازؿ اؼبضركر عن الشكول انقضاء الدعول العمومية ُب القانوف اعبزائرم اؼبادة 
فقرة أخَتة من قانوف  (أ) مكرر 18 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ككذا ُب القانوف اؼبصرم اؼبادة 3الفقرة 

اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، كعلى ذلك  إذا ًب إثبات الصفح اك التنازؿ عن الشكول بُت اؼبضركر أك ككيلو اػباص 
ك بُت اؼبتهم قبل رفع الدعول اعبنائية إٔب احملكمة اؼبختصة، فال هبوز رفعها ك تقـو النيابة العامة بإصدار قرار 

حبفظها ، كإذا ًب الصفح أك التنازؿ ُب مرحلة التحقيق االبتدائي أصدر قاضي التحقيق أمر بأال كجو للمتابعة ،كإذا 
. 4ًب ُب مرحلة احملاكمة فعلى احملكمة أف تقضي بانقضاء الدعول العمومية بالصفح أك التنازؿ عن الشكول

أما إذا صار اغبكم ُب الدعول اعبنائية باتا فال أثر للصفح أك التنازؿ ماعدا ُب جريبة الزنا اليت خصها 

 من قانوف العقوبات كقف تنفيذ اغبكم ُب حالة 339اؼبشرع باستثناء ضباية للركابط األسرية حيث أجاز ُب اؼبدة 
 .5صدكر الصفح من الزكج اؼبضركر 

حق الخصوم في الوساطة الجنائية في القانون الفرنسي  : الفرع الثاني
انتهى التطور التارىبي لإلجراءات اعبنائية ُب فرنسا إٔب إنفراد الدكلة بتحريك كمباشرة الدعوة اعبنائية الناشئة 

. عن اعبريبة مصادرة بذلك صبيع صور العدالة اعبنائية اػباصة كحق األفراد ُب السيطرة على مصَت النزاع بينهم 
كقد بدا اعتناؽ الدكلة ؽبذه السياسة مبالغا فيو، بالنسبة لبعض اعبرائم اليت تتضاءؿ فيها أنبية تدخل الدكلة 

حجم اعبرائم البسيطة، كتضاعفت أعداد اؼبطالبات القضائية - بصفة ملحوظة–ؼبواجهتها، حيث تعاظم 
للحقوؽ، األمر الذم بات معو البحث عن آليات جديدة لتنظيم السلوؾ ُب اجملتمع أمرا بالغ األنبية، استجابة 

. 6ؼبثل ىذه الضركرات العملية 

                                                           
 161عوض ؿبمد عوض، مرجع سابق، ص-  1
 325مأموف سالمة، مرجع سابق، ص-  2
 140عوض ؿبمد عوض، مرجع سابق، ص -  3
 128شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص _  4
 109عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرية، مرجع سابق، ص -  5
 481أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص  -  6
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كأحد مالمح اإلجراءات اعبنائية ُب الوقت الراىن ، فهي " الوساطة اعبنائية " كُب ىذا اإلطار تتجلى
كاحدة من آليات التخفيف عن كاىل اعبهاز القضائي ُب الدكلة ، كما أهنا تساىم مع غَتىا ُب ربسُت العدالة 

. 1اعبنائية ليصل دكرىا إٔب مقاظبة العدالة التقليدية ُب مكافحة اعبريبة 
كيبكن تعريف الوساطة اعبنائية بأهنا نظاـ يستهدؼ الوصوؿ إٔب اتفاؽ أك مصاغبة أك توفيق بُت أشخاص 

.    2أك أطراؼ كيستلـز تدخل شخص أك أكثر غبل اؼبنازعات بالطرؽ الودية 
: ك يكشف ىذا التعريف عن حقيقتُت 

أف مهمة الوسيط تقتصر على إدارة الوساطة اعبنائية من الناحية اإلجرائية دكف اؼبوضوعية، دبعٍت  : أولهما
أهنا ال سبدد إٔب ربديد مضموف االتفاؽ الذم يكوف حقا خالصا لطرُب النزاع ، كىو ما يشَت إٔب عدكؿ اؼبشرع عن 

النظاـ التنقييب الذم يسلب اؼبتقاضُت اغبق ُب إهناء اػبصومة بإرادهتم ، كاذباىو صوب النظاـ اإلهتامي الذم 
. 3يتحكم فيو اػبصـو ُب مصَت النزاع 

 أهنا ال هتدؼ بصفة أساسية إٔب إثبات إدانة اعبا٘ب، كربديد مسؤكلية اعبنائية، كإمبا إٔب التقريب :وثانيهما 
بُت كجهيت النظر لديو ، كلدم اجملٍت عليو، كىو ما يتحقق ُب حالة ما إذا أظهر األكؿ ندمو عما جنتو يداه، 

كتضاءؿ لدل الثا٘ب الشعور بعدـ األماف ك خشية معاكدة العدكاف عليو ، ك ىي تندرج ربت تعاليم حركة الدفاع 
. 4االجتماعي اعبديد ، اؽبادفة إٔب تأىيل اؼبتهم ك إنسانية اعبزاء اعبنائي 

كلقد حثت القواعد الدكلية الدكؿ اؼبختلفة على إقرار بدائل للدعول اعبنائية ؼبواجهة بعض اعبرائم ، كمن 

 15تلك القواعد بصفة خاصة التوصيات العديدة اليت صدرت عن اجمللس األكريب، كمنها التوصية الصادرة ُب 

 ك الىت تقضي بأف تلجأ الدكؿ األعضاء أكثر فأكثر إٔب الوساطة ُب اؼبواد اعبنائية باعتبار أف ىذا 1999ديسمرب 
اػبيار يتسم باؼبركنة كيعد أحد البدائل اؽبامة لإلجراءات اعبنائية التقليدية ، كضركرة أف يسمح باؼبسانبة الفعالة ُب 

كهبب االعًتاؼ أيضا باؼبصلحة اؼبشركعة للمجٍت عليو ُب أف ... اإلجراءات اعبنائية لكل من اجملٍت عليو ك اؼبتهم
يستمع إٔب آرائو ك ُب حقو ُب االتصاؿ باعبا٘ب لكي وبصل منو على االعتذار عن اعبريبة اؼبرتكبة، إٔب جانب 

                                                           
 481أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص -  1
 22ص .2000مدحت عبد اغبليم رمضاف، اإلجراءات اؼبوجزة إلهناء الدعول اعبنائية، دار النهضة العربية، القاىرة ، -  2
 481أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص -  3
 483ص نفس اؼبرجع، -  4
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اغبصوؿ على تعويض الضرر الناشئ عنها ، ك ُب نفس الوقت ينبغي العمل على تدعيم الشعور باؼبسؤكلية لدل 
. 1اعبا٘ب، كأف تقدـ لو الوسائل الواقعية اؼبالئمة إلصالحو ك إعادة اندماجو  ُب اجملتمع 

كلقد كانت بداية الوساطة اعبنائية ُب فرنسا دبثابة ؾبموعة من احملاكالت اليت قامت هبا بعض النيابات ُب 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الىت سبنح 40دكائر اختصاصها ك دكف سند تشريعي ؿبدد إال االستناد إٔب اؼبادة 
 بيد أف التدخل التشريعي الصريح كالعاـ قد جاء دبوجب 2النيابة العامة سلطة تقدير مالئمة ازباذ اإلجراءات

 من 41، ك الذم أضاؼ دبادتو السادسة الفقرة السابعة إٔب اؼبادة 1993 يناير 04القانوف الصادر بتاريخ 
قانوف اإلجراءات اعبزائية ، كدبوجب ىذه الفقرة فإف النيابة العامة قبل ازباذىا قرارىا بشأف ربريك الدعول اعبنائية 
كباالتفاؽ مع االطراؼ اؼبعنية اللجوء إٔب الوساطة اعبنائية إذا تبُت ؽبا أف ىذا اإلجراء  يبكن أف يؤدم إٔب إصالح 

الضرر الذم أصاب الضحية ، ك إهناء االضطرابات اليت تنتج عن ارتكاب اعبريبة كاؼبساعدة ُب إعادة اندماج 
. 3اؼبتهم ُب اجملتمع 

     كقد تدخل اؼبشرع الفرنسي مرتُت بشأف تدعيم النص السابق اؼبتعلق بالوساطة اعبنائية  كذلك بالقانوف 

 9 الصادر بتاريخ 204-2004ك بالقانوف رقم ,  ُب اؼبرة االكٔب 1999 يونيو 23 اؼبؤرخ ُب 515-99رقم 
. 4 2004مارس 

كٓب وبدد اؼبشرع الفرنسي اعبرائم اليت يطبق بشأهنا نظاـ الوساطة اعبنائية أك الضابط الذم يتبع ُب ربديدىا، 
كمع ذلك كبالنظر للتطبيقات اليت سبت يتضح أف ؾباؿ تطبيق نظاـ الوساطة اعبنائية اقتصر على جرائم االعتداء 

. 5على األمواؿ ك بعض جرائم االعتداء على األشخاص ك بصفة خاصة جرائم األسرة
 
 
 

                                                           
 133شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص -  1
 .120ص.1997عمر سآب ، كبو تسيَت اإلجراءات اعبنائية ، الطبعة األكٔب ، دار النهضة العربية،  القاىرة،  -  2
 .121نفس اؼبرجع،  ص-  3
 .135شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص -  4
 .41مدحت عبد اغبليم رمضاف ، مرجع سابق ، ص -  5



 دور النيابة العامة عند التحول الدعوى العمومية:...........................................الفصل الثاني

 

101 
 

كيتيح ىذا األمر أم عدـ ربديد نطاؽ تطبيق الوساطة اعبنائية مركنة لرئيس النيابة العامة ُب إمكانية مد 
نطاؽ الوساطة إٔب جرائم جديدة بدال من اعبمود الذم تتسم بو قاعدة التعداد اغبصرم ُب كل من التشريعيُت 

. 1اؼبصرم ك اعبزائرم 
: ك ىبضع إجراء الوساطة اعبنائية عادة للمراحل التالية 

عندما تقرر النيابة العامة إجراء الوساطة ، فإف زبطر األطراؼ بذلك سواء مباشرة أك عن طريق خطاب، - 1

، فإف 2004 مارس 9 إجراءات جنائية بقانوف 1-41ككفقا للتعديل الذم أدخلو اؼبشرع الفرنسي على اؼبادة 
عرض الوساطة على األطراؼ يبكن أف ذبريو النيابة العامة أيضا عن طريق مأمور الضبط القضائي أك مفوض أك 

. 2كسيط 

. تقـو النيابة العامة بتفويض شخص طبيعي أك معنوم مؤىل للقياـ بدكر الوسيط- 2
 كذبدر اإلشارة، فيما يتعلق بالوسيط ، إٔب أنو ُب بداية نشأة نظاـ الوساطة اعبنائية كاف أعضاء النيابة 

 10 الصادر ُب 305-96العامة يقوموف بأنفسهم بدكر الوسيط بُت اعبا٘ب كاجملٍت عليو ، كلكن اؼبرسـو رقم 

 الذم نظم شركط فبارسة مهمة الوساطة اعبنائية استبعد األشخاص الذين يقوموف بأعماؿ قضائية 1996أبريل 
بصفة مهنية من القياـ بأعماؿ الوساطة اعبنائية، كأعضاء النيابة العامة كالقضاة كاحملضرين كاحملامُت كاػبرباء 

. 3كالكتاب باحملكمة سواء كاف ُب ؿباكم عادية أك إدارية 

يقـو الوسيط اعبنائي ُب اللقاء األكؿ بتعريف أطراؼ النزاع حبقوقهم كوبصل على موافقة كل طرؼ على - 3
إجراء الوساطة، كبعد االتفاؽ على مبدأ الوساطة يقـو الوسيط بسماع أطراؼ النزاع كربديد كجهة نظرىم ُب النزاع 

. 4ك طلباهتم، كمن خالؿ تبادؿ اآلراء يستطيع الوسيط التوفيق بينهم 

إذا قبح الوسيط ُب تسوية النزاع بينهم تأٌب مرحلة ربديد االلتزامات لكل طرؼ قبل اآلخر من أجل إهناء  -5
. 5النزاع، ك يقـو الوسيط بتحرير ؿبضر هبذا يوقع عليو أطراؼ النزاع 

                                                           
ذبدر اإلشارة إٔب أف نطاؽ تطبيق الوساطة اعبنائية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية ال يقف عند حد اعبرائم ذات اعبسامة الضئيلة ك إمبا يستطيل -  1

ليشمل بعض اعبرائم اعبسيمة، كالقتل ك االغتصاب، ك إف كاف ذلك ال يقدح ُب سالمة القوؿ بأف نطاؽ تطبيقها يتحقق ُب أغلب اعبنح راجع أسامة 
 536حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص

 145ص.مرجع سابق .شريف سيد كامل -  2
 146 صنفس اؼبرجع،-  3
 57ص  .2007.القاىرة . دار أبو اجملد . الوساطة اعبنائية كدكرىا ُب إهناء الدعول العمومية الطبعة األكٔب .أشرؼ رمضاف عبد اغبميد - 4

 59ص .نفس اؼبرجع -  5
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يقـو الوسيط بإرساؿ أك تسليم االتفاؽ أك احملضر إٔب النيابة العامة ففي حالة قباح الوساطة تقـو النيابة - 5
العامة حبفظ األكراؽ، أما إذا ٓب يتوصل الطرفاف إٔب ىذا اغبل ، فإف النيابة العامة سلطة ربريك الدعول اعبنائية 
كفقا ؼببدأ اؼبالئمة، كما جعل ؽبا اؼبشرع ُب ىذه اغبالة ك خباصة عند عدـ تنفيذ االتفاؽ بسبب يرجع إٔب اعبا٘ب 

. 1 2004 مارس 9كفقا لتعديل 
كبالنسبة ألثر الوساطة اعبنائية على حقوؽ اإلنساف، قبد أف الفقو انقسم إٔب اذباىُت ُب ىذا اؼبوضوع 

: كالتإب

  االتجاه الرافض لمبدأ الوساطة الجنائية- 1
: يستند أنصار ىذا االذباه إٔب حجج كثَتة تعد دبثابة ـباكؼ من النظاـ، ك تتبلور ُب األٌب

الوساطة الجنائية تخل بمبدأ المساواة و العدالة  - أ
ينطلق أنصار ىذا االذباه من نقطة أساسية مؤداىا ، أف نظاـ الوساطة اعبنائية ال وبقق اؼبساكاة بُت األفراد، 

إذ أنو نظاـ شرع من اجل إفالت األثرياء من العقوبة ، فارتكاز الوساطة اعبنائية على فكرة العدالة التعويضية من 
. 2شأنو أف يتجو بالعدالة اعبنائية كبو عدالة السوؽ األمر الذم يصيب القانوف اعبنائي ُب مقتل 

كمن ناحية أخرم ، فإف أغلب التشريعات ٓب تضع معيارا دقيقا لتحديد نطاؽ اعبرائم اليت يتم معاعبتها ُب 
إطار الوساطة اعبنائية ، ك أف ىذا القصور قد  يؤدم ُب كثَت من األحياف إٔب اختالؼ العمل من جهة إٔب أخرل 

. 3فبا ىبل دببدأ اؼبساكاة 
-   الجزاء –الوساطة الجنائية تسلب القانون الجنائي أىم خصائصو  -ب

يذىب أنصار ىذا االذباه إٔب القوؿ بأف الوساطة اعبنائية تسلب القانوف اعبنائي أىم ما يبيزه ك ىو اعبزاء، 
فاألصل أف الدعول اعبنائية ليست ؿبال للًتاضي أك ,األمر الذم يتمخض عنو عدـ احًتاـ األفراد للقوانُت اعبنائية

. 4التنازؿ ألهنا ملك اجملتمع، ك تطبيق نظاـ الوساطة اعبنائية من شأنو إىدار ىذا األصل
 
 

                                                           
 147ض.مرجع سابق .شريف سيد كامل -  1
 139مرجع سابق ص . الوساطة اعبنائية كدكرىا ُب إهناء الدعول العمومية.أشرؼ رمضاف عبد اغبميد -  2
 318ص .مرجع سابق . الشرعية الدستورية ك حقوؽ اإلنساف ُب اإلجراءات اعبنائية . أضبد فتحي سركر -  3
 140ص .الوساطة اعبنائية كدكرىا ُب إهناء الدعول اعبنائية مرجع سابق .أشرؼ رمضاف عبد اغبميد - 4
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  الوساطة الجنائية تعصف بالضمانات المقررة للمتهم في الدعوى الجنائية -ج
يؤكد أنصار ىذا االذباه على أف الوساطة اعبنائية تعصف باغبقوؽ ك الضمانات اؼبقررة للمتهم ُب الدعول 

اعبنائية السيما حق الدفاع ، فقياـ اعبا٘ب بإصالح األضرار اليت أصابت اجملٍت عليو من جراء اعبريبة ، وبمل ُب 
فكيف نقبل أف يعد شخصا مذنبا رغم عدـ إدانتو من خالؿ ؿبكمة مستقلة ، ,1طياتو إدانة اعبا٘ب دكف ؿباكمة 

فالشرط األساسي لفرض العقوبة يتمثل ُب احًتاـ مبدأ . كإجراءات منصفة تكفل لو حق الدفاع عن نفسو؟
. 2الشرعية، ك احًتاـ حق الدفاع 

الوساطة الجنائية تمثل خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات   -د
إذ يتعُت أف زبتص السلطة القضائية دكف غَتىا بتوقيع العقوبة، فالوساطة اعبنائية هبذا الشكل تعد 

. 3خصخصة للدعول اعبنائية، ك ىو ما يسمح بدخوؿ أطراؼ جدد غبل النزاع غَت مؤىلُت قانونا

 االتجاه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية- 2
اذبو غالبية الفقو ُب صبيع النظم القانونية إٔب تأييد نظاـ الوساطة اعبنائية ؼبا يوفره من مزايا كفوائد على 

: النحو التإب
 الوساطة اعبنائية ذبنب األفراد اؼبثوؿ أماـ القضاء ك مباشرة اإلجراءات التقليدية للدعول اعبنائية كما فيها من -أ

مساس حبقوقهم ك حرياهتم ك السيما اغببس اؼبؤقت ُب اعبنح البسيطة ، كما هبنبهم التعرض لقضاء عقوبة اغببس 
. 4قصَت اؼبدة اؼبقرر ؽبذه اعبرائم 

 الوساطة اعبنائية تدعم اغبق ُب سرعة اإلجراءات اعبنائية ، فهي بدال من االنتظار لبضع شهور، بل كأحيانا -ب
. 5لعدة سنوات للوصوؿ إٔب حكم بات ُب الدعول اعبنائية كفقا للطريق العادم 

 الوساطة اعبنائية ال زبل دببدأ أصل الرباءة ، ألنو إذا كاف ىذا األخَت من اؼببادئ اؽبامة الىت تكفل للمتهم -ج
عدـ معاقبتو بغَت حكم قضائي صادر باإلدانة ، فإف نظاـ الوساطة ال ىبل بو مىت كانت الضمانات الىت ربمي 

                                                           
ك سنكوف حقيقة أماـ نوع من عقود , ك ىبشى الفقو أف قبوؿ اؼبتهم للوساطة قد يكوف مبنيا على أساس اػبوؼ من ربريك الدعول اعبنائية -  1

عالكة على أف اؼبتهم قد يكوف مفتقد للخربة الالزمة عندما يعطي اؼبوافقة على الوساطة كما , اإلذعاف مع إهباد نوع من التفاكض ُب اؼبسائل اعبنائية 
 40ص .مرجع سابق .مدحت عبد اغبليم رمضاف .ىو شأف اؼبوافقة اليت تصدر من األحداث 

 140مرجع سابق ص . الوساطة اعبنائية كدكرىا ُب إهناء الدعول العمومية.أشرؼ رمضاف عبد اغبميد -  2
 141ص .نفس اؼبرجع -  3
 17ص .القاىرة . 2000.دار النهضة العربية . دراسة مقارنة .بدائل الدعول اعبنائية . إيهاب يسر أنور -  4
 136ص .مرجع سابق .شريف سيد كامل -  5
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ىذا األصل متوافرة ، فإذا كانت من مصلحة اؼبتهم اللجوء إٔب الصلح مع اجملٍت عليو ، كتأكدت رغبتو ُب ذلك ، 
كاعًتؼ بالذنب عن طواعية كاختيار دكف كجود شبهة الضغط عليو ، فليس ىناؾ ما يبنع من األخذ هبذا النظاـ 

الذم يوفر اعبهد كاؼباؿ كالوقت، كوبقق الفائدة للطرفُت كيؤدم إٔب إزالة التوترات بُت طرُب الرابطة اإلجرائية ، كىو 
. 1بالتإب نوع من العدالة الرضائية 

 الوساطة اعبنائية ذبنب اؼبتهم كصمة اإلدانة، نظرا لعدـ تسجيل اعبريبة اليت عوعبت عن طريقها ُب صحيفة -د
فإف اغبل الذم تنتهي إليو الوساطة يتم تنفيذه دكف صعوبات ألنو نابغ من رضاء , السوابق، فضال عن ذلك

. 2الطرفُت األمر الذم تنتفي معو عقبات التنفيذ 
–كمن خالؿ ما تقدـ ُب ىذا اؼببحث، لبلص إٔب ضركرة تبٍت اؼبشرع اعبزائرم لنظاـ الوساطة اعبنائية 

 باعتباره يبنح النيابة العامة دكرا أكثر إهبابية ُب اإلشراؼ على الصلح اعبنائي بُت األفراد –اؼبعموؿ بو ُب فرنسا 
. على خالؼ ما كفقنا عليو ُب كل من  التشريعيُت اؼبصرم ك اعبزائرم

أف اؼبشرع الفرنسي منح النيابة العامة توٕب زماـ اؼببادرة : كتظهر إهبابية ىذا الدكر من نقاط عدة أنبها
بالصلح اعبنائي بُت األفراد على خالؼ اؼبشرع اعبزائرم كاؼبصرم،حيث اكتفينا بسلطتها ُب إصدار قرار اغبفظ 

بناء على ًب من صلح دببادرة من اؼبتهم كاجملٍت عليو ، كما أف اؼبشرع الفرنسي ظبح بإعماؿ نظاـ الوساطة اعبنائية 
على نطاؽ كاسع من اعبرائم دكف ربديد كىو ما ؼبسنا خالفو ُب كل من مصر كاعبزائر، حيث كردت اعبرائم اليت 
هبوز فيها الصلح بُت اؼبتهم كاجملٍت عليو على نطاؽ حصرم كؿبدكد أضف إٔب ذلك، أف النيابة العامة ُب التشريع 

الفرنسي تكفل للمجٍت عليو حقو ُب اغبصوؿ على التعويضات من خالؿ اسًتجاعها لسلطتها ُب ربريك الدعول 
العمومية إذا أخل اؼبتهم بتنفيذ التزاماتو اؼبًتتبة عن إجراء الوساطة اعبنائية، كىو ما ٓب هبعلو اؼبشرع ُب كل من مصر 

. كاعبزائر للنيابة العامة 
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ضمانات النيابة العامة عند تصالحها مع المتهم  : المطلب الثاني
قصرت العدالة التقليدية عن تقدٙب حلوؿ فعالة ؼبواجهة ظاىرة اعبرائم البسيطة سواء ُب مصر أك اعبزائر أك 

تكفل بدائل الدعول اعبنائية تفريدا ، لإلجراءات على غرار تفريد العقوبة كفقا - كعلى عكس من ذلك–فرنسا 
كيأٌب التصاّب ك األمر اعبنائي ُب القانوف اؼبصرم ك اعبزائرم كالتسوية اعبنائية ُب القانوف الفرنسي , عبسامة اعبريبة 

 نظاما جديدا أطلق عليو نظاـ التسوية اعبنائية  1999 يونيو سنة 23 الصادر ُب 515-99بالقانوف رقم 
رسم دبقتضاه نطاقا كاسعا للصلح ُب بعض اعبرائم اؼبنصوص عليها ُب قانوف العقوبات ، اليت ال تعد من اعبرائم 

كقبل ذلك بعدة شهور كاف اؼبشرع اؼبصرم قد . 1اؼبالية أك االقتصادية، أك اعبمركية، اليت تنص عليها قوانُت خاصة

 كعدؿ دبوجبو أحكاـ قانو٘ب العقوبات كاإلجراءات اعبنائية حيث استحدث 1998 لسنة 174أصدر القانوف 
.  2دبوجبو نظاما شبيها أطلق عليو تعبَت التصاّب 

كتستند ىذه الصور للصلح ُب جوىرىا إٔب فكرة العدالة الرضائية ، كىي تعٍت أف يكوف للمتهم اػبيار بُت 
. 3الضمانات اإلجرائية اليت توفرىا لو العدالة التقليدية ، كاؼبزايا اليت يكفلها لو كل من النظامُت 

كنتناكؿ ُب ىذا اؼبطلب صور الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة ك اؼبتهم كما نظمها اؼبشرع اؼبصرم 
كاعبزائرم، ٍب نعرض لنظاـ التسوية اعبنائية ُب فرنسا، لكن قبل كل ذلك كباكؿ فيما يلي ربديد الطبيعة القانونية 

. للصلح بُت النيابة العامة ك اؼبتهم 
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الطبيعة القانونية للصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم  : الفرع األول 
يذىب جانب من الفقو إٔب تسمية ىذا الشكل من أشكاؿ الصلح اعبنائي بتصاّب اؼبتهم دبخالفة أك 

.  1جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط 
كمن اؼبعركؼ أف الغرامة تعد إحدل العقوبات اؼبالية اؼبقررة ُب القانوف، كتتعدد أنواع الغرامات كفق أشكاؽبا 

 : 2إٔب ثالثة كىي
  :غرامة التصالح-1

كتعد ىذه الغرامة نظاما قانونيا فينا شامال يدكر ُب فلك الصلح اعبنائي، غَت أهنا تعد تصاغبا من خالؿ 
القضاء أك تصاغبا قضائيا، كذلك لتدخل قاضي الصلح ُب توقيع تلك العقوبة،كما أهنا تعترب أسلوبا إلدارة 

الدعول العامة كاستبعادىا ُب الوقت ذاتو، كىي بذلك أشد خطورة من الغرامة اعبزافية، حيث ال هبوز توقيعها إال 
. دبوجب حكم قضائي يثبت اؼبسؤكلية اعبزائية للمحكـو عليو

: الغرامة الجنائية المحددة-2
كتطبق الغرامة اعبنائية احملددة ُب بعض ـبالفات اؼبركر حيث تتؤب النيابة العامة  كذلك ُب األنظمة اليت  

تأخذ بنظاـ الفصل بُت سلطيت اإلدعاء كالتحقيق كما ُب فرنسا ك اعبزائر  تنفيذ ىذا اإلجراء كربصيل الغرامة اليت 
تسدد لصاّب اػبزينة العامة، كيًتتب على ذلك انقضاء الدعول العامة كدكف أف ىبل ذلك حبق اؼبتهم ُب االعًتاض 

 إذ يًتتب غلى ىذا االعًتاض بطالف التنفيذ، كتتؤب احملكمة اؼبختصة نظر –على الغرامة أماـ النيابة العامة 
. الدعول ك ال هبوز ؽبا أف تقضي بغرامة تقل عن الغرامة اعبزافية أك الغرامة اعبنائية احملددة

: الغرامة الجزافية-3
 تعترب الغرامة اعبزافية نظاما فنيا غَت قضائي لتطبيق القانوف اعبنائي، كتعٍت تطبيق عقوبة مالية ؿبددة كثابتة، 

كمن ٍب فهي إجراء عالجي لعدـ فاعلية النظاـ القانو٘ب، كتطبق ُب فرنسا كمصر كاعبزائر على عدد كبَت من 
اؼبخالفات اؼبركرية ، كىي كسيلة غَت قضائية إلرادة الدعول، كأساس ىذه الغرامة يقـو على أف قياـ اؼبتهم بدفع 

 وبوم اعًتافا صروبا من جانبو باعبريبة اؼبرتكبة – ؾبرد ضبط اؼبخالفة –الغرامة اؼبالية لرجل الضابطة العدلية 
فيتفادل بذلك اؼبتهم اإلجراءات اعبنائية بصفة هنائية اكتفاء بالردع اآلٕب كالتلقائي، كقد فرض ىذا اإلجراء منطق 
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العدالة اؼببسطة، كما أنو يتطلب ثبوت اؼبسؤكلية اعبنائية ،كىو ال ىبل حبق اؼبتهم قي رفض اإلجراء التصاغبي 
. حيث يًتتب على ذلك انتقاؿ القضية إٔب قضاء اغبكم 

كلقد تعددت اآلراء الفقهية اليت قيلت بشأف الطبيعة القانونية للصلح اعبنائي بُت النيابة العامة ك اؼبتهم، 
:  كسنعرض ؽبذه اآلراء من خالؿ ما يلي

يذىب جانب من الفقو إٔب أف الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة ك اؼبتهم يندرج ربت نظاـ : الرأي األول
اػبضوع االختيارم، كذلك بعرض مبلغ معُت على اؼبتهم كقبوؿ ىذا األخَت لذلك العرض من خالؿ خضوعو ُب 

. 1أداء ىذا اؼببلغ لإلدارة 
       كيبدك كاضحا أف الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة ك اؼبتهم ،كفقا ؽبذا الرأم يعتمد على إرادة اؼبتهم 

كحدىا ، كذلك باعتبار أف حق اؼبتهم ُب التصاّب حق أصيل يثبت لو من كقت ارتكاب اعبريبة ، كال يرتبط نشوؤه 
بعرضو عليو من أم جهة ، فهو ال يقتضي تالقي إرادة اؼبتهم ك إرادة اعبهة اليت أكجب عليها القانوف عرض 

. 2التصاّب عليو ، ك إمبا يقع التصاّب بإرادة اؼبتهم اؼبنفردة كحدىا 
يرل أف الصلح اعبنائي بُت اؼبتهم كالنيابة العامة عبارة عن تصرؼ قانو٘ب من جانبُت، كأف  : الرأي الثاني

ىذا الصلح يتوافر بغرض دفع مبلغ معُت على اؼبتهم من قبل رجل الضابطة العدلية أك النيابة العامة ك قبوؿ اؼبتهم 
ؽبذا العرض ،كاف إلزاـ الضابطة العدلية أك النيابة العامة بتقدٙب ىذا العرض ال يفقده صفتو القانونية كإهباب موجو 

. 3إٔب اؼبتهم ، كأف دكر ىذا األخَت ال يتعدل قبوؿ اإلهباب اؼبقدـ إليو من اعبهة اؼبعنية 
ذىب أنصار ىذا االذباه إٔب أف الصلح اعبنائي بُت اؼبتهم ك النيابة العامة ىو جزاء إدارم : الرأي الثالث

حل ؿبل العقوبة اعبنائية ك ٓب يكن تطبيقا ؽبا ،ك أف ىدؼ ىذا النظاـ تطبيق جزاء فعاؿ ك سريع ُب جرائم تتسم 
بعدـ اػبطورة ، كدبعٌت آخر ىو طريقة مبسطة للردع فرضها القانوف ك ترؾ اػبيار بيد اؼبتهم إف شاء دفع الغرامة أك 

. 4رفضها 
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كقد انتقد جانب من الفقو ىذا الرأم ،حبجة أف الصلح اعبنائي بُت اؼبتهم كالنيابة العامة ليس من شأنو أف 
يؤدم، إٔب إسقاط صفة اعبريبة عن الفعل لتنقلب بعد ذلك إٔب ؾبرد ـبالفة إدارية ،ألف التجرٙب كصف يلحق 

. 1الفعل دبجرد ارتكابو، كال يرتفع  عنو إال إذا توافر سبب لإلباحة معاصر لو 
يرل جانب من الفقو بأف الصلح اعبنائي بُت اؼبتهم ك النيابة العامة مبٍت على الردع، أك : الرأي الرابع

باألحرل ىو إجراء عقايب خارج نطاؽ القضاء هبد تطبيقو ُب ـبالفات البوليس ك اؼبخالفات اؼبتعلقة دبرافق النقل 
كيضيف أصحاب ىذا الرأم بأف العقوبة اؼبتضمنة ُب طيات الصلح بُت النيابة العامة ك اؼبتهم ىي عقوبة . العاـ

. 2مالية جنائية ؼبا وبويو ىذا التصاّب من معٌت اإليالـ ، كىو العنصر اؼبميز للعقوبات بوجو عاـ
كينتقد جانب من الفقو ىذا االذباه حبجة اف الغرامة اعبزافية اليت يدفعها اؼبتهم ال تعترب غرامة جنائية إذ 

أف يكوف منصوص عليها ُب القانوف، كأف وبكم بالغرامة بصدد : البد من توافر ثالثة شركط العتبارىا كذلك كىي
ارتكاب اعبريبة، كأف يتم توقيعها من قبل القاضي، كالغرامة اعبزافية ال يتوافر فيها الشرط الثالث من شركط الغرامة 

. 3اعبنائية حيث ال يقضي فيها قاض
صور الصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم في القانون الجزائري و المصري : الفرع الثاني 

تتعدد صور الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة ك اؼبتهم ُب التشريعات اؼبقارنة، حيث كإف كانت اعبزائر ٓب 
تعرؼ سول صورة كحيدة كىي غرامة الصلح قبد أف اؼبشرع اؼبصرم ُب ىذا الصدد قد عاِب صورتُت كنبا التصاّب 

كاألمر اعبنائي، أما اؼبشرع الفرنسي فنجده قد عاِب الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة كاؼبتهم ُب صورة التسوية 
. اعبنائية 

: كىذا ما سنحاكؿ تفصيلو ُب ما يلي
غرامة الصلح في التشريع الجزائري  :أوال 

 من قانوف 391 إٔب 381 عاِب اؼبشرع اعبزائرم غرامة الصلح الصادرة من النيابة العامة ُب اؼبواد من 
. االجراءات اعبزائية 
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كيبكن تعريف غرامة الصلح بأنو قرار قضائي يصدره عضو النيابة العامة اؼبختص ُب جرائم معينة ،كذلك 
. 1بناءا على االطالع على االكراؽ دكف حضور اػبصـو ،خالؿ اؼبيعاد احملدد  قانونا

كعلى الرغم من أف نظاـ غرامة الصلح يتعارض مع بعض اؼببادئ األساسية ُب احملاكمات 
، كما انو ُب اغباالت اليت يصدر فيها من النيابة العامة يتعارض مع مبدأ 2اعبنائية،كالشفوية كالعالنية كاؼبواجهة 

الفصل بُت سلطيت االهتاـ كاغبكم ، إال أف العديد من التشريعات اعبنائية قد اخذت بو ُب ؾباؿ اعبرائم البسيطة، 
بالنظر من ناحية إٔب الفوائد العلمية الكبَتة اليت ينطوم عليها، حيث ىناؾ من يرل أف نظاـ األكامر اعبنائية ليس 

فيو افتئات على حقوؽ اػبصـو كإمبا يقيم ىذا النظاـ ُب كاقع األمر توازنا عادال بُت ربقيق عدالة سريعة اؼبناؿ 
، كذلك بعد أف أعطى اؼبشرع اػبصـو صبيعا حق االعًتاض على األمر اعبنائي كرتب  كبُت ضباية حقوؽ اػبصـو

. 3على ىذا االعًتاض سقوط األمر كاعتباره كأف ٓب يكن ككجوب نظر الدعول كفقا لإلجراءات العادية 
كمن ناحية أخرم، فإف األمر اعبنائي، ُب صبيع األحواؿ، ال يعد حكما جنائيا باؼبعٌت الدقيق، كإف اقًتب 

. 4منو  كإمبا ىو نوع من الصلح أقره اؼبشرع لتحقيق الغاية سالفة الذكر
كما أنو شبة جرائم قليلة الشأف تعد الغرامة ُب حدكد معنية كافية لردع العامة ك زجر اعبا٘ب فضال عن توفَت 

اعبرائم -  كعلى كجو اػبصوص–كقت قضاء اغبكم للجرائم قليلة الشأف ذات اػبطر، إذ كثَت من اعبرائم  
التنظيمية تنبئ بصدؽ عن إرادة آشبة تستهوم اإلٍب كتستمرئ العدكاف، كقد قرر الشارع ؽبا عقوبة ال تتسم بالغلظة 

. 5أك توصف بالشدة، كمن ٍب ال ضَت أف يصدر فيها األمر اعبنائي 

  شروط غرامة الصلح في القانون الجزائري- 1

 من قانوف 391 أب 381   ذكرنا فيما سبق أف اؼبشرع اعبزائرم قد عاِب غرامة الصلح ُب اؼبواد من 
اإلجراءات اعبزائية ، كباستقراء نصوص نالحظ أف اعبرائم اليت خوؿ اؼبشع فيها اؼبشرع النيابة العامة سلطة إصدار 

 كاؼبخالفات اليت هبوز فيها –كما ىو اغباؿ ُب مصر - غرامة الصلح تشمل بعض اؼبخالفات فقط دكف اعبنح 
للنيابة العامة أف تصدر فيها قرار غرامة الصلح بشرط أال تزيد عن اغبد األدٗب للغرامة اؼبنصوص عليها قانونا لعقوبة 

:   ك ىي 391، ىي اؼبخالفة اليت تتوافر فيها الشركط اؼبنصوص عليها باؼبادة 381اؼبخالفة طبقا للمادة 
                                                           

 653فوزية عبد الستار، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص-  1
   959ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص-  2
 115، ص 2003/2004مصطفي ؿبمد عبد احملسن، انقضاء الدعول اعبنائية البدائل ك اؼبفًتضات، دار الًتكي، القاىرة، -  3
 182شريف سيد كامل، مرجع سابق ، ص -  4
 114مصطفى ؿبمد عبد احملسن، مرجع سابق، ص -  5
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.  أف ال تعرض فاعلها لغَت اعبزاء اؼبإب ك لتعويض األضرار- 1

. أف ال تعرض فاعلها لعقوبة تتعلق بالعود- 2

. أف ال تكوف ؿبل ربقيق قضائي -  3

. إذا أثبت ؿبضر كاحد بالنسبة ؼبتهم كاحد أكثر من ـبالفتُت - 4

. ُب األحواؿ اليت ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح - 5
ك بناء على ما تقدـ من شركط ، لبلص إٔب أف اؼبشرع اعبزائرم قد ضيق من نطاؽ تطبيق غرامات الصلح 

الصادرة من جانب النيابة العامة استجابة للطابع االستثنائي ؽبذا اإلجراء من األصل العاـ ك ىو عدـ جواز 
التصاّب ُب الدعول اعبزائية ىذا من جهة ، ك من جهة ثانية نستشف أيضا إرادة اؼبشرع ُب كفالة ضمانات 

التقاضي للمضركر عندما يًتتب على اؼبخالفة ضرر يستوجب التعويض عن األشخاص أك األشياء ، كللمتهم 
إال أف ما غفل عنو اؼبشرع ُب ىذا الصدد ىو عدـ , أيضا ك ذلك عندما يثبت احملضر الواحد أكثر من ـبالفتُت

النص على إمكانية إلغاء قرار غرامة الصلح إذا ما أخطأ عضو النيابة العامة ُب تطبيق القانوف على غرار اؼبشرع 
.  اؼبصرم ، كىو ما ندعو اليو اؼبشرع الستدراكو ُب التعديالت اؼبستقبلية تعزيز لضمانات اػبصـو ُب التقاضي

إجراءات غرامة الصلح  - 2
: ك بالنسبة لإلجراءات اليت تتبعها النيابة العامة إلصدار قرار غرامة الصلح فهي كالتإب 

 عضو النيابة العامة قبل كل تكليف باغبضور أماـ احملكمة، كعند إحالة عليو ؿبضر مثبت ؼبخالفة 1يقـو- 1
بإخطار اؼبخالف بأنو مصرح لو بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح ال تزيد عن اغبد األدٗب اؼبنصوص عليو قانونا 

 يوما من تاريخ القرار ، دبوجب خطاب موصى عليو بعلم 15كذلك خالؿ - 381اؼبادة –لعقوبة اؼبخالفة 
الوصوؿ، إخطارا مذكورا فيو موطنو كؿبل ارتكاب اؼبخالفة كتارىبها كسببها كالنص القانو٘ب اؼبطبق بشأهنا كمقدار 

 .384غرامة الصلح ك اؼبهل ك طرؽ الدفع احملددة ُب اؼبادة 

 إٔب أنو هبب على اؼبخالف خالؿ الثالثُت يوما التالية الستالمو اإلخطار اؼبشار إليو ُب 384كتشَت اؼبادة - 2

 أعاله أف يدفع دفعة كاحدة نقدا أك حبوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بُت يدم ؿبصل مكاف سكناه أك 383اؼبادة 

                                                           
كما اف صياغة اؼبادة توحي باف عبوء عضو ,  أف اؼبشرع ٓب يشًتط درجة معينة ُب عضو النيابة العامة اؼبكلف بغرامة381يتضح من صياغة اؼبادة -  1

 ك أنو ليس لو سلطة مالئمة ُب ذلك ك ىو ما يعرز االذباه كبو بدائل الدعول اعبنائية, النيابة العامة لغرامة الصلح يكتسي طابع الوجوبية 
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 من ىذا القانوف ف 329اؼبكاف الذم ارتكب فيو اؼبخالفة ، كذلك طبقا ألحكاـ االختصاص اؼبذكورة ُب اؼبادة 
. ك هبب أف يسلم اإلخطار إٔب احملصل ُب صبيع األحواؿ تأييدا للدفع

- 385اؼبادة –كال يكوف القرار احملدد ؼبقدار غرامة الصلح ُب اؼبخالفة قابال ألم طعن من جانب اؼبخالفة - 3
. ك ىو ما يتعارض مع أىم ضمانة من ضمانات التقاضي ك ىي اغبق ُب الطعن ك التقاضي أماـ درجة ثانية 

ك يبلغ احملصل النيابة العامة لدل احملكمة بدفع غرامة الصلح إذا ًب صحيحا ، ك ذلك ُب ظرؼ عشرة أياـ - 4
. من تاريخ الدفع

ك اذا ٓب وبصل ىذا التبليغ ُب مهلة طبسة ك أربعُت يوما من تاريخ استالـ اؼبخالف لإلخطار طبقا للمادة - 5

كىو ما يؤكد الطابع - 387اؼبادة – قاـ عضو النيابة العامة بتكليف اؼبخالف باغبضور أماـ احملكمة 383
. االختيارم للمتهم ُب إعماؿ ىذا اإلجراء أك العودة إٔب اإلجراءات اعبنائية اؼبعتادة

ك إذا قاـ اؼبخالف بدفع غرامة الصلح يعترب ذلك اعًتافا منو باؼبخالفة كيعد دبثابة حكم أكؿ من أجل ربديد - 6

ك يًتتب على ذلك انقضاء الدعول العمومية - 389اؼبادة –حالة العود 
صور الصلح الجنائي في التشريع المصري    : ثانيا 

. تظهر صور الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة كاؼبتهم ُب التشريع اؼبصرم ُب كل من التصاّب ك األمر اعبنائي

: التصالح- 1

 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، كقد اشًتطت عبواز تصاّب النيابة 18كقد نصت عليو اؼبادة 
العامة مع اؼبتهم شركط تتعلق باعبريبة اؼبرتكبة، كشركط أخرل تتعلق بإجراءات التصاّب، كثالثة تتعلق بقبوؿ اؼبتهم 

. للتصاّب ك قيامو بدفع اؼببلغ الذم حدده القانوف خالؿ مدة معينة

 مكرر اؼبخالفات كاعبنح اؼبعاقب عليها بالغرامة 18بالنسبة للشركط اؼبتعلقة باعبريبة، فهي حسب اؼبادة  - أ
كمن ٍب ال . فقط أماـ اعبنح اليت أجاز القانوف فيها التصاّب فيشًتط أف تكوف العقوبة اؼبقرر ؽبا ىي الغرامة فقط

هبوز الصلح ُب اعبنح اؼبعاقب عليها باغببس فقط، أك تلك اؼبعاقب عليها باغببس كالغرامة معا، أك اؼبعاقب عليها 
. 1باغببس كالغرامة على سبيل التخيَت 

                                                           
 182ص .مرجع سابق .شريف سيد كامل -  1
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كقصر نطاؽ التصاّب على اؼبخالفات كاعبنح اؼبعاقب عليها بالغرامة فقط، يعد خطة تشريعية صحيحة، 
ألهنا ربصر التصاّب ُب ؾبالو اؼبعقوؿ كىو اعبرائم قليلة اػبطورة، كبالتأب وبقق الغاية منو ُب تيسَت على اؼبتهمُت 

. 1كالتخفيف عن القضاة دكف إخالؿ باعتبارات الردع العاـ

 مكرر تتمثل ُب قياـ 18 أما الشركط اؼبتعلقة بإجراءات التصاّب ، فهي كفقا للفقرة الثانية من اؼبادة  - ب
مأمور الضبط القضائي اؼبختص عند ربرير ؿبضر ُب ؾباؿ اؼبخالفات بعرض التصاّب على اؼبتهم أك ككيلو، كيثبت 

مأمور الضبط ذلك ُب ؿبضره، أما ُب اعبنح اعبائز فيها التصاّب فيكوف عرض التصاّب من النيابة العامة، كقد جعل 
. 2اؼبشرع عرض التصاّب الحتماؿ عدـ معرفتو بو 

، كبالتإب 3كمن اؼبتفق عليو، أف إغفاؿ عرض التصاّب على اؼبتهم ال ينفي حق ىذا األخَت ُب طلب التصاّب

 مكرر أف تقبلو كليس ؽبا سلطة تقديرية 18هبب على النيابة العامة إذا عرض اؼبتهم التصاّب عليها تطبيقا للمادة 
. 4ُب ذلك 

 كبالنسبة لقبوؿ اؼبتهم ك دفع اؼببلغ الذم حدده القانوف خالؿ مدة معينة، قبد أنو باعتبار التصاّب ىو حق -ج
ك بالتإب تكوف ؽبذا األخر حرية االختيار بُت استعمالو فتنقضي بو  الدعول اعبنائية، أك رفضو فيحاكم . للمتهم

، كعلى ضوء ذلك، فللمتهم أف يقبلو إذا اعرض عليو من اعبهة اليت حددىا القانوف 5طبقا لإلجراءات العادية 
.   سواء كاف مأمور الضبط القضائي أك النيابة العامة ، أك يطلبو ىو ُب حالة عدـ العرض عليو من تلك اعبهة

ربع اغبد األقصى : كلكن ال يكفي ؾبرد قبوؿ اؼبتهم للتصاّب ، كإمبا يتعُت عليو أف يدفع مبلغ التصاّب كىو
للغرامة اؼبقررة للجريبة أك قيمة اغبد األدٗب اؼبقرر ؽبا أيهما أكثر ُب اؼبيعاد الذم حدده القانوف كىو طبسة عشر 

يوما من اليـو التإب لعرض التصاّب عليو إٔب خزانة احملكمة أك إٔب النيابة العامة أك إٔب أم موظف عاـ يرخص لو 
، كاؼبيعاد اؼبقرر لدفع مقابل التصاّب ىو ميعاد تنظيمي ال يًتتب على انقضائو سقوط 6ُب ذلك من كزير العدؿ 

حق اؼبتهم ُب التصاّب كإمبا الذم يًتتب على فوات ىذا اؼبيعاد ىو زيادة مبلغ التصاّب الواجب دفعو، حبيث يعادؿ 

                                                           
 .17ص . 1999.دار النهضة العربية القاىرة . الصلح ُب نطاؽ قانوف اإلجراءات اعبنائية .ىدل قشقوش -  1
 112ص .مرجع سابق .شريف سيد كامل -  2
 323ص .مرجع سابق .مأموف سالمة -  3
 76ص  .2000. دكف دار نشر دكف سنة نشر.تأصيل اإلجراءات اعبنائية . عبد الفتاح مصطفي الصيفي-  4
 76ص .نفس اؼبرجع -  5
 111ص.مرجع سابق .شريف سيد كامل -  6
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نصف اغبد األقصى للغرامة اؼبقررة للجريبة أك قيمة اغبد األدٗب اؼبقرر ؽبا أيهما أكثر ، ك ىو نفس األثر إذا كانت 
  .1الدعول اعبنائية قد رفعت أب احملكمة

كيًتتب على دفع مبلغ التصاّب انقضاء الدعول اعبنائية، ُب أم مرحلة كانت عليها الدعول ك لو كانت  -

  18أماـ ؿبكمة النقض ، ك لكن دفع مبلغ التصاّب كما تنص اؼبادة 
مكرر ال يؤثر على الدعول اؼبدنية، كعلى ذلك  إذا ًب التصاّب أثناء نظر الدعويُت اعبنائية كاؼبدنية معا أماـ 

احملكمة اعبنائية اؼبختصة ، فإف على احملكمة أف تستمر ُب نظر الدعول اؼبدنية دكف أف تتأثر بانقضاء الدعول 
، أما إذا كاف التصاّب قد ًب قبل رفع الدعول اؼبدنية أماـ احملكمة اعبنائية فال اختصاص للقضاء 2اعبنائية بالتصاّب 

. 3اعبنائي بنظرىا، ك هبب اغبكم فيها بعدـ االختصاص 

 : األمر الجنائي- 2

 لسنة 174 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم اؼبعدؿ بالقانوف رقم 325نصت اؼبادة 

 على األمر اعبنائي الصادر من النيابة العامة، حيث أف اؼبشرع كسع من سلطتها ُب إصدار األمر 19998
اعبنائي، سواء من حيث أعضاء النيابة العامة الذين هبوز ؽبم إصدار األمر، أك من حيث اعبرائم اليت يطبق بشأهنا 

األمر أك فيما يتعلق دبضموف ىذا األمر، حيث قبده من ناحية خوؿ سلطة إصدار األمر اعبنائي لكل أعضاء 
النيابة العامة من درجة ككيل النائب العاـ كما يعلو درجتو بينما كاف ال هبوز قبل تعديل اؼبادة أف يصدر األمر 

، كمن ناحية ثانية  فإف اعبرائم اليت خوؿ اؼبشرع فيها النيابة العامة 4اعبنائي من عضو أقل من درجة رئيس نيابة 
سلطة إصدار األمر اعبنائي تشمل بعض اعبنح ككل اؼبخالفات، كاعبنح اليت هبوز فيها للنيابة العامة أف تصدر 

األمر اعبنائي ىي تلك اليت ال يوجب القانوف اغبكم فيها باغببس أك الغرامة اليت يزيد حدىا األدٗب على طبسمائة 
جنيو كاألمر اعبنائي يكوف ىنا جوازيا للنيابة العامة، أما ُب اؼبخالفات فقد أكجب اؼبشرع على النيابة العامة أف 

، كمن ناحية ثالثة، فيما يتعلق دبضموف األمر هبوز 5تصدر أكامر جنائية ُب صبيع اؼبخالفات اليت ال ترل حفظها 
للنيابة العامة أف تصدر األمر اعبنائي بغرامة ال تزيد علي طبسمائة جنيو، فضال عن العقوبات التكميلية 

                                                           
 323ص مرجع سابق، مأموف سالمة،   _ 1

 29ىدل قشقوش، مرجع سابق، ص-  2
 116شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص-  3
 134مدحت عبد اغبليم رمضاف، مرجع سابق، ص-  4
 763عوض ؿبمد عوض، مرجع سابق، ص -  5
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الفقرة الثالثة من -كالتعويضات كما هبب رده ك اؼبصاريف، كهبب أف يعلن إٔب اؼبتهم ك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية 

. 1- من ذات القانوف326اؼبادة 
كأجاز اؼبشرع للمحامي العاـ كلرئيس النيابة العامة حسب األحواؿ أف يلغي األمر اعبنائي ػبطأ ُب تطبيق 

القانوف ُب خالؿ عشرة أياـ من تاريخ صدكره، كيًتتب على ذلك اعتبار األمر اعبنائي كأف ٓب يكن ككجوب السَت 
. 2ُب الدعول بالطرؽ العادية

كإذا توافرت الشركط السابقة الذكر، كٓب يتم إلغاء األمر اعبنائي من احملامي العاـ أك رئيس النيابة العامة، كٓب 
وبصل اعًتاض على األمر من اػبصـو ُب خالؿ ثالثة أياـ من تاريخ إعالهنم بو بالطريقة اليت حددىا القانوف أك 

حصل االعًتاض، كلكن اػبصم اؼبعًتض ٓب وبضر ُب اعبلسة احملددة لنظر الدعول، فإف األمر يصبح هنائيا كاجب 
التنفيذ ك يؤدم أب انقضاء الدعول اعبنائية، كال يكوف ؼبا قضى بو األمر ُب موضوع الدعول اعبنائية حجية أماـ 

. 3احملاكم اؼبدنية 
كإذا ما كقع إشكاؿ ُب تنفيذ األمر اعبنائي كأف يدعي اؼبتهم عند التنفيذ عليو أف حقو ُب عدـ قبوؿ األمر 

ال يزاؿ قائما لعدـ إعالنو باألمر أك لغَت ذلك من األسباب أك مانعا قهريا منعو من اغبضور ُب اعبلسة احملددة 
 يقدـ اإلشكاؿ إٔب القاضي اعبزئي بوصفو صاحب 4لنظر الدعول أك إذا حصل إشكاؿ آخر ُب التنفيذ

 1549االختصاص األصلي بنظر اإلشكاالت اؼبتعلقة باألحكاـ ك األكامر بوجو عاـ، كىو ما نصت عليو اؼبادة 
من تعليمات النيابة العامة باعتبار أنو ٓب يرد نص ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية خبصوص اإلشكاؿ ُب تنفيذ األمر 

. 5اعبنائي عندما يكوف صادرا من النيابة العامة 
   كُب ىذا الصدد يبكن القوؿ أف اؼبشرع اؼبصرم قد كفق ُب منح القاضي اعبزئي سلطة الفصل ُب 

اإلشكاؿ ُب تنفيذ األمر اعبنائي الصادر من النيابة العامة ألف فصلها ُب اإلشكاؿ يبد سلطتها ُب نزاع ىي طرؼ 
. فيو
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 صور الصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم في القانون الفرنسي  :الفرع الثالث 
نتناكؿ ُب ىذه النقطة صور الصلح اعبنائي بُت النيابة العامة كاؼبتهم ُب القانوف الفرنسي حيث اعتمد ىذا 
األخَت صورتُت األكٔب كىي األمر اعبنائي الذم ٓب يكتب لو التطبيق بسبب عدـ دستوريتو، كالثا٘ب كىو التسوية 
اعبنائية كالذم حافظ فيو اؼبشرع تقريبا على نفس فكرة االمر اعبنائي مع إجراء بعض التعديالت حىت يتجنب 

. عدـ دستوريتو

: األمر الجنائي- 1
حاكؿ اؼبشرع الفرنسي أف يعطي النيابة العامة سلطة إصدار األكامر اعبنائية ، فأصدر قانوف ُب ديسمرب 

 مقرر فيو حق رئيس النيابة العامة ُب إصدار أمر جنائي ُب اعبرائم اليت ال تزيد عقوبتها على اغببس ثالث 1994
. 1سنوات متضمنا عددا من التدابَت، ك ىو يكوف كاجب التنفيذ دكف عرضو على القاضي اعبزائي للتصديق عليو 

 2غَت أف ىذا القانوف ٓب يكتب لو التطبيق، بعد أف قرر اجمللس الدستورم ُب حكمو الشهَت الصادر ُب 
 من 9 عدـ دستورية األكامر اعبنائية الصادرة من النيابة العامة، كاستند اجمللس الدستورم إٔب اؼبادة 1995فيفرم 

 من الدستور على 66إعالف حقوؽ اإلنساف كاؼبواطن بأهنا تقرر أف اإلنساف برئ حىت تتقرر إدانتو ، كتنص اؼبادة 
أف السلطة القضائية ىي حارس اغبرية الشخصية ، كحيث أف حق الدفاع من اؼببادئ األساسية اليت تقررىا قوانُت 

  دبا يقًتض بصفة خاصة ُب اؼبواد اعبنائية كجود إجراء منصف 1958اعبمهورية، كتؤكدىا مقدمة الدستور 
كعادؿ يضمن توازف حقوؽ األطراؼ، ك ُب ؾباؿ اعبنح ك اعبنايات كاف الفصل بُت السلطات القائمة على 

. 2على اغبكم ضمانة للحرية الشخصية الدعول اعبنائية ك السلطات القائمة 
كأكد اجمللس الدستورم أف من شأف بعض إجراءات األمر اعبنائي اؼبساس باغبرية الفردية  ككاف من شأف 
النطق هبا من قبل ؿبكمة جنائية أف تكوف كالعقوبات، ككاف من شاف نطق ك تطبيق ىذه اإلجراءات كلو دبوافقة 

صاحب الشأف النطق بعقوبة جريبة من جرائم القانوف العاـ بإرادة السلطة اؼبختصة بتحريك الدعول اعبنائية، ككاف 
. 3يتعُت أف يصدر القرار عن قضاء اغبكم طبقا للمتطلبات الدستورية اؼبشار إليها 

 
 

                                                           
 201ص.مرجع سابق .أسامة حسنُت عبيد -  1

2-http://www.conseil-constitutionele.fr/decision /1995/9536 de .htm 
3-http://www.conseil-constitutionele.fr/decision /1995/9536 de .htm 

http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
http://www.conseil-constitutionele.fr/decision%20/1995/9536
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: التسوية الجنائية: ثانيا 
لدراسة التسوية اعبنائية ُب القانوف الفرنسي ينبغي أف نتناكؿ أكال تعريفها، كٍب كبدد الشركط اؼبتطلبة إلمكاف 

. اللجوء إليها، كنبُت التدابَت اؼبختلفة اليت تتضمنها، كإجراءاهتا، كاألثر اؼبًتتب عليها

تعريف  - 1

 يونيو سنة 23 الصادر ُب 515-99استحدثت اؼبشرع الفرنسي نظاـ التسوية اعبنائية بالقانوف رقم 

، 2004 مارس 9 الصادر ُب 2004 بشأف تدعيم فعالية اإلجراءات اعبنائية ٍب عدلو بالقانوف رقم 1999
. 1كىذا النظاـ يعد صورة من صور الصلح اعبنائي

   كيبثل بديال جديدا من بدائل الدعول اعبنائية، إذ يتيح لنائب اعبمهورية أف يقًتح على الشخص 

-41الطبيعي البالغ الذم يعًتؼ بارتكابو كاحدة أك أكثر من اعبنح أك اؼبخالفات اليت حددىا اؼبشرع ُب اؼبادتُت 

 إجراءات جنائية بأف ينفذ تدابَت معينة، كينبغي أف يعتمد ىذا االقًتاح من القاضي اؼبختص، 3-41 ك 2
. 2كيًتتب على تنفيذ تلك التدابَت انقضاء الدعول اعبنائية 

كمن أىم فبيزات ىذا اإلجراء اعبديد أنو يبكن النيابة العامة من اؼبواجهة الفعالة ك السريعة ؼبا يطلق عليو 
. 3اْب...مثل العنف كالتهديد كالسرقات البسيطة كاإلتالؼ كضبل السالح دكف ترخيص- اؼبدف–بإجراـ اغبضر 

: شروط التسوية الجنائية- 2
شركط تتعلق باؼبتهم، كأخرل تتعلق باعبرائم اليت هبوز فيها إجراء : يبكن إصباؿ ىذه الشركط ُب ثالثة كىي

. التسوية اعبنائية ، ك ثالثة تتعلق بوقت اقًتاح التسوية 
 :الشروط المتعلقة بالمتهم-أ

يشًتط ُب اؼبتهم الذم يقًتح عليو التسوية اعبنائية أف يكوف شخصا طبيعيا بالغا، كأف يعًتؼ بارتكابو 

. 4كاحدة أك أكثر من اعبرائم اليت أجاز فيها القانوف التسوية اعبنائية، كأف يوافق على ىذه اإلجراء
 

                                                           
1-Rassat (Michèle-Laure). traité de procèdure pènale.universitaires de farnce. 2001.p491 et 
492 

 204شريف سيد كامل ، مرجع سابق،  ص -  2
 44مدحت عبد اغبليم رمضاف، مرجع سابق، ص-  3

4 - rassat (michèle-laure) . traité de procédure pénale 2001.op.cit.pu 92   
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: الشروط المتطلبة في الجريمة المرتكبة- ب

: 515-99الجرائم التي يجوز فيها التسوية الجنائية بموجب القانون رقم - 1

 قائمة على سبيل اغبصر باعبرائم الىت هبوز فيها 515-99كضع اؼبشرع الفرنسي دبقتضى القانوف رقم 

 –كىي تشمل كما قدمنا ,  من قانوف اإلجراءات اعبنائية 3-41 ك 2-41التسوية اعبنائية ، كذلك ُب اؼبادتُت 
كاعبنح اليت أخضعها اؼبشرع للتسوية " إجراـ اغبضر "ؾبموعة اعبنح ك اؼبخالفات اليت يطلق عليها الفقو تعبَت 

 .1اعبنائية كانت تقتصر على تلك اليت يعاقب عليها باغببس ؼبدة ثالث سنوات أك بعقوبة أقل من ذلك
ل إٔب العجز التاـ عن العمل يؤد العمدم على سالمة اعبسم كاإليذاء البد٘ب الذم االعتداءجنح : 2كمنها

 البد٘ب الذم أدل إٔب العجز عن العمل اإليذاءك-  عقوبات فرنسي 11-222اؼبادة – ؼبدة تزيد على شبانية أياـ 
 أك الذم ٓب يؤد إٔب ام عجز عن العمل كلكنو كقع مصحوب بأحد الظركؼ اؼبشددة أياـ شبانيةتتجاكز  ؼبدة ال

كتطبق التسوية اعبنائية كذلك ،   عقوبات فرنسي10 إٔب 1 الفقرات من 13-222اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

 جناية بارتكاب عقوبات، كالتهديد 16-222على جريبة اإلخالؿ بسكنية الغَت بواسطة احملادثة التلفونية اؼبادة 

– جر العائلة قكجريبة –  فقرة أكٔب عقوبات 18- 222 ك 17- 222أك جنحة ضد األشخاص اؼبادتاف 

 9 -227 ك من 7-227 إٔب 5-227األبوية اؼبواد من  كاعبرائم اؼباسة بالسلطة-  عقوبات3-227اؼبادة 
 عقوبات، كبعض اعبرائم اؼبلحقة بالنصب كاغبصوؿ 3- 311 عقوبات كالسرقة البسيطة اؼبادة 11-227إٔب 

على شراب أك طعاـ من احد احملاؿ  اؼبخصصة لبيع األطعمة أك األشربة أك شغل غرفة أك أكثر ُب ؿبل معد 
 عن الدفع اؼبادة االمتناعلإلهبار مع علم اعبا٘ب أنو يستحيل عليو بصفة مطلقة دفع اؼببلغ اؼبستحق أك عـز على 

 6-314 ك 5-314 عقوبات، كإىالؾ أك زبريب األشياء اؼبرىونة أك احملجوز عليها اؼبادتاف 313-5
. عقوبات

 عقوبات، كالتهديد بالتدمَت 2-322 ك 1 -3 22 التخريب للمواؿ اؼبادتاف أككبعض جرائم اإلتالؼ 
 تدمَتا خطَتا بالنسبة أكتالفا إ أك باف ىالكا االعتقاداك بالتخريب اك اإلتالؼ اك نشر أخبار كاذبة بقصد بث 

كجرائم إىانة رجل .  عقوبات14-322 إٔب 12-322للشخاص سوؼ يقع اك انو قد كقع بالفعل اؼبواد 

                                                           
1- pradel (jean) , une consécration du "plaea bargaining”à la francaçaise :la composition 
pénal.  instituée par la loi n.99.55-du 23juin1999.Dichroïque p380        

  كما بعدىا159ص مرجع سابق،  ،شريف سيد كامل-  2
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 7-433 إٔب 5-433ة عامة ك اؼبقاكمة غَت اؼبسلحة ؽبؤالء األشخاص اؼبواد ـ اؼبكلفُت خبدأكالسلطة العامة 
 18 من اؼبرسـو بقانوف الصادر ُب 32 ك 28عقوبات ، كجرائم حيازة ك ضبل السالح بدكف ترخيص اؼبادتاف 

 الغَت اؼبشركع للمخدرات اؼبادة االستعماؿ بشأف اؼبواد اغبربية ك االسلحة ك الذخائر ك جرائم 1939أبريل سنة 

 من قانوف الصحة 628 مادة مسكرة اؼبادة تأثَت من قانوف الصحة العامة ، ك جريبة قيادة السيارة ربت 628
 . 1العامة 

ؽ التسوية اعبنائية على أفعاؿ اإليذاء ك اإلتالؼ م إجراءات جنائية على تطب3-41كذلك نصت اؼبادة 

 .2  من قانوف العقوبات الفرنسي1-635 ك 1-625 ك 1-624اليت تعد من اؼبخالفات اؼبواد 
: 2004 مارس 9الجرائم التي يجوز فيها التسوية الجنائية بعد التعديل الصادر بقانون -2

 2-41 التعديل الذم ادخلو على اؼبادتُت دبقتضىكسع اؼبشركع الفرنسي من ؾباؿ تطبيق التسوية اعبنائية 
فأجاز تطبيقها ُب مواد اعبنح  : 2004 مارس 9 من قانوف اإلجراءات اعبنائية بالقانوف الصادر ُب 3-41ك

 2-41اؼبادة –  بالغرامة، أك بعقوبة اغببس ؼبدة ال تزيد على طبس سنوات أصلية ةبكعقؾعليها ،يعاقب اليت 
جراء إ من نطاؽ تطبيق استثٌتع شركأجازىا أيضا ُب مواد اؼبخالفات، كلكن آب–ت جنائية اءافقرة أكٔب إجر

 كجرائم القتل غَت العمدم، كاعبرائم اليت تقع بواسطة الصحف، ،األحداثة اعبنائية اعبرائم اؼبرتكبة من مكسالت
 .3كاعبرائم السياسية 

:  التسوية اقتراحالشرط المتعلق بوقف - ج 
   كىي أال تكوف الدعول اعبنائية قد حركت ،سواء من قبل النيابة العامة اك بواسطة اجملٍت عليو عن طريق 

كُب صبيع األحواؿ هبب  . أف التسوية ىي أحد بدائل الدعول اعبنائيةباعتبارك يفسر ىذا الشرط  اإلدعاء اؼبباشر،

                                                           
 من اعبرائم اليت تشكل حوإب نصف القضايا اليت ت كافأهناىناؾ من رأل انو يبكن لنظاـ التسوية اعبنائية أف يساعد على اغبد منها ، كخصوصا -  1

 الكحوؿ قد يؤدم إٔب إضعاؼ تأثَتتنظرىا ؿباكم اعبنح ، كعلى الرغم من ـباكؼ البعض من أف إجازة تطبيق التسوية اعبنائية ُب اعبرائم القيادة ربت 
 ُب ظل نظاـ التسوية اعبنائية يبكن ألنوسلطة الدكلة ُب العقاب ك مواجهة جرائم السَت، يرل جانب من الفقو انو ال يوجد ما يربر ىذا التخوؼ نظرا 

 .57مرجع سابق ص . راجع مدحت عبد اغبليم رمضاف . زبفيف العبء عن قضاء اغبكم ك إهباد حل ؼبثل ىذه اعبريبة ُب دقائق معدكدة 
2 pradel (jean) . une consécraton de «ples bargaining» à la francaise . la composition            
pénole.op.p380. 

 161ص مرجع سابق، ، شريف سيد كامل-  3
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 أف تقرر اللجوء إليها أك التصرؼ العامة، فلها بالنسبة للنيابة اختيارمة اعبنائية تتسم بطابع مكسأف يالحظ أف الت
 . 1ُب الدعول على ضوء اػبيارات األخرل اليت قررىا القانوف 

: التدابير التي تنطوي عليها التسوية الجنائية- د

، بعد تعديلها بالقانوف 2 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي 3-41 ك 2-41 من نص اؼبادتُت يتضح

اليت هبوز للنيابة العامة أف تقًتح على اعبا٘ب  ة اعبنائية تتضمن ؾبموعة من التدابَتمكس أف الت204-2004رقم 
:  أكثر كىيأكتنفيذ كاحد منها 

دفع مبلغ غرامة التسوية للخزانة العامة ، ال تتجاكز  اغبد األقصى للغرامة اؼبقررة قانوف للجريبة ، كإف كاف -1
 اقًتاحهاع يعطي للنيابة العامة سلطة أكسع عند شريالحظ أف اؼبشرع قد شدد من مبلغ غرامة التسوية إال أف آب

 دخوؿ كأعباء اعبا٘ب كهبوز مراعاةخاصة كأف اؼببلغ يتم ربديده حسب جسامة اعبريبة اؼبرتكبة كمع  مبلغ الغرامة،
. تتجاكز سنة أف تسدد الغرامة على أقساط وبددىا نائب اعبمهورية خالؿ مدة ال

 اعبريبة كعن األشياء ارتكاب ُب لالستخداـكاف معدا  التنازؿ ؼبصلحة الدكلة عن الشيء الذم أستخدـ أك- 2
. ىامن اؼبتحصلة

. تزيد عن ستة أشهر بغرض توقيفها تسليم السيارة ؼبدة ال-3

 رخصة القيادة ؼبدة ال تزيد على ستة أشهر ُب مواد اعبنح أما االبتدائيةسلم اعبا٘ب إٔب قلم كتاب احملكمة ماف -4
 .مدة تسليم رخصة السياقة ُب اؼبخالفات فال هبوز أف يزيد على ثالثة أشهر

أما مدة تسليم اعبنح، تزيد على ستة أشهر ُب   ؼبدة الاالبتدائيةتسليم رخصة الصيد إٔب قلم كتاب احملكمة -5
 .هبوز أف ذباكز ثالثة أشهر  رخصة اليد ُب اؼبخالفات فال

. تزيد على ستُت ساعة القياـ بعمل دكف أجر ؼبصلحة اجملتمع ؼبدة ال-6

.  أك مهٍتاجتماعية أك مركز صحي أك سسمتابعة تأىيل أك تدريب ُب مؤ- 7

 مالو لدل اؼبسحوب عليو أك الشيكات باسًتداداؼبنع من إصدار شيكات غَت تلك اليت تسمح للساحب -8
.  بطاقة الوفاء استعماؿاؼبعتمد، كحظر 

 .عدـ الظهور ُب األماكن أك اؼبكاف اليت كقعت فيو اعبريبة ك الذم وبدده نائب اعبمهورية-9

                                                           
 57ص مرجع سابق، ، مدحت عبد اغبليم رمضاف-  1
  ك ما بعدىا162ص مرجع سابق، ، شريف سيد كامل-  2
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.  اجملٍت عليو ُب اعبريبة أك الدخوؿ مهم ُب عالقات الذين وبددىم نائب اعبمهوريةاستقباؿحظر مقابلة أك -10

 أك الدخوؿ اعبمهورية الفاعلُت اآلخرين أك الشركاء ُب اعبريبة الذين وبددىم نائب استقباؿحظر مقابلة أك -11
 .مهم ُب عالقات مهم

. عدـ مغادرة اإلقليم الوطٍت ك تسليم جواز السفر ؼبدة ال تتجاكز ستة أشهر- 12

. قياـ اعبا٘ب على نفقتو ،عند اللزـك ،دبتابعة تدريب للمواطنة-13

 نائب اعبمهورية بالتسوية اعبنائية على اعبا٘ب قياـ ىذا اقًتاحإذا كاف اجملٍت عليو معركفا ،فيجب أف يتضمن - 14
األخَت بتعويض الضرر الذم أصاب اجملٍت عليو بسبب اعبريبة خالؿ مدة ال تزيد على ستة أشهر ،كمؤدل ذلك 

. ٓب يثبت اعبا٘ب أنو سبق ك قاـ هبذا التعويض أف ىذا التدبَت لو صفة كجوبية ما
: إجراءات التسوية الجنائية- ه 

:  من قانوف اإلجراءات اعبنائية ك ىي كالتإب2-41 تناكؿ اؼبشركع الفرنسي إجراءات التسوية اعبنائية ُب اؼبادة 

 صادر من مدعي اعبمهورية مباشرة كيبكن أف يبلغ اعبا٘ب بواسطة أحد رجاؿ باقًتاحتبدأ التسوية  -1
 شكل قرار مكتوب ،كما هبب أف يكوف موقعا من قبل عضو النيابة االقًتاحك يتعُت أف يتخذ .الضبطية القضائية

ك حىت ال يلحق اإلجراءات البطالف فإف .العامة ،ربدد فيو طبيعة كمقدار اإلجراءات اؼبقًتحة ك يلحق باإلجراءات 
 .1 االستدالالت اعبا٘ب ُب مرحلة صبع احتجازىذا القرار ال يتم خالؿ فًتة 

 الفرنسي النيابة العامة بضركرة تنبيو اؼبتهم بذلك قبل أف يعرب ىذا األخَت عن إرادتو بقبوؿ اؼبشرعكما ألـز 
قو أثبتت النيابة العامة ذلك ح عليو ،فإف تنازؿ عن مباشرة ىاالتسوية أك رفضها كيثبت ذلك ُب ؿبضر عرض

 أياـ قبل أف يعلن عن 10كيستطيع اؼبتهم طلب مهلة . 2كإف طالب بو ىيأت لو ُب أقرب كقت فبكن صراحة،
مع إحاطتو علما بأف زبلفو عن ، 3قراره كعند طلب اؼبهلة يتم ربديد التاريخ ك الساعة للحضور إلعالف قراره 

 .4اغبضور هبعل عرض التسوية كأف ٓب يكن
                                                           

 .47 ص مرجع سابق،، مدحت عبد اغبليم رمضاف-  1
ػأنو ىبشى أف يؤدم عرضها ُب أقساـ الشرطة إٔب التأثَت على حرية اإلرادة لدل اؼبتهم ،  كاغبكمة من عدـ عرض التسوية ُب مرحلة صبع اإلستدالالت

ص . مرجع سابق . عنصر الرضاء لديو فيبطلها راجع أسامة حسُت عبيد ينفي فيضطر ربت كطأت مظاىر السلطة العامة إٔب قبوؿ التسوية ، كىو ما 
246. 

 .248ص مرجع سابق، ، أسامة حسُت عبيد -  2
 .63ص مرجع سابق، ، مدحت عبد اغبليم رمضاف-  3
 .246 ص مرجع سابق،، أسامة حسُت عبيد-  4
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 ك عندئذ يكوف ؼبدعي اعبمهورية اف االقًتاحيسقط ىذا   بالتسوية ،االقًتاحكإذا ٓب يعطي اؼبتهم موافقتو على - 2
 ،فيتم إثبات موافقتو ُب ؿبضر، كتسلم لو صورة منو االقًتاحيقرر ربريك الدعول اعبنائية ،أما إذا كافق على 

 .1 التسوية العتماد،كينبغي بعد ذلك عرض األمر على القاضي 

أف يعرض –  التسوية اعبنائية اقًتاحُب حالة حصولو على موافقة اعبا٘ب على – هبب على نائب اعبمهورية -3
على أف يقـو نائب اعبمهورية , ك من يفوضو من مواد اعبنح أ االبتدائية بالتسوية على رئيس احملكمة االقًتاح
 يسمع أقواؿ اعبا٘ب أف على القاضي كهبوز ؽبذا األخَت تسوية اؿاقًتاح عرض بأنو قد اعبا٘ب كاجملٍت عليو بإخطار

 كبالتإب اعبنائيةة مكس التاعتمادإما :  يقرر أحد أمرينأفكللقاضي , كاجملٍت عليو حبضور احملاميُت عنهما عند اللزـك 
 بالتسوية ُب االقًتاحكلكن ال هبوز للقاضي أف يعدؿ  . هبا كأف ٓب يكن االقًتاحكإما رفضها فيصبح ، هبوز تنفيذىا

 . 2 أك بالرفض غَت قابل للطعنباالعتمادكقرار القاضي ىذا  اؼبعركض من نائب اعبمهورية 
 :الجنائيةآثار تنفيذ التسوية - د

 اقًتاح التسوية اعبنائية من القاضي اؼبختص كنفذ اعبا٘ب كافة التدابَت اؼبقررة فيًتتب على اعتماد إذا ًب 

 515-99 اؼبعدلة بالقانوف رقم اإلجراءات الفرنسي قانوف من 6/3 الدعول اعبنائية حسب اؼبادة انقضاءذلك 

  .3  من نفس القانوف2-41 ك اؼبادة 1999 سنة نيو يو23الصادر ُب 
على أنو يالحظ أنو عي اغبالة اليت ٓب يعوض فيها اجملٍت عليو عن الضرر الناشئ عن اعبريبة ، تظل حقوقو 

اإلدعاء اؼبباشر اماـ ؿبكمة اعبنح للمطالبة  – استثناء–  الدعول اعبنائية مصونة ، حيث هبوز لو انقضاءرغم 
 . 4 بالتعويض

 القضاء اعبنائي على الرغم من أماـ  اليت يبكن فيها رفع دعول مدنية مباشرةاالستثنائيةكىذه من اغباالت 
 من أف االستفادة كالغرض بالتأكيد من ذلك ىو ضباية حقوؽ اجملٍت عليو ك سبكينو من ،  الدعول اعبنائيةانقضاء

 .5يستصدر حكما من القضاء اعبنائي ُب الدعول اؼبدنية

                                                           
 165 ص مرجع سابق،شريف سيد كامل، -  1

2 -Rassat (Michéle – laure) ,traité de procédure péssale , op,cit.p453  
3- Sleffani ,(G).(evasseur (G) et Bouloc (B).op.cit 2001 .p.530 
4 -Pradel (jean).une cosératron . du ‘’Plea bargaining’’. à la francaise . La composition 

pénale.op .at .p 381   
 .71صمرجع سابق، ، مدحت عبد اغبليم رمضاف-  5
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 أم إشارة ؼبا ًب من صلح حيث أف التسوية اعبنائية كفقا ؼبا يراه جانب من سوابق اؼبتهمكلن ربمل صحيفة 
  .اعبنائيةالفقو الفرنسي ليست من أحكاـ اإلدانة فلم يتم ربريك الدعول 

كينتقد البعض عدـ ظهور إجراء التسوية اعبنائية بصحيفة اغبالة اعبنائية ألنو سيحوؿ دكف معرفة اؼباضي 
 . 1ة جنائية مالئمةس جريبة مرة أخرل ؼبواجهة ذلك بسياارتكبذا  إالقضائي للشخص

  نلخص من كل ما سبق، اف اؼبشرع الفرنسي قد كسع من سلطة النيابة العامة ُب ؾباؿ التسوية اعبنائية  
 أف يطلب ـ عن ذلك أنو ال هبوز للمتوع طرفا فيها، حيث جعل زماـ اؼببادرة معهود هبا إليها ، كيتفرباعتبارىا
 كما أنو ال هبوز ألم من مفوضي النيابة العامة عرضها من تلقاء نفسو بل هبب أف يكوف مفوضا ُب ،التسوية

 بل ىو أحد اػبيارات اؼبتاحة ، على عاتق ىذا األخَتالتزاماذلك من النيابة العامة ، كما أف ىذا العرض ليس 
ُب – كىبتلف الوضع ُب اعبزائر ك مصر، إذ ال تستطيع النيابة العامة إجراء التصاّب أك إصدار األمر اعبنائي  أمامو
اؼبعموؿ بو ُب فرنسا ألنو ليس خيارا للنيابة العامة كإمبا   للنهج أك إصدار قرار غرامة الصلح ُب اعبزائر كفقا– مصر 

ليس قاصرا على النيابة العامة فقط  ُب مصر ّب إف توافرت شرائطو، كما أف عرض التصادبراعاتوتلتـز ىو كاجب 
 .كإمبا يشاركو ُب ذلك مأمور الضبط القضائي

كما نلمس اتساع سلطة النيابة العامة ُب التسوية اعبنائية من خالؿ التزامها دبراعاة شرطُت عند إعماؿ 
إهناء االضطراب اؼبًتتب على اعبريبة ك اغبيلولة دكف إعادة ارتكاهبا، كضماف تعويض الضرر الذم : ذلك ك نبا

كُب ىذا الشرط توجيهات يتعُت غلى النيابة العامة مراعاهتا عند عرض التسوية . أصاب اجملٍت عليو إف كاف لو ؿبل
كيكفل ىذا الشرط ربقيق األىداؼ اغبديثة للسياسة اعبنائية ك ُب مقدمتها إصالح الضرر الذم أصاب اجملٍت 

. 2عليو ىذا بالنسبة للشرط األكؿ
أما بالنسبة للشرط الثا٘ب فهو أال يكوف اؼبتهم قد أدين أك خضع لتسوية سابقة خالؿ اػبمس سنوات 

السابقة على ارتكابو للجريبة عن ذات اعبريبة أك أخرل فباثلة ؽبا  كفقا لقواعد العود كيسمح ىذا الشرط بقدر من 
. 3التفريد عند عرض التسوية حيث يلـز النيابة باإلطالع على صحيفة سوابق اؼبتهم ؼبعرفة ماضيو اإلجرامي 

                                                           
 .71ص نفس اؼبرجع، -  1
 226 ص مرجع سابق،أسامة حسنيُت عبيد، -  2
فإذا كجدت النيابة العامة أف اؼبتهم قد أدين أك كخضع لتسوية جنائية قبل سبع سنوات كاف ؽبا أف تعرض عليو تسوية جديدة ،على أف تقرر فيها -  3

تطبيق التدابَت اؼبنصوص عليها ُب حدكدىا القصول أك ذبمع بُت عدة تدابَت ،أما إذا كاف اؼبتهم ؾبرما مبتدئا تكوف النيابة العامة أكثر تساؿبا معو، 
 .227راجع أسامة حسنُت عبيد، مرجع سابق، ص. 2-41فتقرر لو تدابَت منفردا أك ُب حدكده الدنيا اؼبنصوص عليها باؼبادة 
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كتتسع سلطة النيابة العامة أكثر من خالؿ ما تناكلناه سابقا من تدابَت ؽبا اغبق قي اػبيار بُت إحدانبا أك 
. بعضها 

      أما ُب اعبزائر كمصر فالوضع على خالؼ ذلك ،إذ ال يكوف أماـ النيابة العامة ىذه اػبيارات من 
التدابَت ، فلن يلتـز إف رغب ُب التصاّب إال بدفع مبلغ الغرامة اؼبتفق عليو ، ك األسوأ من ذلك أف النيابة العامة ال 

. سبلك تفريد مبلغ الغرامة حسب ظركؼ اؼبتهم أك حىت تقسيطها كما ىو اغباؿ ُب فرنسا 
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 :خالصة الباب األول

تناكلنا ُب الباب األكؿ من ىذه الدراسة دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة اإلهتاـ، اليت 
تعد اؼبرحلة اإلجرائية األكٔب ُب اإلجراءات اعبزائية أين تسيطر النيابة العامة فيها لوحدىا على كافة ؾبريات الدعول 

 .العمومية

حيث تؤدم خالؽبا صبلة من األدكار اؽبامة كاػبطَتة ُب ذات الوقت كىو ما جعل اؼبشرع وبيط تلك 
السلطات بسياج كاقي من الضمانات من شأهنا أف تلـز النيابة العامة بإعماؽبا ضمن ما وبقق ضباية غبقوؽ 

اإلنساف، كمن تلك الضمانات قبد إناطة النيابة العامة بالرقابة على الضبطية القضائية نظرا لعدـ سبتعها بالضماف 
القضائي كعوزىا للخربة القانونية الالزمة من جهة، كللتأكد من مدل التزاـ أعضائها بضوابط الكشف عن اعبريبة 

دكف أف يكوف ىناؾ ذباكز أك اكبراؼ منهم من جهة أخرل من جهة أخرل، حيث تتجلى صور تلك الرقابة ُب ما 
أناطو اؼبشرع لوكيل اعبمهورية من سلطة إدارة على أعماؿ الضبط القضائي كما خولتو أيضا للنائب العاـ من 

سلطة اإلشراؼ أعضاء الضبط القضائي، حيث تطرقنا إٔب أنبية التعديالت اليت أقرىا اؼبشرع خبصوص تفعيل ىذه 
الرقابة بأف ألـز الضبطية القضائية باػبضوع عند تلقي األكامر كالتعليمات عبهة كاحدة فقط كىي اعبهة القضائية 

كما ألـز بو النائب العاـ من ضركرة مسك دفاتر فردية لضباط الشرطة القضائية كاإلشراؼ على تنقيطهم 
كاحتساب لذلك التنقيط عند كل ترقية كالتمسنا ُب ىذا الصدد من اؼبشرع اعبزائرم تفعيل أكثر ؽبذا اإلشراؼ من 

خالؿ استحداث نص يسمح للنائب العاـ توقيع جزاءات تأديبية مباشرة على عضو الضبط القضائي اؼبخالف 
تفعيال للنص الذم يتعلق بإلزاـ الضبطية القضائية باػبضوع لتعليمات اعبهات القضائية فقط حىت ال يبقى ؾبرد 

كإف رآىا غَت كافية حينئذ هبوز لو أ وبيل األمر على -  كىو ما تلمسناه عند اؼبشرع األرد٘ب–منع من دكف جزء 
 .غرفة االهتاـ

كإذا ما انتهت التحقيقات األكلية ضمن ما قرر ؽبا من ضمانات أشرفت عليها النيابة العامة، قبدىا تسعى 
إٔب تأدية دكرا آخر كىو التصرؼ ُب تلك التحقيقات ُب ضوء ما قرر ؽبا من سلطة مالئمة، فإذا ما كاف خيارىا 

ىو ربريك الدعول العمومية التزمت دبراعاة ما أقرتو التشريعات من ضمانات غبقوؽ اإلنساف ربقق حسن 
استعماؽبا ؽبذا السلطات، كمن ذلك قبد ضمانات تتعلق دبصلحة اؼبتهم على غرار ربملها عبء إثبات اإلهتاـ 

إْب، كأف ال تلجأ إٔب اإلجراءات اؼباسة باغبرية إال بالقدر ...بكامل عناصره من أركاف كدفوع كموانع مسؤكلية
الضركرم كالكاُب للكشف عن اغبقيقة دكف انتقاص أك إىدار أك افتئات على حقوؽ اإلنساف كحرياتو، كذلك 
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بالتقيد الصاـر دبا قرر من قيود ؽبذه اإلجراءات كشرط توافر حالة التلبس كحق الدفاع كاللجوء إٔب اغببس فقط ُب 
حالة عدـ تقدٙب اؼبتهم لضمانات كافية للحضور كؼبدة قصَتة ال تعدل شبانية أياـ كأف يكوف ذلك ُب بعض اعبنح 

 .ال غَت

أما بالنسبة لضمانات اؼبضركر اليت تعمل النيابة العامة على اإللتزاـ هبا فهي تتمثل ُب عدـ االستئثار  
بسلطة ربريك الدعول العمومية كذلك باإلقرار للمضركر دبشاركتها ُب إعماؿ ىذا اإلجراء، ككذلك اإللتزاـ دبا 

 .أكرده اؼبشرع من قيود أثناء فبارستها لتلك السلطة على غرار الشكول

أما إذا كاف خيار النيابة العامة ىو التحوؿ عن الدعول اعبزائية فوقفنا فيو على أف النيابة العامة أصبحت 
اليـو تؤدم أدكارا جديدة أملتها عليها متطلبات السياسة اعبنائية اغبديثة من ضركرة إعطاء دكر إهبايب للخصـو ُب 

إدارة العدالة اعبزائية كتفعيل ؼببادئ الدفاع اإلجتماعي، حيث تتمثل ىذه األدكار ُب اللجوء إٔب بدائل الدعول 
اعبزائية اليت زبتلف من بلد إٔب آخر، فهناؾ من اعتمد األمر باغبفظ كالصلح اعبنائي كالتصاّب كىناؾ من عرؼ 

أنظمة أكثر تطورا كفعالية ُب ضباية حقوؽ اإلنساف على غرار الوساطة اعبنائية كالتسوية اعبنائية، كبسب من خالؿ 
 .ىذا اؼبنرب أف يأخذىا اؼبشرع اعبزائرم بعُت اإلعتبار ضمن التعديالت اؼبستقبلية لإلجراءات اعبزائية
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 :الباب الثاني

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة ما بعد االتهام

سبر عرب مراحل ـبتلفة من - عادة–تتميز اإلجراءات اعبزائية بأهنا إجراءات مرحلية، أم أف القضايا اعبزائية 
حيث طبيعتها، أم إمكانية تعدد تلك اؼبراحل، فبعد أف رأينا اؼبرحلة األكٔب كىي مرحلة االهتاـ اليت تقـو هبا النيابة 

العامة دبساعدة جهاز شبو قضائي كىو الضبطية القضائية، قبد مراحل أخرل توصف بأهنا قضائية كىي مرحليت 
التحقيق القضائي الذم يشمل التحقيق االبتدائي كالتحقيق النهائي كاليت تضم بدكرىا مرحلتُت كنبا الطعن 

 .باألحكاـ كمرحلة تنفيذ األحكاـ اعبزائية

كدبا أف النيابة العامة ىي اعبهة اليت أناط هبا اؼبشرع مباشرة الدعول العمومية نيابة عن اجملتمع، فقد خوؽبا 
 من قانوف اإلجراءات 36كذلك ُب اؼبادة _ أدكارا تظهر هبا ُب صبيع اؼبراحل اليت سبر هبا اإلجراءات اعبزائية 

بغرض الرقابة على مدل شرعية اإلجراءات اؼبتخذة أثناء ىذه اؼبراحل من قبل القائمُت _         اعبزائية اعبزائرم
 .عليها 

 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خالؿ الفصلُت التاليُت

 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق القضائي: الفصل األول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي: الفصل الثاني
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 :الفصل األول

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق القضائي

تبدأ مرحلة التحقيق القضائي دبرحلة أكلية كىي التحقيق االبتدائي حيث هتدؼ إٔب صبع األدلة كاألمارات 
 .على كقوع اعبريبة كنسبتها إٔب اؼبتهم كتقدير مدل كفايتها إلحالتو على قضاء اغبكم

كتنتهي دبرحلة أخرل تسمى دبرحلة التحقيق النهائي أك احملاكمة ك اليت هتدؼ ىي األخرل إٔب ربرم األدلة 
 .القاطعة كالقرائن اغباظبة ُب إظهار اغبقيقة اػبالصة القتضاء حق الدكلة ُب العقاب بإدانة اؼبتهم أك تربئتو

كلتحقيق ىذا اؽبدؼ أك ذاؾ، تلجأ اعبهات القائمة على ىذه اؼبرحلة إٔب ضركرة اؼبساس بالكثَت من 
اغبقوؽ كاغبريات، لذلك أناط اؼبشرع بالنيابة العامة أدكار ىامة أماـ ىذه اؼبرحلة تعمل من خالؽبا على مساندة 

ىذه اؽبيئات عن طريق ما تقدمو من طلبات كدفوع، ككذلك للرقابة على ما ذبريو ذات اؽبيئات من إجراءات 
 .ضمن إطار الشرعية

 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خالؿ اؼبباحث التالية

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي: المبحث األول
-دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق النهائي : المبحث الثاني

– المحاكمة
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 : المبحث األول

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء التحقيق االبتدائي

ُب - كدرجة ثانية- كغرفة االهتاـ – كدرجة أكٔب –التحقيق االبتدائي ىو الذم يتواله قاضي التحقيق 
بعض اغباالت، تكميال للبحث األكٕب أك التمهيدم الذم غالبا ما يسبق التحقيق القضائي كالذم تتواله الشرطة 

 .القضائية

كيهدؼ التحقيق االبتدائي إٔب صبع األدلة عن اعبرائم ككل من ساىم فيها، كازباذ اؼبقرر النهائي ُب ضوئها، 
كذلك بإحالة الدعول إٔب جهة اغبكم إذا كاف اعبـر قائما كمرتكبو معركفا كاألدلة الكافية أك أال كجو للمتابعة إذا 

 .كاف اعبـر غَت قائم أك بقي مرتكبو ؾبهوال أك ٓب تتوافر الدالئل ضد الشخص اؼبتهم باقًتافو

كالزباذ ىذا أك ذاؾ من أكامر التصرؼ ُب الدعول اعبزائية تضطر اعبهات القائمة على التحقيق إٔب اؼبساس 
بالكثَت من اغبقوؽ كاغبريات ُب سبيل الوصوؿ إٔب اغبقيقة كهدؼ منشود، لذلك كحىت ال ربيد تلك اعبهات عن 
إعماؿ التوازف بُت حريات األشخاص كضركرة الوصوؿ إٔب كشف اغبقيقة، يربز دكر النيابة العامة ُب الرقابة على 

 .ضماف حقوؽ أطراؼ اػبصومة اعبزائية كضبايتها من خالؿ ما كفرت ؽبا التشريعات من سلطات

 :كسنحاكؿ إثراء ما تقدـ ذكره من خالؿ اؼبطلبُت التاليُت

 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أمام قاضي التحقيق: المطلب األول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أمام غرفة االتهام: المطلب الثاني
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 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أمام قاضي التحقيق: المطلب األول

 قاضي  –يبتد دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف إٔب مرحلة التحقيق االبتدائي ُب درجتو األكٔب 
كال ينتهي دبجرد دخوؿ الدعول اعبزائية ُب حوزة قاضي التحقيق، كإف كاف الدكر الذم تقـو بو خالؿ - التحقيق

ىذه اؼبرحلة ىبتلف عما كقفنا عليو ُب اؼبرحلة األكٔب، من حيث اكبصاره ُب الرقابة على الضمانات اإلجرائية اليت 
 :كفلها اؼبشرع ألطراؼ اػبصومة اعبزائية، كألجل ذلك مكنو من سلطات كاسعة نتناكؽبا فيما يلي

 دور النيابة العامة عند إدخال الدعوى العمومية في حوزة قاضي التحقيق: الفرع األول

–يتطلب ربقيق ىذا الدكر للنيابة العامة بداية ضركرة الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق، كىو ما يشكل 
 .ضمانة ىامة من ضمانات حقوؽ اإلنساف- كما سنرل

 ضرورة الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق: أوال

يقصد بالفصل بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق أف يتؤب مهمة االهتاـ جهة غَت اعبهة اليت تتؤب التحقيق 
 كمعناه عدـ جواز أف يبارس الشخص أكثر من اختصاص، فتحريك الدعول من اختصاص النيابة، ،1االبتدائي

 2.كقاضي التحقيق ـبتص بأعماؿ التحقيق، كال يتؤب األكؿ مهمة الثا٘ب كالعكس صحيح

كالعلة من عدـ جواز اعبمع بُت ىاتُت الوظيفتُت أف من قاـ باالهتاـ يكوف قد كوف فكرة مسبقة عن اؼبتهم، 
 3.فبا يؤثر ُب كظيفتو عند توٕب التحقيق

 يضمن رقابة كل منها على أعماؿ األخرل فبا يفيد ُب 4 ىذا باإلضافة إٔب أف استقالؿ ىذه السلطات
 5.كشف األخطاء كؿباكلة تدارؾ العيوب

                                                           
.501ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق،  ص - 1
.4244أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
.418عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 3
كقد تبلور ىذا اؼببدأ منذ الثورة الفرنسية من الفيلسوؼ الفرنسي مونتيسكيو بأف السلطة ربد السلطة كالذم شيد عليو مبدأه الشهَت ُب الفصل بُت - 4

 .سلطات الدكلة الثالث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية
.841راجع ىالٕب عبد اإللو أضبد، اؼبركز القانو٘ب للمتهم ُب مرحلة التحقيق االبتدائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة، دكف سنة نشر، ص 

.840نفس اؼبرجع، ص - 5
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كلقد تباينت التشريعات كآراء الفقو ُب مدل حتمية الفصل بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق، كذلك على 
 :النحو التإب

 :موقف التشريعات المقارنة من قضية الفصل بين وظيفتي االتهام والتحقيق -1
 :انقسمت التشريعات فيما يتعلق دبوقفها من حتمية الفصل بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق إٔب

 هبمع بُت الوظيفتُت ُب يد سلطة كاحدة، حيث تتؤب النيابة العامة مهمة أعماؿ التحقيق :االتجاه األول - أ
، مع أف 1االبتدائي، باإلضافة إٔب سلطتها ُب االهتاـ، كىذا ىو السائد ُب تشريعات كل من مصر كاليمن كاألردف

أفضل حاال من الوضع ُب التشريع األرد٘ب، فقد أجاز - رغم انتقاده من قبل الفقو–الوضع ُب التشريع اؼبصرم 
 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرية، كاغبصوؿ 65 ك 64، كىو ما نصت عليو اؼبادتاف 2ندب قاضي ؼبباشرتو

منو على أمر مسبب إلجراء تفتيش غَت اؼبتهم أك منزؿ غَت منزلو أك ضبط اػبطابات ككبوىا من مكاتب الربيد 
 من قانوف اإلجراءات اؼبصرم، كما 206كضبط الربقيات ُب مكاتب الربؽ كمراقبة احملادثات السلكية اؼبادة 

أكجب على قاضي التحقيق الرجوع إٔب ؿبكمة اعبنح اؼبستأنفة منعقدة ُب غرفة اؼبشورة ؼبد مدة التوقيف مدة تزيد 
 إجراءات مصرم، كجعل قرارات النيابة العامة قابلة للطعن ُب مواد 143عما ىو مقرر للقاضي اعبزئي اؼبادة 

  3. إجراءات مصرم210اعبنايات أماـ ؿبكمة اعبنح اؼبستأنفة اؼبادة 
 كيقـو على الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق، كيعترب التشريع الفرنسي مهد ىذا النظاـ، :االتجاه الثاني - ب

حيث أقر ىذا اؼبعٌت ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، كمن ٍب زبتص النيابة العامة بتحريك الدعول اعبنائية 
كُب حُت يتؤب قضاء التحقيق صبع األدلة كتقدير مدل -  إجراءات جنائية31اؼبادة -كمباشرة االهتاـ فيها  

كبالتإب ليس لقاضي التحقيق حق مباشرة ربريك الدعول -  إجراءات جنائية49اؼبادة –توافرىا ضد اؼبتهم 
كما ال هبوز ؽبذه األخَتة أف تشًتؾ ُب إعداد القرار النهائي ُب . اعبنائية فهذا فبا يناط بالنيابة العامة كحدىا

سوريا كلبناف كأغلب دكؿ : كمن الدكؿ اليت أخذت هبذا االذباه. 4الدعول اعبنائية الذم يقـو بو قضاة التحقيق
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية على اختصاص 29، كمن ىذه األخَتة اعبزائر حيث نصت ُب اؼبادة 5اؼبغرب العريب

                                                           
.41، ص 1986عبد اإللو ؿبمد سآب النوايسة، ضمانات اؼبتهم أثناء التحقيق االبتدائي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، - 1
يعُت القاضي اؼبنتدب بقرار من رئيسة احملكمة، كذلك بناء على طلب الوزير كُب ىذه اغبالة األخَتة ال بد أف يكوف قاضي التحقيق بدرجة - 2

.419مستشار زبتاره اعبمعية العامة حملكمة االستئناؼ، راجع عبد اؼبنعم سآب الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص 
.33، ص 2008حسن جوخدار، التحقيق االبتدائي ُب قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، دار الثقافة، األردف، - 3
43ىالٕب عبد اإللو أضبد، مرجع سابق، ص - 4
10، اعبزائر، ص 1999الطبعة األكٔب، الديواف الوطٍت للشغاؿ الًتبوية - نظرية كتطبيقية–جيالٕب بغدادم، التحقيق دراسة مقارنة - 5
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 من ذات القانوف على توٕب قاضي التحقيق 68النيابة العامة بتحريك كمباشرة الدعول العمومية، كنصت ُب اؼبادة 
 .إجراءات التحقيق للكشف عن اغبقيقة بالتحرم عن أدلة االهتاـ كأدلة النفي

 لكن يالحظ أف العتبة الفارقة اليت أقامها قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق 
فهناؾ بعض اؼبربرات العملية اليت قد تتطلب اػبركج عليها، كمن ذلك أف اؼبشرع . ليست مطلقة على طوؿ اػبط

الفرنسي أجاز للنيابة العامة أف تباشر بعض إجراءات التحقيق مع اؼبتهم اؼبقبوض عليو ُب حالة التلبس، اؼبادتاف 
 إجراءات جنائية، كما ظبح من ناحية أخرل لقاضي التحقيق أف يبدأ من تلقاء نفسو كبدكف طلب من 71، 70

 إجراءات جنائية، كٓب يقيد اختصاصو باؼبتهم الذم طلبت النيابة العامة 72النيابة العامة ُب جرائم التلبس اؼبادة 
التحقيق معو ُب الواقعة اإلجرامية بل ظبح لو أف يتهم غَته من األشخاص ُب حدكد الواقعة اليت طلب منو التحقيق 

، كذلك أعطى اؼبشرع لغرفة االهتاـ سلطة التعدم لوقائع األشخاص غَت الذين كردكا ُب طلبات 80/3فيها اؼبادة 
 1. إجراءات جنائية206 ك 204 ك 202 ك201النيابة العامة اؼبواد 

 ال يأخذ بنظاـ قاضي التحقيق، كيبكن تقسيم الدكؿ اليت تبنت ىذا االذباه إٔب أربع :2االتجاه الثالث- ج
 :ؾبموعات

 تضم اقبلًتا كالواليات اؼبتحدة اللتُت بقيتا على نظامهما األصلي الذم يقضي بإسناد سلطة :المجموعة األولى
التحقيق إٔب الضبطية القضائية ربت إشراؼ القضاء إذ أف التحقيق وبصل ُب جلسة علنية حبضور اؼبتهم كؿباميو 

 .أماـ قاض يقف على اغبياد كيلعب دكر اغبكم بُت االهتاـ كالدفاع
 . كتتشكل من دكؿ اػبليج العريب اليت تسند التحقيق ُب اعبرائم إٔب جهاز الشرطة القضائية:المجموعة الثانية
 كتتكوف من الدكؿ االشًتاكية اليت ربوؿ سلطة التحقيق إٔب الضبطية القضائية ربت إشراؼ :المجموعة الثالثة

 .النيابة العامة
 كىي تتكوف من أؼبانيا كإيطاليا اللتُت كانتا تأخذاف بنظاـ قاضي التحقيق ٍب تراجعتا عنو :المجموعة الرابعة

هبدؼ ربقيق السرعة اؼبتطلبة ُب الدعول اعبنائية فقررتا إلغاء نظاـ التحقيق كأسندتا سلطة البحث عن اعبرائم إٔب 
 .الشرطة ربت إشراؼ النيابة العامة اليت ٓب يبق ؽبا سول طلب ربريك الدعول من قاضي اعبلسة التمهيدية

 

                                                           
.845ىالٕب عبد اإللو أضبد، مرجع سابق، ص - 1
.10جيالٕب بغدادم، التحقيق، مرجع سابق، ص - 2
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 موقف الفقو من مبدأ الفصل بين وظيفتي االتهام والتحقيق: ثانيا

تباينت آراء الفقو حوؿ حتمية الفصل بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق إٔب اذباىُت ـبتلفُت كذلك على النحو 
 :التإب

I- االتجاه المؤيد للفصل بين وظيفتي االتهام والتحقيق 

ذىب غالبية الفقو اؼبصرم كالفرنسي إٔب أف الضمانات الكثَتة اليت يوفرىا مبدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ 
كالتحقيق كانت اؼبربر األساسي الذم اعتمد عليو أنصار اؼببدأ بصفة عامة، لتأييد كجهة نظرىم ُب كجوب إسناد 

 :، كتتبلور ىذه اغبجج فيما يلي1كل من كظيفيت االهتاـ كالتحقيق إٔب جهتُت منفصلتُت

 : حيدة ونزاىة التحقيق -1

يرل جانب من الفقو أف من أىم الضمانات اليت يوفرىا مبدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق اغبياد 
كانو لكي تكوف النتيجة اليت يفضي إليها التحقيق االبتدائي ربظى بثقة الرأم العاـ ,التاـ لسلطة التحقيق االبتدائي

 2.كاؼبتهم كالقضاء، فال بد أف يتؤب التحقيق شخص ؿبايد ٓب يتوؿ االهتاـ كليس لديو رأم مسبق ضد اؼبتهم

كرغم أف النيابة العامة ربمل سيف االهتاـ كذبتهد ُب أال تسلطو إٔب على من تعتقد بأنو مقًتؼ اعبريبة، 
فإهنا مىت باشرت إجراءات االهتاـ كتولت التحقيق أيضا من تلقاء نفسها أصبح ؽبا بال شك مصلحة ُب إثبات 

االهتاـ اؼبسند إٔب الفرد، فبا هبعلها سبيل إٔب التشدد مع اؼبتهم، كردبا دفع هبا ذلك إٔب إساءة الظن بو، كعدـ ربقيق 
 3.دفاعو، كتضييع معآب جريبة كانت قد تؤدم إٔب براءتو

 الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ضمان لحقوؽ وحريات األفراد -2

فحسب ىذا الرأم أف النيابة العامة تكوف حبكم مركزىا القانو٘ب ُب الدعول اعبنائية كخصم، هبعل كضع 
اؼبتهم مهددا كينتقص من الضمانات القانونية للحرية الفردية، فرغم ما يقاؿ من أف النيابة العامة ىي خصم 
شكلي ىدفو الوحيد ىو الكشف عن اغبقيقة لكن ذلك ال ينفي أف دكر النيابة كخصم ُب الدعول اعبنائية 

                                                           
.269أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص- 1
.270، ص 2010قبيبة زكي، االهتاـ كالتحقيق بُت نظامي اعبمع كفك االرتباط ُب القانونُت اللييب كالتونسي، دار الكتب القانونية، القاىرة، - 2
270أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق ك االهتاـ، مرجع سابق، ص - 3
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يضطلع باالهتاـ كالتضييق على اؼبتهم هبعلها ميالة لإلدانة متأثرة بصفتها الوظيفية، فنفسية القائم باالهتاـ ال تصلح 
 1.للتحقيق ألهنا نفسية اػبصم، كال يعدؿ اػبصم كما يقاؿ، فبا قد يضر الطرؼ اؼبقابل

يضاؼ إٔب ذلك أنو ُب اعبمع بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق من اعبائز أف يكوف ىذا األخَت أم التحقيق 
متسرعا، كمستندا إٔب أدلة ضعيفة، كُب ىذه  اغبالة من اؼبتوقع أف ال يبحث احملقق من أدلة النفي بذات ضباس 

البحث عن أدلة اإلدانة، كُب ىذه اغبالة تتغلب الفاعلية اإلجرائية على احًتاـ حقوؽ األفراد كيتعرض األبرياء إٔب 
 .2ؿباكمات دكف أسس قوية، كعليو فال بد من الفصل بُت السلطتُت

إذف فانتهاج الفصل فيو ذبنب غبالة كاقعية قد زبطئ فيها النيابة العامة كال ذبد من يردىا، فتستمر على 
 .3ذلك اػبطأ أثناء التحقيق كيصعب عليها حينها االعًتاؼ خبطئها

 :مبدأ الفصل يكفل الرقابة المتبادلة بين جهتي التحقيق واالتهام -3

يتوج أنصار اؼببدأ حججهم حبجة أخَتة، مؤداىا أف الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق ىبلق نوعا من 
إذ تكوف كل من السلطتُت رقيبا على األخرل تكشف أخطاءىا . الرقابة اؼبتبادلة، فبا يوفر اغبماية للحرية الفردية

 .4كتتداركها بالطريق اؼبناسب، فالسلطة ربد السلطة

 :االتجاه الرافض لمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق

ذىب جانب آخر من الفقو إٔب أف اعبمع بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق ُب يد كاحدة كىي النيابة العامة ال 
ىبل بضماف العدالة كاغبياد الذم هبب أف تتمتع بو سلطة التحقيق، كأف ىذا اعبمع يؤدم إٔب تبسيط اإلجراءات 

 :اعبنائية، كسرعة فعاليتها، كيدعم ىذا االذباه موقفو بعدة حجج، يبكن اختزاؽبا ُب حجتُت

 أف اعبمع بُت الوظيفتُت ال يهدر اغبياد الواجب ُب احملقق، فالنيابة العامة تتمتع باالستقالؿ :الحجة األولى
القضائي، كمن ٍب ال ضرر من قيامها بوظيفة التحقيق إٔب جانب االهتاـ، ٍب إهنا ال تزاكؿ حقا شخصيا، كإمبا 

- أك ىكذا ينبغي أف تكوف–سبارس كظيفة كسلطة ؽبا كاجبات كعليها التزامات، كبالتإب فهي تراعي ُب كظيفتها 
الفصل بُت كوهنا سلطة ربقيق، كسلطة اهتاـ بضماهنا التاـ ألدلة االهتاـ كأدلة النفي، على حد سواء، فهي خصم 

                                                           
.46قبيبة زكي، مرجع سابق، ص - 1

2
 - MERLE (R) et VITU (A) . traité de droit criminel . 3 édition. TOME  2 .PARIS. P 973 

.47، ص1988فوزية عبد الستار، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، - 3
.422اشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق ك االهتاـ، مرجع سابق، ص- 4
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،  كىي كإف لبست ثوب اػبصم ُب الدعول، فإف ذلك يأٌب بعد  عادؿ يهمها إظهار براءة الربئ كإدانة اجملـر
التثبت من مقارنة اؼبتهم للجريبة أما قبل ذلك، فهي تأخذ األدلة اليت صبعت كتعددىا، كتستجوب اؼبتهم، كتفسح 

 1.صدرىا لسماع شهوده، فإذا أسبت ربقيق الدعول فهي إما تقدمو للمحاكمة أك زبلي عنو

 سبليها االعتبارات العملية، فالتشريعات اغبديثة، تتجو كبو تبسيط اإلجراءات، كالتسريع ُب القياـ :والحجة الثانية
هبا، حىت تأخذ العدالة ؾبراىا، كيستتب األمن، كإف  القوؿ بفصل كظيفيت االهتاـ كالتحقيق، يؤدم إٔب تعقيد 
اإلجراءات، كإٔب تشتيت األدلة، حيث يسمع الشاىد أماـ جهات متعددة، دبا قد يؤدم إٔب خلق ثغرات ُب 

فالنيابة العامة يبكنها أف تضطلع بأعماؿ التحقيق ُب إطار القواعد اليت رظبها الدستور كالقانوف، كربت . التحقيق
رقابة قضاء اغبكم الذم يبارس رقابة سابقة على أعماؿ النيابة العامة، فيكوف للمتهم حق التظلم ضد قرارات 

النيابة العامة، ناىيك عن التزاـ النيابة العامة باغبصوؿ على إذف ُب ازباذ بعض إجراءات التحقيق، كاغببس 
 2.كُب ىذا ضمانة ىامة للمتهم-  عدا حالة االستعجاؿ–كاغبجز كالتفتيش 

 إف الرأم القائل بالفصل بُت الوظيفتُت، ىو الذم مبيل إليو، ألنو يشكل ضمانة ىامة لتحقيق اؼبوازنة بُت  
ضباية اغبرية الشخصية كمقتضيات فاعلية العدالة، ككفقا ؼبنطق اؼبوازنة فإنو هبب أال سبس اغبرية الشخصية إال 

 .بواسطة سلطة قضائية مستقلة كؿبايدة، حىت يشعر اؼبتهم أف مصَت حريتو بأيد أمينة

 سلطة النيابة العامة في اللجوء إلى إجراء التحقيق االبتدائي: ثانيا

ٓب ذبعل التشريعات اؼبقارنة اليت أخذت بالتحقيق االبتدائي كمرحلة إجرائية ضمن مراحل الدعول اعبزائية، 
إلزامية إجراؤه ُب صبيع اؼبراحل حيث قبدىا ألزمتو ُب نوع كاحد من اعبرائم كىي اعبنايات نظرا ػبطورة اعبزاء فيها 
من جهة، ككضمانة للمتهم إذ يكفل لو التحقيق االبتدائي أال وباؿ إٔب احملاكمة مآب تساند اهتامو دالئل كافية، 

، كىو 3كمن ٍب تلتـز النيابة العامة بإجرائو، كلو كانت اغبقيقة ُب شأف اعبريبة كاؼبسؤكلية عنها كاضحة كل الوضوح
التحقيق االبتدائي كجويب ُب " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم حيث نصت على أنو 66ما أكدتو اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات 79 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم كاؼبادة 29كتقابلها نفس اؼبادة ..." اعبنايات 
اعبنائية الفرنسي، أما اعبنح كاؼبخالفات فالتحقيق فيها جوازم تقدره النيابة العامة على ضوء ما قدـ أمامها من 

                                                           
.422عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 1
.388أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص - 2
.502ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
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، غَت 1نتائج االستدالالت األكلية فإف كجدهتا غَت كافية عبأت إٔب طلب افتتاحي للتحقيق أماـ قاضي التحقيق
أنو توجد حاالت معينة  اكجب فيها القانوف إخضاع بعض اعبنح للتحقيق االبتدائي كجرائم النصب كخيانة 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية، / 449األمانة كاإلفالس اليت تتطلب بطبيعتها التحقيق، كجنح األحداث اؼبادتُت 
 54/3كجنح الصحافة أك اعبنح ذات الصبغة السياسية أك تلك اليت زبضع فيها اؼبتابعة إلجراءات خاصة اؼبادة 

 2.من ذات القانوف

كاغبقيقة أف منح النيابة العامة سلطة مالئمة إجراء التحقيق ُب ؾباؿ اعبنح كاؼبخالفات، من شأنو أف وبقق 
استبعاد مرحلة التحقيق االبتدائي كذلك عندما تكوف االستدالالت اليت أشرفت النيابة العامة على إدارهتا كافية 

لإلحالة إٔب احملكمة كىذا ىو السائد ُب فرنسا، حيث عبأت النيابة العامة إٔب التقليل من عدد القضايا احملالة إٔب 
 كانت قضية من ثالثة يتم عرضها على قاضي التحقيق، أما اآلف فال يتجاكز 1830قاضي التحقيق، ففي عاـ 

 من عدد القضايا، كمرجع ذلك طوؿ  اإلجراءات أماـ قاضي التحقيق كقد استعيض عنو %8ما يعرض عليو 
بنظاـ التكليف باغبضور كذلك إذا ما كانت الوقائع بسيطة ككانت العقوبة اليت نص عليها القانوف للواقعة ال 

 3.تتجاكز اغببس مدة طبس سنوات

كما سبق –كما تربز أيضا سلطة اؼبالئمة تلك، بالنسبة للجنايات، فبالرغم من أف التحقيق فيها كجويب 
إال أف الواقع العملي أثبت عبوء النيابات العامة ُب دكؿ عدة كمنها اعبزائر كفرنسا كمصر إٔب - أف كضحنا

االلتفاؼ عن ىذا االلتزاـ عن طريق كسيلة التجنيح دبعٌت أف اعبريبة تتوافر فيها العناصر اؼبوصوفة قانونا بأهنا جناية، 
كمع ذلك ربيلها إٔب ؿبكمة اعبنح للحكم فيها، كذلك مثال بعد استبعاد ظرُب الليل كتعدد الفاعلُت ُب السرقة 

... فتغدك جنحة، كقصد إزىاؽ الركح من جريبة الشركع ُب القتل كاعتبارىا ؾبرد جنحة ضرب أك إصابة عمدية 
 .4إْب

كمن التشريعات اليت أخذت بو قبد التشريع البلجيكي، حيث ًب اللجوء إٔب نظاـ التجنيح منذ عاـ 
، حيث صدر آنذاؾ قانوف ينظمو استنادا إٔب توافر عذر أك ظرؼ ـبفف كقد كانت اإلجراءات اؼبتبعة ُب 1876

ىذا الشأف طويلة كمعقدة، حيث كاف هبب على النيابة العامة إذا أرادت أف تباشر إجراءاهتا عن جناية بعد 

                                                           
.251، 181أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، النيابة العامة كدكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، مرجع سابق، ص - 1
.352عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص - 2
.135عمر سآب، مرجع سابق، ص - 3
.368، ص 1999أضبد شوقي الشلقا٘ب، مبادئ اإلجراءات اعبزائية ُب التشريع اعبزائرم، اعبزء الثا٘ب، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبرائر، - 4
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ذبنيحها، أف ترفع األمر إٔب قاضي التحقيق لتقدٙب تقرير، كىذا األخَت يرفع األمر إٔب غرفة اؼبشورة، كىذه األخَتة 
إذا قررت توافر عناصر التجنيح تقـو بإرساؿ القضية إٔب غرفة االهتاـ، كىذه األخَتة ىي اليت ربيل الدعول إٔب 

، كالذم ظبح للنيابة العامة بأف 1994 يوليو 11ؿبكمة اعبنح، كنظرا لطوؿ اإلجراءات كثقلها، فقد صدر قانوف 
ربيل مباشرة كحاال اعبناية اليت ترل توافر عناصر ذبنيحها إٔب ؿبكمة اعبنح كدكف حاجة للمركر بغرفيت اؼبشورة 

 .1كاالهتاـ

 كيربر التجنيح بتقدير سلطة االهتاـ قسوة عقوبة بعض اعبنايات أك صَتكرهتا قليلة األنبية نظرا لتفاىة 
ضررىا، أك صغر سن فاعلها، أك استفزازه أك إغرائو كفبن لو نفوذ شرعي عليو، أك تصاغبو مع ضحيتو، فيحسن ُب 

مثل ىذه اغباالت إحالة اؼبتهم إٔب ؿبكمة اعبنح كي تقضي فيها بعقوبة اعبنح، كىي ذات العقوبة اليت كانت 
ستقضي هبا ؿبكمة اعبنايات غالبا فيما لو أحيلت الدعول العمومية عليها، كُب ذلك ربقيق لسرعة الفصل ُب 

اعبريبة كاالقتصاد ُب النفقات بدال من اإلجراءات الطويلة أماـ ؿبكمة اعبنايات، كللتخفيف عن كاىل ىذه 
 2.األخَتة لتتفرغ للجرائم األكثر خطورة

 سلطة النيابة العامة في إخطار قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية: ثانيا

 في النظم التي تأخذ بنظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق -1

 إف قاعدة الفصل بُت سلطة اؼبالحقة كسلطة التحقيق ربوؿ دكف اتصاؿ قاضي التحقيق شخصيا 
بالدعول، ذلك ألف سلطتو ُب التحقيق مستمدة من عمل تقـو بو سلطة أخرل أك شخص آخر، فبثل النيابة عرب 

 3.إدعائها أمامو أك من خالؿ إدعاء الفريق اؼبتضرر أمامو حبقوقو الشخصية الناشئة عن اعبريبة

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كيفية دخوؿ الدعول ُب 67/1 ك 38/3كلقد أكضحت اؼبادتُت 
كىبتص بالتحقيق ُب اغبادث بناء على طلب ككيل  "38/3اؼبادة : حوزة قاضي التحقيق، كذلك كما يلي

 من 67/1، كاؼبادة "73 ك 67اعبمهورية أك شكول مصحوبة بإدعاء مد٘ب ضمن الشركط احملددة ُب اؼبادتُت 

                                                           
.67عمر سآب، مرجع سابق، ص- 1
إال أف التجنيح القضائي قد ىوجم فوصف بأنو غَت قانو٘ب، كيصطدـ بقواعد االختصاص اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ، كأف يؤدم إٔب ربكم النيابة العامة - 2

ُب نوع العقوبة اليت وبكم هبا، كتثبيت نبة القائمُت على مكافحة اعبريبة عندما يركف اجملرمُت اؼبتهمُت بارتكاب جنايات وبالوف إٔب ؿبكمة اعبنح، كما 
أنو يؤثر ُب الردع العاـ الذم وبققو مثوؿ اؼبتهم أماـ ؿبكمة اعبنايات كيزيف اإلحصائيات اعبنائية إذ يبدم اعبنايات جنحا كىو ما يؤذم العلـو اعبنائية 

 .اليت تعتمد على تلك اإلحصائيات كالواقع أف التجنيح يعتمد ُب بقائو على اؼبوافقة الضمنية للخصـو كاحملكمة
.370، 369راجع أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص 

.8، ص 2005علي كجيو حرقوص، قاضي التحقيق، الطبعة األكٔب، منشورات زين اغبقوقية، بَتكت، - 3
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ال هبوز لقاضي التحقيق أف هبرم ربقيقا إال دبوجب طلب من ككيل اعبمهورية إلجراء التحقيق " نفس القانوف 
 من 80/1، كىو نفسو ما أكده اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة "حىت كلو كاف ذلك بصدد جناية أك جنحة متلبس هبا

 .قانوف اإلجراءات اعبزائية

كنالحظ أف سلطة ككيل اعبمهورية سبتد ألكثر من ذلك من حيث أنو اؼبخوؿ قانونا سلطة اختيار قاضي 
التحقيق لكل قضية إذا ما تعددكا على مستول االختصاص اإلقليمي للمحكمة الواحدة، فهو الذم يقدر 

األجدر منهم إلخطاره بالتحقيق ُب القضية، بل إف ككيل اعبمهورية كاف ىبولو قانوف اإلجراءات اعبزائية سلطة 
تنحية قاضي التحقيق بناء على طلب اؼبتهم أك اؼبدعي اؼبد٘ب، كًب تعديل ىذا اغبكم كأصبحت التنحية من 

اختصاص رئيس غرفة االهتاـ كاقتصرت صالحية ككيل اعبمهورية ُب ىذا الصدد على تقدٙب طلب تنحيتو مىت رأل 
 1.ضركرة غبسن سَت العدالة

 التصاؿ النيابة العامة بقاضي التحقيق، كىو ما 2 كعليو فإف الطلب االفتتاحي يعترب الوسيلة الوحيدة
سنتطرؽ إليو بالبحث من خالؿ ربديد مفهومو كإبراز الشكل كاغباالت اليت يقدـ فيها، ككذلك البيانات اليت 

 :هبب أف يتضمنها

 :تعريف الطلب االفتتاحي -1

أغفلت التشريعات اؼبقارنة تعريف الطلب االفتتاحي، كال يسعنا إال أف نعتمد ُب ىذا اجملاؿ على بعض 
 .التعاريف الفقهية اليت قيلت حوؿ الطلب االفتتاحي

إحدل الطرؽ اؼبقررة ُب التشريع اإلجرائي اليت ينعقد هبا اختصاص قاضي التحقيق  "لقد عرفو البعض بأنو 
طلب مكتوب كمرسل من جانب رئيس النيابة العامة : ، كما عرفو آخركف بأنو"بفحص الدعول كالبدء ُب ربقيقها

لقاضي التحقيق طالبا فيو من األخَت البدء ُب التحقيق بشأف االهتاـ اؼبنصب على كاقعة أك كقائع معينة، الزباذ 
 3".الالـز فيها، كهبوز أف يكوف ىذا الطلب ضد شخص معلـو أك غَت معلـو

 

 
                                                           

.345عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية ، مرجع سابق، ص - 1
كبيل فيها إٔب الباب األكؿ من ىذه - فمنعا للتكرار–أما بالنسبة للوسيلة الثانية التصاؿ قاضي التحقيق بالدعول اعبزائية كىي اإلدعاء اؼبد٘ب - 2

.  األطركحة
.305علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 3
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 :شكل الطلب االفتتاحي -2

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، قبد أف اؼبشرع ٓب وبدد الشكل الذم 67باستقراء أحكاـ اؼبادة 
يقدـ فيو الطلب االفتتاحي من النيابة العامة لكن ما جرل عليو العمل القضائي، أف الطلب االفتتاحي يصدر من 
النيابة العامة ُب شكل سند مكتوب، وبرره ككيل اعبمهورية بغرض ربريك الدعول العمومية أماـ جهات التحقيق، 
مرفقا بالوثائق كاؼبستندات اؼبتمثلة عادة ُب احملاضر االستداللية ككذلك الطلبات اإلدارية كالشكاكل كالبالغات إف 

 1.كجدت

 : الحاالت التي يقدم فيها الطلب االفتتاحي -3

 :تتمثل اغباالت اليت يقدـ فيها الطلب االفتتاحي فيما يلي

إذا كانت الواقعة تشكل جناية، حىت لو كانت ُب حالة التلبس أك كاف مرتكبها ؾبهوال، باعتبار أف  -
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم66التحقيق كجويب ُب مواد اعبنايات طبقا ألحكاـ الفقرة األكٔب من اؼبادة 

إذا كانت الواقعة تشكل جنحة مرتكبة من حدث، سواء ارتكبها دبفرده أك باشًتاكو مع بالغُت، طبقا  -
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم52/4/2 ك 451/1للمادتُت 

إذا كانت الوقائع تشكل جنحة ينص القانوف على كجوب إجراء ربقيق قضائي فيها كما ُب حالة اعبنح  -
 من 577 ك 576 ك 575 ك 573اؼبرتكبة من طرؼ أعضاء اغبكومة كبعض اؼبوظفُت، طبقا ألحكاـ اؼبواد 

 .قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم
إذا كانت الواقعة تشكل جنحة أك ـبالفة، كتبُت للنيابة العامة أف التحقيق فيها يكوف أكثر فائدة،  -

كذلك إما بسبب تعدد اجملرمُت أك تشعب الظركؼ اليت ارتكبت فيها اعبريبة حبيث يصعب ربديد مسؤكلية كل من 
 3.، أك إذا كاف اؼبتهم ُب القضية ينكر رافضا االمتثاؿ أماـ العدالة2ساىم ُب اقًتافها بدكف ربقيق

 

 

                                                           
.78جيالٕب بغدادم، التحقيق، مرجع سابق، ص - 1
.77مرجع سابق، ص .جيالٕب بغدادم، التحقيق - 2
.137، ص 2007سليماف بارش، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، اعبزء األكؿ، دار اؽبدل، اعبزائر، - 3
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 :بيانات الطلب االفتتاحي -4
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 80 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كاؼبادة 67بالرجوع للمادة 

الفرنسي، قبد أف اؼبشرع ُب كليهما ٓب يتطرؽ للبيانات اليت هبب أف يتضمنها الطلب االفتتاحي الصادر من النيابة 
 1.العامة عند ربريكها الدعول العمومية أماـ جهات التحقيق

ال هبوز البدء ُب التحقيق : "غَت أف ؿبكمة النقض الفرنسية قامت بسد ىذا العجز، إذ قضت بأنو
االبتدائي طاؼبا ٓب تتضمن الطلبات االفتتاحية للنيابة العامة ؿباضر ظباع أقواؿ اؼبتهم كالشهود كالتفتيش اؼبؤسس 

عليو االهتاـ، ككذلك البيانات اعبوىرية الالزمة لصحتو كتحديد الوقائع اؼبنسوبة للمتهم، كتاريخ اقًتافها، 
كالنصوص القانونية اليت تعاقب عليها كتوقيع رئيس النيابة على الطلب، ذلك أف إغفاؿ أحد ىذه البيانات 

 2".يستوجب بطالنو، كال ينعقد بو اختصاص قاضي التحقيق
 :اآلثار المترتبة على الطلب االفتتاحي -5

يًتتب على صدكر الطلب االفتتاحي من النيابة العامة ربريك الدعول العمومية كدخوؽبا حوزة القضاء، 
كبالتإب ال هبوز للنيابة العامة أف تقـو باإلدعاء . لتبدأ مرحلة من مراحل مباشرهتا كىي مرحلة التحقيق االبتدائي

ثانية عن ذات الوقائع، كما يبتنع عليها سحب الدعول العمومية من قاضي التحقيق، لتصدر فيها قرار باغبفظ أك 
 3تتصرؼ فيها بشكل آخر

كما يًتتب كذلك على الطلب االفتتاحي الذم تقدمو النيابة العامة انعقاد اختصاص قاضي التحقيق 
كالتزامو بإجراء التحقيق ُب الدعول العمومية، فال هبوز لو االمتناع عن ذلك أك أف يصدر أمرا بإبطاؿ إدعاء النيابة 

. 4العامة ؼبخالفتو القواعد القانونية اؼبقررة، ذلك أف قرار اإلبطاؿ من اختصاص غرفة االهتاـ

كيًتتب على الطلب االفتتاحي ربديد كحصر سلطات قاضي التحقيق فيها دكف غَتىا، ألف قاضي 
التحقيق يتقيد بوقائع الدعول كليس بأشخاصها، ال هبوز لو أف يتطرؽ إٔب كقائع جديدة اكتشفها أثناء التحقيق، 

 من قانوف اإلجراءات 67/4اؼبادة –إال بناء على طلب إضاُب من النيابة العامة إلجراء ربقيق ُب الوقائع اعبديدة 
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي80/4اعبزائية اعبزائرم كاؼبادة 

                                                           
.308علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 1
.190، القاىرة، ص 2004أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، النيابة العامة كدكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، الطبعة األكٔب، دار الفكر العريب، - 2
.810سليماف عبد اؼبنعم، الكتاب األكؿ، مرجع سابق، ص - 3
.90، ص 2000عبد الفتوح الصيفي، فتوح الشاذٕب، علي القهوجي، أصوؿ احملاكمات اعبزائية، الدار اعبامعية، بَتكت،- 4
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كقد استقر القضاء الفرنسي على أنو إذا تلقى قاضي ربقيق كقائع جديدة سواء اكتشفها بنفسو أك بناء 
على تبليغ اؼبدعي اؼبد٘ب هبا، هبب عليو تبليغها للنيابة العامة دكف أف يبدأ ُب ربقيقها ما ٓب تطلب النيابة العامة 

ذلك، إال أنو غَت مقيد بالنسبة للظركؼ اليت يبكن أف تصاحب الوقائع اليت اختص هبا، سواء كانت ىذه الظركؼ 
مشددة، أـ من شأهنا إباحة الفعل اؼبدعى بو، أـ كانت موانع مسؤكلية، ألف من كاجب قاضي التحقيق أف يتحرل 
ىذه الظركؼ، كيصل بالواقعة إٔب الوصف القانو٘ب الصحيح ؽبا، كلو كانت خبالؼ الوصف اؼبشار إليو ُب الطلب 

االفتتاحي، ذلك أف قاضي التحقيق ملـز بالبحث عن اغبقيقة، سواء لصاّب اؼبتهم أـ ضده، حىت ال رباؿ على 
 .1احملكمة إال الوقائع اليت يبدك فيها كجو االهتاـ غالبا

كإذا كاف قاضي التحقيق مقيد من حيث الوقائع دببدأ عينية الدعول، فهناؾ مبدأ آخر مغاير للمبدأ األكؿ، 
كىو عدـ تقيد قاضي التحقيق باألشخاص احملددين ُب الطلب االفتتاحي، كذلك ما أقره اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، 67/3 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ككذلك اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 80/2
فبمجرد دخوؿ الدعول حوزتو فلو أف يتناكؿ الوقائع بالبحث لتحديد مرتكبها، سواء كاف ؿبددا ُب الطلب 

االفتتاحي أـ ال، فلو اغبق أف يوجو التهمة إٔب أم شخص تبُت أنو ساىم ُب ارتكاب اعبريبة دكف انتظار طلبات 
 .2جديدة من النيابة العامة ُب شأف التحقيق معهم

 :في النظم التي تأخذ بنظام الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق -2
كمن ىذه النظم قبد مصر، , ىبتلف األمر ُب النظم اليت تأخذ بنظاـ اعبمع بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق 

حيث أف النيابة العامة حبكم صبعها بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق تباشر التحقيق ُب اعبرائم دكف إجراء مسبق، 
 ك 64كلكن إذا رأت أف ربقيق جريبة معينة دبعرفة قاضي التحقيق أكثر مالئمة فإهنا تندبو لذلك حسب اؼبادتاف 

 من قانوف اإلجراءات اؼبصرم، كمؤدل ذلك أف الدعول ال تدخل حوزة قاضي التحقيق ُب القانوف اؼبصرم 65
 .، تقدمو إٔب رئيس احملكمة االبتدائية للبحث فيو3إال بناء على طلب ندب من النيابة العامة

 من نفس القانوف لوزير العدؿ أف يطلب 65كما أف للمتهم أك اؼبدعي اؼبد٘ب ذات اغبق، كأجازت اؼبادة 
من رئيس ؿبكمة االستئناؼ ندب مستشار لتحقيق جريبة أك جرائم معينة، كُب ىذه اغبالة يكوف اؼبستشار 

                                                           
.197أشرؼ  رمضاف عبد اغبميد، النيابة العامة كدكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، مرجع سابق، ص - 1
.312علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2
.79سامر جابر البلتاجي، التصدم ُب اإلجراءات اعبنائية، دار النهضة العربية القاىرة، دكف نشر السنة، ص - 3
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اؼبندكب ـبتصا دكف غَته بإجراء التحقيق من كقت مباشرتو العمل، كسلطات اؼبستشار اؼبندكب ُب نفس 
 .1السلطات اؼبمنوحة لقاضي التحقيق

بيد أنو يتعُت التمييز بُت نوعُت من إجراءات الندب، األكؿ أف يتم الندب بناء على طلب النيابة العامة أك 
اؼبتهم أك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية، فإذا قدـ الطلب من النيابة العامة، كجب على رئيس احملكمة االبتدائية إجابتها 

إٔب طلبها ما ٓب يكن االختصاص احمللي بتحقيق اعبريبة حملكمة أخرل، كيكوف اختيار القاضي الذم سيتؤب 
التحقيق من اختصاص رئيس احملكمة كحده، أما إذا قدـ الطلب من اؼبتهم أك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية فيتعُت أال 
يتعلق التحقيق دبوظف أك مستخدـ عاـ أك أحد رجاؿ الضبط عبريبة كقعت منو أثناء تأديتو لوظيفتو أك بسببها، 
كيبيل الفقو إٔب تأكيد السلطة التقديرية لرئيس احملكمة االبتدائية ُب االستجابة لطلب الندب اؼبقدـ من اؼبتهم أك 
اؼبدعي اؼبد٘ب أك عدـ االستجابة إليو على خالؼ الطلب اؼبقدـ من النيابة العامة فيكوف ملزما بإجابتو كلو تبُت 

 2.عدـ توافر أسبابو

كنشَت ُب ىذا الصدد، أنو نظرا العتبار النيابة العامة ىي صاحبة الشأف ُب ىذا التحقيق، كأهنا ىي أيضا 
صاحبة الرأم الفاصل ُب تقرير ضركرة إجراء التحقيق دبعرفة قاضي التحقيق من عدمو، فإف النيابة العامة على ىذا 

إجراء - إف ٓب يكن فيها بأسرىا–األساس نادرا ما تطلب ندب قاضي التحقيق، كتكتفي ُب أغلب األحواؿ 
التحقيق بنفسها، كفضال عن ذلك دبا أف اغبق اؼبقرر للمتهم أك اؼبدعي اؼبد٘ب ُب طلب ندب القاضي ال يعترب 

حقا كامال، الرتباطو بالسلطة التقديرية للجهة اؼبختصة بإجازة الندب مع أخذ رأم النيابة، لذلك فإف نظاـ قاضي 
 3.التحقيق ُب النظاـ اؼبصرم يعترب ُب كاقع األمر نظاما صوريا ال قيمة لو من الناحية العملية

 دور النيابة العامة في اإلطالع على أعمال التحقيق: الفرع الثاني

يتجسد حق النيابة العامة ُب اإلطالع على ملف القضية على اؼبستول العملي ُب قرار ذك صور متنوعة ك 
: آثار متعددة

 

 
                                                           

.80نفس اؼبرجع ، ص - 1
.330، ص1980ؿبمد صاّب أمُت، دكر النيابة العامة ُب الدعول العمومية، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، كلية اغبقوؽ، - 2
.313نفس اؼبرجع، ص - 3
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 صور اإلطالع على أعمال التحقيق: أوال

باإلطالع على اؼبواد اؼبنظمة ألعماؿ التحقيق صلب قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم قبد أف قاضي 
التحقيق مرتبط بوجوب إطالع النيابة العامة على أعمالو إال أف ىذا الوجوب يتحوؿ ليكوف اختياريا ُب ظركؼ 

 .أخرل

 إطالع النيابة العامة وجوبا على أعمال التحقيق -1

يلـز اؼبشرع اعبزائرم قاضي التحقيق بإطالع فبثل النيابة العامة على بعض األعماؿ اليت يقـو هبا، دبقتضى 
 .قرار اإلطالع، كيكوف ذلك أثناء سَت التحقيق كحىت عند ختمو

 :كمن أبرز صور اإلطالع الوجويب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، فاألكٔب تلـز 80 ك 79كاجب اإلطالع اؼبنصوص عليو ُب اؼبادتُت  -
قاضي التحقيق، إذا ما بادر من تلقاء نفسو بإجراء االنتقاؿ كاؼبعاينة، أف ىبطر ككيل اعبمهورية الذم لو اغبق ُب 

مرافقتو، كالثانية تلـز قاضي التحقيق إذا كاف االنتقاؿ كاؼبعاينة يتم خارج دائرة االختصاص احمللي لقاضي التحقيق 
أف ىبطر ككيل اعبمهورية الذم يعمل بنفس دائرة اختصاصو، الذم هبوز لو مرافقتو، ككذلك إخطار ككيل 

 .1اعبمهورية الذم سيتم االنتقاؿ كاؼبعاينة ُب دائرة اختصاصو

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ضركرة 144/1كما أكجب اؼبشرع اعبزائرم على قاضي التحقيق ُب اؼبادة 
إعالـ ككيل اعبمهورية بقراره ُب تكليف خبَت ليتمكن فبثل النيابة العامة من إبداء ما لديو من طلبات، كأكجبت 

 من ذات القانوف على قاضي التحقيق استطالع رأم ككيل اعبمهورية إذا أراد اإلفراج عن اؼبتهم 126أيضا اؼبادة 
 .2 من ذات القانوف127بطلب اإلفراج اؼبادة 

                                                           
 إجراءات فرنسي، راجع أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، النيابة العامة كدكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، مرجع سابق، ص 92تقابلها اؼبادة - 1

204. 
 اؼبتعلقة بأكامر ذبديد اغببس اؼبؤقت أك 148 ك 147 ك 145 اؼبتعلقتاف بأعماؿ اػبربة، كاؼبواد 159 ك 156كتقابلها نفس الصياغة ُب اؼبواد - 2

اإلفراج اؼبؤقت من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، حيث يلـز القانوف ُب تلك اؼبواد قاضي التحقيق على إجابة النيابة العامة ُب طلب اإلطالع، كال 
 .هبوز لو رفض الطلب

.228راجع اشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات االهتاـ كالتحقيق، مرجع سابق، ص 
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كال يقف دكر النيابة العامة ُب أعماؿ التحقيق عند مرحلة سَت البحث بل يتعداه إٔب حدكد ختمو، كذلك 
 من ذات القانوف من ضركرة إحالة اؼبلف إٔب ككيل اعبمهورية لتقدٙب طلباتو الكتابية كاليت 162ما تضمنتو اؼبادة 

ترمي عادة إٔب إحالة القضية على احملكمة اؼبختصة أك زيادة البحث فيها أك التخلي عنها لعدـ االختصاص أك 
 .1إصدار أمر بانتفاء كجو الدعول

كمن خالؿ ما تقدـ، يبكن القوؿ أف النيابة العامة تشارؾ قاضي التحقيق ُب إقباز أعمالو بصفة فعلية 
 .كتوجيهها الوجهة السليمة، فاؼبشرع أراد هبذا الدكر للنيابة العامة ذبنب أم نقائص ُب عمل قاضي التحقيق

 إطالع النيابة العامة اختياريا على أعمال التحقيق  -2

ٓب هبعل اؼبشرع اعبزائرم من االختيار ىذا لقاضي التحقيق أف يكوف ؽبذا األخَت اغبق ُب اختيار إطالع 
:  على أنو69/2النيابة العامة من عدمو كإمبا جعلو من حق النيابة العامة كخَت دليل على ذلك ما جاء ُب اؼبادة 

كتقابلها ". هبوز لوكيل اعبمهورية اإلطالع على أكراؽ التحقيق، على أف يعيدىا ُب ظرؼ شباف كأربعُت ساعة"
 2. من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي82/2نفس الصياغة ُب اؼبادة 

كمن ىنا يكوف لوكيل اعبمهورية متابعة حسن سَت التحقيق عن طريق اإلطالع على األعماؿ اليت ًب اقبازىا 
. 3من قاضي التحقيق، كأيضا تلك اليت قرر القياـ هبا

كزبضع فبارسة اغبق ُب اإلطالع إٔب السلطة التقديرية اؼبطلقة لوكيل اعبمهورية، كالجتهاده الشخصي 
بطريقة ال يتدخل معو قاضي التحقيق ُب ربديد الوقت اؼبالئم الطالعو عن سَت البحث، كما ليس لو رفض طلب 

 .4اإلطالع لسبب من األسباب

 :آثار اإلطالع على أعمال التحقيق -3

تتمثل ىذه اآلثار باألساس ُب ـبتلف السلطات اليت سبارسها النيابة العامة كالناذبة عن إطالعها على 
أعماؿ التحقيق، كىي باألساس سلطة إبداء الرأم كسلطة تقدٙب الطلبات، كتسهيالهتا ُب مباشرة ىذه السلطات 

                                                           
.214 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، نفس اؼبرجع، ص 175كتقابلها اؼبادة - 1
.477أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات االهتاـ كالتحقيق، مرجع سابق، ص - 2
.184قبيبة زكي، مرجع سابق، ص - 3
.184اؼبرجع السابق، ص - 4
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 إجراءات فرنسي كاتب 183/4اليت سبثل نوع من الرقابة على أعماؿ كقرارات قاضي التحقيق ألزمت اؼبادة 
، كىو 1التحقيق بأف ىبطر النيابة العامة بكل أمر قضائي يصدر باؼبخالفة لطلباهتا ُب نفس اليـو الذم صدر فيو

 . إجراءات جزائية168/4نفس ما أقره اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 

إبداء النيابة العامة رأيها بشأف بعض أعماؿ التحقيق، فهناؾ بعض األعماؿ اليت يبدم فيها فبثل النيابة  - أ
 :العامة رأيو ُب مرحلة سَت التحقيق كتشمل ىذه اغباالت ُب

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث هبب على 73كىو ما نصت عليو اؼبادة : حالة اإلدعاء باغبق اؼبد٘ب -
قاضي التحقيق أف يأمر بعرض الشكول على ككيل اعبمهورية ُب أجل طبسة أياـ كذلك إلبداء رأيو، كهبب 

 .على ككيل اعبمهورية أف يبدم طلباتو ُب أجل طبسة أياـ من يـو التبليغ
حالة اغبكم على الشاىد عند عدـ حضوره بعد استدعائو بصورة قانونية لإلدالء بشهادتو، حيث وبق لقاضي  -

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية يتبُت أنو ال يبكنو ذلك 97التحقيق اغبكم عليو بغرامة، إال أنو بالرجوع للمادة 
 .إال بعد أخذ رأم فبثل النيابة العامة

حالة إصدار أمر بالقبض على متهم ىارب أك مقيم خارج إقليم اعبمهورية حيث يلتـز قاضي التحقيق دبوجب  -
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية باستطالع رأم ككيل اعبمهورية قبل إصداره119/2اؼبادة 

 حيث ألزمتا قاضي التحقيق باستطالع رأم ككيل 125/1 ك 125حالة سبديد اغببس اؼبؤقت ُب اؼبادتُت  -
 .اعبمهورية اؼبسبب قبل سبديد اغببس اؼبؤقت

كىي من الوظائف األساسية للنيابة العامة كتتمثل ُب طلب إجراء أحباث تكميلية، إذ : تقديم طلبات كتابية - ب
هبوز لوكيل اعبمهورية سواء ُب طلبو االفتتاحي إلجراء " من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو 69نصت اؼبادة 

التحقيق أك بطلب إضاُب ُب أية مرحلة من مراحل التحقيق، أف يطلب من القاضي احملقق كل إجراء يراه الزما 
، كىو ما يعٍت أف طلبات النيابة العامة تشمل صبيع األعماؿ اإلجرائية الوارد ذكرىا ُب قانوف "إلظهار اغبقيقة

 من ذات القانوف أك االنتقاؿ إٔب عُت مكاف كقوع اعبريبة 88طلب ظباع شاىد اؼبادة : اإلجراءات اعبزائية مثل
 من ذات القانوف كلما كجدت ُب القضية 143 من ذات القانوف، طلب االستعانة بأىل اػبربة اؼبادة 79اؼبادة 

أمور فنية وبتاج تقديرىا إٔب معرفة كدراية خاصة ال تتوفر لدل احملقق كتشريح اعبثث كمضاىاة اػبطوط لكشف 
إْب، كإذا رأل قاضي التحقيق أنو ال موجب الزباذ اإلجراءات اؼبطلوبة من النيابة العامة، يتعُت عليو أف ... التزكير 

 من ذات القانوف، كإذا ٓب يبت 69/3يصدر أمرا مسببا خالؿ األياـ اػبمسة التالية لطلب ككيل اعبمهورية اؼبادة 
                                                           

.80أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات االهتاـ كالتحقيق، مرجع سابق، ص - 1
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قاضي التحقيق ُب الطلب خالؿ األجل اؼبذكور يبكن لوكيل اعبمهورية إخطار غرفة االهتاـ خالؿ أجل عشرة 
كيكوف . أياـ، كيتعُت على ىذه األخَتة أف تبت ُب ذلك ُب خالؿ أجل ثالثُت يوما تسرم من تاريخ إخطارىا

 .1 من ذات القانوف69/4قرارىا غَت قابل ألم طعن، اؼبادة 

 :حق النيابة العامة في حضور أعمال التحقيق- ثانيا

إذا كاف اؼببدأ ىو سرية التحقيق االبتدائي بالنسبة للجمهور، فإف القاعدة بالنسبة للخصـو على العكس  
من ذلك، كىي عالنية التحقيق، أم مباشرتو ُب حضور اػبصـو كضماف يهدؼ إٔب ربقيق نوع من الرقابة على 
 .2إجراءات التحقيق، كمنح اػبصـو فرصة متابعتو لتنفيذ األدلة أك تعزيزىا فضال عن إدخاؿ االطمئناف ُب نفوسهم

كلقد كرد ىذا اغبق شامال لكل أعماؿ التحقيق اليت يبكن مواكبتها، كاستجواب اؼبتهم كإجراء اؼبواجهات 
 من ذات القانوف، اليت أجازت لو أيضا اغبق ُب توجيو األسئلة إٔب اؼبتهم 106الالزمة كىو ما نصت عليو اؼبادة 

. كالشهود مباشرة

يتضح فبا تقدـ أف للنيابة العامة دكرا كبَتا ُب مراقبة كتوجيو التحقيق، كنعلل ىذا الدكر الكبَت للنيابة العامة 
بأف رقابة احملكمة كإشرافها على أعماؿ التحقيق تكوف غَت ؾبدية، ألهنا تأٌب بعد انتهاء التحقيق، كعليو فإف 

الطعن ُب قرارات قاضي التحقيق يأٌب بعد فوات األكاف، بعكس اغباؿ بالنسبة للنيابة العامة فإنو يتمتع بالرقابة 
 . اآلنية كالفعالة على جهة التحقيق، كىو ما من شأنو تعزيز حقوؽ اإلنساف

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أمام غرفة االتهام: المطلب الثاني

ارتأت التشريعات ُب كل من فرنسا كاعبزائر ضركرة تبٍت مبدأ التحقيق االبتدائي على درجتُت، كىو مبدأ 
يهدؼ إٔب مزيد من التحرم ُب الكشف عن اغبقيقة كإحقاؽ العدالة، خاصة أف مرحلة التحقيق االبتدائي ىي 
أىم مرحلة ُب قياـ الدعول العمومية ألف الوضعية القانونية للمتهم بصدد التشكل كيتجسد ىذا اؼببدأ ُب قضاء 

                                                           
 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، راجع أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، دكر النيابة العامة ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، 115كتقابلها اؼبادة - 1

.228نفس اؼبرجع، ص 
.284علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2
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غرفة االهتاـ كىو ما اعتربه الفقو ضمانة ىامة للمتهمُت كي ال يساقوف إٔب احملكمة إال كفق أدلة تغلب معها 
 .1اإلدانة

كما أف اعبهة القائمة على التحقيق ُب درجتو الثانية كىي غرفة االهتاـ نوعا من الًتيث، كذلك عند 
 .2مراجعتها للتحقيق االبتدائي، كشيئا من االعتداؿ عند كزف أدلة االهتاـ أك عند مراجعة التكييف القانو٘ب

، على أف اليت تتواله ىي 1981 لسنة 170كقد أخذ التشريع اؼبصرم على إلغاء قضاء اإلحالة بالقانوف 
النيابة العامة فبثلة ُب احملامي العاـ، باعتبار ىذا األخَت على درجة من اػبربة كالكفاءة ما ؼبستشار اإلحالة، كىو 

األمر الذم انتقده الفقهاء باعتبار ىذا التربير غَت كاُب لإلخالؿ بضمانة ىامة كأساسية حبق الدفاع، فالرقابة ينبغي 
أف تكوف بواسطة جهة قضائية لكي يكوف التحقيق أكثر فاعلية كأكثر ضمانة غبقوؽ اؼبتهم، باعتبار أف القضاء 

 .3يظل كحده اغبارس الطبيعي للحريات

كباعتبار أف النيابة العامة طرؼ ُب الدعول العمومية سبثل اجملتمع كتتصرؼ باظبو، فإف اؼبشرع قد جعلها 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 177ضمن تشكيلة غرفة االهتاـ فبثلة ُب شخص النائب العاـ، كذلك دبوجب اؼبادة 

كىي تسعى من خالؿ السلطات اؼبقررة ؽبا . 4 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي192اعبزائرم، ككذا اؼبادة 
 :غرفة االهتاـ ضباية حقوؽ اإلنساف، كذلك من خالؿ ما يلي

 دور النيابة العامة في عرض الدعوى على غرفة االتهام: الفرع األول

للنيابة العامة سلطة عرض الدعول على غرفة االهتاـ كجهة ربقيق عليا كقد يتم ىذا العرض من طرؼ 
النائب العاـ، كما ُب حالة إرساؿ اؼبستندات كحالة العودة إٔب التحقيق، ككذلك حالة إعادة تكييف الواقعة من 

. جنحة إٔب جناية

 

 

                                                           
.332ؿبمود ؿبمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
.567رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.383أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات االهتاـ كالتحقيق ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 3
.110سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص - 4
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 عرض الدعوى من طرؼ وكيل الجمهورية على غرفة االتهام كجهة رقابة: أوال

 فإف ككيل اعبمهورية 1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم363 ك 158/2 ك 170/1طبقا للمواد 
يعرض ملف الدعول العمومية على غرفة االهتاـ ُب حالة تصحيح اإلجراءات الباطلة كحالة استئناؼ أكامر قاضي 

 :التحقيق، كسنبُت كل حالة فيما يلي

 :حالة تصحيح اإلجراءات الباطلة -1

نظرا ػبطورة إجراءات التحقيق االبتدائي، من حيث مساسها اؼبباشر باغبرية الشخصية، فإنو يتعُت أف 
زبضع ىذه اإلجراءات لرقابة قضائية تتوالىا سلطة مستقلة ؿبايدة على تلك اليت باشرت التحقيق االبتدائي، 

إٔب غرفة االهتاـ هبذه الرقابة تباشرىا ربت رقابة ؿبكمة - ككذا اؼبشرع اعبزائرم–لذلك عهد اؼبشرع الفرنسي 
 .2النقض

كمن ىذا اؼبنطلق فإف النيابة العامة بصفتها طرفا ُب الدعول سبثل اجملتمع كتتصرؼ باظبو، فإهنا تستعمل 
 إجراءات 171 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كاؼبادة 158/2حقها اؼبخوؿ ؽبا قانونا دبوجب اؼبادة 

جنائية فرنسي، كذلك عندما يتبُت ؽبا سواء عند إطالعها على ملف إجراءات التحقيق أك عند إبالغها دبلف 
القضية دبناسبة تسوية اإلجراءات أك التصرؼ فيها، بأف إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بعيب البطالف، كأف 

تطلب من قاضي التحقيق موافاهتا دبلف القضية لًتسلو لغرفة االهتاـ مرفقا بعريضة من أجل طلب إلغاء اإلجراء 
كتسعى النيابة العامة من خالؿ طلب تقرير البطالف كجزاء إجرائي للمخالفات اليت ترتكب أثناء . 3الباطل

التحقيق إٔب ضباية اغبرية الفردية، كحسن إدارة العدالة، فضال عن احًتاـ حقوؽ الدفاع كذلك عن طريق مراعاة 
اإلجراءات للضمانات اليت كفلها القانوف ؽبذا الغرض، بيد أنو ينبغي أال يؤدم تقرير البطالف إٔب تعقيد 

اإلجراءات، كتأخَت سَت الدعول دكف جدكل، كللتوفيق بُت ىذين االعتبارين يتعُت ربديد حاالت البطالف دبا 
 .4يتفق كاغبكمة اليت يقـو عليها جزاء البطالف

                                                           
 ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، راجع أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات االهتاـ كالتحقيق ُب القانوف 171 ك 185كتقابلها اؼبواد - 1

.492اعبنائي، مرجع سابق، ص 
.512أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
.53، ص 2004أضبد الشافعي، البطالف ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية، الطبعة األكٔب، الديواف الوطٍت للشغاؿ الًتبوية، اعبزائر، - 3
.512أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، مرجع سابق، ص - 4
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كيبكن حصر أسباب البطالف ُب أسباب جوىرية، كىي أسباب ٓب ينص عليها اؼبشرع صراحة كىي اؼبتمثلة 
كمؤدل ذلك اغبكم . 2، أك سبس حبسن إدارة العدالة1ُب صبيع اإلجراءات اليت سبس حقا من حقوؽ األطراؼ

ببطالف اإلجراءات اليت من شأهنا انتهاؾ حقوؽ الدفاع حىت لو كانت ىذه االنتهاكات ال زبالف نصوص القانوف 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي على فكرة 172، كقد نصت اؼبادة 3ما دامت تصطدـ مع مبادئو العامة

جهات –يقضي بالبطالف أيضا ُب حاالت انتهاؾ نصوص جوىرية من ىذا الفصل : "البطالف اعبوىرم بقوؽبا
 ".، السيما ُب حالة انتهاؾ حقوؽ الدفاع170باإلضافة إٔب ما جاء ُب اؼبادة - التحقيق

كما يوجد نوع آخر من أسباب البطالف كىو البطالف القانو٘ب اؼبنصوص عليو صراحة ُب قانوف اإلجراءات 
اعبنائية، لعدـ مراعاة أحد القواعد اؼبقررة فيو، كما ُب حالة ـبالفة القواعد اؼبنصوص عليها ُب التفتيش كضبط 

، 95األشياء، أك عدـ مراعاة الشكليات اعبوىرية إلجراءات التحقيق ُب اعبنايات أك اعبنح اؼبتلبس هبا ُب اؼبواد 
 من قانوف 159، كما نص اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 4 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي159، 96

 من 105-100كيًتتب البطالف أيضا على ـبالفة األحكاـ اعبوىرية اؼبقررة ُب اؼبادتُت " اإلجراءات اعبزائية بأنو 
 بضمانات ظباع اؼبدعي 105 بضمانات االستجواب، كاؼبادة 100حيث تتعلق اؼبادة " قانوف اإلجراءات اعبنائية

 .اؼبد٘ب

كيًتتب على حكم ببطالف اإلجراء اؼبعيب، اعتباره كأف ٓب يكن، كال يقطع تقادـ الدعول العمومية، لكنو  
، كقد قرر اؼبشرع اعبزائرم امتداد 5قد يبتد إٔب اإلجراءات التالية مىت كانت نتيجة حتمية لذلك اإلجراء الباطل

 اؼبتعلقتُت باستجواب 105 ك 100البطالف إٔب اإلجراءات التالية لإلجراء الباطل بالنسبة ؼبخالفة أحكاـ اؼبادتُت 
  اؼبتعلقتُت 118 ك 114اؼبتهم كظباع اؼبدعي اؼبد٘ب، كأقر اؼبشرع الفرنسي ذات األمر كلكن باؼبادتُت 

 .6باالستجواب كاؼبواجهة

                                                           
.512أضبد الشافعي، مرجع سابق، ص - 1
.514أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
كمن ذلك أحكاـ االختصاص النوعي أك اؼبكا٘ب لقاضي التحقيق، كعدـ توقيع طلب افتتاح التحقيق أك اإلنابة القضائية أك تارىبها، كعدـ - 3

استجواب اؼبتهم طواؿ مرحلة التحقيق كربليف اؼبتهم اليمُت القانونية، كعدـ حلف اػببَت اليمُت قبل مباشرتو أعماؿ اػبربة، كعدـ حبث شخصية اؼبتهم 
ُب جناية، ففي ىذه اغباالت حدث االعتداء على اؼبصلحة العامة اؼبتمثلة ُب حسن سَت العدالة، راجع أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، 

.617ص 
.513أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 4
.320أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص - 5
.516أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 6
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كفيما عدا ذلك ترؾ اؼبشرع لغرفة االهتاـ سلطة قصر البطالف على اإلجراء اؼبطعوف فيو أك امتداده جزئيا أك 
تبعا لصلة اإلجراء الباطل كأنبيتو بالنسبة لتلك - 191 ك 159/3-كليا إٔب اإلجراءات الالحقة لو اؼبواد 

 من قانوف اإلجراءات 172/1، كىو نفس ما قرره اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 1اإلجراءات ُب كل قضية على حدا
 .2اعبنائية

كقد أقرت ؿبكمة النقض الفرنسية بأنو ينتج عن بطالف اإلجراء اؼبعيب سحبو من ملف التحقيق، كيودع 
لدل قلم الكتاب باجمللس القضائي، كوبظر الرجوع إليو الستنباط عناصر أك اهتامات ضد اػبصـو ُب اؼبرافعات 

 .3كإال تعرضوا عبزاء تأدييب بالنسبة للقضاة، كؿباكمة تأديبية للمحامُت اؼبدافعُت أماـ ؾبلسهم التأدييب

 :استئناؼ قرارات قاضي التحقيق -2

أجازت التشريعات الطعن باالستئناؼ ُب بعض األكامر الصادرة ُب التحقيق االبتدائي كىي األكامر ذات 
الطبيعة القضائية كمعيار ىذه األكامر أهنا تفصل ُب نزاع، كتطبق فيها قواعد قانونية ال ؿبض سلطة تقديرية، كسبس 

حقا أك مصلحة ألحد أطراؼ الدعول كعلة جواز استئناؼ ىذه األكامر أف األصل ُب األعماؿ القضائية جواز 
 .4الطعن فيها كيعٍت ذلك أف أكامر التحقيق ذات الطبيعة اإلدارية ال هبوز استئنافها

االستئناؼ طريق عادم للطعن يبكن رفعو ضد أمر صادر عن قاضي التحقيق أماـ غرفة االهتاـ قصد 
ذبديد النزاع القائم كالتوصل بذلك إٔب إلغاء األمر اؼبستأنف، كيفًتض أف األمر الصادر عن قاضي التحقيق 

صحيح فيما قضى بو، كمع ذلك فقد وبتمل كقوع خطأ من احملقق إما ُب بقاء اؼبتهم ُب اغببس االحتياطي أك ُب  
إْب، لذلك ترل األنظمة اليت أخذت بالتحقيق على ... اإلفراج عنو كإما ُب تكييف الوقائع كتطبيق القانوف عليها 

 .5درجتُت ضركرة فتح باب الطعن باالستئناؼ ُب أكامر قاضي التحقيق

 فضال عن  رقابة –كزبضع قرارات قاضي التحقيق لرقابة كل من النيابة العامة كاؼبتهم كاؼبدعي باغبق اؼبد٘ب 
 كهبوز ؽبذه اعبهات أف تستأنف القرارات القضائية اليت يصدرىا قاضي التحقيق بالشركط كاغبدكد –غرفة االهتاـ 

                                                           
.320أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص - 1
.516أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
.321، راجع أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص 16/05/1972نقض فرنسي بتاريخ - 3
.644ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 4
.257جيالٕب بغدادم، التحقيق،مرجع سابق، ص - 5



 القضائي دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق:................. الفصل األول

 

150 
 

، حىت ال يؤدم الطعن باالستئناؼ إٔب البطء ُب سَت التحقيق كفتح باب اؼبماطلة 1اؼبنصوص عليها ُب القانوف
 2.لدل اؼبتقاضُت

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية النيابة العامة اغبق ُب استئناؼ صبيع أكامر قاضي 170كزبوؿ اؼبادة 
على عكس ما ىو مقرر لباقي األطراؼ مىت رأت فيها خطأ ما كيستثٌت من ذلك األمر بإحالة القضية - التحقيق

كللنيابة العامة حق االستئناؼ كلو صدرت أكامر قاضي التحقيق - 171 ك اؼبادة 170 اؼبادة –إٔب غرفة االهتاـ 
 .3مطابقة ؼبا طلبتو

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي للنيابة العامة اغبق ُب استئناؼ كافة 185كقد خولت أيضا اؼبادة 
كتعد النيابة العامة الطرؼ الوحيد ُب الدعول الذم يبكنو استئناؼ قرارات إعادة األكراؽ , قرارات قاضي التحقيق 

إليها، كقرارات اإلحالة إٔب جهة القضاء أك إٔب النائب العاـ توطئة إلحالتها لغرفة االهتاـ كالقرارات الصادرة بأف ال 
 .4كجو  إلقامة الدعول، ككذلك قرارات رفض طلب النيابة العامة بازباذ إجراء معُت من إجراءات التحقيق

الذم يبثل رقابة ؽبا أنبيتها بشأف استعماؽبا قاضي –كسبكينا للنيابة العامة من فبارسة حق االستئناؼ 
أكجب القانوف على كاتب قاضي التحقيق أف ىبطر ككيل اعبمهورية باألكامر اليت يصدرىا ىذا - التحقيق لسلطاتو

 .5 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم148/4األخَت ـبالفة لطلباتو ُب نفس يـو صدكرىا اؼبادة 

كهبوز ألعضاء النيابة العامة صبيعا استعماؿ حق استئناؼ صبيع قرارات قاضي التحقيق دبا ُب ذلك النائب 
 إجراءات فرنسي، مع مالحظة أف ميعاد الطعن باالستئناؼ ىبتلف حبسب ما إذا كاف مقدمو 185/3العاـ اؼبادة 

عضو النيابة أـ النائب العاـ، فإذا كاف األكؿ يعُت أف يقدـ استئنافو ُب ظرؼ أربع كعشرين ساعة من صدكر 

                                                           
.479أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 1
.257مرجع سابق، ص - دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية–جيالٕب بغدادم، التحقيق - 2
.308أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص - 3
كاعبدير بالذكر أف األمر ٓب يكن على ىذا .  480أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 4

، إذ كانت قرارات قاضي التحقيق ال هبوز استئنافها إال ُب حالتُت كنبا قرارات اإلفراج 1808النحو ُب ظل قانوف ربقيق اعبنايات الفرنسي اؼبلغى لسنة 
اؼبؤقت كمسائل  االختصاص، كمع ذلك فإف ؿبكمة النقض الفرنسية كانت تتجو إٔب التوسع ُب حق االستئناؼ كمده إٔب اغباالت األخرل، كأخَتا 

حكما خولت فيو النيابة العامة حق استئناؼ - بدكائره احملتمعة–كأماـ الضغوط اؼبستمرة من النيابة العامة كؿباكم االستئناؼ أصدرت ؿبكمة النقض 
.عاـ كمطلق، كقررت أيضا أنو طبقا للمبادئ العامة، فإف صبيع قرارات قاضي التحقيق، تكوف دائما قابلة لالستئناؼ أماـ غرفة االهتاـ

.310أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص - 5
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كإذا كاف الثا٘ب فلو أف يقدمو ُب خالؿ األياـ العشرة التالية لصدكر القرار -  إجراءات فرنسي185/2القرار اؼبادة 
 1. إجراءات فرنسي185/3اؼبادة 

كُب التشريع اعبزائرم أيضا يبلك كل من ككيل اعبمهورية كالنائب العاـ اغبق ُب الطعن باالستئناؼ ُب صبيع 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث يكوف للكؿ إعماؿ 171 ك 170قرارات قاضي التحقيق حسب اؼبادتُت 

، غَت أف اؼبشرع أعطى مهلة أطوؿ حددىا بعشرين يوما 2 فقرة 170ذلك اغبق ُب خالؿ ثالثة أياـ طبقا للمادة 
من  ذات القانوف حىت يتمكن من رقابة حسن سَت أعماؿ - 171/1اؼبادة –للنائب العاـ لدل اجمللس القضائي 

 .2النيابة العامة كاإلشراؼ على مباشرة الدعول العمومية

كذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد، مدل حرص اؼبشرع الفرنسي على ضماف اغبق  ُب سرعة اإلجراءات اعبزائية 
كأىم حق من حقوؽ اإلنساف كذلك من خالؿ اؼبواعيد القصَتة اليت قررىا للنيابة العامة عند الطعن باالستئناؼ، 

من اؼبشرع اعبزائرم زبفيض ىذه - من ىذا اؼبقاـ–كىو ما نرل عكسو عند نظَته اعبزائرم، كمن ٍب نلتمس 
 .اؼبواعيد دبا يتالءـ مع ربقيق حق السرعة ُب اإلجراءات اعبزائية أسوة باؼبشرع الفرنسي

كيًتتب على استئناؼ النيابة العامة أكامر قاضي التحقيق بقاء اؼبتهم ؿببوسا ُب حبسو حىت يفصل ُب 
االستئناؼ، كيبقى كذلك ُب صبيع األحواؿ إٔب حُت انقضاء ميعاد استئناؼ ككيل اعبمهورية كالنائب العاـ، إال إذا 

 .3كافق ككيل اعبمهورية على اإلفراج عن اؼبتهم ُب اغباؿ كىذا استثناء من القاعدة العامة

كىبتلف الوضع ُب مصر بالنسبة الستئناؼ األكامر الصادرة ُب التحقيق االبتدائي عن كل من اعبزائر كفرنسا 
من حيث السلطة اؼبختصة بالنظر ُب استئناؼ األكامر الصادرة ُب التحقيق االبتدائي، حيث قبدىا تتمثل ُب 

، 4ؿبكمة اعبنح اؼبستأنفة منعقدة ُب غرفة اؼبشورة كذلك إذا كاف األمر اؼبستأنف صادرا ُب جنحة أك ـبالفة
كالسلطة اؼبختصة بالنظر ُب استئناؼ ىذه األكامر ىي ؿبكمة اعبنايات منعقدة ُب غرفة اؼبشورة إذا كاف األمر 

اؼبستأنف صادرا ُب جناية، كيستوم ُب ذلك أف يكوف األمر صادرا من قاضي التحقيق أك من النيابة العامة اؼبادة 
 من قانوف 65 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، كإذا كاف الذم تؤب التحقيق مستشار تطبيقا للمادة 167

                                                           
.  481أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 1
.266مرجع سابق، ص - دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية–جيالٕب بغدادم، التحقيق - 2
.39ابراىيم بلعليات، مرجع سابق، ص - 3
.647ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 4
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اإلجراءات اعبنائية فإف استئناؼ األكامر الصادرة منو زبتص بنظره ُب صبيع األحواؿ ؿبكمة اعبنايات منعقدة ُب 
 .1 من ذات القانوف167غرفة اؼبشورة اؼبادة 

كعلى الرغم من نص اؼبشرع على جواز الطعن ُب األكامر القضائية الصادرة من سلطة التحقيق، إال أنو ٓب 
هبعل االستئناؼ القاعدة إمبا حدد على سبيل اغبصر األكامر اليت هبوز استئنافها كاألشخاص الذين هبوز ؽبم ىذا، 

كترجع العلة ُب ذلك إٔب الطبيعة اؼبؤقتة ألكامر التحقيق، إذ أهنا ُب حاالت كثَتة تعرض على القضاء، كمن ٍب 
 .2يكوف ُب تقدير القضاء ؽبا ما يغٍت عن استئنافها

األصل أف يكوف الطعن باالستئناؼ ألطراؼ الدعول صبيعا، كلكن الشارع ٓب يقر اؼبساكاة بينهم، كإمبا 
خوؿ النيابة العامة صفة أكسع نطاقا ُب االستئناؼ، كيتسق ذلك مع دكرىا ُب الدعول اعبنائية باعتبارىا سبثل 

 .3اجملتمع

كيفًتض استئناؼ النيابة العامة أف األمر صادر عن قاضي التحقيق، ألنو إذا صدر عن النيابة العامة فإف 
الرقابة رئاسية ما هبعل الطعن غَت ذم ؿبل، كقد أطلق الشارع حق النيابة العامة ُب استئناؼ األكامر الصادرة عن 

للنيابة العامة أف تستأنف كلو : " من قانوف اإلجراءات  اعبنائية على أف611قاضي التحقيق، فنصت اؼبادة 
 .4"ؼبصلحة اؼبتهم صبيع األكامر اليت يصدرىا قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسو، أك بناء على طلب اػبصـو

كلكن الشارع عاد بعد ذلك كحد من ىذا اإلطالؽ ُب حالتُت حظر فيهما استئناؼ النيابة العامة لبعض 
األمر بإحالة اعبناية  إٔب ؿبكمة اعبنايات، أك إحالة اعبنحة اليت ترتكب : األكامر اليت يصدرىا قاضي التحقيق كنبا

عن طريق الصحافة أك إحدل طرؽ النشر غَت اؼبضرة بأفراد الناس إٔب ؿبكمة اعبنايات، ككذا األمر باإلفراج اؼبؤقت 
 .5عن اؼبتهم احملبوس احتياطيا ُب جنحة

كنشَت ُب ىذا الصدد، إٔب أف العلة من زبويل النيابة العامة حق الطعن باستئناؼ كل األكامر الصادرة من 
قاضي التحقيق، لكوهنا اػبصم اؼبميز الذم تثبت لو الصفة كاؼبصلحة ُب الطعن ُب ىذه األكامر، باعتبارىا فبثلة 

اجملتمع كهتدؼ إٔب ضباية حقوؽ أطراؼ الدعول ، كمن ٍب فإف زبويلها ىذا اغبق ما ىو إال تطبيق للقاعدة العامة 
                                                           

.648ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
.  663أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
.644أضبد فتحي سركر، الشرعية الدستورية كحقوؽ اإلنساف، مرجع سابق، ص - 3
.645ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 4
.645نفس اؼبرجع، ص - 5
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اليت تعترب النيابة العامة األمنية على الدعول العمومية ُب كافة مراحلها، سواء بتحريكها أـ مباشرهتا أـ الطعن ُب 
 .القرارات كاألحكاـ الصادرة فيها

 دور النائب العام في عرض الدعوى على غرفة االتهام كجهة إحالة -3

 كاليت من أجلها 1تعترب إحالة اؼبتهمُت ُب جناية إٔب ؿبكمة اعبنايات، الوظيفة األـ كاألساسية لغرفة االهتاـ
أنشئت، كتتجلى أنبية ىذه الوظيفة ُب أهنا تكفل التقاضي على درجتُت ُب مواد اعبنايات، باعتبار ىذه األخَتة 

 .أشد اعبرائم جسامة، كىي ؽبذا تستأىل ربقيقا متأنيا على درجتُت

كلعل ُب األخذ بنظاـ جهة قضائية مستقلة لإلحالة ُب مواد اعبنايات تداركا ضركريا للخلل اغباصل الناجم 
عن كوف دعاكل اعبناية تنظر ُب مرحلة احملاكمة على درجة كاحدة أماـ ؿبكمة اعبنايات ال هبوز نظرىا استئنافا 
خركجا على مبدأ التقاضي على درجتُت الذم يبثل حجر الزاكية ُب النظاـ اإلجرائي اغبديث، فدعاكل اعبنايات 

 .2ال هبوز الطعن فيها إال بالنقض فقط على كبو وبـر من إمكانية مناقشة إدانتو موضوعيا أماـ ؿبكمة إستئنافية

كما تتجلى أنبية تلك الوظيفة أكثر ُب األنظمة اليت تأخذ باعبمع بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق على غرار 
، حيث أنو ُب ظل ذلك اعبمع تزداد أنبية اإلبقاء على إشراؼ كرقابة سلطة قضائية على التصرؼ 3النظاـ اؼبصرم

ُب أخطر اعبرائم شأنا كىي اعبنايات، فإعطاء النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق كاف مربره أنو حل عملي كسط 
ىبفف من كقعو أف التصرؼ ُب التحقيق الذم ذبريو النيابة العامة ُب اعبرائم اػبطَتة باؽ للقاضي أك القضاة الذين 

 .  4عهد إليهم القانوف بسلطة اإلحالة

كما أنو وبقق اؼبزيد من الضماف للمتهم عند إحالتو إٔب ؿبكمة اعبنايات، إذ يبثل قضاء اإلحالة داخل 
التنظيم القضائي جهة أعلى درجة من القاضي الذم باشر التحقيق ُب أكؿ درجة، كيتألف من أشخاص ذكم 

خربة كمعرفة سبكنهم من بسط اؼبراقبة من حيث الواقع كالقانوف على إجراءات التحقيق االبتدائي ُب أكؿ درجة، 
 .5األمر الذم تنتفي معو شبهة التحيز ؽبذه اإلجراءات

                                                           
.503أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 1
.140، ص 2002سليماف عبد اؼبنعم، إحالة الدعول اعبنائية من سلطة التحقيق إٔب قضاء اغبكم، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، - 2
.140نفس اؼبرجع، ص - 3
.877ىالٕب عبد اإللو أضبد، اؼبركز القانو٘ب للمتهم ُب التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، ص - 4
.504أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 5
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كتطبيقا لذلك أكجبت األنظمة ُب كل فرنسا ك اعبزائر على ضركرة إحالة الدعول إٔب غرفة االهتاـ من 
سلطة التحقيق، لتعيد فحص كل اإلجراءات اليت ازبذىا قاضي التحقيق قبل إحالة اؼبتهمُت إٔب ؿبكمة اعبنايات 

 إجراءات جزائرم، حيث نصت ىذه األخَتة على 166 كاؼبادة 1 إجراءات فرنسي181عند االقتضاء اؼبادة 
قاضي التحقيق عندما ينتهي من ربرياتو كيتبُت لو أف الوقائع احملقق فيها تشكل جناية، فإنو  يتصرؼ فيها بإصدار 
أمر بإرساؿ اؼبستندات إٔب النائب العاـ الذم يتؤب هتيئة القضية ُب ظرؼ طبسة أياـ على األكثر ٍب يعرض ملف 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كٓب وبدد اؼبشرع 179غرفة االهتاـ مصحوبا بطلباتو اؼبكتوبة طبقا للمادة 
 .2اعبزائرم اؼبقصود من هتيئة اؼبلف كال شكل الطلبات اليت يقدمها النائب العاـ إٔب غرفة االهتاـ

غَت أف ما جرل العمل عليو أف النائب العاـ بعد توصلو دبلف الدعول كقبل عرضو على غرفة االهتاـ، 
يتأكد أكال من إسباـ التحقيق كصحة إجراءاتو، ٍب يقـو بعد ذلك بتقدٙب طلبات كتابية على ضوء ما نتج من دراسة 
اؼبلف، ليلتمس ُب األخَت من غرفة االهتاـ إجراء ربقيق تكميلي أك إحالة اؼبتهم على ؿبكمة اعبنايات أك  إصدار 

 .3أمر بانتفاء كجو الدعول

كذبدر اإلشارة إٔب أنو إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بأال كجو للمتابعة، فإنو ال هبوز لغَت ككيل اعبمهورية 
طلب العودة إٔب التحقيق ُب حالة ظهور أدلة جديدة لكن إذا كاف األمر بأال كجو للمتابعة  صادر من غرفة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، ٍب ظهر بعد ذلك أدلة جديدة كفقا للشركط احملددة 195االهتاـ طبقا لنص اؼبادة 
 فإف طلب العودة إٔب التحقيق ال يقع إال 4 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم175ُب الفقرة الثانية من اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث تقـو غرفة االهتاـ بفتح ربقيق جديد ُب 181من النائب العاـ طبقا للمادة 
 .5 ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي196الدعول العمومية، كىو نفس ما قررتو اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية انو ُب حالة ما إذا كقع استئناؼ ُب 437كما أنو يتضح من أحكاـ اؼبادة 
جنحة أماـ الغرفة اعبزائية باجمللس، كقضت ىذه األخَتة بعدـ اختصاصها ألف الواقعة تشكل جناية، فإنو هبب 

                                                           
.110سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص - 1
.336علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2
.230عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص - 3
كتعد أدلة جديدة أقواؿ : "..  كالتإب175/2كنشَت ُب ىذا الصدد أف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد ما يعد من األدلة اعبديدة كذلك ُب نص اؼبادة - 4

الشهود كاألكراؽ كاحملاضر اليت ٓب يكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها، مع أف من شأهنا تعزيز األدلة اليت سبق أف كجدىا ضعيفة ، أك أف من 
".شأهنا  أف تعطي الوقائع تطورات نافعة إلظهار اغبقيقة

.493أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 5
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على النائب العاـ ُب ىذه اغبالة عرض القضية على غرفة االهتاـ إلحالتها على ؿبكمة اعبنايات بعد التحقيق 
 .1 إجراءات جنائية فرنسي195فيها، كىو نفس ما أقرتو اؼبادة 

على خالؼ ذلك، قبد أف التشريع اؼبصرم اغبإب ال يأخذ بفكرة زبصيص قضاء مستقل للتحقيق ُب 
اعبنايات على غرار الوضع ُب كل من فرنسا كاعبزائر كما رأينا، حيث أنو ىبوؿ النيابة العامة إضافة إٔب التحقيق  

قبده - أم التشريع اؼبصرم–، أك لقاضي التحقيق عند ندبو، رغم أنو ُب السابق 2كما رأينا أيضا مهمة اإلحالة
-1950قد عرؼ فكرة زبصيص قضاء مستقل لإلحالة ربت مسميات كآليات ـبتلفة كقاضي اإلحالة من 

، حيث أنو كانت 19813 إٔب 1962، كمستشار اإلحالة من 1962-1950، كغرفة االهتاـ من 1950
تلك اآلليات زبتص دبراجعة التحقيق االبتدائي ُب اعبنايات، كتقرير اإلحالة إٔب ؿبكمة اعبنايات كتقرير أف ال كجو 

 .4إلقامة الدعول، كىذا يعٍت أف التحقيق ُب اعبناية كاف هبرم على درجتُت

كعلى أية حاؿ، فإنو ُب ظل النصوص اإلجرائية اغبالية ُب التشريع اؼبصرم، يبقى نظاـ األخذ جبهة قضائية 
مستقلة لإلحالة ُب دعاكل اعبنايات ضركرة ال غٌت عنها ك تبدك اؼبقارنة ُب ىذا اػبصوص مع دعاكل اعبنح الفتة 
للنظر، إذ يصبح اؼبركز القانو٘ب للمتهم جبنحة ُب ظل النظاـ اإلجرائي اؼبصرم اغبإب أفضل من مركز اؼبتهم جبناية 
إذ يتمتع األكؿ بضمانات ال تتوفر للثا٘ب لعل أظهرىا أف دعول اعبنحة اؼبرفوعة ضده تنظر على درجتُت، على 
الرغم من كوف جرمو اقل جسامة من جـر اعبناية كُب ذلك خركج على ما يقضي بو اؼبنطق القانو٘ب من زيادة 

 .5الضمانات تبعا عبسامة اعبريبة كخطورة ما قد يتعرض لو اؼبتهم من عقوبات

 دور النيابة العامة في اإلجراءات المتبعة أمام غرفة االتهام والطعن في قراراتها: الفرع الثاني

نتعرض لدكر النيابة العامة ُب اإلجراءات اؼبتبعة أماـ غرفة االهتاـ ٍب لدكرىا ُب الطعن ُب قرارات غرفة 
. االهتاـ

 دور النيابة العامة في اإلجراءات المتبعة أمام غرفة االتهام : أوال
                                                           

.494أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 1
مع مالحظة أنو إذا كانت النيابة العامة ىي اليت تتؤب التحقيق، فإف أمر اإلحالة يتعُت أف يصدر عن احملامي العاـ أك من يقـو مقامو، راجع سامح - 2

.121جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص 
.137سليماف عبد اؼبنعم، إحالة الدعول اعبنائية من سلطة التحقيق إٔب قضاء اغبكم، مرجع سابق، ص - 3
.121سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص- 4
.141سليماف عبد اؼبنعم، مرجع سابق، مرجع سابق، - 5
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إجراءات ربضَتية، كإجراءات ؿباكمة، : تتمثل اإلجراءات اؼبتبعة أماـ غرفة االهتاـ ُب نوعُت من اإلجراءات
 .كعليو سنبُت دكر النيابة العامة ُب كال النوعُت من اإلجراءات

 :اإلجراءات التحضيرية -1

يتجلى دكر النيابة العامة ُب اإلجراءات التحضَتية أماـ غرفة االهتاـ ُب أف اؼبشرع خوؽبا اغبق ُب طلب 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، اليت ربيز لغرفة االهتاـ بأف تنعقد إما 178انعقاد غرفة االهتاـ طبقا لنص اؼبادة 

باستدعاء من رئيسها أك بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضركرة ذلك، كما تقـو النيابة العامة عن طريق 
 .1مصاغبها اإلدارية بإعداد جدكؿ القضايا اؼبربؾبة لكل جلسات غرفة االهتاـ

كما يظهر دكر النيابة العامة ىنا أيضا ُب أهنا ىي اعبهة اؼبخولة ؽبا هتيئة كل ملف يتعلق بدعول عمومية 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية النائب العاـ 179قبل عرضو على غرفة االهتاـ، حيث ألـز اؼبشرع ُب نص اؼبادة 

بتهيئة ملف الدعول خالؿ أجل طبسة أياـ على األكثر ابتداء من تاريخ استالمو األكراؽ كيقدمو مع طلباتو إٔب 
 .2غرفة االهتاـ

كقد كضع اؼبشرع على عاتق النيابة العامة، بعد ربديد تاريخ جلسة انعقاد غرفة االهتاـ، تبليغ تارىبها إٔب 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، 182 اؼبادة –كل اػبصـو كؿباميهم بكتاب موصى عليو ُب ظرؼ طبسة أياـ 

كيعترب ىذا اإلجراء جوىريا يًتتب على عدـ مراعاتو النقض ألنو وبـر اػبصـو من ربضَت دفاعهم كتقدٙب 
 .3مالحظاهتم

أف اإلعالف اؼبرسل من النيابة العامة إٔب اؼبتهم كؿباميو - احملكمة العليا حاليا–لذلك قرر اجمللس األعلى 
بيومُت فقط قبل انعقاد اعبلسة يعد خرقا إلجراء جوىرم يبس حبقوؽ الدفاع، كذلك ما أكده ُب قراراه الصادر ُب 

                                                           
232علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 1
 .46، ص 2004إبراىيم بلعليات، أكامر التحقيق اؼبستأنفة أماـ غرفة االهتاـ مع اجتهادات احملكمة العليا، دار اؽبدل، اعبزائر، - 2

كُب القانوف الفرنسي النائب العاـ يعمل على هتيئة اؼبلف خالؿ يومُت من كقت استقبالو للمستندات كملف الدعول ُب حالة ما إذا كاف اؼبتهم ؿببوسا 
 إجراءات جنائية، راجع أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات 194مؤقتا كعشرة أياـ ُب اغباالت األخرل، كيرفق بالدعول طلباتو لغرفة االهتاـ اؼبادة 

.492التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص 
.214أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص - 3
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 إجراءات جزائية لكن خالؿ مدة أربع 183، كقد أكد ذلك اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 10/03/19871
 .2كعشرين ساعة

 : إجراءات المحاكمة- 2
يربز دكر النيابة العامة ُب إجراءات احملاكمة أماـ غرفة االهتاـ، ُب أهنا عنصر أساسي ُب تشكيل جلسات 

 من القانوف اإلجراءات اعبزائية، من 177غرفة االهتاـ أم البد أف تكوف فبثلة ُب إجراءات احملاكمة طبقا للمادة 
 3. إجراءات فرنسي32 ك 31قبل النائب العاـ أك أحد مساعديو، كاؼبادتُت 

ىذا كقد خوؿ اؼبشرع النائب العاـ اثر صدكر قرار بأال كجو للمتابعة من غرفة االهتاـ إذا رأل أف ىناؾ أدلة 
جديدة من شأهنا أف تعطي الوقائع تطورات نافعة إلظهار اغبقيقة، ففي ىذه اغبالة كريثما تنعقد غرفة االهتاـ هبوز 

 من قانوف 181اؼبادة –للنائب العاـ أف يطلب من رئيسها إصدار أمر بالقبض على اؼبتهم كإيداعو اغببس 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية،إذا تراءل ؽبا نقص 186كما للنيابة العامة طبقا ألحكاـ اؼبادة - اإلجراءات اعبزائية

أك غموض ُب التحقيقات اليت أجراىا قاضي التحقيق، أف تطلب من غرفة االهتاـ إصدار أمر بإجراء ربقيق 
 .5 إجراءات فرنسي205، كىو ما أكده اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 4تكميلي الذم تراه الزما

كما يظهر دكر النيابة العامة أثناء احملاكمة اليت ذبريها غرفة االهتاـ، أف ىذه األخَتة قد تأمر من تلقاء 
نفسها أك بناء على طلبات النائب العاـ بإجراء ربقيقا بالنسبة للمتهمُت احملالُت إليها بشأف صبيع االهتامات ُب 
اعبنايات كاعبنح كاؼبخالفات أصلية كانت أك مرتبطة بغَتىا، الناذبة عن ملف الدعول كاليت ال يكوف قد تناكؿ 

اإلشارة إليها اإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق أك اليت استبعدت بأمر جزئي بأال كجو للمتابعة أك بفصل جرائم 
 .6 إجراءات فرنسي202 اؼبادة –بعضها عن البعض أك إحالتها إٔب اعبهة القضائية اؼبختصة 

                                                           
لذلك قضى اجمللس األعلى بأف اإلعالف اؼبرسل من النيابة العامة إٔب اؼبتهم كؿباميو يومُت فقط قبل انعقاد اعبلسة خرقا بينا : "... حيث جاء فيو- 1

، ص1990 لسنة 3، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد 48881، الغرفة اعبنائية األكٔب، طعن رقم "الدفاع"إلجراء جوىرم يبس حبقوؽ 
.492أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 2
.110سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص - 3
.55ابراىيم بلعليات، مرجع سابق، ص - 4
.497أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ ُب القانوف اعبنائي، مرجع سابق، ص - 5
.498نفس اؼبرجع، ص - 6
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كأخَتا، فقد خوؿ اؼبشرع النيابة العامة أثناء انعقاد جلسة احملاكمة اليت ذبريها غرفة االهتاـ، اغبق ُب إبداء 
اؼبالحظات الشفوية كتقدٙب الطلبات كاؼبذكرات الكتابية كإذا كانت اؼبداكالت اليت ذبريها غرفة االهتاـ سرية تتم بُت 

 .1أعضاء الغرفة دكف سواىم، إال أف النطق بالقرار اؼبتخذ يكوف كجاىيا حبضور النائب العاـ
 :طعن النيابة العامة في قرارات غرفة االتهام: ثانيا

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية باغبق ُب الطعن بالنقص ُب 495أقر اؼبشرع اعبزائرم للنيابة العامة ُب اؼبادة 
صبيع قرارات غرفة االهتاـ ماعدا ما يتعلق منها باغببس اؼبؤقت كالرقابة القضائية، كذلك تفاديا للمماطلة من جهة 

  .2كألف اؼبعٍت باألمر يبكنو أف هبدد طلبو أماـ غرفة االهتاـ أك جهة قضائية أخرل من جهة ثانية
كما خوؿ اؼبشرع الفرنسي النيابة العامة حق الطعن بالنقض ُب القرارات الصادرة من غرفة االهتاـ، 

باعتبارىا قرارات هنائية لصدكرىا من آخر درجة من  درجات التحقيق االبتدائي، كال سبيل للتعقيب عليها إال أماـ 
 .3ج.إ. ؽ567ؿبكمة النقض على أف يرفع ىذا الطعن ُب موعد غايتو طبسة أياـ من تاريخ صدكر القرار اؼبادة

ككذلك ال هبوز الطعن بالنقض ُب قرارات غرفة االهتاـ إذا كانت ربضَتية، أم أهنا غَت فاصلة ُب اؼبوضوع 
 .4مىت كانت هتدؼ إٔب صبع األدلة، كالقرار القاضي بإجراء خربة طبية أك ربقيق تكميلي

أما بالنسبة لقرارات اإلحالة، فإف األمر ىبتلف حبسب ما إذا كانت صادرة ُب مواد اعبنايات أك ُب مواد 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ربيز الطعن فيها بالنقض نظرا 495اعبنح كاؼبخالفات، فبالنسبة للكٔب كانت اؼبادة 

 فمنع الطعن فيها كذلك رحبا للوقت، ٍب 10/05/1968ػبطورة الوقائع، ٍب صدر األمر التشريعي اؼبؤرخ ُب 
 كفتحت باب الطعن بالنقض من جديد صيانة غبقوؽ 25/01/1985عدلت اؼبادة اؼبذكورة مرة ثانية بقانوف 

الدفاع، أما قرارات اإلحالة على ؿبكمة اعبنح كاؼبخالفات فإهنا كال زالت غَت قابلة للطعن بالنقض، ما ٓب تكن قد 
، كذلك طبقا ألحكاـ 5فصلت ُب االختصاص أك تضمنت مقتضيات هنائية ليس ُب استطاعة القاضي أف يعدؽبا

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، كعلة عدـ الطعن فيها ىو أف التكييف الوارد فيها ال يقيد احملكمة 496اؼبادة 
احملالة إليها الدعول، بأف تغَت الوصف القانو٘ب للواقعة، إما تلقائيا أك بناء على طلب أحد أطراؼ الدعول كالقرار 

 .القاضي بإحالة اؼبتهم على ؿبكمة اعبنح بناء على استئناؼ اؼبدعي اؼبد٘ب ألمر باال كجو للمتابعة

                                                           
.342علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 1
.273جيالٕب البغدادم، التحقيق، اؼبرجع سابق، ص- 2
.483أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، سلطات التحقيق كاالهتاـ، مرجع سابق، ص - 3
.344جيالٕب بغدادم، التحقيق، مرجع سابق، ص - 4
.344علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 5
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 المبحث الثاني

– المحاكمة – دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق النهائي 

 
يبثل التحقيق النهائي أك احملاكمة أماـ قضاء اغبكم اؼبرحلة اػبتامية للدعول اعبزائية، حيث تقـو احملكمة 

 حق الدكلة ُب العقاب قبل اؼبتهم فتقـو بإجراءات كثَتة فيها مساس حبقوؽ باقتضاءحبسم موضوع النزاع اؼبتعلق 
اإلنساف كحرياتو حىت تصدر حكمها باإلدانة أك الرباءة، لذلك كضعت التشريعات ضمانات عدة تكفل حسن 

. استعماؿ ىذه اإلجراءات، كأناطت  لرقابتها النيابة العامة من خالؿ ما أقرتو ؽبا من أدكار أماـ ىذه اؼبرحلة
: كسنحاكؿ فيما يلي تبياف ذلك من خالؿ اؼبطلبُت التاليُت

. دور النيابة العامة عند المساىمة في تشكيل المحكمة ومتطلباتها: المطلب األول
. دور النيابة العامة في الرقابة على ضمانات المحاكمة: المطلب الثاني
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 دور النيابة العامة عند المساىمة في تشكيل المحكمة ومتطلباتها: المطلب األول

من اؼببادئ األساسية ُب التنظيم القضائي اعبنائي سبثيل النيابة العامة أماـ كل جهة من جهات القضاء 
ٓب تكن النيابة  ، اليت ال يعد تشكيلها متكامال كال تعترب اإلجراءات اليت تتخذ أثناء احملاكمة صحيحة ما1اعبنائي

 .2العامة فبثلة فيها، حىت كلو حركت تلك الدعول العمومية من طرؼ اؼبضركر من اعبريبة

كحىت تؤدم مسانبة النيابة العامة ُب تشكيل احملكمة دكرىا ُب ضباية حقوؽ اإلنساف، يستلـز توافر صبلة 
 :من اؼبتطلبات نوردىا فيما يلي

 النيابة العامة ليست خصم ألحد: الفرع األول

لقد ثار خالؼ ُب الفقو حوؿ اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة إف كانت تعمل ُب الدعول اعبنائية كخصم 
للمتهم أـ ىي خصم شريف يبتغي الكشف عن اغبقيقة سواء أكانت لصاّب اؼبتهم أـ ضده، كىناؾ رأياف ُب 
الفقو الفرنسي، يذىب األكؿ إٔب اعتبار النيابة العامة خصما للمتهم ُب الدعول العامة، إال أف أصحاب ىذا 

االذباه اختلفوا ُب كصف ىذا اػبصم، فذىب فريق منهم إٔب اعتباره خصما شكليا للمتهم يتجرد من اؼبصلحة 
، أما الفريق الثا٘ب ُب ىذا االذباه فيعترب اإلدعاء العاـ خصما موضوعيا عند ربريك 3الشخصية عند القياـ دبهامو

 4.الدعول العمومية ألف أعضائو ىبضعوف لرغبات اغبكومة كمن ٍب فهم متأثرين هبا

كيذىب أصحاب الرأم الثا٘ب إٔب عدـ اعتبار اإلدعاء العاـ خصما للمتهم بل ىو من يطلب اغبقيقة 
 .5كيبحث عن األدلة سواء أكانت ُب صاّب اؼبتهم أـ ضده

على إثر اػبالؼ بصدد مركز النيابة العامة ُب الفقو العريب، ذىب البعض ُب ىذا الفقو إٔب أف النيابة العامة 
، كقبد "خصم حقيقي للمتهم ال هبوز ؽبا أف تنحاز إٔب جانبو كتطلب لو الرباءة مهما تكن الظركؼ كاؼبالبسات"

                                                           
.568ؿبمد عيد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 1
.359علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2

3 -  Karl Peters, Le ministère public, Revue international de droit, 34 arée , 1963, P144. 
4 -  Michelle, Laure Rassat, P144. 

.144، ص 1981ؿبمد معركؼ عبد اهلل، رقابة اإلدعاء العاـ على الشرعية، دراسة مقارنة، مطبعة اؼبعارؼ، بغداد، - 5
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ُب ىذا الفقو من كصف النيابة العامة بأهنا خصم شكلي أك شريف أك عادؿ، كاستقرت أحكاـ ؿبكمة النقض  
 .1"اؼبصرية على نعتو بأنو خصم عادؿ أك عاـ

كىناؾ من ذىب إٔب خالؼ ذلك كٓب يقبل اعتبار النيابة العامة خصما، إذ يقوؿ الدكتور ؿبمود قبيب 
ليست النيابة العامة تبغي إدانتو كاغبكم عليو بأشد العقوبة اليت يقررىا القانوف للجريبة : "حسنُت ُب ىذا الصدد

 2".اؼبسندة إليو

أما ُب الفقو اعبزائرم، فنجد الدكتور عبد اهلل أكىايبية قد اعترب النيابة العامة خصما ُب الدعول العمومية 
لكن باؼبعٌت االصطالحي اعبنائي من حيث أف النيابة  العامة تقف كمدعي عاـ باسم اعبماعة ُب مواجهة اؼبتهم، 

كنالحظ ُب ىذا الشأف أهنا ال تقصد أك تستهدؼ من كراء اغبصوؿ على اغبكم ربقيق مصلحة خاصة ؽبا، ُب 
حُت أف مفهـو اػبصم ُب الدعول اؼبدنية ىو كل من يسعى إٔب ربقيق مصلحة شخصية من كراء سعيو للحصوؿ 

 3.حكم قضائي بطلباتو، كبالتإب فالنيابة العامة هبذا اؼبفهـو األخَت ليست خصما للمتهم

كيقتصر ىذا اػبالؼ على الفقهُت العريب كالفرنسي، أما الكتاب االقبليزم كاألمريكاف فإهنم يركف أنو من 
كاجب النيابة العامة ُب الدعول أف تبحث عن العدالة كال تطلب اإلدانة، كمن ٍب عليها عرض كافة األدلة 

 4.للمحكمة بغض النظر عن صفتها، سواء كانت ُب صاّب اؼبتهم أك ضده

 :كىناؾ من قدـ حججا تثبت عدـ اعتبار النيابة العامة خصما نوردىا فيما يلي

 :عدم توافر الجو السيكولوجي للخصومة -1

ألف النيابة العامة ال تبحث ُب صفة األشخاص بقدر ما تنظر إٔب طبيعة عملهم كىل أف الفعل الذم أقدـ 
عليو فالف من الناس يكوف جريبة كما ىو تكييفها، لتقديبو للمحاكمة، كمن ىنا تنتفي عالقة اػبصومة اليت تقـو 

                                                           
،ص 1969، العدد األكؿ، يناير، مارس 13ؿبمود قبيب حسٍت، النيابة العامة كدكرىا ُب الدعول اعبنائية، ؾبلة إدارة قضايا اغبكومة، السنة - 1

08. 
.09نفس اؼبرجع، ص - 2
.59عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص - 3
.146ؿبمد معركؼ عبد اهلل، مرجع سابق، ص - 4



 القضائي دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق:................. الفصل األول

 

162 
 

إذ أنو عندما يعلم عضو النيابة العامة بوقوع اعبريبة يذىب إٔب - بُت النيابة العامة كاؼبتهم–على اعتبارات شخصية 
 1.ؿبل اعبريبة كيبحث عن فاعلها كىو ال يعرؼ من يكوف زيد أـ عمر

 :صفة النيابة العامة عند التدخل -2

تنظم النيابة العامة ُب كافة الدكؿ بقوانُت كأحكاـ خاصة بالوظيفة فأعضائها موظفُت كبقية اؼبوظفُت، 
ربكمهم القواعد العامة ُب التعيُت كاإلجازة كاالستقالة كالتقاعد، كعليو فاف دكره ُب الدعول ليس فبارسة غبق 

 2.شخصي بل ىو قياـ بواجب كظيفي

 :الهدؼ من تدخل النيابة العامة -3

هتدؼ النيابة العامة إٔب تنوير احملكمة باغبقيقة اؼبوضوعية، كمن أجل ذلك تقدـ الطلبات العادلة إٔب 
احملكمة، فهي تطلب براءة اؼبتهم إذا كجد أف األدلة تشَت إٔب براءتو، كتطلب اإلفراج عنو ُب حالة عدـ كجود  
، 3الدليل على اقًتافو اعبريبة اؼبتهم هبا، فهو فبثل اجملتمع كؿباميو، كاجملتمع يهمو أف يؤخذ كل مواطن جبريرة أعمالو

فالنيابة العامة كما يقوؿ ؿبمود قبيب حسٍت حبق ىي سلطة عامة تستهدؼ التطبيق السليم للقانوف، سواء أفضى 
 4.ذلك إٔب نتيجة ُب مصلحة اؼبتهم أك ُب غَت مصلحتو

كقد أصبعت اؼبؤسبرات الدكلية على كجوب إبعاد صفة اػبصومة عن النيابة العامة ُب الدعول العامة، حيث 
 بأف عمل النيابة العامة ككاجبها هبب 1964أكصى اؼبؤسبر الدكٕب التاسع لقانوف العقوبات اؼبنعقد ُب الىام عاـ 

 5...".أدائو دبوضوعية كحياد 

يتضح فبا سبق، أف النيابة العامة ليست خصما ألحد، فهي هتدؼ إٔب ضباية القانوف كالشرعية كحسن سَت 
 .العدالة، فهي أداة غبماية حقوؽ أطراؼ اػبصومة اعبزائية اؼبتهم كالضحية على السواء

 

                                                           
.82، ص 1968أضبد فتحي سركر، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، ؾبلة القضاة، السنة األكٔب، العدد الثالث، يوليو - 1
.82اضبد فتحي سركر، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 2
.148ؿبمد معركؼ عبد اهلل، مرجع سابق، ص - 3
.08ؿبمود قبيب حسٍت، النيابة العامة كدكرىا ُب الدعول العمومية، مرجو سابق، ص - 4
،  اجمللة اعبنائية القومية، اجمللد 1964 أغسطس 30-24ظبَت اعبنزكرم، مقررات اؼبؤسبر الدكٕب التاسع لقانوف العقوبات اؼبنعقد ُب الىام - 5

.422، العدد الثالث، ص 1964السابع، 
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 مدى إمكانية رد عضو النيابة العامة: الفرع الثاني

يًتتب على ما تناكلناه ُب النقطة السابقة من عدـ اعتبار النيابة العامة خصما ُب الدعول العمومية، 
، ألنو إذا كاف من الطبيعي حقا أف 1إمكانية ردىا أسوة باغبكاـ ُب حالة توافر الشركط اػباصة بالرد ُب العضو

اإلنساف ال يستطيع أف يرد خصمو ُب الدعاكل اؼبدنية، ألف ذلك يعطل إجراءات الدعول كلها، فإف من 
فإذا ٓب يكن باإلمكاف رد . الطبيعي، بأف النيابة العامة ٓب تكن شخصا معينا بالذات، كأهنا سبثل مصاّب اجملموع

النيابة العامة هبذا الوصف فال بد إذف القوؿ بإتباع اؼببدأ الذم يقبل رد أعضاء النيابة العامة بأشخاصهم، كعندئذ 
هبوز تبديل الواحد باآلخر ألف ذلك فبكن كفق القواعد كاؼببادئ  اليت ربكم اإلدعاء العاـ، كألف أسباب الرد 

 2.القانونية اليت تتوافر ُب أشخاص اغبكاـ كربيز ردىم قد تتوافر ُب أشخاص أعضاء النيابة العامة أيضا

ذلك أف اػبصم يطلب رد فبثل النيابة العامة عندما يقـو لديو شك ُب استقالليتو كنزاىتو، فبطلب استبدالو 
ألنو جهاز يقـو على سيادة القانوف كنزاىة فبثليو كضماف اؼبوضوعية، فيجب أال يثار بشأهنا  الشكوؾ من طرؼ 

 3.اػبصم فبا يتطلب تقرير رد قضاة النيابة العامة

باإلضافة إٔب ىذا فإف القوؿ بأف النيابة العامة تقدـ طلبات إٔب اعبهات القضائية اؼبختصة كأف رأيها ال يلـز 
أم جهة قضائية، فإف ىذا ال ينفي عمليا تأثَتا ىذا اعبهاز على القاضي، فبا قد يشكك اػبصم ُب عدالة كنزاىة 

اإلجراءات ربقيقا كؿباكمة، كعليو فإف بعث الطمأنينة ُب نفس اػبصم ىو نوع من الضمانات اليت هبب أف يوفرىا 
 .4القانوف

إال أف موقف التشريعات اعبزائية ُب كل من مصر كاعبزائر كفرنسا قد جاء معارضا ؼبا عرضناه آنفا، فقد 
 من قانوف اؼبرافعات اؼبصرم بأف عضو النيابة إذا كاف خصما أصليا فال هبوز رده، كىو ما 163جاء ُب اؼبادة 

 من قانوف 555 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي ككذلك اؼبادة 669/2يباثل ما جاءت بو اؼبادة 

                                                           
.154ؿبمد معركؼ عبد اهلل، مرجع سابق، ص - 1
.40ضبودم اعباسم، تنظيم اإلدعاء ككاجباتو، مطبعة اإلرشاد، بغداد، دكف سنة نشر، ص - 2
.211أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
.89عبد اهلل أكىاييية، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، مرجع سابق، ص - 4
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كىو النص اؼبماثل للنص "اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم بقوؽبا ال هبوز رد رجاؿ القضاء أعضاء النيابة العامة 
 .1"الفرنسي

 رائد ُب ىذا الصدد حيث أجاز استبداؿ 1998 لسنة 447كقد جاء قانوف اإلجراءات اإليطإب رقم 
 كىي اغباالت اػباصة بتنحي 36عضو النيابة العامة بآخر إذا توافرت إحدل اغباالت اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

 2.القضاة

 عدم الجمع بين سلطتي االتهام والحكم: الفرع الثالث

من متطلبات اؼبسانبة الفعالة للنيابة العامة ُب تشكيل احملاكم، أف تفصل بُت كظيفيت االهتاـ كاغبكم، 
كالذم يعد من موجبات اغبياد أيضا كمصدر غبماية حقوؽ أطراؼ الدعول اعبزائية، كيقصد بالفصل بُت كظيفيت 

االهتاـ كاغبكم، ىو أف كل قاض سبق كأف قاـ بأعماؿ االهتاـ، ال هبوز لو أف يشًتؾ ُب احملاكمة، أك ُب بعض 
مداكالهتا ُب ذات القضية اؼبعركضة أماـ احملكمة، كذلك حىت ال يتأثر دبا سبق أف ازبذه من قرارات، أك دبا تكونت 
لديو من قناعات بشأف الدعول اعبنائية، اليت سبق لو القياـ بأعماؿ االهتاـ فيها، ألف ذلك قد يدفعو عند اشًتاكو 

 .3ُب احملاكمة إٔب سبسكو برأيو السابق، الذم ازبذه إباف االهتاـ

كقد تقرر مبدأ التعارض بُت كظيفيت االهتاـ كاغبكم دبعرفة ؿبكمة النقض الفرنسية، رغم أف قانوف التحقيق 
، مقررا أف ىذا اؼببدأ يعد مبدأ للقضاء 1958اعبنائي الفرنسي ٓب يشر إليو، كاستمر القضاء على ذلك حىت سنة 

األبدم، كقد أكد قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسية ىذا التعارض كلكن قصره أيضا على أعضاء ؿبكمة اعبنايات 
، كىو نفس ما جاء 4 إجراءات جزائية، كٓب يتضمن نصا وبظر اعبمع بالنسبة للمحاكم اعبنائية األخرل253اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية حيث قبده قد قصر األمر على أعضاء 260بو اؼبشرع اعبزائرم حرفيا ُب اؼبادة 
 .ؿبكمة اعبنايات دكف سواىم

 اليت نصت على أنو يبتنع على القاضي أف يشًتؾ 247أما اؼبشرع اؼبصرم فقد قرر صراحة اؼببدأ ُب اؼبادة 
كينصرؼ اغبضر إٔب عدـ جواز أف يكوف القاضي قد قاـ , ُب نظر الدعول إذا كاف قد قاـ بوظيفة النيابة العامة 

                                                           
.132ظباٌب الطيب، مرجع سابق، ص - 1
أضبد ؿبمد عبد اللطيف القفي، اغبماية اعبنائية غبقوؽ ضحايا اعبريبة، رسالة دكتوراه منشورة، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت مشس، دار النهضة العربية - 2

.230، ص 2001القاىرة، 
.425عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 3
.525ؿبمد عيد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 4
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كينصرؼ اغبظر إٔب عدـ جواز أف يكوف القاضي قد قاـ ُب ذات الدعول اليت ينظرىا بأم , بوظيفة النيابة العامة 
عمل من أعماؿ االهتاـ، مثل تكليف اؼبتهم باغبضور، أك إعالنو بقائمة الشهود أك تقدٙب الطلبات إٔب قاضي 

 .1التحقيق

كقد قضت ؿبكمة النقض الفرنسية بأنو هبوز لعضو النيابة العامة أف يعمل قاضيا ُب نفس احملكمة اليت كاف 
كال هبوز . يبثل النيابة العامة أمامها طاؼبا انو ال ينظر أية دعول سبق أف قاـ بشأهنا بأم عمل من أعماؿ النيابة 

أف يًتتب على مبدأ عدـ جواز ذبزئة النيابة العامة اعتباره مسانبا ُب كل الدعاكل اليت أسهم فيها زمالؤه القائموف 
 .2بوظيفة االهتاـ أماـ ذات احملكمة

كمع ذلك، فقد زبرج بعض التشريعات على ىذا اؼببدأ اؼبهم خضوعا العتبارات سرعة اإلجراءات، مثل 
مشاركة النيابة العامة قضاء اغبكم ُب البعض من مهامو، كما ىو اغباؿ ُب موضوع األكامر اعبزائية اليت فصلها فيها 

 أك ما خولتو بعض التشريعات للمحاكم ، ُب حالة معينة كتحريك الدعول اعبزائية تلقائيا أك ما –ُب الباب األكؿ 
 .3حملكمة النقض عند نظر اؼبوضوع من حق التصدم بتحريك الدعول اعبزائية عن كقائع جديدة أك متهمُت جدد

 ضرورة استقالل عضو النيابة العامة أثناء المحاكمة: الفرع الرابع
تتطلب مسانبة النيابة العامة ُب ىيئة احملكمة ضركرة على ضماف حرية عضو النيابة العامة ُب إبداء رأيو 

حوؿ اؼبالحقة اعبزائية كؾبريات الدعول بصورة عامة تبعا ؼبا يبليو عليو الضمَت كمفهومو القانو٘ب للموضوع ُب حاؿ 
اضطر مسلكيا لتلبية طلب رؤسائو أك طلب كزير العدؿ بتقدٙب مطالعة خطية ـبالفة لرأيو الشخصي، فقد نصت 

 من قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية الفرنسي بأف على النائب العاـ أف يتقدـ دبطالعات خطية متوافقة 33اؼبادة 
 .4مع التعليمات اؼبعطاة لو من رؤسائو كلكنو يقدـ حبرية اؼبالحظات الشفوية اليت يراىا مناسبة ؼبصلحة العدالة

كٓب يتضمن قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم اغبإب أم قيد يرد على حرية فبثل النيابة العامة ُب إبداء ما 
يفوض الرأم "يشاء من الطلبات باعبلسة، كؽبذا فمازاؿ العمل جاريا على ما جرل عليو من قبل من أنو لو أف 

 .5"للمحكمة، إذا اقتنع بعدـ كفاية األدلة إلدانة اؼبتهم

                                                           
.385أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص - 1
.386أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص - 2
.252، ص 2003حسن يوسف مقابلة، الشرعية ُب اإلجراءات اعبزائية، الطبعة األكٔب، الدار العلمية، - 3
.425دكف سنة نشر ، ص . بَتكت . مصطفى العوجي، حقوؽ اإلنساف ُب الدعول اعبزائية، مؤسسة نوفل - 4
.216، ص 1981عبد الفتاح الصيفي، حق الدكلة ُب العقاب، جامعة بَتكت العربية، لبناف، - 5
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 من قانوف القضاء العدٕب اللبنا٘ب فقد نصت على أنو ىبضع قضاة النيابة العامة إلدارة كمراقبة 45أما اؼبادة 
 .1رؤسائهم، كما ىبضعوف لسلطة كزير العدؿ كتبقى ؽبم ُب جلسات احملاكمة حرية الكالـ

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية حيث نص 31كىو نفس اؼبوقف الذم سار عليو اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 
يلـز فبثلو النيابة العامة بتقدٙب طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات اليت ترد إليهم عن الطريق التدرهبي، كؽبم "على أنو 

 ".أف يبدكا بكل حرية مالحظاهتم الشفوية اليت يركهنا الزمة لصاّب العدالة

، ككاف الغرض من 2"إذا كاف القلم مقيد فاللساف طليق"كحوؿ ىذا اؼبوضوع استحدث الفقو الفرنسي مبدأ 
ىذا اؼببدأ إعطاء النيابة العامة قدر كبَت من الصالحيات عند تقدٙب طلباهتا ُب الدعول العمومية ربقيقا للعدالة 

كمؤدل ىذه القاعدة، أنو إذا كاف القلم ُب يد فبثل االهتاـ أسَتا ألكامر رئيسو، فرأيو ُب اعبلسة حر يبدم . اعبنائية
 .3ما يشاء إلثبات أدلة االهتاـ كتقدٙب طلبات تتفق كرسالتو ُب ربقيق العدالة اعبنائية

كالسائد ُب الفقو اؼبصرم كاؼبقارف أيضا أف ؼبمثل النيابة العامة أثناء مباشرة الدعول اعبنائية أماـ احملكمة 
اعبنائية حرية مطلقة فيما يبديو من طلبات أك دفوع كفيما يعده من مرافعة، كاغبكمة لدل ىذا االذباه الفقهي 
السائد تتحصل ُب أف رأم النيابة العامة ليس ملزما للمحكمة اليت سبلك أف تقضي باإلدانة رغم طلب النيابة 

العامة للرباءة، فضال عن أف النيابة ليست خصما عاديا كإمبا ىي خصم شريف ككل إليو اجملتمع أمر الدفاع عن 
 .4مصلحتو، كليست من مصلحة اعبماعة أف تطلب النيابة العامة اغبكم على شخص اتضحت براءتو

ىذا كهبرم العمل ُب حاؿ اقتناع فبثل النيابة العامة برباءة اؼبتهم لعدـ ثبوت ارتكابو للجريبة، أف يفوض 
 .5الرأم للمحكمة، بدال من طلب الرباءة كمن البديهي أف ىذا ال يلـز احملكمة، فلها أف تقضي باإلدانة رغم ذلك

 .5ذلك

                                                           
.425مصطفى العوجي، حقوؽ اإلنساف ُب الدعول اعبزائية، مرجع سابق، ص - 1
كتعترب ؿبكمة النقض الفرنسية ىي اليت أقرت ىذا اؼببدأ ُب حكم قدٙب ؽبا كأخذ بو الفقو للتحقيق من تبعية النيابة العامة قبل أف ينفذىا اؼبشرع - 2

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية فإذا كانت السلطة اػباصة لرؤساء النيابة تعترب امتيازا شخصيا ؽبم، فإف حرية الرأم كإبداء الطلبات 33الفرنسي ُب اؼبادة 
 .ُب اعبلسة تعترب امتيازا شخصيا عبميع أعضاء النيابة العامة ُب مواجهة رؤسائهم اإلداريُت

Michelle.Rassat laurt.OP.cit.P110.
.573ؿبمد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 3
.213عبد الفتاح الصيفي، حق الدكلة ُب العقاب، مرجع سابق، ص - 4
.214نفس اؼبرجع، ص - 5
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كمن الفقهاء من ىبالف ىذا الرأم، استنادا إٔب أف طلبات النيابة العامة ُب اعبلسة تصدر منها بصفتها 
سلطة اهتاـ، كمىت كاف األمر كذلك فإنو يتعُت على عضو النيابة العامة أف يصدع ألكامر النائب العاـ بصددىا، 

 .1فإذا خالفها فقد صفة الوكالة إذا خرج على حدكدىا

كىناؾ من ال ينكر ىذا اؼببدأ كإمبا يقيد من ؾباؿ تطبيقو ألنو يرل أنو إذا كاف مفعوؿ  ىذه الضمانة إهبابيا 
عبهة استقالؿ النائب العاـ ذباه كزير العدؿ كممثل للسلطة التنفيذية، فإهنا إذف ذات مفعوؿ سليب ضمن جهاز 

النيابة العامة إذ أف استعماؿ حق حرية الكالـ أماـ احملكمة خالفا للمطالعة اػبطية يربز اػبالؼ بُت النائب العاـ 
 .2كنائبو الذم يبثلو أثناء احملاكمة فبا يضعف موقف اإلدعاء العاـ، كما يثَت اػبالفات الداخلية ضمن نفس اعبهاز

كلذلك نرل أف ؾباؿ إعماؿ ىذا اؼببدأ الذم كرسو القانوف يكوف باألحرل ُب حاؿ تبُت للنيابة العامة من 
ؾبرل احملاكمة أف إدعائها غَت مبٍت على أساس قانو٘ب صحيح أك أف  الوقائع اليت استندت إليها ُب إدعائها 
جوهبت بوقائع أخرل نافية أك مناىضة ؽبا فبا يثَت الشك ُب صحتها، عندىا ال تتقيد النيابة العامة دبطالعتها 

اػبطية أك بادعائها فتتصرؼ ُب ضوء اؼبستجدات طالبة الرباءة أك التجنيح أك التخفيف كيكوف األمر كذلك ُب 
طلبها التشدد ُب إنزاؿ العقوبة أك اعتبار اعبنحة جناية كطلب رفع يد  احملكمة عن القضية إلحالتها على اؼبرجع 

 .3الصاّب

أما أف تكوف النيابة العامة قد طلبت شيئا ُب إدعائها كمن ٍب أقدـ النائب العاـ أك نائبو أثناء احملاكمة على 
مناقضة مطلبها األساسي ألف رأيو ـبالف ؼبا كرد ُب ىذا اؼبطلب، فإف ذلك يشكل كسيلة ربرر من أمر صدر إليو، 
إال أنو يشكل موطن ضعف كتناقض بُت أعضاء النيابة العامة أنفسهم فبا يضعف موقفهم أماـ قضاة اغبكم، ككي 

ال يشعر فبثل النيابة العامة أماـ احملاكم باغبرج فيما إذا كانت اؼبطالعة اػبطية ـبالفة لرأيو يبكنو أف يدٕب بأف 
 .4مطالعتو الشفهية تتم كفقا للتعليمات اليت تلقاىا من النائب العاـ

كىناؾ من يرل أف ـبالفة فبثل النيابة العامة ؼبا يراه النائب العاـ أثناء احملاكمة، يًتتب عليو البطالف إذا 
كانت احملكمة قد أحيطت علما دبخالفة اإلجراء الذم باشره اؼبمثل اؼبذكور ؼبا يراه األصيل ُب الدعول كىو 

النائب العاـ، سواء استقت ىذا العلم من أكراؽ الدعول أك من فبثل النيابة العامة، أك غَته فبن كاف يبثل النيابة 
                                                           

.60، القاىرة، ص 2004أشرؼ رمضاف عبد اغبميد، النيابة العامة كدكرىا ُب اؼبرحلة السابقة على احملاكمة، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، - 1
.426مصطفى العوجي، حقوؽ اإلنساف ُب الدعول اعبزائية، مرجع سابق، ص - 2
.426نفس اؼبرجع، ص - 3

4 -  Michelle.Rassat laurt.OP.cit.P 119 à 135. 
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العامة قبلو أماـ احملكمة أك من النائب العاـ نفسو، كيستوم ُب ىذا كذلك أف يكوف فبثل النيابة العامة قد أبدل 
 .1الطلب كتابة أك أبداه شفاىة ُب اعبلسة، فالشكل الذم تصدر بو الطلبات ال يغَت من جوىر اإلجراء

لبلص من خالؿ ما سبق تفصيلو إٔب أف ـبالفة فبثل النيابة العامة لتعليمات النائب العاـ أثناء احملاكمة، 
ىي من جهة فبارسة غبق منحو إياه القانوف كضمانة للحد من مفعوؿ سلطة النائب العاـ، كال يبكن لومو عليها 
ألنو يتصرؼ كفقا للقانوف، كمن جهة أخرل فهي زبدـ العدالة برفع الظلم عن الربئ كإظهار الظركؼ الشخصية 

 .اؼبخففة أك اؼبشددة اليت يرغب ُب أف تأخذىا احملكمة بعُت االعتبار عند ربديدىا للعقوبة نوعا كمدة

 دور النيابة العامة عند الرقابة على ضمانات المحاكمة: المطلب الثاني

يقـو النائب العاـ شخصيا أك فبثال بأحد معاكنيو دبتابعة ؾبريات احملاكمة، كيتقدـ بالطلبات كالدفوع اليت 
 .يراىا مفيدة إلظهار اغبقيقة

ككذلك يقدـ مرافعتو، كعلى احملكمة أف تثبت مرافعتو ُب قرارىا ربت طائلة البطالف ألف األمر يتعلق 
بالنظاـ العاـ، كمن أىم اؼبظاىر اليت تقف عندىا النيابة العامة ؼبراقبة مدل شرعية إجراءات احملاكمة قبد ضمانات 

 :احملاكمة اليت صنفناىا إٔب نوعُت ضمانات عامة كضمانات خاصة كالتإب

 الضمانات العامة: الفرع األول

كىي ؾبموعة من الدعامات القانونية اليت تضمن سَت احملاكمة اعبزائية سَتا طبيعيا، كىي مستمدة من 
القانوف ذلك ألف قانوف اإلجراءات اعبزائية قد جاء بقواعد عامة تضمن سَت احملاكمة كفق سياؽ معُت على 

 :، كمن أىم ىذه الضمانات قبد2احملاكم اعبزائية مراعاهتا كإال كانت إجراءاهتا باطلة

 علنية المحاكمة: أوال

كيعرفها الفقو بأهنا سبكُت اعبمهور من الناس بغَت سبييز من اإلطالع على إجراءات احملاكمة كالعلم هبا، 
كأبرز مظاىرىا السماح ؽبم بالدخوؿ إٔب القاعة اليت ذبرم فيها احملاكمة كاإلطالع على ما يتخذ فيها من إجراءات 

                                                           
.215عبد الفتاح الصيفي، حق الدكلة ُب العقاب، مرجع سابق، ص - 1
.97، ص 2005عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، حق اؼبتهم ُب ؿباكمة عادلة، دار الثقافة األردف، - 2
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كما يدكر فيها من مناقشات، كما يدٔب فيها من أقواؿ كمرافعات، كُب تعبَت آخر تعٍت العالنية أف غَت أطراؼ 
 .1الدعول يقبلوف كشاىدين كسامعُت لإلجراءات

، كمنها الدستور اعبزائرم لسنة 2كنظرا ألنبية عالنية احملاكمة فقد نصت عليها دساتَت ـبتلف الدكؿ
، "تعلل األحكاـ القضائية كينطق هبا ُب جلسات علنية" منو على أنو 144 ُب اؼبادة 2008 اؼبعدؿ سنة 1996

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية على عالنية اعبلسات كالنطق باألحكاـ، فنصت 355 ك 285كقد نصت اؼبادتاف 
اؼبرافعات عالنية ما ٓب يكن ُب عالنيتها خطر عل النظاـ العاـ أك اآلداب " من ؽ إ ج على أف 285/1اؼبادة 
كُب ىذه اغبالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد اعبلسة سرية ُب جلسة علنية غَت أف للرئيس أف " العامة

 ".وبضر على القصر دخوؿ اعبلسة كإذا تقررت سرية اعبلسة تعُت صدكر اغبكم ُب اؼبوضوع ُب جلسة  علنية

 حيث 242108 ربت رقم 30/05/2000كىذا ما أكدتو احملكمة العليا ُب قرارىا الصادر بتاريخ 
 على أساس أف رئيس 24/03/1999أبطلت كنقضت حكم ؿبكمة اعبنايات جمللس قضاء بسكرة اؼبؤرخ ُب 

 .3احملكمة ٓب يصدر حكما مسببا بعقد جلسة سرية ُب جلسة علنية كالنطق باغبكم علنيا

فعالنية اعبلسات تعترب ذات أنبية كبَتة بالنسبة للحقوؽ كاغبريات الشخصية، ذلك أف القضاة ىبشوف 
اؼبساس باغبريات كاغبقوؽ الشخصية للخصـو عندما يعملوف عالنية أماـ الناس، كقد ال هبدكف نفس اغبرج إذا 

، كأف العالنية ربملهم على التطبيق السليم للقانوف، كعدـ التمييز 4كانت احملاكمة ذبرم سرا دكف رقابة اعبمهور
 .5ُب اؼبعاملة بُت األفراد

كربقيقا لتلك األنبية، هبب على النيابة العامة أثناء متابعتها جملريات احملاكمة أف تعمل على ربقيق ىذه 
 :الضمانة عن طريق ما يلي

 من قانوف 286أنو ال يتناَب مع العالنية لفت انتباه رئيس اعبلسة ُب أف ىبرج منها من ىبل بنظامها اؼبادة  -1
 .اإلجراءات اعبزائية

                                                           
.290، ص 1984كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة، ؾبلة الدراسات، اجمللد اغبادم عشر، العدد الثالث، األردف، - 1
.101/2، الدستور األرد٘ب ُب اؼبادة 20، كالدستور العراقي ُب اؼبادة 169نص على ىذه الضمانة الدستور اؼبصرم ُب اؼبادة - 2
.320، ص 2001اجمللة القضائية، العدد األكؿ، الصادرة عن قسم اؼبستندات كالنشر للمحكمة العليا اعبزائر، - 3
.121عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 4
.122نفس اؼبرجع، ص - 5
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كأىم مظاىر العالنية ىو حق اعبمهور بغَت سبييز ُب حضور اعبلسات كاإلطالع على ما يدكر فيها، كيتصل  -2
. 1بذلك حق الصحافة ُب أف تنشر على الرأم العاـ ما دار ُب اعبلسة كجواز أف تنقل اإلذاعة كالتلفزيوف كقائعها

غَت أف اؼبشرع اعبزائرم منع على الصحفيُت القياـ بتصوير أك تسجيل اعبلسة، كما أف التلفزة ال يبكنها حضور 
 03 الصادر بتاريخ 07-90 من قانوف اإلعالـ رقم 94كُب ىذا اإلطار نصت اؼبادة . 2كنقل أعماؿ اعبلسات

على أنو يبنع استعماؿ أم جهاز تسجيل أك جهاز إذاعي أك آلة تصوير تلفزيونية أك سينمائية أك  "1990أفريل 
عادية عقب افتتاح اعبلسة القضائية ما ٓب تأذف بذلك اعبهة القضائية كيعاقب على ـبالفة ذلك بغرامة مالية تًتاكح 

، كما منع قانوف اإلعالـ السالف الذكر نشر أك إذاعة مداكالت " دينار جزائرم10000 ك 2000ما بُت 
يعاقب باغببس من شهر إٔب ستة أشهر كبغرامة مالية تًتاكح بُت " منو 95اجملالس القضائية كاحملاكم ُب اؼبادة 

 .3" دينار جزائرم كل من ينشر أك يذيع مداكالت اجملالس القضائية كاحملاكم50000 ك 5000
هبب على النيابة العامة إذا رأت ُب عالنية احملاكم خطر على النظاـ العاـ كاآلداب العامة أف تقدـ طلب  -3

 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية463للمحكمة جبعل اعبلسة سرية كفقا للمادة 
كالعلة من تقرير ىذه السرية تكمن ُب اغبد من عيوب العالنية كمنها أف علنية احملاكمة قد تسيء إٔب 

نفسيات بعض اجملرمُت كتضع ُب طريق تأىيلهم العقبات، كمن أمثاؽبم األحداث كذكم اغبساسية النفسية اػباصة، 
 4.كما أف بعض كسائل اإلعالـ قد تسيء استغالؿ ما هبرم ُب احملاكمة إلشباع فضوؿ بعض الناس

كبالنظر ألف العالنية تشكل مبدأ أساسيا، فإف من اجملمع عليو فقها إٔب أف عدـ ذكر العالنية ُب ؿباضر 
اعبلسات ال يًتتب عليو البطالف، استنادا إٔب أف األصل ُب اعبلسات العالنية حىت كلو ٓب يثبت ذلك ُب ؿبضر 

كمع ذلك إذا خالفت احملكمة ىذا األصل، أك كاف . اعبلسة أك اغبكم، كعلى من يدعي خالؼ األصل أف يثبتو
قرار جعل اعبلسة سرية صادرا من رئيس اعبلسة كليس من ىيئة احملكمة، أك ٓب تسبب احملكمة قرارىا أك ٓب تستند 

 .5إٔب سبب من األسباب اليت نص عليها القانوف، فإف اغبكم يكوف باطال كلو كاف صدر ُب جلسة علنية

                                                           
.573، ص 2005كامل السعيد، شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، دار الثقافة، األردف، - 1
.493مركاف ؿبمد، نظاـ اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية ُب القانوف الوضعي اعبزائرم، اعبزء الثا٘ب، مرجع سابق، ص - 2
255ظباٌب الطيب، مرجع سابق، ص - 3
.572، ص 2005كامل السعيد، شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، دار الثقافة، األردف، - 4
.96، ص 2005أسامة عبد اهلل قايد، اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم، اعبزء الثا٘ب، دار النهضة العربية، القاىرة، - 5
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كإذا كاف اؼبشرع اعبزائرم قد نص على عالنية اعبلسات فإنو ٓب يرتب على عدـ مراعاة ىذه الشكلية 
اعبوىرية أك إغفاؽبا البطالف مثلو مثل ما نص عليو اؼبشرع اؼبصرم، كقد استقر الفقو كالقضاء ُب فرنسا على اعتبار 

 .1العالنية شرطا جوىريا لصحة احملاكمة يًتتب على عدـ مراعاهتا البطالف

 شفوية المحاكمة: ثانيا

صبيع اإلجراءات، - أم بصوت مسموع–يعٍت مبدأ شفوية إجراءات احملاكمة كجوب أف ذبرم شفويا 
فالشهود كاػبرباء يدلوف بأقواؽبم شفويا أماـ القاضي كيناقشوف فيها شفويا، كالطلبات ك الدفوع تقدـ شفويا، كُب 
النهاية فاف اؼبرافعات سواء مرافعات اإلدعاء كالدفاع تتلى شفويا، كيقرر ىذا اؼببدأ عدـ جواز أف يكتفي القاضي 

 .2دبحاضر التحقيق االبتدائي اؼبكتوبة
كتظهر أنبية شفوية احملاكمة باؼبعٌت العاـ من كوهنا تعترب حقا لكل خصم ككاجبا على كل ؿبكمة، كىي 

إجراء جوىرم تبطل احملاكمة بدكنو كال تصح بغَته، كتعترب ضمانة ىامة غبقوؽ اػبصـو ُب ؿباكمة عادلة، حيث 
سبكنهم من اإلؼباـ باألدلة اؼبقدمة ضدىم، كتتيح ؽبم بسط دفاعهم تنفيذا ؽبا كبالطريقة اليت يركهنا مناسبة، فهي 

 3.بذلك تعُت على التطبيق األمثل ؼببدأ اجملاهبة باألدلة حضوريا
 : كأنو على الرغم من أنبية اؼببدأ كعمـو نطاقو فقد أكرد عليو الشارع استثناءات ؿبدكدة أنبها

أنو هبوز ُب اعبنح كاؼبخالفات : "...  من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفقرة الثالثة225ما نصت عليو اؼبادة  -1
قبوؿ بتصريح من اعبهة القضائية ظباع شهادة األشخاص الذين يستشهدىم اػبصـو أك يقدموهنم للمحكمة عند 

 ".افتتاح اؼبرافعة دكف أف يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا ألداء الشهادة

يؤدم الشهود شهادهتم شفويا، : " من قانوف اإلجراءات اعبزائية بأنو233ككذلك ما نصت عليو اؼبادة 
، كرغم أف اؼبادة ٓب ربدد اغباالت اليت "غَت أنو هبوز ؽبم بصفة استثنائية االستعانة دبستندات بتصريح من الرئيس

 من قانوف أصوؿ احملاكمات األرد٘ب اليت أكردت أمثلة على 162يلجأ فيها إٔب ىذا االستثناء، على عكس اؼبادة 

                                                           
.256ظباٌب الطيب، مرجع سابق، ص - 1
.878ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص - 2
.208حاًب بكار، ضباية حق اؼبتهم ُب ؿباكمة عادلة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، دكف سنة نشر، ص - 3
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الوفاة، العجز، اؼبرض أك غيابو عن احملكمة أك ألم سبب آخر ترل احملكمة معو عدـ سبكنها : تلك اغباالت مثل
 1.من ظباع شهادتو هبوز ؽبا أف تأمر بتالكة إفادتو أثناء احملاكمة كبينة ُب القضية

على انو إذا ٓب يكن التكليف باغبضور قد سلم " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم 346نصت اؼبادة  -2
 من 238، كىو ما نصت عليو كذلك اؼبادة "لشخص اؼبتهم يصدر اغبكم ُب حالة زبلفو عن اغبضور غيابيا

قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم، كىو ما يعٍت أف اؼبشرع أجاز للمحكمة أف تصدر حكمها معتمدة على األدلة 
اليت كردت ُب أكراؽ التحقيق االبتدائي فال تلتـز بأف تعيد طرحها شفويا ُب اعبلسة، كعلة ذلك  أف اغبكم الذم 

 2.يصدر ُب ىذه اغبالة ىو حكم غيايب، فيجوز الطعن فيو باؼبعارضة، فإذا طعن فيو طبق مبدأ الشفوية
فالقاعدة اليت ربكم اإلجراءات أماـ احملكمة اإلستئنافية ىي : حالة عرض الدعول أماـ احملكمة اإلستئنافية -3

أهنا غَت ملزمة بإجراء ربقيق هنائي باعبلسة إال حيث يكوف ىناؾ نقص ُب ربقيقات احملكمة أكؿ درجة فاحملكمة 
اإلستئنافية ال تلتـز بتحقيق شفوية اؼبرافعة، أك أماـ احملكمة العليا اليت تعترب ؿبكمة قانوف كليست ؿبكمة كقائع 
دبعٌت أف مهمتها تنحصر ُب التأكد من مدل صحة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع كما سلم هبا قاضي 

 .3اؼبوضوع

 تقيد المحكمة بحدود الدعوى: ثالثا

من اؼببادئ األساسية ُب اإلجراءات اعبنائية  مبدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ كاغبكم كبالتإب ال هبوز 
 4.للمحاكم اعبنائية أف ربكم من تلقاء نفسها ُب دعول ٓب ترفع ؽبا بالطرؽ القانونية فبن لو صفة ُب رفعها

كتطبيقا لذلك تكوف احملكمة اعبنائية مقيدة بطلبات النيابة العامة اؼبنوط هبا رفع الدعول اعبنائية ك 
مباشرهتا، كُب نظر الدعول اعبنائية دبا طرحتو النيابة العامة سواء من حيث كقائعها أـ أشخاصها، فال هبوز 

للمحكمة أف ربكم ُب كقائع ٓب ترفع عنها الدعول، أك أف ربكم على أم شخص ٓب زبتصمهم النيابة العامة ُب 
دعواىا، بل ىي مقيدة ُب كل دعول بالوقائع اؼبعركضة عليها بالنسبة إٔب اؼبتهمُت بارتكاهبا، حبيث ال هبوز ؽبا أف 

ربكم بالنسبة لغَت تلك الوقائع أك على غرب ىؤالء من األشخاص مهما ظهر ؽبا من التحقيق من كقائع أخرل غَت 

                                                           
.579كامل السعيد، شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، مرجع سابق، ص - 1
.579كامل السعيد ، اؼبرجع السابق، ص - 2
.258، ص 2006علي فضل البوعينُت، ضمانات اؼبتهم ُب مرحلة احملاكمة، دار النهضة القاىرة، - 3
.528ؿبمد عيد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 4
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اليت أسندت إٔب اؼبتهم كلو كانت مرتبطة  هبا أك كانت من نوعها، أك أف اؼبتهم اؼبرفوعة عليو الدعول لو شركاء كٓب 
 1.يقدموا إٔب احملاكمة فإف الدعول إذا تعترب عينية بالنسبة للوقائع، كشخصية بالنسبة للشخاص

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية على 307كقد حرص اؼبشرع اؼبصرم على تقنُت ىذا اؼببدأ صراحة ُب اؼبادة 
ال هبوز معاقبة اؼبتهم عن كاقعة غَت اليت كردت بأمر اإلحالة أك طلب التكليف باغبضور، كما ال هبوز اغبكم "أنو 

 .2"على غَت اؼبتهم اؼبقامة عليو الدعول
كباستقراء قانوف اإلجراءات اعبزائية ُب كل من فرنسا كاعبزائر ٓب قبد نص صريح على ىذا اؼببدأ كما تناكلو 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، 351 ك 350 ك 231اؼبشرع اؼبصرم، إال أننا تلمسنا معانيو ُب اؼبواد 
 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم333 ك 250 ك248كاؼبواد 

 على أف 231 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم اليت تقابلها  اؼبادة 250حيث نصت مثال اؼبادة 
 ".ؿبكمة اعبنايات ال يبكن أف تتصدل ألم اهتاـ آخر"

 تفيد تقييد ؿبكمة اعبنايات باالهتاـ، فبا يعٍت تقييدىا اؼبطلق باالهتاـ بشقيو العيٍت 250كإذا كانت اؼبادة 
كالشخصي، فإف النصوص األخرل اليت تناكلت اؼببدأ أقرت سلطات للمحكمة على حدكد الدعول، فضال عن 

عدـ قصر التقييد ىذا على ؿبكمة اعبنايات، كإمبا امتد أيضا إٔب احملاكم االبتدائية كاإلستئنافية كالنقض، كنستدؿ 
 من قانوف 306 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي كتقابلها ذات الصياغة باؼبادة 351على ذلك بنص اؼبادة 

حق احملكمة ُب إضافة أفعاؿ جديدة تشكل ظركؼ مشددة للعقاب ٓب "اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم بنصها على 
 ".يتضمنها قرار االهتاـ

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 310 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي كاؼبادة 351كما نصت اؼبادة 
فإذا كانت : "...  على ما يلي310اعبزائرم على حق احملكمة ُب تعديل الوصف القانو٘ب، حيث نصت اؼبادة 

اإلدانة ال تتناكؿ صبيع اعبرائم موضوع اؼبتابعة أك ٓب تكن إال عن جرائم جرل عليها تعديل الوصف القانو٘ب للوقائع 
 ...".موضوع االهتاـ

I- نطاؽ تقيد المحكمة بحدود الدعوى: 

ككما ذكر آنفا، يتحدد نطاؽ تقيد احملكمة بوقائع الدعول كأشخاصها، كىو ما سوؼ نعاعبو على النحو 
: التإب

                                                           
1 -  Stefani (G), olevasseur (G), et  Bouloc (B) : N° 670, P 844. 

 .210، اعبزء الثالث، ص 2003عبد اغبميد الشواريب، التعليق اؼبوضوعي على أحكاـ قانوف اإلجراءات اعبنائية، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، -2
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 :تقيد المحكمة بوقائع الدعوى -1

األصل ُب احملاكمة اعبنائية أنو ال هبوز ؿباكمة اؼبتهم عن كاقعة غَت الواقعة اؼبرفوعة عنها الدعول، كالواقعة 
اليت تلتـز احملكمة بالفصل فيها، كال ذباكز غَتىا يتم ربديدىا دبا ىو ثابت بأمر اإلحالة ُب حالة إحالتها إٔب 

احملكمة بأمر صادر من قاضي التحقيق أك احملامي العاـ، أك بورقة التكليف باغبضور ُب حالة رفع الدعول مباشرة 
 .1من النيابة العامة أك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية

ليس أف ربدث تغيَتا ُب أساس الدعول نفسو " : كبناء على ذلك قضت احملكمة العليا الفرنسية بأنو
بإضافة كقائع جديدة ٓب ترفع هبا الدعول كٓب يتناكؽبا التحقيق أك اؼبرافعة، كللنيابة العامة بوصفها سلطة اهتاـ أف 

تطلب من احملكمة إضافة هتمة جديدة فبا ينبٍت عليها تغَت ُب األساس أك زيادة ُب عدد اعبرائم اؼبقاـ عليها 
الدعول قبل اؼبتهم، إال أف ذلك مشركط بأف يكوف ُب مواجهة اؼبتهم أك مع إعالنو إذا كاف غائبا، كأف يكوف أماـ 

 2.ؿبكمة أكؿ درجة حىت ال ربرمو فيما يتعلق باألساس اعبديد أك اعبريبة اعبديدة من إحدل درجات التقاضي

كإذا جاكزت احملكمة القيد السابق كحكمت ُب كاقعة ٓب ترد بأمر اإلحالة أك كرقة التكليف باغبضور كاف 
حكمها باطال، كلو كاف للواقعة أساس من التحقيقات ظهر أثناء اؼبرافعة أك من التحقيقات اليت أجرهتا احملكمة 

 3.بصدد الواقعة األصلية اؼبرفوعة عنها الدعول

ككل ما للمحكمة ُب حالة ظهور كقائع جديدة غَت اليت رفعت هبا الدعول أف تلفت نظر النيابة العامة، 
كربيلها إليها دكف أف تكوف النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعول بالنسبة ؽبا، يرجع ذلك إٔب أف ذباكز احملكمة 

من ناحية  (النيابة العامة)لوقائع االهتاـ يعٍت صَتكرهتا سلطة اهتاـ من ناحية، كأهنا فصلت ُب غَت ما طلبو اػبصـو 
أخرل كالبطالف اؼبًتتب على ىذه اؼبخالفة ال يصححو رضاء اؼبتهم باعتبار أف الفصل بُت سلطيت االهتاـ كاغبكم  

 .4يتعلق بالنظاـ العاـ

سبكُت اؼبتهم : ىذا كأف كجوب تقيد احملكمة بالوقائع اؼبرفوعة إليها يؤدم إٔب ربقيق ضمانات متعددة منها
من فبارسة  حقو ُب الدفاع عن نفسو بالشكل األمثل، كمنها ضماف حياد  القاضي ألنو إذا أعطى لنفسو حق 

                                                           
.472جالؿ ثركت، مرجع سابق، ص - 1
.191سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص - 2
.143مأموف سالمة، مرجع سابق، ص - 3
.143نفس اؼبرجع ، ص - 4
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النظر ُب نزاع غَت معركض عليو بالطريق اؼبرسـو قانونا، فإف ىذا العمل سيؤدم إٔب  أنو سيجمع ُب شخصو 
 .1سلطيت االهتاـ كاغبكم كىذا يشكل خرقا ؼببدأ اغبياد

كيبكن إسناد مبدأ تقيد احملكمة حبدكد الدعول إٔب علتُت أكالنبا ىي الفصل بُت سلطيت االهتاـ أك التحقيق 
كاغبكم، فمن النتائج اليت يؤدم إليها ىذا اؼببدأ أنو ال هبوز للمحكمة اعبزائية أف تفصل ُب دعول ٓب ترفع إليها 
بالطرؽ القانونية فبن لو ضفة ُب رفعها، كسلطة التحقيق ىي صاحبة الصفة ُب ذلك كىي اؼبختصة برسم حدكد 

الدعول من حيث الواقعة كاألشخاص، فإذا جاكز القاضي ىذه اغبدكد فقد قضى فيما ٓب يكن موضوعا لالهتاـ، 
 2كصبع بيديو سلطيت االهتاـ كالقضاء أك اغبكم، كىو ما ال ذبيزه غالبية التشريعات اغبديثة

كذلك فإف مبدأ الفصل بُت االهتاـ كاغبكم ضماف غبيدة القاضي، إذ يتيح لو أف يفصل ُب الدعول دكف 
 .3أف يكوف قد سبق لو ازباذ موقف كتكوين رأم فيها

أما العلة الثانية ؼببدأ تقيد احملكمة حبدكد الدعول اؼبعركضة أمامها فهي مبدأ افًتاض الرباءة ُب اإلنساف، 
ذلك أنو إذا كاف اهتاـ إنساف باقًتاؼ جريبة يأٌب خالفا لقاعدة األصل ُب اإلنساف الرباءة، فال ينبغي التوسع فيو، 

كىذا يلقي على عاتق سلطة التحقيق إقامة الدليل عليو، كيلقي على عاتق القاضي أف ال وبكم على اؼبتهم إال عن 
يقُت بإدانتو عما أسند إليو كعنو بالذات، كيتفرع عن ىذا أنو ال هبوز لو أف هبرم تعديال أك تغيَتا من شأنو اػبركج 

 .4على ىذا األصل، أك وباكمو عن كاقعة ٓب يتضمنها أمر اإلحالة أك كرقة التكليف باغبضور
 :تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى -2

هبمع الفقو على تقيد احملكمة باألشخاص اؼبقاـ عليهم الدعول، كالذم دبقتضاه ال هبوز للمحكمة أف 
، فاألصل ُب 5تدين أشخاصا آخرين غَت من أقيمت عليهم الدعول كلو كردت أظباؤىم ُب اعبريبة اؼبنظورة أمامها

احملاكمات أف ذبرل ُب مواجهة اؼبتهم اغبقيقي الذم ازبذت اإلجراءات قبلو، كال هبوز اغبكم على غَت اؼبتهم 
فإذا كاف اؼبتهم الذم حوكم ىو غَت من ازبذت .  إجرائي جزائي مصرم307اؼبقامة عليو الدعول طبقا للمادة 

ضده إجراءات التحقيق كأقيمت الدعول اعبنائية عليو فإف إجراءات احملاكمة اليت سبت تكوف باطلة كيبطل معها 
 .6اغبكم الذم عليها فبا يتعُت معو نقض اغبكم كإعادة احملاكمة

                                                           
.127، ص 1998حسن بشيت خورين، ضمانات اؼبتهم ُب الدعول العمومية أثناء احملاكمة، دار الثقافة األردف، الطبعة األكٔب، - 1
.146عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثُت مرجع سابق، ص - 2
.846قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص ؿبمود قبيب حسٍت، شرح - 3
.267حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 4
.894قانوف اإلجراءات اعبزائية، مرجع سابق، ص ؿبمود قبيب حسٍت، شرح - 5
.193سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص - 6
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II- ما لم  يتعارض مع قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى: 

كإذا كنا قد انتهينا إٔب أف قاعدة تقيد احملكمة بوقائع الدعول كما رفعت إليها كاجب عليها، إال أف ذلك 
 .يا ينفي كوف احملكمة سبلك سلطة إجراء بعض التعديالت الطفيفة كغَت اعبوىرية على كقائع الدعول

 :كيبكن إصباؿ ما تستطيع احملكمة إجراؤه بصدد الوقائع فيما يلي

 سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى: أوال

احملكمة غَت مقيدة بالوصف القانو٘ب الذم تسبغو سلطة اإلحالة أك اإلدعاء العاـ على تلك الوقائع، 
كإسباغها الوصف القانو٘ب الصحيح على الوقائع يعترب كاجبا عليها، فهي ملزمة بتمحيص تكييف تلك الوقائع، 

 . 1كأف إعماؿ ذلك يعترب ربقيقا ؼببدأ شرعية اعبرائم كالعقوبات الذم يهدؼ إٔب صيانة اغبرية الشخصية
 : 2كقياـ احملكمة هبذا العمل هبب أف يكوف كفق الشرطُت اآلتيُت

 .هبب أال يشمل تغيَت الوصف القانو٘ب للوقائع، تغيَت تلك الوقائع اؼبنسوبة إٔب اؼبتهم -1
تلتـز احملكمة بتنبيو اؼبتهم إٔب ىذا التغيَت ُب الوصف، صيانة غبقو ُب الدفاع عن نفسو، كقد كرد النص  -2

 من قانوف اإلجراءات 306 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم، ككذا اؼبادة 308على ىذا الشرط ُب اؼبادة 
 .اعبزائية اعبزائرم

كؼبا كانت احملكمة سبلك تغيَت الوصف القانو٘ب للوقائع بشرط اإلبقاء على تلك الوقائع، خصوصا إذا تبُت 
، ألف من يبلك األكثر يبلك األقل، كقد كرد ما يفيد ىذا اؼبعٌت ُب 3ؽبا عدـ ثبوهتا أك عدـ ثبوت نسبتها إٔب اؼبتهم

 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم310اؼبادة من قانوف اإلجراءات اعبزائية 
كأخَتا ال بد من اإلشارة إٔب أف تغيَت الوصف القانو٘ب للوقائع اؼبنسوبة إٔب اؼبتهم ال يعد مقصورا على 

 من 500كىذا ما نصت عليو اؼبادة - ؿبكمة القانوف–ؿباكم اؼبوضوع فقط، كإمبا هبوز ذلك للمحكمة العليا 
 .7قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم فقرة 

سلطة المحكمة في إصالح األخطاء المادية وتعديل بعض التفصيالت التي تمكن من اإللمام : ثانيا
 بالوقائع محل االتهام

                                                           
.111حسن بشيت خوين، ضمانات اؼبتهم ُب الدعول العمومية أثناء احملاكمة، مرجع سابق، ص - 1
.114حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ص - 2
.398ؿبمود ؿبمود مصطفى، شرح القانوف اإلجرائي اعبزائي اعبزائرم، مرجع سابق، ص - 3
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من األمثلة على ما يعترب من قبيل األخطاء اؼبادية اليت تستطيع احملكمة تصحيحها اػبطأ ُب ذكر اسم اجملٍت 
، كعندما تقـو 1عليو أك ُب رقم اؼبادة اؼبطلوبة كاؼبنطبقة على الوصف الوارد هبا، أك ذكر مادة زائدة ال ؿبل ؽبا

احملكمة دبثل ىذا التصحيح فهي غَت ملزمة بتنبيو اؼبتهم إليو إال إذا كاف مثل ىذا اػبطأ أك السهو من شأنو تضليل 
 .2اؼبتهم أك اإلضرار بو

 سلطة المحكمة في تعديل التهمة: ثالثا
إذا كانت التشريعات قد أعطت للمحكمة سلطة تغيَت الوصف القانو٘ب للتهمة اعبنائية اليت دخلت 

حبوزهتا، فإهنا أيضا قد أعطت للمحكمة اغبق  ُب تعديل ىذه التهمة بإضافة الظركؼ اؼبشددة اليت قد ربيط هبا 
حىت كلو ٓب تكن قد ذكرت ُب أمر اإلحالة  أك التكليف باغبضور، مع مالحظة أنو يبتنع عليها أف تقـو بتغيَت 

 .3التهمة ذاهتا، كلكن كل ما سبلكو أف تبقى على التهمة كما ىي مع إضافة ظرؼ مشدد أك أكثر إف كجد
فيجوز للمحكمة أف تكشف عن كل عناصر الدعول اليت تكوف كجو اعبريبة اغبقيقي كربكم فيها ككل 

حينما يكوف بُت صبيع ىذه العناصر تالصق فيما بينها، كخاصة إذا كانت سببا ُب رفع الدعول أماـ احملكمة 
كبالتإب فإف للمحكمة اغبق ُب تعديل ىذه التهمة بإضافة ىذه الظركؼ لكي تقـو بواجبها ُب الفصل ُب الدعول 

 .4كاغبكم فيها بتطبيق القانوف الصحيح عليها
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كاليت اشًتطت لصحة ىذا التعديل 306كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

. ظباع طلبات النيابة العامة كشرح الدفاع

 الضمانات الخاصة: الفرع الثاني

كىي ؾبموعة من الدعامات القانونية اليت تضمن للمتهم بصفة خاصة معاملتو على أصل الرباءة، كتكفل لو 
. 6، ككذا ؿباكمتو بصورة ناجزة كدكف تأخَت5هتيئة نفسو ؼبواجهة التهمة اؼبوجهة إليو، كالًتكيز ُب دفاعو بشأهنا

 
 

                                                           
، ص1976، القاىرة، 11رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات القانونية ُب القانوف اؼبصرم، مطبعة االستقالؿ الكربل، الطبعة - 1
.114حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ص - 2
.471، ص 2010أضبد حسُت حسُت اعبداكم، سلطة احملكمة ُب تعديل كتغيَت التهمة اعبنائية، دار اعبامعة اعبديدة، القاىرة، - 3
.472نفس اؼبرجع، ص - 4
.140عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 5
.573علي فضل البوعنيُت، مرجع سابق، ص - 6
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 قرينة البراءة: أوال

 :سنتناكؿ دكر النيابة العامة ُب ضباية ىذا الضماف من خالؿ النقطتُت التاليتُت
   :التوصل باليقين القضائي كأساس لطلب اإلدانة  -1

 يعرؼ اليقُت القضائي بأنو حالة ذىنية أك عقالنية تؤكد كجود اغبقيقة كيتم الوصوؿ إٔب ذلك عن طريق ما 
تستنتجو كسائل اإلدراؾ اؼبختلفة للنيابة العامة من خالؿ ما يعرض عليها من كقائع الدعول، كما ينطبق ُب ذىنها 

من تصورات كاحتماالت ذات درجة عالية من التوكيد، تستبعد إمكانية تطرؽ أم شك أك ريب ذباه احملصلة 
 .1النهائية اليت كصلت إليها النيابة العامة ُب حكمو ُب طلبها لإلدانة

كلكي تصل النيابة العامة إٔب مرحلة االقتناع اليقيٍت لطلب اإلدانة اليت هتدـ أصل الرباءة، فإنو ينبغي أف 
تتقيد جبملة من الضوابط كالقيود دبا يضمن الوصوؿ إٔب اغبقيقة الفعلية ُب الدعول، دكف اإلفتئات على اغبقوؽ 

 :كاغبريات الشخصية، كتتمثل ىذه الضمانات فيما يلي
 أن يبني االقتناع اليقيني على دليل - أ

كىذا الضماف أمر جوىرم، إذ ال هبوز للنيابة العامة أف تطلب اإلدانة بغَت دليل، كالدليل بشكل عاـ ىو 
الوسيلة اليت يستعُت هبا للوصوؿ إٔب اغبقيقة اليت تنشدىا، كاؼبقصود باغبقيقة ُب ىذا الصدد ىو كل ما يتعلق 

، كيستمد ىذا الضماف قيمتو من القيمة الدستورية ألصل 2بالوقائع اؼبعركضة عليو ألعماؿ حكم القانوف عليها
. 3الرباءة، حيث ال يبكن نقض ىذا األصل إال بدليل

 : أن يكون الدليل مطروح أمام النيابة العامة للمناقشة - ب
من األسس اليت تقـو عليها األدلة، أف النيابة العامة ال يبكن ؽبا مباشرة سلطتها ُب تقديرىا ما ٓب تطرح 

، كلذلك فقد قيل أف ىذا الضابط يفرضو مبدأ الشفوية 4ىذه األدلة ُب اعبلسة، كحبضور اػبصـو كتتم مناقشتها

                                                           
.165مركؾ نصر الدين، مرجع سابق، ص - 1
.37، القاىرة، ص 1979أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية، - 2
.590عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 3
.250، ص 2006دار الثقافة، عماف، الطبعة األكٔب، - دراسة مقارنة–فاضل زيداف ؿبمد، سلطة القاضي اعبنائي ُب تقدير األدلة - 4
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، كأنو يتيح للقاضي فرصة أكيدة ألف تستخلص حصيلة ىذه 1كاؼبواجهة بُت األطراؼ ُب احملاكمات اعبنائية
 .2اؼبناقشات كتقف على مبلغ جدية الدليل كصدقو ُب داللتو على اغبقيقة فبا يسهل مهمتو ُب عملية التقدير

كمن مستلزمات ىذا الضابط ضركرة امتناع النيابة العامة ُب عملية تقدير اإلدانة على العلم الشخصي، 
كالذم يقصد بو معلوماتو الشخصية اليت يكوف قد حصل عليها من خارج نطاؽ الدعول اؼبطركحة أمامو، كاليت 

 .3 من اؼبمكن أف تؤثر ُب تكوين يقينو عند تقدير داللتو
 :أن يبني اقتناعو من دليل مشروع- ج

إذا كاف للنيابة العامة اغبرية الكاملة ُب اختيار كسائل اإلثبات طبقا ؼببدأ حرية اإلثبات كاقتناع القاضي أيا 
كاف نوع الدليل، إال أهنا مقيدة من ناحية الطريق اؼبستمدة منو دليل اإلدانة، فإف كاف مستقى من طريق غَت 
مشركع قدمت طلب باستبعاده مهما كاف كزنو ُب إثبات الواقعة ألنو يتضمن إفتئاتا على اغبريات الشخصية 

 .4كاغبقوؽ األساسية للفرد كبالتإب ال هبوز أف يبٍت عليو طلب اإلدانة
كذلك ألف اشًتاط مشركعية دليل اإلدانة يرجع إٔب احًتاـ حقوؽ الدفاع كإٔب احًتاـ قيم العدالة كأخالقياهتا 
كاحملافظة على كرامة اإلنساف، فاإلثبات اؼبشركع يستلـز عدـ قبوؿ أم دليل يكوف ضبلو إٔب القضاء أك إقامتو أمامو 

 .5قد جاء باؼبخالفة للقانوف أك غبقوؽ الدفاع
كنظرا لصعوبة ربديد ماىية اؼبشركعية ُب الدليل اعبنائي ربديدا دقيقا، فإف جانبا من الفقو يرل أف ىناؾ 

معيارين للبحث ُب مدل مشركعية الدليل أحدنبا شكلي  كاآلخر موضوعي، فإذا ًب البحث كربصيل الدليل 
بطريقة وبظرىا الدستور أك نص تشريعي أك اتفاقية ملزمة للدكلة فيكوف استئصاؿ الدليل ىنا حسب اؼبعيار 

الشكلي قد ًب ربصيلو بطريق غَت مشركع، أما إذا ًب ربصيل خالؼ ذلك، فيجب النظر إٔب طبيعة القناة اليت ًب 
من خالؽبا استقاء الدليل، كبالتإب البحث عن مدل توافقها مع حقوؽ كحريات األفراد العامة، ككذلك مع 

 .6اؼببادئ القانونية كالقيم األخالقية كاؼبعنوية السائدة ُب اجملتمع

                                                           
.591عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 1
.255فاضل زيداف، مرجع سابق، ص - 2
.258نفس اؼبرجع، ص - 3
.636علي فضل البوعنيُت، مرجع سابق، ص -4
.142ؿبمد زكي أبو عامر، اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية، الفنية للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، دكف تاريخ نشر، ص -5
 .32، ص 1994أضبد عوض بالؿ، قاعدة استبعاد األدلة اؼبتحصلة بطرؽ غَت مشركعة ُب اإلجراءات اعبنائية اؼبقارنة، دار النهضة العربية، -  6
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كإف قاعدة مشركعية الدليل اعبنائي تطبق ُب معظم التشريعات اعبنائية ؼبختلف دكؿ العآب، كذلك بسبب 
انتشار اؼببادئ اػباصة حبقوؽ اإلنساف كضباية اغبرية الفردية حيث تنبع فكرة اؼبشركعية ُب الدليل اعبنائي من 

 .1إعالنات حقوؽ اإلنساف اليت تعد أحد اؼبصادر اؽبامة ؽبذه الفكرة
كقد تأكد ىذا االذباه بصورة جلية ُب التشريعات الدستورية ؼبعظم دكؿ العآب كمننها على سبيل اؼبثاؿ، 

، كُب الدستور ""ال هبوز ؿباكمة أحد إال من خالؿ إجراءات سليمة مشركعة"الدستور الفرنسي ُب اؼبادة الثامنة 
كل  " 42، كُب اؼبادة ..."اغبرية الشخصية حق طبيعي كىي مصونة " منو على أف 41اؼبصرم نصت اؼبادة 

، كُب "هبب معاملتو دبا وبفظ عليو كرامة اإلنساف كال هبوز إيذاؤه بدينا أك معنويا... مواطن يقبض عليو أك وببس 
تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف كوبظر أم عنف  "... 34الدستور اعبزائرم قبد تطبيقا لذلك ُب اؼبادة 

ال يتابع أحد، كال يوقف أك وبتجز إال ُب اغباالت : "47كأيضا اؼبادة " بد٘ب أك معنوم أك أم مساس بالكرامة
 ".احملددة ُب القانوف كطبقا للشكاؿ اليت نص عليها

 منو  04كيعترب التشريع اإلجرائي العراقي من التشريعات النادرة اليت قننت صراحة ىذا الضماف ُب اؼبادة 
ال هبوز ازباذ أية كسيلة غَت مشركعة ُب صبيع مراحل الدعول اعبزائية، كخبالؼ ذلك يعاقب مرتكب : "كالتإب

 .2"الفعل بالعقوبة اؼبنصوص عليها ُب القانوف
كخالفا لكل ذلك قبد أف ىذا الضماف ال وبظى بذات األنبية ُب كل من القضاء اإلقبليزم كالكندم، 

حيث يذىب كالنبا إٔب األخذ دببدأ االعتداد بالدليل اؼبؤثر، كىو الذم تكوف لو حجية قوية ُب اإلثبات، بصرؼ 
كيستند . النظر عن طريقة اغبصوؿ على ىذا الدليل، فيجوز اغبصوؿ على الدليل عن طريقة التنصت أك التجسس

اذباه القضاء ىذا إٔب ضركرة التوصل إٔب اغبقيقة كاملة أيا كاف الثمن، فكل ما يسفر عنو العلم اغبديث من 
 .3كسائل هبب أف يستخدـ من أجل اغبقيقة، فاغبقيقة أكٔب بالرعاية من غَتىا من االعتبارات

كاذباه ىذا القضاء يتعارض مع مسلمات مبدأ الشرعية اإلجرائية كاليت من مقتضياتو اؼبوازنة بُت اؼبصاّب 
. اؼبختلفة كتغليب اؼبصلحة األرجح كاألكٔب بالرعاية

 
 

                                                           
 من اإلتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف 03 كاؼبادة 1948 من اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف عاـ 12 ك 09 ك 08 ك 05راجع اؼبادة -  1

 .09 ك 07 ك 06 ُب اؼبواد 1966، كالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية 1950
.637علي فضل البوغيُت، مرجع سابق، ص - 2
.637نفس اؼبرجع، ص - 3
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 :التقيد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم كأساس لطلب البراءة -2
يفرض أصل الرباءة على عاتق النيابة العامة اليت تباشر احملاكمة ضمانا ىاما، يتمثل ُب أف تكوف أدلة 

كعندما تكوف األدلة غَت كافية، - على ما بينا–اإلدانة من القوة، حبيث تؤدم إٔب االقتناع اليقيٍت باإلدانة 
كيتخللها شيء من الشك، فإف النيابة العامة تكوف ملزمة بطلب الرباءة، حيث إف اؼبستفيد من ىذا الشك ىو 

 .1اؼبتهم، تطبيقا للقاعدة الالتينية اليت جرل التعبَت عنها بأف الشك يفسر ؼبصلحة اؼبتهم
كرغم أف قاعدة الشك يفسر ؼبصلحة اؼبتهم ليست منصوصا عليها ُب التشريعات اإلجرائية كاؼبواثيق الدكلية 

عبء إثبات التهمة على اإلدعاء، كيفسر الشك ؼبصلحة "بشكل صريح، فإف اللجنة اؼبعينة حبقوؽ اإلنساف قالت 
اؼبتهم بسبب افًتاض براءتو، كال هبوز افًتاض أنو مذنب بأية صورة، حىت تثبت عليو التهمة دبا ال يدع أم ؾباؿ 

 .2"معقوؿ للشك
تدعيم قرينة " من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبعدلة دبوجب قانوف 304كقد نص اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 

كعليكم : "... هبب على رئيس احملكمة، أف يوجو احمللفُت قائال ؽبم: " بأنو2000 يونيو 15الصادر ُب " الرباءة
 .3"أف تتذكركا بأف اؼبتهمُت يفًتض براءهتم، كبأف الشك هبب أف يستفيد منو اؼبتهموف

كىناؾ من يرل أف قاعدة الشك يفسر ؼبصلحة اؼبتهم فرضتو اعتبارات العدالة اليت تأىب أف تبٍت اإلدانة على 
الظن كاالحتماؿ، أك أف تطلب النيابة العامة توقيع اعبزاءات استنادا إٔب إدانة ٓب تثبت بوجو يقيٍت، فاؼببادئ العامة 

. 4اليت ربكم اػبصومة اعبنائية، ىي اليت فرضت مثل ىذه القاعدة
كيًتتب أيضا على مبدأ افًتاض براءة اؼبتهم نتيجة أخرل استقر عليها القضاء كاستمدىا من ىذا اؼببدأ، 

كىي جواز أف تبٌت الرباءة على دليل غَت مشركع، كذلك خالفا لإلدانة اليت ال هبوز أف تستمد النيابة العامة 
 .5اقتناعها هبا إال من دليل مشركع

كإف كل من اؼبسلم بو أنو : " قالت1965كلقد تبٌت قضاء النقص اؼبصرم ىذا االذباه، ففي حكم ؽبا عاـ 
ال هبوز أف تبٌت إدانة صحيحة على دليل باطل ُب القانوف، إال أف تقرير ىذا اؼببدأ بالنسبة لدليل الرباءة أمر غَت 

سديد ألنو ؼبا كاف من اؼببادئ األساسية ُب اإلجراءات اعبنائية أف كل متهم يتمتع بقرينة الرباءة إٔب أف وبكم 

                                                           
.129ؿبمد زكي أبو عامر، اإلثبات ُب اؼبواد اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
.620عبد اؼبنعم سآب شرؼ الشيبا٘ب، مرجع سابق، ص - 2
.621نفس اؼبرجع، ص - 3
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بإدانتو حبكم هنائي كأنو إٔب أف يصدر ىذا اغبكم لو اغبرية الكاملة ُب اختيار كسائل دفاعو بقدر ما يسعفو مركزه 
ُب الدعول، فقد قاـ على ىدل ىذه اؼببادئ حق اؼبتهم ُب الدفاع عن نفسو كأصبح حقا مقدسا يعلو على 

حقوؽ اؽبيئة االجتماعية اليت ال يفيدىا تربئة مذنب بقدر ما يؤذيها كيؤذم العدالة معا إدانة برئ كال يقبل تقييد 
 .1"حرية اؼبتهم ُب الدفاع عن نفسو باشًتاط فباثل ؼبا ىو مطلوب ُب دليل اإلدانة

إال أف موقف القضاء الفرنسي قبده ـبالفا لذلك، فال يبكن أف تبٌت األحكاـ أك طلبات الرباءة من النيابة 
العامة إال على أدلة متحصل عليها طبقا للقانوف، فال سبييز ُب أحكامو بُت دليل اإلدانة أك الرباءة، فاؼبشركعية 

 .2شرط الـز ُب كل منهما دكف استثناء
كلقد آثار موقف ؿبكمة النقض اؼبصرية خالفا لدل الفقو اؼبصرم كانتقد بعض الفقو ىذا اؼبسلك، كأسس 
نقده على أف ىذا اؼبسلك القضائي بقبولو الدليل غَت اؼبشركع للحكم بالرباءة يقر قاعدة أف الغاية تربر الوسيلة، 

 .3كىذه القاعدة مرفوضة ألف هتدر قاعدة ما بٍت على باطل ىو باطل
كيؤسس الرأم السائد ُب تأييده اذباه ؿبكمة النقض اؼبصرية جبواز بناء الرباءة على دليل غَت مشركع، على 

مبدأ افًتاض براءة اؼبتهم باعتباره األصل، كىو ذات االعتبار الذم يوجب على النيابة العامة العودة إليها إذا 
ساكرىا شك حوؿ ثبوت التهمة، فالصحة مطلوبة ُب الدليل كصوال لإلدانة اليت هتدـ قرينة الرباءة، بينما يكفي 

 .4الشك للرباءة كعدـ الصحة ُب الدليل، فالرباءة ىي امتداد للشك الذم يكفي اغبكم هبا أك طلبها
 حق الدفاع  : ثانيا

إف حق الدفاع ىو أحد الضمانات اػباصة اليت ضمنتو أغلب القوانُت اإلجرائية للمتهم، كىو يستلـز من 
 .5الدكلة ضبايتو كاحًتامو كسبكُت اؼبتهم من مباشرتو ذلك ألنو أمر ضركرم كالـز لتحقيق العدالة
ىو مفهـو ؾبرد عرب : "كاختلف الفقهاء حوؿ كضع تعريف ؿبدد غبق الدفاع، ككبن مبيل إٔب التعريف التإب

عنو القانوف الوضعي بأنو عبارة عن ؾبموعة من االمتيازات اػباصة أعطيت إٔب ذلك الذم يكوف طرفا ُب الدعول 
 .6"اعبنائية

                                                           
.261أضبد بالؿ عوض، قاعدة استبعاد األدلة اؼبتحصل عليها بطرؽ غَت مشركعة ُب اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
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أف دكر الدفاع ُب تأمُت حقوؽ الفرد كحرياتو يبدك أكثر لزكما : "كقد قالت احملكمة الدستورية العليا دبصر
ُب ؾباؿ االهتاـ اعبنائي باعتبار أف اإلدانة اليت قد يؤكؿ إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينو كبُت اعبماعة اليت 

كيتعُت بالتإب أف يكوف حق النيابة العامة ُب تقدٙب أدلة االهتاـ , ينتمي إليها منهية أحيانا أمالو اؼبشركعة ُب اغبياة 
موازيا بضمانة الدفاع اليت يتكافأ هبا مركز اؼبتهم ُب إطار النظاـ االختصاصي للعدالة اعبنائية كي يتمكن بواسطتها 

 .1من مقارنة حججها كدحض األدلة اؼبقدمة منها
    كتبدك أنبية حق الدفاع ُب كونو يهدؼ إٔب ربقيق مصلحة خاصة ؼبن كجو إليو االهتاـ فيوفر لو فرص متكافئة 
كهبعل ىناؾ توازنا بُت السلطة اؼبمثلة للدكلة ُب االهتاـ كبينو كمتهم خوفا من تعرضو كىو اعبانب الضعيف أماـ 

 .2السلطة ألم ـباطر ربيق بو
   كال تقتصر أنبية حق الدفاع على اؼبتهم فحسب بل يتعدل ذلك غبماية مصلحة اجملتمع كلو ُب إظهار اغبقيقة 
كربقيق العدالة، فهو عوف للقضاء ُب الوصوؿ إٔب اغبقائق اؼبنشودة، فإذا تغيب ىذا اغبق أدل إٔب تزييف اغبقائق 

اليت قد تنتج عن شهادة زكر أك اعًتاؼ انتزع بوسائل غَت مشركعة فبا يؤدم إٔب تضليل العدالة كاالنزالؽ إٔب 
.  3أخطاء قضائية خطَتة

 .الحق في بالتهمة والحق في إبداء الدفاع:      كيتكوف حق الدفاع من عنصرين أساسُت نبا
I- الحق في العلم بالتهمة: 

 ال ريب ُب أف العلم بالتهمة ؿبل احملاكمة يعترب من اؼبفًتضات األساسية غبق الدفاع إذ يتعُت إحاطة اؼبتهم 
علما بسائر اإلجراءات اؼبتخذة ضده، كباإلدعاءات اؼبسندة إليو كدبا يدعمها من أدلة كي يتسٌت لو إعداد دفاعو 

 .4على ىديها، كحىت ال يؤخذ على غرة بتهمة ٓب تتح لو الفرصة الكاملة لدحضها
كسبل العلم بالتهمة عديدة، فمنها ما ىو شخصي كحضور اؼبتهم كاؼبواجهة، كمنها ما ىو موضوعي 

 .5كاإلخطار كاإلطالع، كمنها مالو صفة ـبتلطة كتنبيهو بتعديل التهمة أك بتغيَت الوصف القانو٘ب ؽبا
. كقد كقفنا على مدلوؿ بعض ىذه الوسائط من قبل، لذلك سنركز ىنا على حضور اؼبتهم كاإلطالع
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 :حضور المتهم -1
إف سبكُت اؼبتهم أك اؼبدافع عنو حضور إجراءات احملاكمة يعد أمرا الزما الستعماؿ حقو ُب الدفاع، ذلك أف 
حضوره يسهل لو مناقشة األدلة اليت تقدـ ضده كتفنيدىا ُب الوقت اؼبناسب، كؽبذا نرل أف أكثر القوانُت اإلجرائية 

تنص على ضركرة حضور اؼبتهم للمحاكمة كصبيع إجراءاهتا كاعتربت ىذا ىو األصل العاـ الذم تقـو عليو 
 .1الدعول

 : اإلطالع على أوراؽ الدعوى -2
إف اؼبقصود بإطالع اؼبتهم على أكراؽ الدعول ىو سبكينو أك مدافعو من تصفح ؿباضر التحقيق من أجل 

. 2أف وباط علما باألدلة اليت صبعت خاللو كاليت أكجبت تقديبو للمحاكمة
كإطالع اؼبتهم أك مدافعو على ملف الدعول عنصر جوىرم ؼبمارسة حق الدفاع على أكمل كجو، ذلك 
أنو يتمكن من خاللو اإلؼباـ بوقائع الدعول كاألدلة القائمة ضده كعلى يبكن أف يرسم خطة دفاعو ُب زبفيف 

 .3العقوبة عنو أك تربئتو فبا أسند إليو، كلذلك فقد قيل حبق أنو ضمانة ىامة لتحقيق العدالة
للمتهم أف يتصل " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرية 272كقد جاء النص على ىذه اغبالة ُب اؼبادة 

حبرية دبحاميو الذم هبوز لو اإلطالع على صبيع أكراؽ ملف الدعول ُب مكاف كجودىا دكف أف يًتتب على ذلك 
 .4"تأخَت ُب سَت اإلجراءات، كيوضع ىذا اؼبلف ربت تصرؼ احملامي قبل اعبلسة خبمسة أياـ على األقل

كقد جاء القانوف األمريكي أكثر كضوحا كتفصيال فيما ىبص كاجب النيابة العامة ُب سبكُت اؼبتهم أك 
 من قواعد اإلجراءات اعبنائية االربادية اؼبعدلة سنة 16كذلك ُب اؼبادة , ؿباميو من اإلطالع على أكراؽ الدعول 

 اليت أجازت للمحكمة بناء على طلب اؼبتهم أف تأمر اؼبدعي العاـ بالسماح لو باإلطالع كنسخ أك 1966
تصوير األقواؿ اؼبكتوبة أك اؼبسجلة أك االعًتافات اليت أدٔب هبا أك نسخها كنتائج أك ؿباضر الفحوص الطبية 

كالعقلية كاالختبارات العملية أك التجارب اؼبتصلة بالقضية أك صورىا كشهادتو اؼبسجلة أماـ ىيئة احمللفُت الكربل، 
 .5ككذلك السجالت كاألكراؽ كالوثائق األخرل كاألشياء اؼبادية اؼبلموسة
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يتعُت على اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف : " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على أنو345فقد نصت اؼبادة 
 344، ككذلك اؼبادة "باغبضور شخصيا أف وبضر ما ٓب يقدـ للمحكمة اؼبستدعى أمامها عذرا تعتربه مقبوال

 ".يساؽ اؼبتهم احملبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة غبضور اعبلسة ُب اليـو احملدد ؽبا"
كإذا حضر اؼبتهم إٔب احملاكمة فإنو وبضر بال قيود حديدية أك أغالؿ حىت وبس ُب نفسو حبرية مطلقة ال 

 من قانوف من قانوف 293تشوهبا شائبة فبا يعطل لديو حرية الدفاع عن نفسو كىو ما نصت عليو اؼبادة 
 .1اإلجراءات اعبزائية اعبزائرية

كال هبوز إبعاده عن اعبلسة إال إذا رأل رئيس احملكمة أك بطلب من النيابة العامة، أف ذلك ضركرم غبفظ 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرية، كأف كقع من اؼبتهم تشويش، كُب ىذه اغبالة تستمر 296النظاـ اؼبادة 

اإلجراءات إٔب أف يبكن السَت فيها حبضوره، كعلى النيابة العامة أف تنبو اغبكمة إٔب ضركرة إحاطة اؼبتهم دبا ًب من 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم، كاإلجراءات اليت تتم ُب غيبتو ُب ىذه اغبالة 270إجراءات ُب غيبتو اؼبادة 

كإذا انقطع تشويش اؼبتهم كجبت إعادتو فورا كإطالعو على ما . تعترب حضورية ألف إبعاده كاف بناء على خطئو ىو
 .2ًب ُب غيبتو

، 3كإذا كاف حضور اؼبتهم احملاكمة يتيح لو مباشرة حقو ُب الدفاع، كتتحقق بو عدالة تفريد اعبزاء قضائيا
فإنو يعترب من أىم كسائط ىذا االتصاؿ، كىو يتحقق اعتمادا على كسائل قانونية، ينبغي أف تتم بشكل صحيح 

 :، كىي ذبمل فيما يلي4كي تنتج آثارىا كتفضي إٔب الغايات اؼبتوخاة منها
 التكليف بالحضور: أوال

 كقوامو إعالـ اؼبتهم بأف شبة دعول جنائية مقامة ضده أماـ ؿبكمة معينة مع إلزامو باؼبثوؿ أمامها ُب يـو 
معلـو كيتعُت أف يشتمل على بيانات ربدد شخصية اؼبتهم دبا ينفي اعبهالة، كتبُت األفعاؿ اؼبسندة إليو كالنصوص 

 . 5القانونية اؼبنطبقة عليها، كىو يفقد خاصية اإللزاـ إذا اعًتاه خلل أك شابو غموض ال تتحقق بو غايتو
بأف شرط قياـ اػبصومة كما نظمها القانوف ىو الرابط بُت الطرفُت ُب ساحة : "كتأكيدا لذلك قضى

القضاء باؼبثوؿ فيها حقيقة باغبضور الفعلي أك حكما بالتخلف عن اغبضور، كمن غَت ىذا ال تقـو اؼبواجهة بُت 
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إال - كما أكجب القانوف-دعول اؼبدعي كدفاع اؼبدعى عليو ليفصل بينهما القضاء، تلك اؼبواجهة اليت ال تتأتى 
بإعالف اؼبدعى عليو اغبضور أماـ القاضي ُب التاريخ احملدد لنظر الدعول ليحق لو الفصل فيها، كؼبا كاف ذلك فإنو 
ما ٓب يتحقق اإلعالف على ىذا النحو فال تكوف شبة خصومة، فإذا قضى فيها القاضي برغم ذلك كرد قضاؤه على 

 .1..."غَت ؿبل
كتعترب مواعيد التكليف باغبضور جوىرية، ألف الغرض منها إعطاء اؼبهلة الكافية للمتهم لتحضَت دفاعو، 

بأنو إذا أعلن اؼبتهم بطلب حضور اعبلسة دكف أف يكوف بُت يـو اإلعالف كيـو اعبلسة اؼبهلة القانونية : "لذا قضي
 .2"أعترب اإلعالف باطال

باغبضور يعترب من البيانات اعبوىرية ألنو يتيح للمتهم العلم  كباؼبثل فإف بياف التهمة ُب كرقة التكليف
 .3"دبوضوع الدعول اؼبوجهة إليو ك بو تتحدد التهمة أماـ احملكمة حبيث ال يسوغ ؽبا أف رباكمو على غَتىا

كيثبت حصوؿ اإلعالف بورقة من أكراؽ احملضرين، كىي كحدىا الدليل القانو٘ب على حصوؽبا، كبالبناء على 
 .4ذلك ال هبوز االستدالؿ على ذلك بدليل آخر مهما بلغت قوتو

يسلم التكليف باغبضور بناء : " من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم440كُب ىذا الصدد نصت اؼبادة 
، كيذكر ُب التكليف باغبضور الواقعة اليت قامت ...على طلب النيابة العامة كمن كل إدارة مرخص ؽبا قانونا بذلك

عليها الدعول مع اإلشارة إٔب النص القانو٘ب الذم يعاقب عليها، كما يذكر ُب التكليف باغبضور احملكمة اليت 
رفع أمامها النزاع كمكاف كزماف كتاريخ اعبلسة، كتعُت فيو صفة اؼبتهم ك اؼبسؤكؿ مدينا أك صفة الشاىد على 

 ".الشخص اؼبذكور
يوما  (20)هبب احًتاـ أجل عشرين : "...  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اعبزائرم16/3كما نصت اؼبادة 

على األقل بُت تاريخ تسليم التكليف باغبضور، كالتاريخ احملدد ألكؿ جلسة، ما ٓب ينص القانوف على خالؼ 
كيبدد ىذا األجل أماـ صبيع اعبهات القضائية إٔب ثالثة أشهر إذا "  من ذات اؼبادة 4، كما تنص الفقرة "ذلك

". كاف الشخص اؼبكلف باغبضور مقيما ُب اػبارج
 
 

                                                           
.165حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 1
.807رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.846ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
.167حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 4
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 الحضور الطوعي: ثانيا
يعترب اغبضور الطوعي أحد سبل اتصاؿ اؼبتهم باحملاكمة كيشًتط لصحتها أف وبضر باختياره، كيقبل 

احملاكمة بغَت إجبار، كتوجو إليو التهمة من قبل النيابة العامة، إذ يعترب قبولو تنازال ضمنيا عن التكليف باغبضور، 
. 1على أف تثبت احملكمة ذلك ُب حكمها

القبض على المتهم وحبسو : ثالثا
يعترب القبض على اؼبتهم كحبسو احتياطيا سبيال قسريا إلسباـ احملاكمة ُب مواجهتو، كىو ينطوم على 

 ُب كل من مصر 2تضحية حبريتو مساسا بأصلية براءة، كإف استجاب لالعتبارات العملية، كقد أجازت التشريعات
كاعبزائر كفرنسا اللجوء إٔب ىذه الوسيلة حبيث إذا كاف اؼبتهم احملاؿ إٔب ؿبكمة اعبنايات طليقا كٓب يسلم نفسو ُب 

اليـو السابق على اعبلسة فإف أمر القبض الذم يشمل عليو أمر القبض الذم يشتمل عليو أمر اإلحالة يصبح 
نافذا من ذلك التاريخ إذ يعد ىاربا إجرائيا، كربقق ُب شأنو ما يعرؼ بإجراءات التخلف عن اغبضور، كما أجاز 

القانوف للنيابة العامة تقدٙب طلب لقاضي التحقيق ُب مواد اعبنح لكي يأمر حببس اؼبتهم حبسا مؤقتا ضمانا لبقائو 
 .3ربت تصرؼ القضاء، كأعطى للنيابة العامة ُب حالة التلبس أف تأمر حببس اؼبتهم حىت وبضر أماـ احملكمة

II- الحق في االستعانة بمحام : 
إف اإلنساف حُت يوضع موضع االهتاـ قد تعوزه اغبجة كتضنن عليو قروبة الكالـ، حبيث يقصر عن الدفاع 

عن نفسو، كتكوف النتيجة أف يؤخذ جبـر ىو منو برئ كىذا ىو الظلم الذم يراد دفعو، ناىيك عن مصلحة اجملتمع 
كمن ىنا يبدك علو مبدأ االستعانة . اليت تظهر ُب اغبرص على أال يداف برئ كأف ال يفلت ؾبـر من عقاب يستحقو

 .4دبحاـ، كتتجلى أنبيتو كدعامة غبق اؼبتهم ُب احملاكمة العادلة
كاألصل ُب الوكيل أك احملامي أف يتم اختياره من قبل اؼبتهم، على أف اؼبشرع قد يستلـز كجود اؼبدافع كجوبا 

 .5ُب بعض األحواؿ فتقرر احملكمة انتداب ؿبامي عن اؼبتهم إف ٓب يوكل ىو ؿباـ عنو

كيطلب الرئيس من اؼبتهم اختيار ؿباـ للدفاع عنو، فإف ٓب  "... 271كلقد نصت على ىذا اؼببدأ اؼبادة 
ىبًت اؼبتهم ؿباميا عُت لو الرئيس من تلقاء نفسو ؿباميا، كهبوز لو بصفة استثنائية الًتخيص للمتهم أف يعهد 

                                                           
1 -  Levasseur (G), Stefani (G) et Bouloc (B) Procedure Penal, Dolloz , 1983, P 128. 

.168 من قانوف اإلجراءات اعبزائية جزائرم، حاًب بكار، مرجع سابق، ص 59 ك 114 إجراءات جنائية مصرم، اؼبادة 395اؼبادة - 2
.168نفس اؼبرجع، ص - 3
.248نفس اؼبرجع، ص - 4
.159عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 5
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، كيبكن للنيابة العامة إذا ٓب ينتبو الرئيس إٔب اختيار ؿباـ للمتهم أف يقدـ لو "بالدفاع عنو ألحد أقاربو أك أصدقائو
 .طلب بذلك

كإلزاـ احملكمة بانتداب ؿباـ للمتهم ُب جرائم معينة تتميز باػبطورة كىي اعبنايات يؤدم إٔب ربقيق العدالة 
كاؼبساكاة بُت اؼبواطنُت ُب اغبماية القانونية بغض النظر عن حالتهم اؼبادية، كمن ٍب فإف توفَت اؼبعونة القانونية 

. 1للمتهم ضركرة من ضركرات اغبق كالعدؿ
كإذا كاف اؼبتهم حدثا فإف عدـ اكتماؿ مبوه من حيث النضوج العقلي كالنفسي كالبد٘ب هبعلو غَت أىل 

، لذلك ألزمت صبيع القوانُت اإلجرائية، كمنها القانوف اعبزائرم ُب اؼبادة 2للدفاع عن نفسو باؼبستول اؼبطلوب
 على كجوب حضور ؿباـ ؼبساعدة اغبدث ُب صبيع مراحل اؼبتابعة كاحملاكمة كعند االقتضاء بعُت قاضي 454

 .األحداث ؿباميا للحدث
ككي تتحقق الفائدة اؼبرجوة من االستعانة دبحاـ كركيزة غبق الدفاع كدعما غبقوؽ اإلنساف، فإنو يتعُت على 

النيابة العامة مراعاة تيسَت االتصاؿ بُت اؼبتهم كؿباميو الذم تبدك اغباجة إليو أكثر إغباحا حينما يكوف اؼبتهم 
ؿببوسا، ذلك ألف اؼبتهم مطلق السراح يكوف حرا ُب االتصاؿ دبن يشاء، كُب عدـ كفالة ذلك للكؿ إخالؿ دببدأ 

 .3اؼبساكاة بُت اؼبتهمُت إزاء ما يكفلو القانوف من ضمانات
كعلى صعيد آخر فإف ىذا االتصاؿ من شأنو بث الطمأنينة ُب نفس اؼبتهم دبا وبوؿ بينو كبُت يأس العزلة 

 .4الذم قد يدفعو لالعًتاؼ جبـر ٓب يقًتفو
عالكة على أنو ييسر للمحامي الوقوؼ على كجهة نظر موكلو، كاإلحاطة بأكجو دفاعو الشخصية اليت يعز 

، 5عليو البوح هبا علنا لغَت من يأنس إليو، كىو ما يتيح لو مباشرة جادة غبقو ُب الدفاع، دعما غبقوؽ اإلنساف
للمتهم أف يتصل " من قانوف اإلجراءات اعبزائية 272كمن ىنا فقد حرص اؼبشرع اعبزائرم على النص ُب اؼبادة 

 ...".حبرية دبحاميو
كقد كاف اؼبشرع اللييب أكثر دقة ُب التنصيص على ىذا اغبق باشًتاط عدـ حضور أحد عند اتصاؿ اؼبتهم 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، كلذلك فال هبوز إعاقة ىذا االتصاؿ بأم صورة 121/2دبحاميو، كذلك ُب اؼبادة 

                                                           
.160عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 1
.163نفس اؼبرجع، ص - 2
.254حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 3
.349، ص 1963رؤكؼ عبيد، اؼبشكالت العملية، دار الفكر العريب، القاىرة، - 4
.254حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 5
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كمهما كانت الدكافع فال يسوغ لسلطة االهتاـ أك رجاؿ الشرطة حضور مقابلة اؼبتهم دبحاميو، كما ال هبوز 
إخضاعها ألية رقابة ؿبسوسة أك مستورة ، كي ال تنتهك سرية اتصاالت الدفاع دبوكلو فبا يفقدىا قيمتها، كتفريعا 

على ذلك فإف ما يلتقط خلسة من ىذا االتصاؿ ال يصلح دليال ضد اؼبتهم، ؼبا ُب ذلك من افتئات على أحد 
 .1ركافد حق الدفاع، كىو من النظاـ العاـ

كتفريعا على أنبية االتصاؿ كفل اؼبشرع اؼبصرم ضباية ما يصل إٔب علم احملامي من أسرار زبص موكلو، 
كرصد للتخالف مع ذلك عقوبة جنائية، كمن ناحية أخرل فقد حظر ضبط ما لدل اؼبدافع أك اػببَت االستشارم 
من أكراؽ أك مستندات فبا يكوف قد سلمها اؼبتهم ؽبما ألداء اؼبهمة اليت عهد إليهما هبا، كبالبناء على ذلك يقع 

 .2باطال ضبط ىذه األكراؽ كمن ٍب ال هبوز التعويل عليها توصيال إلدانة اؼبتهم
III- حق المتهم في إحضار شهوده واستجوابهم ومناقشتهم: 

، كىي تعترب اؼبلكة 3الشهادة ىي تقرير ؼبا رآه الشخص أك ظبعو بنفسو أك أدركو على كجو العمـو حبواسو
اليت تتوج على عرش األدلة ُب القضايا اعبنائية، فالشهود ىم عيوف كآذاف العدالة دبا ؽبم من تأثَت ُب تكوين 

 .4القاضي لرأيو ُب الدعول، لذا فإف العثور على شاىد يعد كسبا للعدالة إذا كاف صادقا
كحضور الشاىد قد يكوف بناء على طلب اؼبتهم أك بناء على استدعاء السلطة العامة، كما قد وبضر 
متطوعا من تلقاء نفسو، بل يتعُت على النيابة العامة أف تسعى لتحصيل أقوالو عن طريق طلب للمحكمة إذا 

 .5تعذر ظباع شهادتو العتذاره بأعذار تعفيو من اغبضور
ككضمانة غبضور الشهود أماـ احملكمة تعطي التشريعات اغبديثة سلطة إحضارىم رغما عنهم كاغبكم 

:  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على أنو223عليهم بعقوبة التخلف عن اغبضور حيث نصت اؼبادة 
هبوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاىد يتخلف عن اغبضور أك يبتنع عن حلف "

، كهبوز للجهة القضائية لدل زبلف الشاىد عن 97اليمُت أك أداء الشهادة بالعقوبة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
اغبضور بغَت عذر تراه مقبوال كمشركعا أف تأمر بناء على طلب النيابة العامة أك من تلقاء نفسها باستحضاره إليها 

 ".على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقوالو أك تأجيل القضية عبلسة قريبة

                                                           
224حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 1
.785رؤكؼ عبيد، اؼبشكالت العملية، مرجع سابق، ص - 2
.216حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 3
.786علي فضل البوغيُت، مرجع سابق، ص - 4
.786نفس اؼبرجع، ص - 5
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 من ذات القانوف ألزمت النيابة العامة بتضمُت كرقة التكليف باغبضور اؼبسلم إٔب 440كما أف اؼبادة 
 ".الشاىد بأف عدـ اغبضور أك رفض اإلدالء بالشهادة أك الشهادة اؼبزكرة يعاقب عليها القانوف

كحق اؼبتهم ُب االستشهاد بشهود النفي يعد دبثابة خط دفاع جوىرم وبتمي بو ُب مرحلة تقرير مركزه 
االهتامي حيث وبق للمتهم أف يقدـ للمحكمة األدلة اليت تنفي عنو التهمة اؼبوجهة إليو كمن أنبها االستشهاد دبن 

 .1يطلب من شهود
كيعترب حق اػبصـو ُب مناقشة شهود اإلثبات كالنفي تكريسا ؼببدأ تكافؤ الفرص بُت الدفاع كاإلدعاء، كىذا 

أف يناقش ... لكل متهم جبريبة " من العهد الدكٕب غبقوؽ الدنية كالسياسية حيث نصت 14/4اغبق أكدتو اؼبادة 
شهود االهتاـ بنفسو أك من قبل غَته كأف وبصل على اؼبوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشركط اؼبطبقة ُب 

 .2"حالة شهود االهتاـ
بضركرة منح "كتقضي الفقرتاف األكٔب كالثانية من اؼبادة السادسة من االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف 

 .3"اؼبتهم فرصة كافية كحقيقية لتنفيذ أقواؿ الشهود كسؤاؽبم، سواء عندما يدٕب بأقوالو أك ُب مرحلة الحقة
كما أف ظباع اؼبتهم لشهود اإلثبات كمناقشتهم كالرد عليهم يعترب ربقيقا ؼببدأ آخر كىو مبدأ اؼبواجهة، 

الذم يقتضي أف يواجو كل خصم خصمو بأدلتو، فيقدـ ما عنده من أدلة، كيعلم هبا خصمو كيتاح لو أف 
يناقشها، كلو اغبق ُب أف يعلم دبا لدل خصمو من أدلة كيناقشها، كيرتبط بذلك أنو إذا قررت احملكمة إقفاؿ باب 
، إذ لن يكوف متاحا ػبصمو أف يطلع عليو أك يناقشو، كإذا  اؼبرافعات فال هبوز أف تقبل دليال تقدـ بو أحد اػبصـو

رأت احملكمة أف ؽبذا الدليل أنبيتو حاظبة ُب الدعول حبيث يتعُت أف يبٍت اغبكم عليو فإنو هبب عليها أف تقرر 
 .4فتح باب اؼبرافعات حبيث يطرح الدليل إلطالع صبيع  اػبصـو كمناقشتهم

 :الحق في إنهاء المحاكمة خالل مدة معقولة -3
من الضمانات األساسية اليت نصت عليها الدساتَت كمواثيق حقوؽ اإلنساف ُب ىذا اػبصوص حق  اؼبتهم 
ُب احملاكمة خالؿ مدة معقولة، كيتمثل مضمونو ُب التزاـ السلطات القضائية توفَت ؿباكمة للمتهم نبا اقًتفتو من 

جـر خالؿ مدة معقولة ابتداء من تاريخ االهتاـ كانتهاء بصدكر اغبكم البات النهائي فيو، كغاية ذلك حفظ اؼبتهم 

                                                           
.789علي فضل البوغيُت، مرجع سابق، ص - 1
.113دليل احملاكمات العادلة، مرجع سابق، ص - 2
.113نفس اؼبرجع، ص - 3
.888ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 4
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ُب األمن كاالستقرار كاغبرية كحق الدفاع ككذلك حق اجملتمع ُب ضماف فاعلية أجهزتو القضائية ربقيقا للردع 
 .1العاـ

كمن ذلك تربز أنبية التنصيص عليها ُب التشريعات حىت تكوف دبثابة أساس تراقب بو النيابة العامة احًتاـ 
احملكمة ؽبذا الضماف، كذلك استنادا إٔب مبدأ الشرعية الذم تسعى النيابة العامة إلعمالو سواء أكاف ذلك ُب 

 .شكل طلب أك طعن
، فلم يعاِب 2كاؼبالحظ أف التشريعات العربية زبلو معظمها من النص على ىذه الضمانة بوصفها حقا ؿبددا

الدستور اعبزائرم ىذا اغبق مطلقا، أما الدستور اؼبصرم فلم يتضمن أيضا نصا خاصا يعاِب حق اؼبتهم ُب احملاكمة 
ُب مدة معقولة، كإف كاف قد نص على مبدأ سرعة الفصل ُب القضايا كمبدأ عاـ ينطبق على صبيع القضايا كذلك 

 منو، بيد أف ىذا النص الدستورم نظر إليو دائما على أنو ؾبرد توجيو للسلطات اؼبختصة بتقدٙب 68ُب اؼبادة 
 .3الضمانات الالزمة لكفالة ؿباكمة سريعة، كلكنو ٓب يرؽ إٔب درجة اعتباره من حقوؽ اؼبتهم

على خالؼ ذلك، قبد التشريعات الغربية كاف ؽبا السبق ُب التنصيص على ىذه الضمانة، كمنها اؼبشرع 
، ىذا إٔب جانب مشرعي الواليات األمريكية 1974الفيدرإب األمريكي، حيث أصدر قانوف احملاكمة السريعة عاـ 

 الذم عدؿ دبقتضاه قانوف 15/06/2000كما اعتٌت هبذا اعبانب اؼبشرع الفرنسي الذم أصدر قانوف 
اإلجراءات اعبزائية، كحدد مددا معينة لإلجراءات ُب صبيع مراحل الدعول حبيث يتسٌت االلتزاـ دبضموف نص اؼبادة 

 .4 من االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف اؼبتعلقة حبق احملاكمة ُب مدة معقولة6/1
كإذا ما تبُت للنيابة العامة أف اإلجراءات اعبنائية ًب مباشرهتا ُب مدة غَت معقولة، كمن ٍب ربقق فعليا انتهاؾ 

اغبق ُب احملاكمة خالؿ مدة معقولة فإنو يتعُت عليها أف تطلب اعبزاء الذم تراه مناسبا ؽبذه اؼبخالفة، كلقد 
اختلفت اذباىات القوانُت ُب ربديد ىذا اعبزاء، فبينما جنحت القوانُت األقبلو أمريكية إٔب القضاء بوقف 

اإلجراءات، كإسقاط قرار االهتاـ اقتصر القانوف الفرنسي كمعو احملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف على اغبكم 
 .5بالتعويض اؼبناسب عبرب الضرر الذم أصاب اؼبتهم بسبب ـبالفة اغبق ُب ؿباكمة خالؿ مدة معقولة

                                                           
.433، القاىرة، ص 2001أضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، دار الشركؽ، - 1
.249فتيحة ؿبمد قوادرم، حق اؼبتهم ُب احملاكمة خالؿ مدة معقولة، ؾبلة اغبقوؽ، جامعة الكويت، ص - 2
.156عمر سآب، مرجع سابق، ص - 3
.285فتيحة قوادرم، مرجع سابق، - 4
.323فتيحة قوادرم، مرجع سابق، ص - 5
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كُب ضوء ذلك استقر القضاء الكندم على اغبكم بوقف اإلجراءات كانقضاء الدعول ُب كل حالة يثبت 
فيها عدـ إجراء احملاكمة ُب مدة معقولة باغبق ُب طلب كقف اإلجراءات عندما ترل أف االستمرار بالسَت ُب 

الدعول ىبرؽ اؼببادئ األساسية للعدالة اليت تكفل للمتهم ؿباكمة عادلة تتم ُب مدة معقولة كسواء أكاف ذلك 
 .1بسبب إنباؽبا ىي أك باقي السلطات القضائية األخرل

كُب الواليات اؼبتحدة األمريكية تبٌت القضاء فيها رفض االهتاـ كجزاء على التأخَت ُب الفصل ُب الدعول، 
كقد كاف السبيل الوحيد أماـ الكوقبرس األمريكي إلجبار جهات اإلدعاء كالقضاة على القضاء على أسباب 

 سنة Strunk V.United Statesككسائل التأخَت، كلذلك قضت احملكمة األمريكية العليا ُب قضية 
بأف  رفض االهتاـ كاف العالج الوحيد عند حرماف اؼبتهمُت من اغبق ُب احملاكمة السريعة كلو كاف : "1973

اهتامهم كاضحا، كإذا كاف ىذا اعبزاء يوجو إٔب العدالة كاجملتمع فإف اإلجبار على سرعة الفصل ُب الدعول يتأتى 
من كضع القائمُت على السلطة القضائية ربت كطأة ردكد فعل الرأم العاـ كالصدل السياسي إذا ما ًب رفض 

 1974االهتاـ، كقد أدل ىذا اغبل القانو٘ب إٔب التأثَت الفعاؿ كبو ربقيق ىدؼ قانوف سرعة احملاكمة الصادر سنة 
 .2كزاد من قباحو

بأنو إذا طالت : " حكما يقوؿ1974 ديسمرب 16كُب ىذا اؼبعٌت أصدرت احملكمة العليا ُب الياباف ُب 
مدة اإلجراءات اعبنائية فبا أغبق الضرر حبق اؼبتهم ُب الدفاع عن نفسو ضد التهمة فإف احملكمة هبوز ؽبا أف تصدر 

كمن باب " 73/1حكما بعدـ قبوؿ االهتاـ بناء على ما نص عليو الدستور اليابا٘ب من سرعة احملاكمة ُب اؼبادة 
 .3أكٔب هبوز أيضا للنيابة العامة أف تتقدـ بو كطلب أثناء نظر الدعول

كما أف بعض التشريعات قررت بعض اعبزاءات اليت تتمثل ُب أف تقضي احملكمة بعدـ اختصاصها بنظر 
الدعول اليت طالت فيها إجراءات احملاكمة أك حكم بالغرامة على اؼبتسبب ُب التأخَت، كمثاؿ ذلك ما نصت عليو 

 من التقنيُت الفيدرإب األمريكي كاليت نصت على جزاءات توقع 18 من الباب رقم 316الفقرة الثانية من اؼبادة 
على ؿبامي اؼبتهم سواء أكاف معينا من قبل احملكمة أـ ـبتارا دبعرفة اؼبتهم، ككذلك على عضو النيابة العامة 

 .4اؼبتسببُت ُب تأخَت الفصل ُب القضية، كٓب يرد ُب القانوف نفسو حالة التأخَت الذم تسببت فيو احملكمة

                                                           
.323نفس اؼبرجع، ص - 1
.245، ص 2003رمزم رياض عوض، اغبقوؽ الدستورية ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاىرة، - 2
.713علي فضل البوعيُت، مرجع سابق، ص - 3
.714علي فضل البوعيُت، مرجع سابق، ص - 4
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كُب اقبلًتا تبٌت فيها القضاء فكرة التعسف ُب اإلجراءات، حيث قبده يعطي القاضي السلطة بل يفرض 
عليو كقف أية إجراءات إذا تبُت لو أف ىناؾ تعسف ُب استعماؽبا، كمن أظهر صور ىذا التعسف التأخَت اؼببالغ 

 .1فيو ُب ازباذ اإلجراءات اعبنائية، كللنيابة العامة أف تراقب ذلك من خالؿ تقدٙب طلبات
كربت تأثَت اؼبادة السادسة من االتفاقية _ كفقا لقضاء احملكمة العليا_كُب ىولندا، فإف ذباكز اؼبدة اؼبعقولة 

األكركبية غبقوؽ اإلنساف يًتتب عليو تقدٙب النيابة العامة طلب إما بعدـ قبوؿ الدعول، باعتبار أف السلطات 
القضائية قد ذباكزت اغبد اؼبعقوؿ ُب اؼبدة الالزمة الزباذ اإلجراءات ك االستمرار فيها، كإما زبفيض العقوبة اليت 

 .2قد يقضى هبا
كإٔب غاية ربيُت التشريعات العربية كمنها التشريع اعبزائرم بنص خاص يتناكؿ ضركرة إهناء احملاكمة خالؿ 

مدة معقولة مع ربديد اعبزاءات بدقة اؼبًتتبة على انتهاكها، كما ىو معموؿ بو ُب التشريعات الغربية، يبكن للنيابة 
العامة عن طريق تقدٙب طلبات إٔب رئيس احملكمة االعتماد على بعض اآلليات غَت اؼبباشرة لتفعيل ضمانة إهناء 

 :احملاكمة خالؿ مدة معقولة كمنها
اػبركج على قواعد اختصاص احملاكم اعبنائية ُب حاالت معينة لتحقيق سرعة اإلجراءات اعبنائية، حيث  -1

 :كضعت التشريعات بعض االستثناءات على األحكاـ اؼبتعلقة باختصاص احملاكم اعبنائية، كنذكر منها
 من قانوف اإلجراءات اعبنائية من جواز  أف تقضي احملكمة 309ما نص عليو اؼبشرع اؼبصرم ُب اؼبادة  -أ 

اعبنائية بإحالة الدعول اؼبدنية اؼبرفوعة أمامها إٔب احملكمة اؼبدنية اؼبختصة إذا رأت احتماؿ أف يًتتب على الفصل 
، كىو ما ٓب يأخذ بو اؼبشرع اعبزائرم ُب قانوف اإلجراءات 3ُب الدعويُت معا تأخَت الفصل ُب الدعول اعبنائية

اعبزائية، حيث أنو أكد على مبدأ جواز إمكانية مباشرة الدعويُت اؼبدنية كاعبزائية معا دكف استثناءات كذلك ُب 
 . منو03اؼبادة 

 امتداد االختصاص ُب حاالت االرتباط بُت اعبرائم، حيث أنو إذا تعددت اعبرائم ككاف ىناؾ ارتباط فيما  -ب 
 من قانوف 332بينها فإهنا رباؿ إٔب احملكمة اؼبختصة بإحداىا، كىذا ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 

إذا رفعت أماـ احملكمة عدة قضايا عن كقائع مرتبطة جاز ؽبا أف تأمر بضمها سواء من تلقاء "اإلجراءات اعبزائية 

                                                           
.156عمر سآب، مرجع سابق، ص - 1
.158نفس اؼبرجع، ص - 2
.234شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص - 3



 القضائي دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق:................. الفصل األول

 

194 
 

، كىو ما أخذ بو اؼبشرع اؼبصرم أيضا ُب اؼبادة "نفسها أك بناء على طلب النيابة العامة أك طلب أحد األطراؼ
 .1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية214/4

اؼبسائل "قاعدة اختصاص احملكمة اعبنائية بالفصل ُب اؼبسائل األكلية، حيث تعرؼ ىذه األخَتة بأهنا  -ج 
 .2"العارضة اليت زبتص احملكمة اعبنائية بالفصل فيها حىت تستطيع الفصل ُب الدعول اعبنائية

، إال أف اؼبشرع اعبزائرم قد كسع من 221كإذا كاف اؼبشرع اؼبصرم قد نص صراحة على ىذه القاعدة ُب اؼبادة 
اختصاص احملكمة اعبنائية بالفصل ُب اؼبسائل األكلية،  كأف ليس ؽبا اغبق ُب أف تقرر عدـ اختصاصها كذلك ُب 

 .251اؼبادة 
فال شك أف القواعد اليت تنظم حاالت البطالف تتصل بسرعة : التضييق من نطاؽ حاالت البطالف -2

 من قانوف 159 من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاؼبادة 231اإلجراءات اعبنائية خاصة كأف اؼبشرع اؼبصرم ُب اؼبادة 
اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم ٓب تقررا بطالف اإلجراءات بصفة تلقائية دبجرد أم سبب من أسباب البطالف، كإمبا 
ميزا بُت القواعد اإلجرائية اعبوىرية كىذه يًتتب على عدـ مراعاهتا بطالف اإلجراء، كبُت القواعد غَت اعبوىرية أك 

 .3اإلرشادية، كىذه ال يًتتب على ـبالفتها بطالف
كلكن اؼبشرع ُب كل من مصر كاعبزائر ٓب وبدد مدلوؿ اإلجراء اعبوىرم كٓب يضع معيارا لتمييزه عن اإلجراء 
غَت اعبوىرم، كترؾ ىذه اؼبهمة للقضاء كالفقو، كيذىب ىذا األخَت إٔب أف ما عرب عنو باإلجراء اعبوىرم ينصرؼ 

مدلولو إٔب الضماف اعبوىرم، كىو الضماف الذم وبمي اغبرية الشخصية كسائر حقوؽ اإلنساف ُب اػبصومة 
اعبزائية كفقا للشرعية اإلجرائية، أما اإلجراء غَت اعبوىرم فينصرؼ مدلولو إٔب الضماف غَت اعبوىرم الذم وبمي 

 .4تنظيم الدليل دكف قبولو، كينطوم على إرشادات للجهة القائمة على إدارة الدليل
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية فإف 802أما ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي، فإنو حسب اؼبادة 

 .5البطالف ال يتم إال إذا انطول اإلجراء اؼبدعى ببطالنو على مساس دبصلحة اػبصـو

                                                           
.140عمر سآب، مرجع سابق، ص - 1
.447فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص - 2
.242شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص - 3
.373أضبد فتحي سركر، الشرعية الدستورية كحقوؽ اإلنساف ُب اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 4
.148عمر سآب، مرجع سابق، ص - 5
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كُب الربتغاؿ فقد قيد قانوف اإلجراءات اعبنائية كثَتا من نطاؽ البطالف كأخضعو ؼببدأ الشرعية، دبعٌت عدـ 
جواز الدفع بالبطالف إال ُب اغباالت اليت نص عليها اؼبشرع، بل إف ىذا األخَت قد حصر البطالف ُب نطاؽ ضيق 

 .1 منو118/1اؼبادة 
رغبة ُب القضاء على ربايل بعض اؼبتهمُت للتغيب عن حضور جلسات : معاعبة ؿباكالت غياب اؼبتهم -3

احملاكمة مع ما يًتتب على ذلك من تأخَت الفصل ُب الدعول، عبأت التشريعات اؼبختلفة إٔب النص على بعض 
القواعد اليت هتدؼ إٔب تالُب ذلك، كلعل من أىم ىذه القواعد نظرية األحكاـ اغبضورية االعتبارية، كمؤدل ىذه 
النظرية أف اغبكم الغيايب ُب حقيقتو يعتربه اؼبشرع حضوريا على سبيل اجملاز، كيًتتب على ذلك بطبيعة اغباؿ عدـ 

جواز اؼبعارضة فيو، كالعلة األساسية من كراء تطبيق ىذه النظرية أف تغيب اؼبتهم قد انطول على نية اؼبماطلة 
، كىو ما أخذ بو اؼبشرع 2كعرقلة عمل القضاء، كقد أراد الشارع حبرمانو من اؼبعارضة أف يرد عليو قصده السيء

يتعُت على اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف باغبضور  شخصيا أف وبضر ما ٓب " حيث نص على أنو 345اعبزائرم ُب اؼبادة 
يقدـ للمحكمة اؼبستدعى أمامها عذرا تعتربه مقبوال، كإال اعتربت ؿباكمة اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف باغبضور 

 ".شخصيا كاؼبتخلف عن اغبضور بغَت إبداء عذر مقبوؿ ؿباكمة حضورية
، حيث تستطيع 1995 فرباير 08كمن األمثلة على ذلك أيضا ما نص عليو اؼبشرع الفرنسي ُب قانوف 

النيابة العامة أف تأمر البوليس بالبحث عن اؼبتهم الذم ٓب يصلو اإلعالف بالتكليف باغبضور، كيبكن البحث عن 
عنوانو لدل اعبهات العامة اؼبختلفة كدكف أف تدفع ىذه األخَتة بسر اؼبهنة كذلك كلو بدال من ؿباكمة اؼبتهم 

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي تسمح للمحكمة إف كانت العقوبة اليت يبكن 410/1غيابيا، بل إف اؼبادة 
تطبيقها على اؼبتهم ىي عقوبة اغببس ؼبدة ال تقل عن سنتُت أف ذبربه على اغبضور كذلك عن طريق إصدار أمر 
القبض عليو كإحضاره كدبجرد القبض عليو يتم حبسو مدة ال تزيد على ثالثة أياـ حيث يتم إحالتو بعد ذلك إٔب 

 .3احملكمة اليت تقـو دبحاكمتو فورا أك تصغو ُب اغببس ربت الرقابة القضائية إٔب حُت ؿباكمتو
كقد خطا قانوف اإلجراءات الربتغإب خطوة كبَتة ُب ىذا الصدد، فقد استبعد تقريبا احملاكمة ُب غياب 

اؼبتهم، كلكنو ُب نفس الوقت أعطى للمحكمة سلطات كاسعة لضماف استمرارية احملاكمة، فلضماف حضور اؼبتهم 
جلسات احملاكمة بعد إعالنو فقد قرر اؼبشرع أنو ُب حالة عدـ حضوره يتم اإلعالف أنو زبلف عن اغبضور أماـ 

احملكمة، كيًتتب على ىذا اإلعالف إلغاء التصرفات القانونية ذات الطبيعة اؼبالية كاليت قاـ هبا اؼبتهم بعد ىذا 
                                                           

.149عمر سآب، مرجع سابق، ص - 1
.885ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.142عمر سآب، مرجع سابق، ص - 3
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اإلعالف، كهبوز للمحكمة منعو من اغبصوؿ على أية شهادات أك مستندات أك تسجيالت من اعبهات اغبكومية 
 .1اؼبختلفة، بل كيبكن أف تأمر باغبجز على أموالو

كقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم بإجراء التخلف عن اغبضور لكن ُب مواد اعبنايات فقط، كحبذا لو مد اؼبشرع 
كينص ىذا األمر على أنو يتعُت  "... 317/2ىذا اإلجراء جملاؿ اعبنح، كيًتتب على ىذا اإلعالف حسب اؼبادة 

على اؼبتهم أف يقدـ نفسو ُب مهلة عشرة أياـ اعتبارا من تاريخ التعليق اؼبشار إليو ُب الفقرة السابقة كإال اعترب 
خارجا عن القانوف، كيوقف عن مباشرة حقوقو اؼبدنية كتوضع أموالو ربت اغبراسة مدة التحقيق ُب إجراءات 

الغياب، كوبظر عليو رفع أية دعول أماـ القضاء أثناء تلك اؼبدة، كأنو سيحاكم رغم غيابو كأنو يتعُت على كل 
فإذا رفض اؼبتهم تقدٙب نفسو حوكم غيابيا، كتأيد كضع أموالو ... شخص أف يدؿ على اؼبكاف الذم يوجد فيو 

ربت اغبراسة، كيوجو النائب العاـ نسخة من ىذا األمر ؼبدير مصلحة األمالؾ دبوطن اؼبتهم اؼبتخلف عن 
 ". اغبضور، كبعد مهلة عشرة أياـ تتخذ إجراءات ؿباكمة اؼبتهم اؼبتخلف عن اغبضور

 

 

                                                           
.143عمر سآب، مرجع سابق، ص - 1
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 الفصل الثاني

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي

     تعد ىذه آخر مرحلة من مراحل اإلجراءات اعبزائية حيث تضم كل من مرحليت  الطعن باألحكاـ كتنفيذ 
 .األحكاـ اعبنائية

كتكتسي ىذه اؼبرحلة أنبية بالغة بالنسبة غبقوؽ اإلنساف، حيث سبكن اغبلقة األكٔب كىي مرحلة الطعن 
باألحكاـ أطراؼ اػبصومة اعبنائية من مراجعة األحكاـ فبا يزيل الشك كاػبوؼ لديهم، كيدعم ثقتهم بعدالة 

القضاء كذبعلهم أكثر استعدادا لتقبل ىذه األحكاـ كاحًتامها، كما سبكن اغبلقة الثانية كىي مرحلة تنفيذ األحكاـ 
اعبنائية من اقتضاء اجملٍت عليو غبقو الذم أضر بو اؼبتهم فبا يشعره بالعدالة  كيبعده عن شركر االنتقاـ الفردم ىذا 

 .من جهة، كمن جهة أخرل وبمي اؼبتهم من خالؿ ما أقره لو من ضمانات أثناء تنفيذ األحكاـ اعبنائية

كلقد خولت التشريعات اإلجرائية النيابة العامة دكرا ىاما ُب ىذه اؼبرحلة، كذلك من خالؿ الصالحيات 
 :اليت أقرهتا ؽبا تعزيزا كضباية غبقوؽ اإلنساف نتناكؽبا من خالؿ اؼبباحث التالية

 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة الطعن باألحكام: المبحث األول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية: المبحث الثاني
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 المبحث األول

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة الطعن باألحكام

على الرغم من أننا قد سلمنا ُب اؼببحث السابق بأف النيابة العامة تلعب دكرا ىاما ُب مراقبة ضمانات 
احملاكمة العادلة، إال أف القاضي قد ال يوفق ُب الوصوؿ إٔب تلك اغبقيقة ُب أغلب األحياف بسبب ما قد يقع فيو 

من خطأ ردبا ينجم عن استخالص قناعتو من كقائع غَت متماسكة، أك فهمو لنص قانو٘ب خبالؼ ما قصده 
اؼبشرع، عالكة على ما قد يفوتو كىو بصدد البحث عن تلك اغبقيقة مراعاة بعض اإلجراءات اعبوىرية ُب 

 .احملاكمة

كحرصا من اؼبشرع على حسن تطبيق القانوف، كضمانا غبقوؽ األفراد كحرياهتم األساسية  كربقيقا ؼببدأ 
العدالة، شرعت طرؽ الطعن ُب األحكاـ إلعطاء اػبصـو كخاصة الذم شعر بالظلم فرصة أخرل، لتنظر دعواه 

أماـ ؿبكمة أخرل غَت اليت أصدرت اغبكم، لرفع الظلم إف كجد كتصحيح اغبكم الذم شابو اػبطأ كالقصور 
كإزالة الشكوؾ ُب األحكاـ القضائية، كؼبنح اؼبتخاصمُت حق التقاضي مرة أخرل، حىت يطمئن كل إنساف على 

 .حقو

كسنحاكؿ ُب ىذا اؼببحث إبراز دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف عند الطعن ُب األحكاـ من 
 :خالؿ ما يلي

 التعريف بطرؽ الطعن وأىميتها: المطلب األول
 حماية النيابة العامة لحقوؽ اإلنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن: المطلب الثاني
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 التعريف بطرؽ الطعن وأىميتها: المطلب األول

يبكن تعريف طرؽ الطعن بأهنا كسائل يقررىا القانوف للخصـو للتظلم من اغبكم أماـ ذات احملكمة اليت 
 .1أصدرتو، أك أماـ ؿبكمة أعلى منها بقصد إبطالو أك إلغائو أك تعديلو ؼبصلحتهم

 .2كىناؾ من يعرؼ الطعن ُب اغبكم بأنو النعي عليو بعيب يشوبو ابتغاء إلغائو أك تعديل ما قضى بو

كترتبط نظرية الطعن ُب األحكاـ بطبيعة التنظيم القضائي نفسو، كانبنائو على درجتُت، فمبدأ التقاضي على 
أماـ ؿبكمة الدرجة األكٔب، ٍب أماـ ؿبكمة الدرجة - نظريا على األقل-درجتُت يقضي ضركرة طرح الدعول اعبنائية

الثانية، ٍب تقـو باإلضافة إٔب ذلك ؿبكمة مهمتها توحيد تطبيق القانوف كتصحيح األحكاـ فبا يعتربىا من مثالب 
كأخطاء قانونية تتعلق بصحة تطبيق القانوف أك تػفسَته أك تأكيلو، كتسمى ىذه احملكمة دبحكمة التمييز أك ؿبكمة 

 .3النقض

كالعلة ُب كافة فركض الطعن ُب األحكاـ كاحدة، أال كىي احتماؿ كقوع القاضي بوصفو إنسانا ُب اػبطأ، 
كعدـ معصوميتو ُب تطبيقو اػباطئ أك القاصر أك اؼبعيب ألحكاـ القانوف فتقـو كل جهة طعن أمامها ُب اغبكم 

كقد . الصادر من جهة أخرل أدٗب منها درجة بتصحيح أك تعديل ىذا التطبيق اػباطئ أك القاصر أك اؼبعيب
يستدعي ذلك نظر موضوع الدعول ذاهتا من جديد، كقد يظل قاصرا على تصحيح ما قد يكوف ىنالك من 

 .4أخطاء قانونية فحسب

كال شك أف تقرير الطعن ُب األحكاـ أك مراجعتها ذك فائدة عظيمة ألطراؼ اػبصومة اعبنائية كللمجتمع 
على حد سواء، فمراجعة اغبكم أك الطعن فيو تزيل من األفراد ماؽبم من شكوؾ كـباكؼ، كتدعم ثقتهم بعدالة 

القضاء كذبعلهم أكثر استعدادا لتقبل ىذه األحكاـ كاحًتامها، أما بالنسبة للمجتمع فال شك أف إقرار العدؿ ىو 
غاية ىذا اجملتمع كمؤدل ذلك أف تصَت األحكاـ القضائية عنوانا للحقيقة، كىي تكوف كذلك كاقعا ال افًتاضا 

                                                           
.165، ص 1933حسن جوخدار، شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية األرد٘ب، الطبعة األكٔب، مطبعة الصفدم، عماف، - 1
.987ؿبمد قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.574، ص 1996سليماف عبد اؼبنعم كجالؿ ثركت، أصوؿ احملاكمات اعبزائية، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات، الطبعة األكٔب، بَتكت، - 3
.575نفس اؼبرجع، ص - 4
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حيث يتم اختبارىا من خالؿ كسائل للمراجعة كالطعن تلغي اغبكم برمتو كزبلق بدال منو حكما جديدا، أك تبقى 
 .1ىذا اغبكم ُب بعض منو أك تطهرىم ما شابو من عيوب

 كتربز أنبية ىذا اغبق كحاجة اؼبتهم إليو بشكل أكثر كضوحا خصوصا ُب اغبكم الغيايب الذم تصدره 
احملكمة ُب غيبة اؼبتهم لسبب ما حاؿ دكف حضوره  للمحاكمة، ففي ىذه اغبالة قد تصدر احملكمة حكمها دكف 
ظباع دفاع اؼبتهم عما نسب إليو من اهتاـ سيما عند عدـ توكيل اؼبتهم ؼبن يتؤب الدفاع عنو أك كاف ما اهتم بو ال 
يوجب على احملكمة ندب ؿبامي للدفاع عنو، فإذا ٓب تتح لو الفرصة ُب الطعن هبذا اغبكم الذم أفقده حقا مهما 

من حقوقو، عند ذلك يصعب ربقيق العدالة اليت يأملها اعبميع دبا فيهم اؼبتهم خصوصا إذا ما علمنا أف الدفاع قد 
 .2يؤدم إٔب تغيَت كجو ذلك اغبكم

كمن أىم الضمانات اليت يوفرىا اغبق ُب الطعن ألطراؼ اػبصومة اعبزائية منح احملكـو عليو فرصة أخرل 
عبرح اغبكم، كإثبات ما غبقو من ضَت كذلك قبل كضع حد للخصومة اعبزائية، كإسباغ قوة الشيء اؼبقضي بو 

 .3على اغبكم اعبزائي ليصبح عنواف اغبقيقة كال هبوز اؼبساس بو

كأف اغبق ُب الطعن يبكن قضاة ؿباكم الدرجة الثانية من إعادة النظر كمراقبة اغبكم الصادر، كوهنم قضاة 
 .4أعلى كأقدـ من القاضي الذم أصدر ذلك اغبكم

كما أنو يؤدم باػبصـو من جهة إٔب تعميق الثقة ُب عدؿ القضاة كقوة أحكامهم، كيوصل اجملتمع إٔب 
االستقرار القانو٘ب اؼبنشود، كمن جهة أخرل يدفع القضاة إٔب اغبس باؼبسؤكلية ُب االجتهاد كتقصي اغبقيقة 

 .5باعتبار أف طرؽ الطعن ُب غالبيتها تدفع بأحكامهم إٔب ؿبكمة أعلى إلعادة النظر فيها

كيؤدم إٔب توحيد االجتهاد القضائي لوجود تسلسل ىرمي ُب جهاز القضاء تقف على رأسو ؿبكمة 
التمييز اليت تراقب كيفية تطبيق القانوف كحسن تأكيلو كتفسَته، كيساىم ُب تقرير الرقابة القضائية اؼبتبادلة على 

القرارات كاألكامر كاألحكاـ كصوال إٔب أنقى صورة ؽبا، بعيدة عن اػبطأ القانو٘ب أك اؼبادم الذم كثَتا ما وبدث ُب 

                                                           
.575نفس الرجع، ص - 1
.180حسن بشتيت خوين، مرجع سابق، ص - 2
.123، الطبعة األكٔب، ص 1969ؿبمود ؿبمود مصطفى،تطور قانوف اإلجراءات اعبنائية ُب مصر كغَتىا من الدكؿ العربية، القاىرة، - 3
.165حسن جوخدار، مرجع سابق، ص - 4
.216، ص 2003ؿبمد الطراكنة، ضمانات حقوؽ اإلنساف ُب الدعول اعبزائية، الطبعة األكٔب، دار كائل، - 5
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العمل، فالقاضي معرض للخطأ القانو٘ب أك اؼبادم الذم كثَتا ما وبدث ُب العمل، فالقاضي معرض للخطأ 
 .1كالسهو، كقد يصدر حكمو أك قراره بناء على أدلة مضللة

كألنبية الطعن ُب األحكاـ باعتباره ضمانة غبقوؽ اإلنساف فإننا قبد أف صبيع قوانُت اإلجراءات العاؼبية قد 
أخذت بو باإلضافة إٔب ؾبموعة من مواثيق حقوؽ اإلنساف كاؼبعاىدات العاؼبية، كذلك لنفس األسباب اليت 

أخذت هبا التشريعات اإلجرائية، من حيث أف القضاة بشر كىبطئوف عند إصدار أحكامهم، كمن أجل إتاحة 
الفرصة للمحكـو عليو بنظر قضية نظرا عادال كعلنيا  كعلى قدـ اؼبساكاة مع اآلخرين، إذا ما شعر أف ظلما ما قد 

 من 14/5غبق بو كىذا ما كفلو اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ُب مادتيو الثامنة كالعاشرة كما نصت عليو اؼبادة 
لكل ؿبكـو بإحدل اعبرائم اغبق ُب إعادة النظر : "... االتفاقية الدكلية للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية اليت جاء فيها

 .2"باغبكم كالعقوبة بواسطة ؿبكمة أعلى دبوجب القانوف

كما كرد النص على حق احملكـو عليو بالطعن باألحكاـ اعبزائية الصادرة حبقو ُب العديد من االتفاقيات 
 .3كاؼبواثيق اإلقليمية

 إٔب 407أما بالنسبة للتشريع اعبزائرم فنجده قد نص على طرؽ الطعن ُب األحكاـ اعبزائية ُب اؼبواد من 
، كقد كزعها اؼبشرع إٔب طرؽ عادية كىي اؼبعارضة كاالستئناؼ، كطرؽ غَت عادية كىي النقص كالتماس 531

إعادة النظر كالطعن لصاّب القانوف، فاألحكاـ الصادرة عن القاضي الفرد تقبل الطعن هبا لدل اجمللس القضائي ما 
عدا األحكاـ الصادرة ُب اؼبخالفات إذا قضت بغرامة، كاألحكاـ الصادرة عن ؿبكمة اعبنايات تقبل الطعن 

 .بالنقض سواء فصلت ُب جناية أك ُب جنحة متالزمة معها

كطرؽ الطعن جائزة لكل طرؼ ُب الدعول، ُب حُت أف اللجوء إٔب طرؽ الطعن غَت العادية غَت جائز إال 
للخصم الذم وبدده  القانوف، كما هبوز للخصم سلوؾ طرؽ الطعن العادية بصفة مطلقة كدكف تقييد حق الطعن 

                                                           
.216نفس اؼبرجع، ص - 1
.212ؿبمد الطراكنة، مرجع سابق، ص - 2
 06 من اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب كاؼبادة 07 من اإلتفاقية األركبية غبقوؽ اإلنساف كاؼبادة 07، 06، 05أنظر ُب ذلك اؼبواد - 3

.من اإلتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف
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بأحواؿ معينة، حبيث وبق لو اللجوء إليها مهما كاف كجو تظلمو ك باالستناد إٔب أم سبب من األسباب القانونية 
 .1أك اؼبوضوعية، ُب حُت أف طرؽ الطعن الغَت العادية ال هبيزىا القانوف إال للسباب احملددة على سبيل اغبصر

 : نلخصها فيما يلي2كيًتتب على إعماؿ طرؽ الطعن صبلة من اآلثار

عدـ جواز تنفيذ اغبكم الصادر قبل استنفاذ طرؽ الطعن إال ما كاف منها ُب مصلحة اؼبدعى عليو أك  -1
اجملتمع أك اؼبدعي الشخصي، كالعلة ُب ذلك اػبشية من أف يكوف ُب تعجيل  تنفيذه إجحاؼ دبن نفذ فيو، فمن 

 .العدؿ كقف تنفيذه حىت صَتكرتو باتا أم مربما
 .ال هبوز أف يضار الطاعن من جراء طعنو -2
كال تنعكس آثار طرؽ الطعن سلبية كانت أك إهبابية إال على اػبصـو ُب الطعن أم الطاعن كاؼبطعوف  -3

ضده، فإذا تعدد احملكـو عليهم كطعن أحدىم ُب اغبكم فإف أثره ال ينسحب على اآلخرين، إال إذا اتصلت 
 .األسباب اليت بٍت عليها النقض بغَته من احملكـو عليهم معو ُب الدعول

 :شروط ممارسة النيابة العامة لطرؽ الطعن -
 :كيشًتط ؼبمارسة النيابة العامة طرؽ الطعن توافر شرطُت كنبا

هبوز عبميع أعضاء النيابة العامة، على اختالؼ درجاهتم استعماؿ الطعن ُب األحكاـ، : شرط الصفة -1
سواء أكاف استئناؼ أك طعن بالنقض ُب األحكاـ النهائية ُب األحواؿ اؼببينة ُب القانوف، إال أف القانوف قصر حق 

 إجراءات جزائية 194 ك 193الطعن بالنقض ُب األكامر الصادرة من غرفة االهتاـ على النائب العاـ اؼبادتاف 
 .3جزائرم، كهبوز أف يعهد ألحد ككالء النائب العاـ دبباشرة ىذا الطعن بناء على توكيل خاص

، كذلك : شرط المصلحة -2 ىبتلف مضموف شرط اؼبصلحة بالنسبة للنيابة العامة عن باقي اػبصـو
باعتبار أهنا ليست ؽبا مصلحة خاصة، كإمبا تستهدؼ ُب صبيع تصرفاهتا العامة التطبيق السليم للقانوف، كنظرا ؼبا 

تتمتع بو النيابة العامة من كضع خاص فإف شرط اؼبصلحة يعترب متوافرا مىت كاف الطعن من شأنو أف وبقق اؼبصلحة 
 كيستهدؼ التطبيق السليم للقانوف، فالنيابة العامة ليست مهمتها ؾبرد طلب العقاب، بل ىي 4العامة اليت سبثلها

                                                           
.213ؿبمد الطراكنة، مرجع سابق، ص - 1
.215ؿبمد الطراكنة، مرجع سابق، ص - 2
.578ؿبمد عبد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص- 3
.877أضبد فتحي سركر، أصوؿ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص- 4
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األمينة على مصاّب اجملتمع، كلذلك يقبل من النيابة العامة الطعن إذا كاف فيو مصلحة لالهتاـ كاقتضاء حق الدكلة 
 .1ُب العقاب، أك كاف الطعن وبقق مصلحة اؼبتهم سواء بسواء

ككل ذلك بشرط أف يكوف ىناؾ نتيجة عملية من كراء طعن النيابة العامة، فال تكفي لذلك ؾبرد اجملادلة 
النظرية البحتة، فال هبوز للنيابة العامة الطعن ُب اغبكم كلو كاف لتصويب اإلجراءات كصحة تطبيق القانوف، فقد 

 .2قضت ؿبكمة النقض بأف اؼبشرع ٓب هبز الطعن ُب األحكاـ ؼبصلحة القانوف فقط دكف اػبصـو

 حماية النيابة العامة لحقوؽ اإلنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن: المطلب الثاني

باعتبار أف النيابة العامة خصم عادؿ كزبتص دبركز قانو٘ب خاص، إذ سبثل اؼبصاّب العامة، كتسعى إٔب ربقيق 
موجبات القانوف، قبد أف التشريعات اعبزائية قد خولتها سلطة الطعن باألحكاـ، كتبدك ىذه السلطة من خالؿ ما 

 :يلي
 حماية النيابة العامة لحقوؽ اإلنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن العادية: الفرع األول

للنيابة العامة سلطة الطعن ُب األحكاـ اعبزائية من أجل ضباية حقوؽ اإلنساف كاجملتمع الذم سبثلو، كلو 
كاف الطعن ؼبصلحة اؼبتهم، كال وبوؿ دكف ذلك ازباذ النيابة العامة مسلكا معينا خالؿ اإلجراءات السابقة على 
الطعن ألف دكرىا ُب اػبصومة اعبنائية ال يتعدل ؾبرد الوقوؼ جبانب القانوف كالدعوة إٔب حسن تطبيقو دكف ربيز 

 .3أك ربكم
 كىي اؼبعارضة كاالستئناؼ، 438 إٔب 407كقد نظم اؼبشرع اعبزائرم طرؽ الطعن العادية ُب اؼبواد من 

، إذ أنو ال يتصور صدكر حكم غيايب بالنسبة ؽبا، 4كمن البديهي أنو ال هبوز للنيابة العامة اؼبعارضة ُب األحكاـ
، لذلك فإف للنيابة العامة دكر ُب اؼبعارضة اليت 5ألف حضورىا ُب اعبلسة شرط ضركرم ؼبصلحة تشكيل احملكمة

 :هبريها اؼبتهم كما سنرل فيما يلي
 المعارضة: أوال

تعرؼ اؼبعارضة بأهنا طريق طعن عادم يعرض الدعول على القاضي الذم أصدر اغبكم ُب غيبة اؼبتهم، 
كال هبوز ىذا الطعن إال ُب اعبنح كاؼبخالفات دكف اعبنايات، فإف األحكاـ الغيابية الصادرة فيها ال تقبل الطعن 

                                                           
.962نفس اؼبرجع، ص - 1
.963أضبد فتحي سركر، أصوؿ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.577ؿبمد عبد الغريب، مرجع سابق، ص - 3
.371علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 4
.371نفس اؼبرجع، ص - 5
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باؼبعارضة ألف ىذه األحكاـ تسقط بقوة القانوف دبجرد حضور احملكـو عليهم أك القبض عليهم كتعاد بعد ذلك 
 . 1دكف حاجة إٔب الطعن باؼبعارضة

 :2كتكمن أنبية الطعن باؼبعارضة للمتهم ُب اؼببادئ التالية
أنو ال هبوز إدانة شخص دكف ظباع دفاعو فخَت للعدالة أف تتأذم من تأخَت الفصل ُب النزاع من أف  -1

 .تتأذم بإدانة برئ دكف إعطائو الفرصة لكي يبدم أكجو دفاعو القانونية كالواقعية فيما أسند إليو
كبياف ذلك أف اغبكم : أنو ال هبوز إدانة شخص دبوجب حكم يبكن أف يوصف بأنو حكم ضعيف -2

الغيايب ىو حكم صدر ُب غيبة احملكـو عليو، كٓب تتح لو فرصة تفنيد ما أسند إليو، فهذا اغبكم يصدر إذف دكف 
أف يسمع القضاء دفاع أحد أطراؼ الدعول، كحكم ىذا شأنو، يبكن أف يوصف بأنو حكم ضعيف حقا، 

 .كاغبكم الضعيف ال يبكن أف تشاد بو صركح العدالة
فاغبكم الغيايب، كحكم صادر : أنو ال هبوز إدانة شخص دبوجب حكم يبكن أف يكوف غَت صحيح -3

ُب غيبة احملكـو عليو، كيوصف بأنو حكم ضعيف، ىو من األحكاـ اليت وبتمل أف تكوف غَت صحيحة، كسبب 
ذلك أنو حكم صدر دكف أف يكوف مستندا إٔب علم كاؼ بعناصر الدعول  كال شك أف عدـ اإلحاطة بعناصر 

 .الدعول هبعل اغبكم الصادر ُب غيبتها حكما مهيضا على ما يلي
كبياف ذلك أف اغبكم : أنو ال هبوز أف يداف شخص بناء على حكم ليست ؽبو قوة إهناء الدعول -4

الغيايب كحكم يصدر دكف ظباع دفاع احملكـو عليو كيتسم لذلك بالضعف كباحتماؿ عدـ الصحة، ىو حكم رأل 
الشارع أنو ال هبوز أف وبظى بالقوة التنفيذية أك قوة إهناء الدعول، كلذلك استلـز القانوف اؼبعارضة فيو لكي يتم 
إعادة عرض النزاع برمتو، من جديد على احملكمة، فتستمع احملكمة بناء على ذلك إٔب احملكـو عليو الذم كاف 

غائبا، كمن ىذا االستماع يبكن للمحكمة أف تكوف عقيدهتا بناء على توصلها إٔب األمور اليت كانت تنقصها كمن 
ٍب يكوف ؽبا أف تؤيد اغبكم اؼبعارض فيو إذا كجدت أنو صادؼ العدالة اليت تتوخاىا أك تعدلو على النحو الذم 

 .وبقق العدالة
كاؼبعارضة كطريق عادم يسلكو من صدر اغبكم ُب غيبتو ليست ؿبل اتفاؽ كيقوؿ الفقو أف غالبية 

التشريعات ذبيز اؼبعارضة ؼبا سبثلو من ضمانة قانونية للمحكـو عليو الذم منعو عذر قهرم من اغبضور أماـ 
 .3احملكمة اليت أصدرت اغبكم الغيايب

                                                           
.895أضبد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
. كيليها6، ص 2001ؿبمد شتا أبو سعد، اؼبعارضة ُب األحكاـ اعبنائية، دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية، - 2
.11نفس اؼبرجع، ص- 3
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كلكن فريقا آخر من الفقهاء يقوؿ أف اؼبعارضة تتخذ ذريعة لتعطيل الفصل ُب الدعول كتأخَت صدكر 
حكم كاجب التنفيذ كمن شأنو إهناء الدعول، إذ قد يتعمد اػبصم التغيب كي يصدر ضده اغبكم غيابيا ٍب 

يعارض فيو فتًتاخى بذلك غبظة الفصل ُب الدعول، كمعٌت ذلك أف اؼبعارضة قد تتخذ كسيلة للمماطلة كعرقلة 
 .1عمل القضاء

كلكن يرد على ذلك بأف اػبصم اؼبتغيب ال يرجع تغيبو بالضركرة إٔب فباطلتو فقد ال وبضر ألف كرقة إعالنو 
- بالدعول ٓب تصل إليو، كقد تصل إليو كلكن تعوقو ظركؼ القوة القاىرة عن اغبضور، كُب ىذه اغباالت يتعُت 

كقد رجح الشارع اؼبصرم - أف يتاح للقضاء ظباع كجهة نظر اػبصم الغائب- عدالة كحرصا على سالمة اغبكم 
ىذه االعتبارات، فاعًتؼ باؼبعارضة، كلكنو حصرىا ُب النطاؽ الذم يغلب أال تكوف فيو كسيلة فباطلة، فقرر ُب 

- ُب األصل- بعض اغباالت أف يعد اغبكم حضوريا اعتباريا على الرغم من تغيب اؼبتهم، كىذا اغبكم ال هبوز 
الطعن فيو باؼبعارضة، كحظر اؼبعارضة ُب بعض األحكاـ الغيابية، ككقع الشارع جزاء على اؼبعارض الذم ال وبضر 

، كىو ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم أيضا ُب اؼبادة 2ُب اعبلسة احملددة لنظر معارضتو، فقد اعترب معارضتو كأف ٓب يكن
كإال اعتربت ؿباكمة اؼبتهم اؼببلغ بالتكليف : "...  من قانوف اإلجراءات اعبزائية حيث نص على ما يلي345

 ".باغبضور شخصيا كاؼبتخلف عن اغبضور بغَت إبداء عذر مقبوؿ ؿباكمة حضورية
كإذا كاف اؼبشرع قد أعطى للمحكـو عليو غيابيا أف يعًتض على اغبكم الغيايب، لتدارؾ ما فاتو من حقوؽ 
الدفاع، كلكنو ُب الوقت نفسو كعمال دببدأ التوازف كلكي ال تبقى حقوؽ اآلخرين كاجملٍت عليهم معلقة، فقد حدد 

اؼبشرع مددا معينة بعد تبليغ احملكـو عليو أف يعًتض خالؽبا كإال أصبح اغبكم دبنزلة اغبكم الوجاىي، كقد حدد 
 للمحكـو عليو مدة ثالثوف يوما ُب اؼبخالفات كثالثة أشهر ُب اعبنح كستة أشهر 243اؼبشرع العراقي ُب اؼبادة 

 .3ُب اعبنايات لكي يعًتض على اغبكم الغيايب الذم بلغ بو
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 411أما اؼبشرع اعبزائرم فقد حدد مدة كاحدة لكل اعبرائم كذلك ُب اؼبادة 

يبلغ اغبكم الصادر غيابيا إٔب الطرؼ اؼبتخلف عن اغبضور كينوه ُب التبليغ على أف : "حيث نص على أنو
اؼبعارضة جائزة القبوؿ ُب مهلة عشرة أياـ اعتبارا من تاريخ تبليغ اغبكم إذا كاف التبليغ لشخص اؼبتهم، كسبدد ىذه 

 ".اؼبهلة إٔب شهرين إذا كاف الطرؼ اؼبتخلف يقيم خارج الًتاب الوطٍت

                                                           
.1011ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
.1011ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.184عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 3
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فإف اؼبشرع ٓب هبز اعتبارىا دبنزلة اغبكم الوجاىي - كلقسوة عقوبة اإلعداـ كالسجن اؼبؤبد كاؼبؤقت–غَت انو 
فمىت قبض على احملكـو عليو باإلعداـ أك بالسجن اؼبؤبد أك . كإف انتهت اؼبدة اؼبسموح هبا ُب تقدٙب اإلعًتاض

اؼبؤقت أك سلم نفسو إٔب احملكمة أك إٔب أم مركز للشرطة فتجرم ؿباكمتو ؾبددا كللمحكمة أف تصدر عليو أم 
 من قانوف اإلجراءات 245حكم هبيزه القانوف كيكوف قراراىا قابال للطعن فيو بالطرؽ القانونية األخرل اؼبادة 

 294، كال يوجد ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم نص فباثل بل إف اؼبشرع  ُب نص اؼبادة 1اعبنائية العراقي
 .اعترب زبلف اؼبتهم عن اغبضور حجة عبعل األحكاـ اؼبنطوؽ هبا ُب غيبتو حضورية كذلك أماـ ؿبكمة اعبنايات

كللنيابة العامة دكر ُب اؼبعارضة اليت هبريها اؼبتهم، فهي اليت تبلغ اغبكم الصادر غيابيا إٔب الطرؼ اؼبتخلف 
عن اغبضور، كما أف إجراء اؼبعارضة كتسجيلها من طرؼ احملكـو عليو أك ؿباميو، لن تتم إال أماـ النيابة العامة 

 410حيث أكجب اؼبشرع بأف تبلغ إليها اؼبعارضة حىت تتمكن من إشعار اؼبدعي اؼبد٘ب هبا طبقا ألحكاـ اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كما تعترب النيابة العامة كذلك ىي اعبهة اؼبختصة جبدكلة اؼبعارضة كربديد 

 .2جلسة النظر فيها من طرؼ احملكمة
–كمن بُت الضمانات اليت تتقيد هبا النيابة العامة ُب اؼبعارضة اليت هبريها اؼبتهم أيضا امتناع النيابة العامة 

بتنفيذ اغبكم اؼبعارض فيو، ذلك ألنو يعترب حكما غَت هنائي - باعتبارىا اعبهة القائمة على تنفيذ األحكاـ اعبنائية
 409كالقاعدة أف األحكاـ اعبنائية ال هبوز تنفيذىا إال إذا صارت هنائية مآب يتضمن القانوف نصا ـبالفا اؼبادة 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، ككقف تنفيذ اغبكم اؼبعارض فيو يعترب نتيجة الزمة لقابليتو للمعارضة كلذا 
فإنو يكوف غَت قابل للتنفيذ خالؿ اؼبيعاد اؼبقرر قانونا للمعارضة فيو، كال ُب أثناء الدعول إذا عورض فيو كيبتد ىذا 

 .3األثر إٔب اغبكم ُب الدعول اعبنائية كما قضى بو ُب الدعول اؼبدينة كذلك
كيربر ىذا اغبكم بأف األحكاـ الغيابية تعترب أضعف األحكاـ داللة على صحة ما قضت بو، كلذا فإف 

 .4العدالة توجب الًتيث ُب تنفيذىا ريثما يبُت كجو اغبق فيها بصَتكرهتا هنائية
 489/1كيرتب القانوف ُب كل من فرنسا كاعبزائر أثرا قانونيا حتميا كىو إلغاء اغبكم الغيايب كسقوطو اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم كاليت ربمل نفس الصياغة لنص الفرنسي 409إجراءات فرنسي كاؼبادة 

                                                           
.184نفس اؼبرجع، ص - 1
.371علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2
.687حاًب بكار، مرجع سابق، ص  - 3
.687رؤكؼ عبيد، مرجع سابق، ص - 4
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يصبح اغبكم الصادر غيابيا كأف ٓب يكن بالنسبة عبميع ما قضى بو إذا قدـ اؼبتهم معارضة : "حيث جاءت كاآلٌب
 .1كىو ما يسمى باألثر اؼبسقط للمعارضة" ُب تنفيذه

بينما يرتب القانوف اؼبصرم على اؼبعارضة أثر اؼبخالفة ؼبا تقدـ ذكره كىو كقف تنفيذ اغبكم الغيايب الصادر 
بالعقوبة، بل إف ىذا اغبكم يوقف تنفيذه دبجرد سرياف ميعاد اؼبعارضة، كاؼبقصود ىنا ميعادىا العادم أم العشرة 
أياـ التالية إلعالف اغبكم، فإذا انقضت اؼبدة دكف معارضة جاز تنفيذ اغبكم الغيايب كلو رفعت اؼبعارضة بعد ىذا 
التاريخ المتداد ميعادىا بسبب عذر قهرم أك إذا كاف إعالف احملكـو عليو قد ًب ُب ؿبل إقامتو كٓب يصل اإلعالف 

 .2إٔب علمو إال بعد العشرة أياـ
كيًتتب على اؼبعارضة إعادة نظر الدعول بالنسبة للمعارض أماـ احملكمة اليت أصدرت اغبكم، كذلك عمال 

 إجراءات جزائية مصرم، كعلة ذلك أف احملكمة اليت 401 إجراءات جزائية جزائرم كاؼبادة 412/5باؼبادة 
أصدرت اغبكم اؼبعارض فيو اعتمدت على ادعاء خصم بغَت أف تسمع دفاع خصمو كبالتإب فهي ٓب تستنفذ 

كاليتها دبحض إصداره، كإذا كانت القاعدة أف اإلجراءات اليت تكوف قد بوشرت صحيحة قبل اغبكم الغيايب تظل 
على حالتها كال تلـز احملكمة بإعادهتا لدل نظر اؼبعارضة، فإف ذلك ال يغمط حق اؼبتهم ُب إبداء دفاعو كالتقدـ 
بالدفوع القانونية كاؼبوضوعية كيتعُت على احملكمة أف ربققها كترد عليها كما لو كانت الدعول تنظر أمامها ألكؿ 

 .3مرة
كمن اغبقوؽ الثابتة أنو ال هبوز اإلضرار باؼبعارض بسبب معارضتو ُب اغبكم الغيايب الصادر ضده اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، كىذه القاعدة تعترب إحدل التطبيقات األساسية ؼببدأ عاـ وبكم 401
كبالبناء على ذلك إذا تظلم اؼبتهم إٔب القضاء . 4الطعوف صبيعا مؤداه أف تظلم اؼبرء ال ينبغي أف ينقلب كباال عليو

تلمسا إلنصافو تعُت عليو إما أف يقبل تظلمو فبا حكم عليو بو كليا أك جزئيا أك يرفضو كلكن ال هبوز لو أف وبكم 
عليو بأكثر فبا اشتمل عليو اغبكم اؼبتظلم منو، كإال أدل ذلك إٔب القوؿ بإمكانية مؤاخذاتو على تظلمو، كىو ما 

 .5تأباه العدالة
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كذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد إٔب أف قاعدة عدـ جواز اإلضرار باؼبعارض بسبب معارضتو ليست ؿبل  
 على سقوط اغبكم الغيايب باؼبعارضة 545، 489/1اعتبار ُب التشريع اإلجرائي الفرنسي حيث أكد ُب مادتو 

فيو كإعادة نظر الدعول أماـ نفس احملكمة اليت أصدرت اغبكم ُب ؿبضر اؼبتهم أك ككيلو بل أنو هبوز اغبكم 
بعقوبة أكثر شدة من تلك اليت اشتمل عليها اغبكم اؼبعارض فيو، كيلقى ىذا االذباه رببيذا قضائيا يعاضده الفقو 
قوال بأنو وبد من االعًتاض كيضمن عدـ اإلقداـ عليو ما ٓب يكن جديا، كىو ما أكده اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 

 .1 كسار عليو409
 االستئناؼ: ثانيا

االستئناؼ طريق طعن ينشر الدعول من جديد أماـ ؿبكمة أعلى درجة من احملكمة اؼبطعوف ُب حكمها 
كالغاية من ذلك مراجعة اغبكم ؿبل الطعن لتعديلو أك نقضو كليا أك جزئيا باإلدانة أك الرباءة، ككاضح أف 

 .2االستئناؼ يكرس قاعدة تبنتها أغلب التشريعات كىي التقاضي على درجتُت
 : كتبدك أنبية االستئناؼ الذم ذبريو النيابة العامة إعماال غبقوؽ اإلنساف من حيث ما يلي

أف القاضي اعبنائي حر ُب تكوين عقيدتو، كال يرد على ىذه اغبرية من قيد سول أف يستخلص اقتناعو فبا  -1
طرح عليو من أدلة ُب اعبلسة، على أف تتسم األدلة اليت يؤسس عليها حكمو باؼبشركعية، كأف يدلل ىذا االقتناع 

تدليال سائغا كال غبار ُب أف تطلب ىذا اليقُت يقي اؼبتهم شر التحكم، ذلك ألف ؿبكمة التمييز ستمارس رقابتها 
 .3على تسبيب األحكاـ، كبالتإب ذبنب اؼبساس بقرينة الرباءة دبحض الشك، كُب ذلك ربقيق للمحاكمة العادلة

أف االستئناؼ يعترب أحد عوامل األمن القانو٘ب بالنظر ؼبا وبققو من تنقية ألحكاـ ؿباكم أكؿ درجة فبا يكوف  -2
فبا يبكن أف يهدر مفًتضاتو أك يوىن ,قد علق هبا من شوائب، كمن شأنو كقاية حق اؼبتهم ُب احملاكمة العادلة 

 .4ضماناتو أك يعيق التمتع هبا، حبرمانو من فرصة تقييم اغبكم الصادر ضده من قضاة أكثر حصانة كحيدة
إف طرؽ الطعن ُب األحكاـ ال تعترب كسائل : "... كُب ىذا الصدد ذىبت احملكمة الدستورية اؼبصرية إٔب أف -3

إجرائية ينشئها اؼبشرع ليوفر من خالؽبا سبل تقوٙب اعوجاجها بل ىي ُب كاقعها أكثق اتصاال باغبقوؽ اليت تتناكؽبا 
 5..."إٔب انفتاح ىذه الطرؽ أك انغالقها 
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 من قانوف اإلجراءات 417كتظهر سلطة النيابة العامة ُب االستئناؼ كطريق عادم فيما نصت عليو اؼبادة 
اعبزائية اليت أجازت االستئناؼ ُب األحكاـ الصادرة ُب الدعول العمومية لوكيل اعبمهورية كالنائب العاـ كباقي 

 .1األطراؼ األخرل
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية يتضح أف األكٔب خولت 419 ك 418كبالرجوع إٔب أحكاـ اؼبادتُت 

االستئناؼ لوكيل اعبمهورية خالؿ عشرة أياـ اعتبارا من يـو النطق باغبكم اغبضورم، ُب حُت أف الثانية خولت 
حق االستئناؼ للنائب العاـ ُب مهلة شهرين اعتبارا من يـو النطق باغبكم، كىذه اؼبهلة ال ربوؿ دكف تنفيذ 

 من 423اغبكم، كيرسل ملف الدعول إٔب اجمللس القضائي دبعرفة ككيل اعبمهورية ُب أجل شهر عل األكثر اؼبادة 
 .ذات القانوف

كإذا كاف االستئناؼ قد رفع من طرؼ ككيل اعبمهورية ضد أمر اإلفراج على ؿببوس، فإف ىذا األخَت يظل 
ؿببوسا ريثما يفصل ُب استئناؼ ككيل اعبمهورية، كذلك ُب صبيع األحواؿ حىت تستنفذ مهلة ذلك االستئناؼ 

 . من ذات القانوف426/2اؼبادة 
األكؿ كىو األثر اؼبوقف حيث يبنع تنفيذ اغبكم ليس فقط ُب : كيًتتب على استئناؼ النيابة العامة أثراف

حالة االستئناؼ، كإمبا كذلك خالؿ طواؿ أجل االستئناؼ، كذلك ألف اغبكم اؼبستأنف قد يلغي أك يعدؿ 
 .2فيكوف ُب تنفيذه معجال إجحاؼ دبن نفذ عليو

كيعترب كقف تنفيذ اغبكم اؼبستأنف نتيجة الزمة ؼببدأ عدـ جواز تنفيذ األحكاـ اعبنائية ما ٓب تكن هنائية 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، كال زبفى اغبكمة اليت من أجلها قرر اؼبشرع 460كذلك تطبيقا للمادة 

ىذا اغبكم، ذلك أف اغبكم اؼبستأنف يكوف عرضة لإللغاء أك التعديل، كلذا اقتضت العدالة التمهل ُب تنفيذه 
 .3رعاية ؼبصلحة احملكـو عليو، ككقاية لو من صعوبة تدارؾ النتائج اؼبًتتبة على تنفيذه بعد إلغائو أك تعديلو

على أف اؼبشرع الحظ ما قد يًتتب على إطالؽ ىذه القاعدة من استئناؼ اػبصـو للحكاـ دبجرد تأجيل 
تنفيذىا، كما الحظ أف تنفيذ بعض األحكاـ فور صدكرىا قد ال يضر بأحد كتدعو اؼبصلحة عليو، كلذلك قرر 

تنفيذ ىذا البعض استثناء من القاعدة، كىذه األحكاـ اؼبستثناة تفيد النيابة العامة اؼبستأنفة اؼبتهم ببعضها كتضره 
بتنفيذ البعض اآلخر، فاألحكاـ اليت يفيد اؼبتهم تنفيذىا رغم االستئناؼ منها ما أكجبو اؼبشرع من إخالؿ سبيل 
اؼبتهم احملبوس مؤقتا فور صدكر اغبكم برباءتو من العقوبة أك اغبكم عليو باغببس مع إيقاؼ التنفيذ أك بالغرامة، 
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 من قانوف 365كإذا حكم عليو بعقوبة اغببس كاستنفذت مدة حبسو مؤقتا مدة العقوبة اؼبقضى هبا اؼبادة 
 .1اإلجراءات اعبزائية

أما األحكاـ اليت تنفذ رغم إمكاف استئنافها دكف أف يكوف ذلك ُب صاّب اؼبتهم، فقد ميز اؼبشرع بشأهنا 
 ك 470 ك 358بُت األحكاـ الصادرة ُب الدعول العمومية كتلك الصادرة ُب الدعول اؼبدنية، كذلك ُب اؼبواد  

إذا رأت أف " أكجب على احملكمة 358، حيث قبد اؼبشرع ُب اؼبادة 2 من قانوف اإلجراءات اعبزائية357/3
الواقعة تكوف جنحة قضت بالعقوبة إذا كاف األمر متعلقا جبنحة من جنح القانوف العاـ ككانت العقوبة اؼبقضي هبا 
ال تقل عن اغببس سنة أف تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع اؼبتهم ُب السجن أك القبض عليو، كيظل أمر القبض 
منتجا أثره حىت كلو قضت احملكمة ُب اؼبعارضة أك قضى اجمللس القضائي ُب االستئناؼ بتخفيض عقوبة اغببس 

إٔب أقل من سنة، غَت أف للمحكمة ُب اؼبعارضة كما للمجلس ُب االستئناؼ سلطة إلغاء ىذه األكامر كذلك بقرار 
 "خاص مسبب

إف ٓب - أم احملكمة-كما أف ؽبا السلطة "...  من ذات القانوف على أنو 357/3كما أكجب ُب اؼبادة 
يكن فبكنا إصدار حكم ُب طلب التعويض اؼبد٘ب حبالتو أف تقرر للمدعي اؼبد٘ب مبلغا احتياطيا قابال للتنفيذ بو 

 ".رغم اؼبعارضة أك االستئناؼ
هبوز لقسم األحداث فيما يتعلق باإلجراءات " من ذات القانوف على أنو 470كنص أيضا ُب اؼبادة 

 ". أف يأمر بشموؿ قراره بالنفاذ اؼبعجل رغم اؼبعارضة أك االستئناؼ444اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
أما األثر الثا٘ب لالستئناؼ، كىو األثر الناقل كمفاده أف االستئناؼ وبيل الدعول إٔب جهة عليا تعيد النظر 

كتقيم العناصر اؼبوضوعية كالقانونية للدعول، مع اؼبالحظة أف االستئناؼ ال يلغي اغبكم , فيها من جديد 
 .3اؼبستأنف كإمبا وبيلو إٔب جهة عليا للنظر فيو ُب اغبدكد اؼبرسومة ُب تقرير االستئناؼ

 :كتقضي مصلحة اؼبتهم ُب ىذا الصدد مراعاة ما يلي
أنو ال هبوز للمحكمة اإلستئنافية أف تنظر كاقعة ٓب تكن مطركحة على ؿبكمة أكؿ درجة، كما ال هبوز  -1

ؽبا أف تغَت صفة خصم كاف موجودا أمامها، كمن ٍب كجب التقيد حبديها العيٍت كالشخصي على السواء، حبيث ال 
هبوز نظر كاقعة جديدة ٓب تطرح من قبل على احملكمة االبتدائية، كذلك مراعاة ؼبصلحة اؼبتهم ُب ضركرة نظر ما 
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أسند إليو على درجتُت، كىي اؼبكنة اليت يفوهتا تعرض احملكمة اإلستئنافية لواقعة ٓب يسبق ؿباكمتو عنها أماـ 
 .1ؿبكمة البداية

أنو ال هبوز اإلساءة إٔب مركز اؼبتهم، فمن اؼبقرر أنو هبوز للمحكمة اإلستئنافية اإلضرار دبصلحة اؼبتهم  -2
مىت كاف اؼبستأنف ىي النيابة العامة، كبالبناء عليو هبوز للمحكمة اإلستئنافية أف تشدد العقوبة عليو أك أف تزيد 

، كُب اغبقيقة أف النيابة العامة ُب ىذا الصدد ال تسئ للمتهم، 2التعويض احملكـو بو عليو أك تلغي إيقاؼ التنفيذ
 .كإمبا سبارس دكرىا ُب التطبيق السليم للقانوف سواء ؼبصلحة اؼبتهم أك الضحية

كذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد إٔب أف خطة اؼبشرع اؼبصرم تعترب أكثر تقدمية من اؼبشرع اعبزائرم، فبينما 
 أف تؤيد اغبكم أك تلغيو أك تعدلو ؼبصلحة اؼبتهم أك ضده، فإف اؼبشرع 433أجاز األخَت للمحكمة ُب اؼبادة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 417/1اؼبصرم تطلب ُب ىذه اغبالة ضركرة مراعاة مصلحة اؼبتهم فنص ُب اؼبادة 
إذا كاف االستئناؼ مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أف تؤيد اغبكم أك تعدلو أك تلغيو، كإذا رأت : "على أنو

، كىو ما ندعو 3"احملكمة تشديد العقوبة أك إلغاء حكم الرباءة فيجب  أف يصدر اغبكم بإصباع آراء القضاة
 . عبعلها أكثر مالئمة مع مصلحة اؼبتهم433اؼبشرع اعبزائرم إٔب األخذ بو عند ربيُت نص اؼبادة 

  كعلى الرغم من األنبية الكربل لالستئناؼ كما رأينا ، فإنو غَت مقرر عبميع األحكاـ، فال يوجد 
االستئناؼ ضد األحكاـ الصادرة ُب اعبنايات كإمبا يسمح بو فقط ُب اعبنح كاؼبخالفات بشركط معينة، إال أف 

 أجاز االستئناؼ ُب اعبنايات كىو ما نظمتو 2000 يونيو سنة 15التعديل الذم جاء بو القانوف الفرنسي ُب 
 من القانوف ذاتو حيث جاء فيها أف األشخاص احملكـو عليهم من ؿبكمة اعبنايات 140الفقرة األكٔب من اؼبادة 

 فلهم اغبق ُب ربويل الطعن بالنقض 2001بعد نشر القانوف كدكف أف يكوف اغبكم هنائيا ُب األكؿ من يناير سنة 
أما فيما يتعلق باألحكاـ - كقد أكدت ؿبكمة النقض الفرنسية ىذا اؼبفهـو ُب أكثر من حكم ؽبا-إٔب استئناؼ 

األكؿ من يناير سنة –اليت سبت إعادهتا إٔب ؿباكم اعبنايات بعد نقضها، كحددت ؽبا جلسة بعد ىذا التاريخ 
 .4فقد ًب نظرىا بواسطة ؿبكمة جنايات أكؿ درجة- 2001

                                                           
.312حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 1
.713رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 2
.1106ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
.53، ص 2006حاًب عبد الرضباف منصور الشحات، استئناؼ أحكاـ اعبنايات ُب القانوف الفرنسي، ؾبلة اغبقوؽ، العدد الثالث، الكويت، - 4
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 مارس 4 من تقنُت اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، بعد صياغتها اغبديثة بالقانوف 380/2ككفقا للمادة 
، الذم كفقا لو فإف النائب العاـ فقط ىو الذم يبكنو استئناؼ األحكاـ الصادرة بالرباءة من ؿبكمة 2002

 .1اعبنايات، ك من ٍب فاف االستئناؼ اؼبرفوع من ككيل النيابة ضد حكم ؿبكمة اعبنايات بالرباءة اعبزئية غَت مقبوؿ
كذبدر اإلشارة إٔب أف عدـ االعتداء باالستئناؼ ُب مواد اعبنايات مرده إٔب أف ؿبكمة اعبنايات مشكلة من 

 .2سبثل الشعب كأهنا ذات سيادة، كمن ٍب فال تعقيب على حكمها_باإلضافة إٔب القضاة احملًتفُت –ىيئة ؿبلفُت 
كرغم ذلك، فإف االتفاقيات الدكلية اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف تؤكد حق كل شخص مداف ُب إعادة فحص 

 ُب الفقرة 07قضيتو بواسطة قضاء أعلى، فاالتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف كخباصة الربكتوكوؿ اإلضاُب، رقم 
 يؤكداف ىذا اؼببدأ 14/5األكٔب من اؼبادة الثانية، كالعهد الدكٕب اؼبتعلق باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ُب مادتو رقم 

 .3اؼبهم اؼبرتبط حبماية حقوؽ األفراد كحرياهتم
كمن بُت التشريعات العربية اليت أجازت االستئناؼ ُب مواد اعبنايات قبد التشريع الكوييت، كذلك بسبب 
خطورة ىذه اعبرائم، كحىت وبافظ على حقوؽ اإلنساف ُب ىذه الظركؼ الصعبة اليت هتدده ُب حياتو عند اإلدانة 

كلذلك فقد جاء ُب اؼبادة الثالثة من قانوف - السجن بنوعيو اؼبؤبد كاؼبؤقت - أك ُب حقوقو كحرياتو - اإلعداـ–
 :احملاكم اعبزائية على درجتُت"اإلجراءات اعبزائية أف 

اغباكم اإلستئنافية، كىي ؿبكمة : ؿباكم الدرجة األكٔب، كىي ؿبكمة اعبنح كؿبكمة اعبنايات، ثانيا: أكال
تتألف ؿبكمة اعبنايات : " من القانوف ذاتو على أف7اعبنح اؼبستأنفة كؿبكمة االستئناؼ العليا، ٍب نصت اؼبادة 

 من ذات القانوف 8، أما اؼبادة "من ثالثة من قضاة احملكمة الكلية، كتنظر ُب صبيع قضايا اعبنايات  اليت ترفع إليها
األحكاـ الصادرة ُب اعبنايات تكوف صبيعها قابلة لإلستئناؼ من احملكـو عليو كمن النيابة "فقد نصت على أف 

 .4"العامة، كينظر االستئناؼ ؿبكمة االستئناؼ العليا ُب دائرهتا اعبزائية

 حماية النيابة العامة لحقوؽ اإلنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن الغير عادية: الفرع الثاني

 كىي الطعن بالنقص كالتماس 530 إٔب 495رسم اؼبشرع اعبزائرم طرؽ الطعن الغَت عادية ُب اؼبواد من 
 .إعادة النظر كالطعن لصاّب القانوف

                                                           
.62نفس اؼبرجع، ص - 1
.47نفس اؼبرجع، ص - 2
.22حاًب عبد الرضباف  منصور الشحات، مرجع سابق، ص - 3
.575، ص 1971حسن صادؽ اؼبرصفاكم، شرح قانوف اإلجراءات كاحملاكمات اعبزائية الكوييت، جامعة الكويت، - 4
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كإذا كانت طرؽ الطعن العادية تسمح بإعادة طرح القضية من حيث اؼبوضوع كاللجوء إليها مفتوح من 
حيث األصل كفق ضوابط ؿبددة، فأف طرؽ الطعن الغَت عادية متاحة ُب اغباالت اليت وبددىا القانوف فقط، 

 :، كسنتناكؽبا تباعا فيما يلي1كهتدؼ إٔب تقوٙب اغبكم الصادر من أجل إلغائو أف كاف ىناؾ كجو لذلك

 الطعن بالنقض: أوال

الطعن بالنقض طريق غَت عادم من طرؽ الطعن ُب األحكاـ،  إذ ال يقصد بو ذبديد الدعول أماـ قضاء 
يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ألنو ال يتصدل أساسا للموضوع سواء فيما يتعلق بالوقائع أك تقدير 

اؼبسؤكلية أك ربديد العقوبة، كإمبا يسلم بو حسبما جاء دبدكنات اغبكم ؿبل الطعن كينحصر دكره ُب الكشف عن 
مدل تورط اغبكم اؼبطعوف فيو ُب اػبطأ ُب القانوف دبعناه الواسع أم سواء اتصل دبخالفة القانوف أك باػبطأ ُب 

 .2تطبيقو كتأكيلو أك ببطالف اإلجراءات اعبزائية
 من قانوف 520 إٔب 495كقد نظم اؼبشرع اعبزائرم أحكاـ الطعن بالنقض لصاّب األطراؼ ُب اؼبواد من 

 .اإلجراءات اعبزائية
 من قانوف 497كيربز دكر النيابة العامة ُب الطعن بالنقض لصاّب األطراؼ من خالؿ ما نصت عليو اؼبادة 

اإلجراءات اعبزائية، عندما بينت أطراؼ الدعول الذين هبوز ؽبم الطعن بالنقض أماـ احملكمة العليا، حيث 
كضعت اؼبادة اؼبذكورة النيابة العامة ُب مقدمة من ؽبم اغبق ُب إعماؿ ىذا اغبق ُب قرارات غرفة االهتاـ ماعدا ما 
يتعلق منها باغببس اؼبؤقت كالرقابة القضائية الصادرة ُب آخر درجة أك اؼبقضي هبا بقرار مستقل ُب االختصاص 

 امتيازا عن باقي اػبصـو يتمثل ُب إمكانية طعنها بالنقض ُب األحكاـ الصادرة 496كما منحها اؼبشرع ُب اؼبادة 
 .بالرباءة ُب الدعول العمومية 

 من قانوف 500كما يتجلى دكر النيابة العامة ُب الطعن بالنقض لصاّب األطراؼ من خالؿ اؼبادة 
 بالنقض حيث أف الفقرة اػبامسة من اؼبادة اؼبذكورة، جعلت إغفاؿ 3اإلجراءات اعبزائية اليت حددت أكجو الطعن

 .الفصل ُب الطلب أك إحدل الطلبات النيابة العامة سببا يبٍت عليو الطعن بالنقض

                                                           
.14، ص 2006حاًب عبد الرضبن منصور، الشحات، استئناؼ أحكاـ اعبنايات ُب القانوف الفرنسي، ؾبلة اغبقوؽ، العدد الثالث، الكويت، - 1
.531أضبد شوقي الشلقا٘ب، مرجع سابق، اعبزء الثالث، ص - 2
 :  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على مايلي500تنص اؼبادة - 3
- 4ـبالفة قواعد جوىرية ُب اإلجراءات، - 3ذباكز السلطة، - 2عدـ االختصاص، - 1: ال هبوز أف يبٌت الطعن بالنفض إال على أحد األكجو التالية"

تناقض القرارات الصادرة من جهات ـبتلفة  ُب - 6إغفاؿ الفصل ُب كجو الطلب أك ُب أحد طلبات النيابة العامة، - 5انعداـ أك قصور األسباب، 
".إنعداـ األساس القانو٘ب- 8ـبالفة القانوف أك اػبطأ ُب تطبيقو، - 7آخر درجة أك التناقض فيما قضى بو اغبكم نفسو أك الفرار، 
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كأهنا ىي اعبهة اؼبخوؿ ؽبا قانونا تسجيل الطعن بالنقض أمامها على مستول اجمللس القضائي من قبل 
األطراؼ، ككذلك ىي اعبهة اليت يرسل إليها ملف الطعن بالنقض على مستول احملكمة العليا طبقا ألحكاـ  

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، اليت تقضي بأف يقـو كاتب اعبهة القضائية اليت أصدرت القرار اؼبطعوف 513اؼبادة 
 .فيو، بإنشاء ملف كإرسالو إٔب النائب العاـ لدل احملكمة العليا ُب ظرؼ عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن

كأنو دبجرد كصوؿ ملف الطعن بالنقض إٔب النائب العاـ لدل احملكمة العليا، يقـو ىذا األخَت بإرسالو إٔب 
الرئيس األكؿ للمحكمة العليا ُب ظرؼ شبانية أياـ، كيقـو الرئيس األكؿ بعد ذلك بإرساؿ اؼبلف إٔب رئيس الغرفة 
اعبزائية لكي يعُت قاضيا مقررا، كبعد ما يتبُت للعضو اؼبقرر أف القضية أصبحت مهيأة للفصل فيها، فإنو يصدر 
قرار وبيل دبقتضاه ملف الدعول للنيابة العامة لإلطالع عليو، كعلى النيابة العامة ػأف تودع مذكراهتا الكتابية ُب 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، 516ظرؼ  ثالثُت يوما اعتبارا من تاريخ استالـ ملف الدعول العمومية اؼبادة 
كعند انتهاء األجل اؼبمنوح للنيابة العامة إليداع مذكراهتا الكتابية، فإف القضية تقيد جبدكؿ اعبلسة كيتم النطق هبا 

 . من قانوف اإلجراءات اعبزائية517ُب جلسة علنية حبضور النيابة العامة اؼبادة 
 : كتربز أنبية طعن النيابة العامة بالنقض لصاّب األطراؼ من خالؿ ما يلي

أف الطعن بالنقض يكفل احًتاـ مبادئ ككحدة القانوف الوطٍت، بضماف توحيد تفسَته، كىو ما يؤدم إٔب  -1
يكفل للضماف - اعتمادا على رقابة النقض- ربقيق اؼبساكاة بُت اػباضعُت ألحكامو كاالضطالع هبذه اؼبهمة 

 .1القضائي فاعليتو كوبفظ لو سباسك كحدتو، حبسبانو أحد الركائز األساسية للشرعية اإلجرائية
أنو يؤدم إٔب التأكد من أف ؿبكمة اؼبوضوع قد طبقت اإلجراءات األصولية اعبوىرية تطبيقا سليما، كؽبذا  -2

فقد أجاز القانوف الطعن ُب ىذه الناحية ألنبية اػبطأ إف كاف قد كقع ُب اإلجراءات األصولية، كأف سبنع احملكمة 
اؼبتهم من الدفاع عن نفسو، أك ترفض طلبو دبناقشة الشهود، كُب ىذا ضماف  لكفالة عدالة احملاكمة بالنسبة 

 .2للمتهم
أف الطعن بالنقض يسمح بالتحقق من أف ؿبكمة اؼبوضوع  ُب حدكد سلطتها التقديرية ذباه اؼبسائل الواقعية  -3

قد طبقت القانوف تطبيقا سليما، كىو ما يعلي شأف قواعده  كيبكن لسيادهتا، كمن ٍب وبقق األمن القانو٘ب األمر 
 .3الذم يبث الطمأنينة لدل اؼبتهم ُب عدالة احملاكمة اليت أجريت

                                                           
.316حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 1
.186عمر فخرم عبد الرزاؽ اغبديثي، مرجع سابق، ص - 2
.393أضبد فتحي سركر، الشرعية الدستورية كحقوؽ اإلنساف ُب اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
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تضمن رقابة النقض مصلحة اؼبتهم، دعما غبقو ُب احملاكمة العادلة من ناحيتُت، فهي توجب نظر الدعول  -4
بعد نقض اغبكم من قبل قضاة غَت أكلئك الذين اشًتكوا ُب إصداره، كذلك تأكيدا للحياد القضائي، كعلى 

صعيد آخر فهي تكفل عدـ تسوئ مركز اؼبتهم، إذ ال هبوز  حملكمة النقض أف تشدد العقوبة أك أف تلغي ميزة 
اشتمل عليها اغبكم اؼبطعوف فيو من جانبو كي ال يضار بطعنو، كىو ما قبد لو قبوال لدل اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 

 .1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية323
 الطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظر:  ثانيا

  إف الذم هبمع بُت الطعن لصاّب القانوف ك التماس إعادة النظر أف كل منهما طريق غَت عادم للطعن، 
كال يكوف إال ُب  األحكاـ النهائية مع الفارؽ ُب اعبهة اليت وبق ؽبا الطعن، حيث أف األكؿ حق قاصر على النيابة 

 .2العامة كحدىا، ُب حُت أف الثا٘ب يكوف عبميع أطراؼ الدعول مىت توافرت شركطو
 :الطعن لصالح القانون -1

ذىب اؼبشرع اعبزائرم كالفرنسي على عكس اؼبشرع اؼبصرم إٔب زبويل النيابة العامة سلطة الطعن بالنقض 
ُب األحكاـ اعبنائية ؼبصلحة القانوف كىذا الطعن قد تنفرد بو النيابة العامة، كقد يكوف بناء على أمر صادر من 

. كزير العدؿ
 : طعن النيابة العامة لصالح القانون - أ

 من 530خوؿ اؼبشرع اعبزائرم للنائب العاـ الطعن بالنقض ؼبصلحة القانوف أماـ ؿبكمة النقض ُب اؼبادة 
قانوف اإلجراءات اعبزائية، كذلك ُب األحكاـ النهائية اليت يهمل اػبصـو الطعن فيها، أك يتنازلوا فيها عن الطعن، 
أك رفض طعنهم فيها لعيب ُب الشكل أك النعداـ اؼبصلحة، كذلك إذا ما تضمنت ىذه األحكاـ ـبالفة للقانوف، 

، كليس لو من ىدؼ  كال يتقيد ىذا الطعن دبيعاد معُت، كيتميز ىذا الطعن بأنو ال يبس باغبقوؽ اؼبكتسبة للخصـو
سول احملافظة على اؼببادئ القانونية، كتذكَت احملاكم اعبنائية بقضاء احملكمة العليا  حفاظا على السوابق القضائية 

 .3كاؼببادئ القانونية
ُب حالة نقض ذلك اغبكم فال هبوز : "كُب ىذا الصدد نصت ذات اؼبادة السابقة ُب الفقرة الثانية على أنو

، كأضافت الفقرة "للخصـو التمسك باغبكم الصادر من احملكمة العليا للتخلص فبا قضى بو اغبكم اؼبنقوض
 ".إذا صدر اغبكم بالبطالف استفاد منو احملكـو عليو: "األخَتة بأنو

                                                           
.319حاًب بكار، مرجع سابق، ص - 1
.378علي مشالؿ، مرجع سابق، ص - 2
.583  من قانوف اإلجراءات الفرنسي، ؿبمد عبد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص 621كتقابلها اؼبادة - 3
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 :الطعن باإللغاء بناء على أمر وزير العدل - ب
خوؿ اؼبشرع ُب كل من فرنسا كاعبزائر كزير العدؿ دكف سواه سلطة الطعن باإللغاء، كلكن ال هبوز لو 

استعماؿ سلطتو ىذه إال بواسطة اؼبدعي العاـ لدل ؿبكمة النقض، كليس للمدعي العاـ أف يرفع ىذا الطعن إال 
 من الفقرة الثالثة من قانوف اإلجراءات 530، كىذا ما نصت عليو اؼبادة 1بناء على أمر كتايب صريح بذلك

 .اعبزائرم
ىذا الطعن باإللغاء ىبتلف مع ذلك عن الطعن ُب مصلحة القانوف الذم ينفرد بو اؼبدعي العاـ، كذلك ُب 

ؾباؿ تطبيقو كآثاره، فيجوز تقدٙب ىذا الطعن ليس فقط ُب األحكاـ القضائية النهائية، اليت حازت قوة الشيء 
اؼبقضي فيو، لكن أيضا ُب تلك الصادرة من ؿباكم أكؿ درجة أك القابلة للطعن فيها بطريق من طرؽ الطعن 

، كيكشف ىذا عن الصفة النظامية الرئيسية ؽبذا الطعن الذم يهدؼ إٔب انتقاد كل خطأ ُب القانوف 2العادية
 .3ارتكب من اؽبيئات القضائية مباشرة

ككذلك ىبتلف الطعن باإللغاء عن الطعن ؼبصلحة القانوف ُب آثاره، فبينما ىذا األخَت  لو صفة نظرية حبتة، 
كليس لو أم تأثَت بالنسبة للخصـو خالفا للطعن باإللغاء، بناء على أمر كزير العدؿ، فإنو كأف كاف ال هبوز أف 

يضر باحملكـو عليو، إال أنو قد يفيده فوضع اؼبتهم احملكـو برباءتو ال يكوف لإللغاء أم تأثَت عليو، بل يكوف اإللغاء 
ُب ىذه اغبالة ؼبصلحة القانوف فقط بإعالف اؼببادئ الصحيحة كيظل نظريا حبتا، خبالؿ ما إذا كاف اؼبتهم ؿبكـو 
عليو بعقوبة، فإف اإللغاء يكوف ؼبصلحة القانوف كؼبصلحتو ُب كقت كاحد، كيًتتب على ذلك أف يستفيد اؼبتهم 

منو، كلذلك رباؿ الدعول من جديد إٔب ؿبكمة أدٗب، كؽبذه احملكمة احملاؿ عليها حرية الفصل من جديد بشرط 
 .4أال تشدد حكم اإلدانة

 التماس إعادة النظر: ثانيا
التماس إعادة النظر ىو طريق طعن غَت عادم ُب حكم بات باإلدانة مشوب خبطأ ُب الوقائع، هبدؼ 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، كاألصل أف 531إثبات براءة احملكـو عليو، كقد نظمو اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة 
اغبكم البات وبوز قوة الشيء اؼبقضي بو، كيكوف حجة دبا قضى، كلذلك ال هبوز الطعن فيو ضباية للمصلحة 

االجتماعية ُب االستقرار القانو٘ب غَت أف بعض أخطاء القضاء ُب تقدير الوقائع يكوف من اعبسامة الوضوح حبيث 

                                                           
1 -  Stefani et levasseur, OP, cit, p 665. 
2 -  Merle et Vitu.OP.Cit, P 711. 
3 -  Stefani et levasseur, OP, cit, p 665. 
4 -  Merle et Vitu, OP, Cit, P 711. 
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يستأىل إصالحو إصدار تلك اغبجية درءا للضرار الناصبة عن تلك األخطاء، كلذلك أخذ القانوف بطلب إعادة 
 .1النظر ربقيقا ؽبذه الغاية فتزداد الثقة ُب عدالة القضاء

على أف اؼبشرع حرص من جهة أخرل على أف وبيط ىذا الطعن بشركط ذبعل اؼبساس حبجية اغبكم البات 
 .2ُب أضيق اغبدكد

ال يسمح بطلبات إعادة : " من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو531/1حيث قبده قد نص ُب اؼبادة 
النظر إال بالنسبة للحكاـ الصادرة عن اجملالس القضائية أك للحكاـ الصادرة عن احملاكم، إذا حازت قوة الشيء 

 ..."اؼبقضي فيو، ككانت تقضي باإلدانة ُب جناية أك جنحة 
 أربع حاالت اليت يبكن أف يؤسس على إحداىا التماس إعادة 531كقد كضعت الفقرة الثانية من اؼبادة 

 :النظر، كىذه اغباالت ىي
إما على تقدٙب مستندات بعد اغبكم باإلدانة ُب جناية قتل يًتتب عليها قياـ أدلة كافية على كجود اجملٍت  -1

 .عليو اؼبزعـو قتلو على قيد اغبياة
 .أك إذا أدين بشهادة زكر ضد احملكـو عليو شاىد سبق أف ساىم بشهادتو ُب إثبات إدانة احملكـو -2
 .أك على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب اعبناية أك اعبنحة نفسها حبيث ال يبكن التوفيق بُت اغبكمُت -3
أك بكشف كاقعة جديدة أك تقدٙب مستندات كانت ؾبهولة من القضاة الذين حكموا باإلدانة، مع أنو يبدك  -4

 .منها أف من شأهنا التدليل على براءة احملكـو عليو
، أك احملكـو عليو، أك 3فبالنسبة للحاالت الثالثة األكٔب يرفع األمر مباشرة إٔب احملكمة العليا من كزير العدؿ

 .4نائبو القانو٘ب ُب حالة فقد األىلية أك من زكجو أك فركعو أك أصولو ُب حالة كفاتو أك ثبوت غيابو
أما ُب اغبالة الرابعة فينفرد النائب العاـ كحده برفع األمر إٔب احملكمة العليا متصرفا بناء على طلب كزير 

 .العدؿ

                                                           
.575أضبد شوقي الشلقا٘ب، اعبزء الثالث، مرجع سابق، ص - 1
.575نفس اؼبرجع، ص - 2
 531على خالؼ اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة –كيالحظ أف قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم قد أجاز طلب إعادة النظر للنائب العاـ كحده - 3

.586كٓب هبز ذلك لوزير العدؿ، راجع عبد الغريب ، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة ، مرجع سابق، ص - 622كاؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة 
 إجراءات جنائية، كهبب على 442/4كُب القانوف اؼبصرم إذا كاف الطالب غَت النيابة العامة، فعليو تقدٙب الطلب إٔب النائب العاـ حسب اؼبادة - 4

النائب العاـ أف يرفع الطلب إٔب احملكمة العليا مهما كاف رأيو فيهن كال هبوز حفظو ألم سبب من األسباب، إال إذا اتضح عدـ جدية ىذا الطلب، 
كما إذا ٓب يقدـ الطاعن اؼبستندات  اؼبؤيدة لطلبو فتقدٙب الطلب عندئذ أمر كجويب فليس للنائب العاـ السلطة التقديرية اليت يبلكها ُب اغبالة اػبامسة 

.831من حاالت الطلب، رؤكؼ عبيد، مبادئ افجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص 
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كجاء باؼبذكرة اإليضاحية للقانوف ُب مصر تربيرا لذلك، أف ىذه اغبالة تقديرية ؿبضة كليس ؽبا ضابط فقد 
ركئ منعا من التهجم على حرمة األحكاـ النهائية بغَت مسوغ صحيح، أف يكوف طلب إعادة النظر فيها حق 

 .1النائب العاـ كحده كذلك منعا إلسراؼ أكٔب الشأف ُب تقدٙب طلبات ال أساس ؽبا
 مقصورا على 622/4كُب القانوف الفرنسي يكوف طلب إعادة النظر ُب حالة الواقعة اعبديدة حسب اؼبادة 

، الذم يتعُت عليو قبل أف يتخذ قرارا بشأف الطلب، أف يأخذ رأم عبنة مكونة من ثالثة من 2كزير العدؿ كحده
مديرم اإلدارات لوزارة العدؿ كثالثة من مستشارم ؿبكمة النقض زبتارىم سنويا من غَت الدائرة اعبنائية اؼبادة 

 .3 إجراءات جنائية623/3
 :كيًتتب على طعن النيابة العامة بالتماس إعادة النظر بالنسبة غبقوؽ األطراؼ ما يلي

إذا قبلت احملكمة الطلب : " فقرة أخَتة من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرية على ما يلي531نصت اؼبادة  -1
فيعترب حكم اإلدانة  كأف ٓب يكن كتزكؿ آثاره " قضت بغَت إحالة ببطالف أحكاـ اإلدانة اليت تثبت عدـ صحتها

ككذلك يوقف تنفيذ العقوبات التبعية، كترد الغرامة كاؼبصركفات , بأثر رجعي، فال تنفذ العقوبة إف كجدت
 .كالتعويضات اليت أداىا احملكـو عليو

 .أما ما ترتب على اغبكم اؼبلغى من مراكز هنائية أك حقوؽ مكتسبة فال هبوز اؼبساس هبا
تعويض احملكـو عليو اؼبربأ حيث مىت ألغي  حكم اإلدانة بناء على طلب إعادة  النظر،فإف احملكـو عليو اؼبربأ  -2

أك لذكم حقوقو أف يطالب الدكلة بتعويض كافة األضرار اليت أصابتو نتيجة اغبكم اػباطئ، غَت أنو ُب اغبالة 
 من ىذا القانوف، ال يبنح التعويض إذا أثبت أف احملكـو عليو نفسو تسبب كليا 4-531اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

 مكرر من قانوف 531أك جزئيا ُب عدـ كشف الواقعة اعبديدة أك اؼبستند اعبديد ُب الوقت اؼبناسب اؼبادة 
 .اإلجراءات اعبزائية

 

 

                                                           
.589ؿبمد عبد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص - 1
يعد –كتدخل السلطة التنفيذية أيا كاف شكلو العملي كاف للتقد بإصباع اآلراء، فتدخل كزير العدؿ على ىذا النحو، تبعا لرأم ُب الفقو الفرنسي - 2

انكارا ؼببدأ الفصل بُت السلطات، كوبـر الطاعن نت الضمانات العادية اليت تكفل حرية فبارسة حقوقو ُب الطعن كقد يكوف لو أبلغ األثر فيما يتعلق 
بالنظاـ كاألمن، كذىب رأم آخر إٔب ألف السلطة التنفيذية ال تتوافر لديها اغبيدة الكافية حىت يبكنها أف تتدخل ُب عمل السلطة القضائية، راجع ؿبمد 

589عبد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة، مرجع سابق، ص 
3 -  Stefani et levasseur, OP, cit, p 670. 
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 المبحث الثاني

 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية
 

تعترب مرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية من أىم مراحل اإلجراءات فهي أظبى صورة للعدالة، إذ يتم ذبسيد 
منطوؽ األحكاـ كتتحوؿ من صياغتها النظرية القانونية كما تضمنتو من عقوبات إٔب فصل عادم كاقعي أين يناؿ 
اؼبداف جزاءه، كيستحق اؼبتضرر حقو كيقتص اجملتمع برمتو فبن خالفوا قواعده، فمىت صدر حكم جزائي كاستوَب 

 .كامل إجراءاتو أصبح قابال للتنفيذ
كتعترب النيابة العامة ىي السلطة اؼبخولة قانونا دبرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية، كإلعماؿ ذلك على كجو 
يتوافق مع ضباية حقوؽ اإلنساف حدد اؼبشرع للنيابة العامة ضوابط فبارسة تلك السلطات كىو ما سنبينو من 

 :خالؿ اؼبطالب التالية
 .تعريف تنفيذ األحكام الجنائية وأىميتها: المطلب األول
 سلطات النيابة العامة أثناء مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية: المطلب الثاني
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 تعريف تنفيذ األحكام وأىميتو: المطلب األول

 تعريف تنفيذ األحكام الجنائية: الفرع األول

التنفيذ الذم يعتد بو ىو ذلك اؼبستند إٔب إلزاـ قانو٘ب أك قضائي ، ذلك ألف التنفيذ غَت اؼبستند إٔب إلزاـ 
قانو٘ب يعد تنفيذا غَت قانو٘ب، كيشكل جريبة جنائية ُب حق اؼبنفذ مىت كاف قد ربايل على السلطات اؼبناط هبا 

أك حق اإلدارة مىت أجربت ذلك الغَت أك ظبحت لو باغبلوؿ ُب - جريبة انتحاؿ شخصية الغَت–تنفيذ  األحكاـ 
 .1التنفيذ

كال نكاد قبد تعريفا دقيقا للتنفيذ العقايب بُت شراح القانوف اعبنائي، ذلك ألف اؼبشرع اعبنائي ٓب ينص على 
تعريف ؿبدد لو ُب نصوص قانوف اإلجراءات اعبنائية، كما أف معظم كتب الفقو اليت أكردت تعريفا لو قد خلطت 

 .2بُت مرحلة صدكر اغبكم كمرحلة تنفيذه
كاألقرب للصواب أف يقاؿ أف التنفيذ العقايب ىو تطبيق السلطة اؼبنوط هبا  التنفيذ السند التنفيذم ُب الواقع 

 .3العملي
كينشأ التنفيذ نتيجة كجود سند تنفيذم، فهو إذف شرط ضركرم للتنفيذ أك مفًتض ضركرم لو، كما أنو 

شرط كاؼ ؽبذا التنفيذ، كىو ما يعرؼ لدل بعض الفقو بسبب التنفيذ، كيقصد بو معيناف أحدنبا شكلي كاآلخر 
موضوعي، فاؼبعٌت الشكلي مؤداه أف ىذا اغبق هبب أف يتمثل ُب سند كىذا السند ىو أداة التنفيذ، أما اؼبعٌت 

 .4اؼبوضوعي فيتلخص ُب أف التنفيذ هبب أف يرتكز على حق لطالبو
كإذا كاف حق التقاضي مكفوال، فإنو ال هبوز للفرد اقتضاء حقو بنفسو عند كقوع اعتداء عليو، كإمبا هبب 
االلتجاء إٔب احملاكم لرد االعتداء  كالتعويض عنو حىت ال تسود شريعة الغاب اليت تقـو على إعالء الغرائز، كربكم 

. 5القوة كالبطش كما يعنيو ذلك من إىدار للعدالة كىدـ للمساكاة بُت البشر
 

                                                           
.21، ص 2010مصطفى يوسف، التنفيذ اعبنائي، دار الكتب اؼبصرية، مصر، - 1
.23نفس اؼبرجع، ص - 2
.86، ص 1978عبد العظيم كزير، دكر القضاء ُب تنفيذ اعبزاءات اعبنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، - 3
.25مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 4
.07، ص 1996، نوفمرب، القاىرة، 03، العدد 39السيد سباـ، كفالة حق التقاضي، اجمللة اعبنائية القومية، اجمللد - 5
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كاألصل ُب األحكاـ اعبنائية ىو كجوب تنفيذىا، فإذا ما صدر اغبكم ُب الدعول اعبنائية، كٓب يعد قابال 
كال هبوز أف ينظر - فهو عنواف اغبقيقة–للطعن فيو بطرؽ الطعن العادية أك غَت العادية، فإف اغبكم يصبح باتا 

 .1القضاء الدعول من جديد ألنو بذلك وبوز قوة الشيء اؼبقضي بو، كلو كاف قابال إلعادة النظر
كاغبكم اغبائز على قوة الشيء اؼبقضي بو حجة على القاضي الذم أصدره كحجة على القضاء صبيعا، 

 .كحجة على أطراؼ الدعول كافة، فهو بذلك ناطق بالكلمة األخَتة ُب الدعول
كاغبجية ُب القانوف الفرنسي ىي قابلية اغبكم للتنفيذ إٔب أف يطعن فيو كىي تثبت للعمل الذم يفصل ُب 

الدعول القضائية، كؽبذا فإف ما يقرره القاضي بالنسبة ؼبا يعرض لو أثناء اػبصومة من مشاكل إجرائية أك 
موضوعية، سواء تعلقت بالواقع أك بالقانوف ليس لو حجية األمر اؼبقضي كال سبنح أم ضباية قضائية، أما قوة 

الشيء اؼبقضي فهي مرتبة يصل إليها اغبكم مىت أصبح غَت قابل للطعن فيو أك صار باتا إما باستنفاذ صبيع طرؽ 
 .الطعن أك بفوات مواعيدىا دكف استعماؽبا

كزبتلف قوة الشيء اؼبقضي بو كذلك عن القوة التنفيذية للحكم، كيقصد باألخَتة صالحية اغبكم كسند 
 .2قانو٘ب إلجراء تنفيذ العقوبة أك التدبَت االحًتازم على احملكـو عليو هبا

 أىمية تنفيذ األحكام الجنائية: الفرع الثاني

كاألصل أف تنفيذ اغبكم اعبنائي يرتبط باؼبصلحة العامة اليت تتوقف على اقتضاء الدكلة حقها ُب العقاب، 
إال أف ربقيق ىذا اؽبدؼ تتوقف عليو أيضا ضباية حقوؽ كحريات ُب العقاب، إال أف ربقيق ىذا اؽبدؼ تتوقف 

ىذا باإلضافة إٔب حقوؽ . عليو أيضا  ضباية حقوؽ كحريات اجملٍت عليهم اليت تكفلها قواعد التجرٙب كالعقاب
 .3اؼبدعي اؼبد٘ب ُب الدعول اؼبدنية بالتبعية اليت زبضع لإلجراءات اعبنائية

 كتتحقق ضباية كل من حقوؽ كحريات اجملٍت عليو كاؼبدعي اؼبد٘ب بتوفَت احملاكمة اؼبنصفة اليت ال تكتمل ما 
اقتضاء منفعة يقررىا القانوف، "ٓب توفر الدكلة ُب هناية مطافها حال منصفا ىو كما قالت احملكمة الدستورية العليا 

كذلك على أساس أنو إذا كانت الوسائل القضائية اؼبتاحة ال توفر اغبماية الالزمة لصوف اغبقوؽ، فال طائل من 
 .4كراء حق التقاضي

                                                           
1-  Jean Claude soyer, Droit Pénale et procédure pénale, 15ed, 2000, Paris, p 381. 

.07مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.521ضبد فتحي سركر، القانوف اعبنائي الدستورم، مرجع سابق، ص أ- 3
.521نفس اؼبرجع، ص - 4
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أف تنفيذ اغبكم أيا كانت احملكمة اليت أصدرتو، " كُب ىذا اؼبعٌت قضت احملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف 
 من االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف اليت 06هبب أف يعد جزءا مندؾبا ُب اػبصومة باؼبعٌت اؼبقصود ُب اؼبادة 

 .1"تكفل اغبق ُب احملاكمة اؼبنصفة 
 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ اإلنسان أثناء مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية: المطلب الثاني

إف إدخاؿ مرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية ُب ؾباؿ اإلجراءات اعبنائية ىي فكرة حديثة نسبيا ُب فرنسا، 
فلوقت طويل كانت مهمة القاضي اعبنائي تنتهي دبجرد إعالف اغبكم، فَتجع للقاضي ُب تقدير التهمة أك اإلعفاء 

اعبمهورية "منها، كللسلطة اإلدارية أف تنفذ القرار، كما تشَت إليو الصيغة التنفيذية اليت تذيل هبا أحكاـ اإلدانة 
الفرنسية تكلف كتأمر صبيع ؿبضرم العدالة بناء على ىذا الواجب بأف يصغوا موضع التنفيذ اغبكم اؼبذكور، كعلى 

صبيع النواب العموميُت، كككالء اعبمهورية لدل احملاكم  االبتدائية مد يد العوف إٔب صبيع رؤساء كضباط القوة 
 .2"العمومية عندما يطلب منهم ذلك بصورة قانونية

كعدـ تدخل القضاء اعبنائي ُب تنفيذ قراراتو ينتج عن مبدأ دستورم قدٙب كىو الفصل بُت السلطة القضائية 
 .3كالسلطة التنفيذية، فمن لو أف يقرر اغبق ال يبكن أف يكوف ىو الذم يستعمل القوة

كمن اؼبؤكد، أنو ال هبب اػبلط بُت تنفيذ األحكاـ كتطبيق العقوبات، فالتفرقة من الناحية النظرية سليمة 
بالقدر الذم ال تكوف فيو إدارة التنفيذ كسلطة التطبيق تابعة عبهة كاحدة، فاألكٔب زبص النيابة العامة كالثانية  
تتعلق بالقضاء، كلكن ُب اؼبمارسة العملية يكوف استبعاد تطبيق العقوبات من دراسة تنفيذىا ؾبرد من الفائدة 

كالسبب ُب ذلك بسيط، فالتنفيذ ال يتم ُب اغباؿ، فكما سنرل ُب التفصيالت التالية، فإف الوقت يلعب دكره، 
 .4فالعقوبة الواجب تطبيقها ال يبكن أف تكوف دائما ىي اليت أمر القاضي بتنفيذىا

كذبدر اإلشارة إٔب أنو ُب كل من اعبزائر كفرنسا يوجد فصل بُت تنفيذ األحكاـ كتطبيق العقوبات من 
حيث اعبهة القائمة على كل منهما فاألكٔب تتوالىا النيابة العامة، كالثانية استحدث ؽبا ما يسمى بقاضي تطبيق 

 من 722 ك 721  ك707 من قانوف تنظيم السجوف اعبزائرم، كاؼبواد 22 ك 08كذلك ُب اؼبواد , العقوبات 
 .5القانوف الفرنسي

                                                           
.523نفس اؼبرجع، ص - 1
.269ارينالد أكتينوؼ، ضماف حقوؽ اإلنساف ُب مرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية ُب فرنسا، اؼبؤسبر الثا٘ب للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي، ص - 2
.270نفس اؼبرجع، ص - 3
.204رمسيس هبناـ، ضمانات حقوؽ اإلنساف ُب مرحلة تنفيذ اغبكم اعبنائي، اؼبؤسبر الثا٘ب للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي، اإلسكندرية، ص - 4
.43طاشور عبد اغبفيظ، دكر تطبيق األحكاـ القضائية اعبزائية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص - 5
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أما ُب مصر فال تزاؿ اإلدارة العقابية ىي اليت تعٌت بتطبيق العقوبات باالشًتاؾ مع النيابة العامة اليت تنظر 
 .ُب تظلمات احملبوسُت كُب طلبات اإلفراج الشرطي، كُب ىذا األخَت يكوف رأيها استشاريا فقط

إذف، فالتنفيذ يأٌب على رأس اىتماـ النيابة العامة فأعضاء النيابة العامة ىم الذين يقرركف الوقت الذم يبدأ 
 36 إجراءات جنائية فرنسي كاؼبادة 708/1 إجراءات جنائية مصرم كاؼبادة 246، 461 اؼبادة –فيو التنفيذ 

فالنيابة دكف سواىا أف تأمر بالطريقة , إجراءات جنائية جزائرم، كؽبا االستعانة بالقوة العمومية إذا لـز األمر
 .1كاإلجراءات كالوقت الذم تنفذ فيو العقوبات، بشرط أف تتبع ُب ذلك أحكاـ القانوف كاغبكم الصادر بالعقوبة

إذف فمرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية تعد من أخطر اؼبراحل تأثَتا على احملكـو عليو، فهي إما أف تؤدم  إٔب 
إصالحو، كإعادة تأىيلو إٔب اغبياة االجتماعية إذا ما بوشر التنفيذ ُب اإلطار القانو٘ب السليم، كُب ضوء األىداؼ 
اؼببتغاة منو، كإما أف يتعرض احملكـو عليو ألشكاؿ التعسف كاعبور بو كحبقوقو، لذا بدت اغباجة ماسة إٔب تقرير 
ضمانات للمحكـو عليو أثناء تنفيذ األحكاـ اعبنائية تعمل على ربقيقها السلطة اؼبنوط هبا التنفيذ كىي النيابة 

 .العامة
كتكمن ىذه الضمانات ُب أمور عدة تظهر من خالؿ السلطات اؼبقررة للنيابة العامة قانونا ُب ىذه اؼبرحلة، 

 :كىو ما سنبينو فيما يلي
 اإلشراؼ القضائي للنيابة العامة على مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية: الفرع األول

من الثابت أف العالقة اإلجرائية اليت بدأت بُت اؼبتهم كالدكلة تستمر بعد النطق باغبكم لتمتد إٔب مرحلة 
تنفيذ العقوبة، كقد كاف االعتقاد سائدا أف ىذه العالقة تنتهي عندما يكسب اغبكم قوة األمر اؼبقضي بو لتبدأ 

اؽبيمنة الكاملة لإلدارة العقابية على مرحلة التنفيذ، كبالتإب فإف ىذا التنفيذ كاف ذا طبيعة إدارية ال كالية للقضاء 
 .2اعبنائي بالنظر ُب اؼبنازعات اليت تنشأ عنو

كعدـ تدخل القضاء اعبنائي ُب تنفيذ قراراتو ينتج عنو مبدأ دستورم قدٙب كىو الفصل بُت السلطة القضائية 
. 3كالسلطة التنفيذية، فمن لو أف يقرر اغبق ٓب يكن ىو الذم يستعمل القوة

 

                                                           
.09مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
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كٓب تكن للجهات القضائية عالقة دبرحلة التنفيذ إال دبا يقـو بو القضاة من زيارة السجوف للتعرؼ على 
 .1الظركؼ اليت ينفذ فيها احملكـو عليهم عقوباهتم كالتأكد من مطابقة ذلك التنفيذ للقانوف

كطاؼبا أف اإلدارة ىي اليت تباشر بنفسها إجراءات التنفيذ ٍب تقدـ تقاريرىا إٔب القاضي اعبنائي الذم يقدر 
 .2على ضوئها ما يراه ُب حدكد سلطتو اإلشرافية فإف عملية اإلشراؼ ستكوف شكلية كال فائدة منها

لذا رؤل أف يتؤب القضاء كضمانة للمحكـو عليهم من ربكم السلطات اإلدارية، كلكوهنا الوسيلة اعبادة 
 .3كالفعالة لتحقيق الغاية اؼبنشودة من تنفيذ العقوبة كىي إصالح اجملـر كتأىيلو

كتدخل القضاء بوصفو رقيبا على صحة تنفيذ األحكاـ اعبنائية كعدالتها أمر مسلم بو ُب كافة الشرائع، 
كقد نظمتو بنصوص تتفاكت بطبيعة اغباؿ من دكلة إٔب أخرل لكنها تلتقي كلها عند ؿباكلة إضفاء أكرب قدر 

فبكن من ىذه الرقابة القضائية اليت ال تقل ُب خطورة دكرىا ُب ربقيق العدالة اعبنائية عن دكر رقابة القضاء على 
، كبُت االختصاص القضائي ُب التدخل ُب التنفيذ كىذا التالـز يتماشى مع اغبقيقة 4نفس الدعول اعبنائية

 .5الراسخة من أف كل شرعية تتطلب جهة قضائية تتؤب صيانتها كرد أم عدكاف عليها
كىكذا بعد أف صار للتدخل القضائي ُب التنفيذ ما يربره، كقامت دكاعيو، أصبح يرتكز على شرعية جديدة 

ُب اجملاؿ اعبنائي ىي شرعية تنفيذ العقوبات كالتدابَت، بل بعبارة أدؽ أصبح ضابطا ؽبذه الشرعية يقتضي الرقابة 
على أساليب التنفيذ كتوجيهها كبو ربقيق ىدؼ اؼبشرع من اعبزاء دكف إىدار غبقوؽ احملكـو عليو اليت ينظمها 

. 6القانوف
 دور النيابة العامة في نظام اإلشكال في التنفيذ: الفرع الثاني

ال ريب أف من اؼبتطلبات األكٔب للعدالة أف تنفذ األحكاـ اعبنائية تنفيذا مطابقا للقانوف، كأف يبتد التنفيذ 
إٔب األشخاص اؼبقصودين هبا فحسب، طبقا للكضاع كُب اغبدكد اليت كضعها اغبكم النهائي عندما هبرم تنفيذه 

 .7بالفعل بغَت خطأ كال افتئات كال تعسف من السلطة القائمة على التنفيذ

                                                           
.100مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
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كنظرا ؼبا قبم عند تنفيذ األحكاـ اعبنائية من مشكالت عديدة نتيجة األخطاء اليت أحاطت بعملية 
التنفيذ، أك لعدـ مراعاة أحكامو فضال عن السيل اؼبنهمر من الدعاكل اؼبنظورة، جعلت القضاء ال يسلم من 

 األخطاء ُب أحكامو، لذا بدت اغباجة إٔب كجود تنظيم قانو٘ب يدفع التنفيذ اػباطئ ُب الواقع العملي ك تبدك أنبية

ذلك ُب مساس ىذا اؼبوضوع دبا يبس نشاط األفراد من قيود ُب حدكد االلتزامات اليت يقتضيها منهم اإلحجاـ 
 .1عن إتياف التصرفات اليت ؽبا صفة التجرٙب، كدبا يلحق هبم العقاب إذا خرجوا على قواعد القانوف

كإذا سلمنا بأف الدعول ال تبلغ غايتها إال بعد التنفيذ الصحيح، فإف اإلشكاؿ ُب التنفيذ يهدؼ إٔب 
 .2الفصل ُب صحة التنفيذ على الوجو اؼبطابق للقانوف

كتقرير نظاـ اإلشكاؿ ُب التنفيذ يرتد إٔب مبدأ الشرعية اإلجرائية الذم يتعُت انطباقو على إجراءات التنفيذ 
أسوة بإجراءات احملاكمة، فإذا كاف التنفيذ اعبنائي يؤدم إٔب حصوؿ الدكلة على حقها ُب العقاب، فإف من حق 
احملكـو عليو أف يتم التنفيذ عليو ُب حدكد ما قضى بو السند التنفيذم بغَت تعسف، أك تعديل ُب كم العقوبة أك 

كيفها، كمن حق الغَت أال يتعرض لتنفيذ حكم ٓب يصدر عليو كُب جريبة ٓب يرتكبها، إذ أف ذلك يعد انتهاكا ؼببدأ 
ال عقوبة بغَت حكم، أم أف مبدأ الشرعية يؤدم دكره قبل النطق باغبكم كُب أثنائو، كمن الضركرم أف يكوف ىذا 

 .3الدكر حاظبا أيضا أثناء التنفيذ

كعلى ذلك، فإف أم إجراء من إجراءات التنفيذ العقايب سواء كاف صادرا من النيابة العامة أك القضاء أك 
جهة التنفيذ ينبغي أف يتم ُب حدكد اإلطار القانو٘ب، كإال صار إجراءا معيبا هبيز اإلشكاؿ ُب تنفيذه، فاإلشكاؿ 
ُب التنفيذ ىو أحد تطبيقات مبدأ الشرعية دبفهومو الواسع فبا يقتضي أف تأٌب كافة أعماؿ السلطة القائمة على 

 .4التنفيذ متفقة كأحكاـ القانوف ككفقا للضوابط كالقواعد اليت حددىا

كتبدك أنبية نظاـ اإلشكاؿ ُب التنفيذ من حيث توفَته ضباية دائمة تتمثل ُب كقف التنفيذ بصفة هنائية، 
 .5شريطة أف يتم ذلك بصورة جدية كأال يتخذ كسيلة للمماطلة كالتسويف
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كما تبدك ىذه األنبية أيضا ُب أنو قد ينقضي كقت قبل أف يتمكن صاحب الشأف من رفع دعواه 
اؼبوضوعية، أك الطعن ُب اغبكم، كإٔب أف يفصل ُب ىذه الدعول أك ذاؾ الطعن سوؼ ينقضي كقت آخر، كبُت 

ىذا أك ذاؾ قد وبدث أف تتعرض  الوسائل الالزمة للفصل ُب أم منهما الصعوبات إذا كاف اإلشكاؿ ىو الوسيلة 
 .1الالزمة كالضركرية للحصوؿ على اغبماية القضائية لضماف ربقيق الدعول اؼبوضوعية ؽبدفها اؼبنشود

كبالرغم من ىذه األنبية لنظاـ اإلشكاؿ ُب التنفيذ، كمن اؼبشكالت العديدة اليت يثَتىا ىذا اؼبوضوع، فإنو 
ٓب يلق ُب التشريعات اعبزائية اىتماما، حيث ٓب يرد ُب نصوص تلك التشريعات تعريف لإلشكاؿ ُب تنفيذ 

 .2األحكاـ اعبنائية، إذا اقتصرت النصوص اإلجرائية على بياف األحكاـ اؼبتعلقة بدعول اإلشكاؿ

كإذا كاف اؼبشرع اعبنائي ٓب يعرؼ اإلشكاؿ ُب التنفيذ، إال أنو يبكن التوصل إٔب تعريفو من خالؿ ؿباكالت 
الفقو اليت اختلفت حوؿ كضع تعريف ؿبدد لإلشكاؿ ُب التنفيذ ال داعي للخوض فيها ُب ىذا اؼبقاـ، كمن ٍب 

فيمكن القوؿ إصباال أف اإلشكاؿ ُب التنفيذ بداية ىو ليس طريقا للطعن ُب اغبكم كإمبا كسيلة للطعن ُب التنفيذ، 
فهو يستهدؼ استظهار عيوب التنفيذ بغية اغبيلولة دكنو أك إرجائو أك تعديلو فيجب أال يستند اإلشكاؿ إٔب 
تعيب اغبكم سواء أكاف خطأ ُب الواقع أك ُب القانوف، كهبب أال يهدؼ اإلشكاؿ إٔب اؼبساس باغبكم سواء 

 .3بالتعديل أك التوسيع ُب مضمونو

 من قانوف اإلجراءات 336 ك 197، 01كلقد أناطت التشريعات اإلجرائية ُب كل من فرنسا ُب اؼبواد 
 من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي 14 كاعبزائر ُب اؼبادة 525اعبزائية، كمصر ُب اؼبادة 

للمساجُت النيابة العامة االختصاص يتلقى طلبات اإلشكاؿ ُب التنفيذ من احملكـو عليو الذم يدعي عيبا ُب 
التنفيذ، فإف أجابتو إٔب طلبو ٓب يعد ىناؾ ؾباال للمنازعة، كإف رفضتو كاف ال بدد من اللجوء للمحكمة اؼبختصة 

 .4للفصل فيو

                                                           
.110مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
.40، ص 2008مدحت ؿبمد عبد العزيز، حقوؽ اإلنساف ُب مرحلة التنفيذ العقايب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة، - 2
.43نفس اؼبرجع، ص - 3
كال تتدخل النيابة العامة ُب اإلشكاؿ ُب التنفيذ بوصفها خصما لو مصلحة خاصة، كإمبا بناء على نص القانوف الذم جعل ؽبا كحدىا حق تقدٙب - 4

اإلشكاؿ إٔب احملكمة اؼبختصة بناء على طلب ذكم الشأف، كىي بذلك تباشر كظيفتها بوصفها ىيئة من ىيئات الدكلة، كجهاز عاـ غبماية النظاـ 
.158اإلجتماعي القانو٘ب، فهي خصم عادؿ زبتص دبركز قانو٘ب خاص كتسعى إٔب ربقيق موجبات القانوف، مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص 
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 من قانوف تنظيم السجوف اعبزائرم على أف احملكمة اؼبختصة بنظر اإلشكاؿ ُب 14كقد نصت اؼبادة 
التنفيذ ىي اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم أك القرار ُب اعبنح كاؼبخالفات، كغرفة االهتاـ إذا كاف اإلشكاؿ ُب 

 .التنفيذ يتعلق حبكم صادر عن ؿبكمة اعبنايات

يقدـ النزاع إٔب احملكمة بواسطة " من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم على أنو 525كما نصت اؼبادة 
، كقد استلـز القانوف اؼبصرم تقدٙب "النيابة العامة على كجو السرعة، كيعلن ذكك الشأف باعبلسة اليت ربدد لنظره

اإلشكاؿ ُب التنفيذ إٔب احملكمة اؼبختصة بواسطة النيابة العامة دكف غَتىا على عكس كل من اؼبشرع الفرنسي 
 711كاعبزائرم اللذاف ظبحا بذلك لكل من النيابة العامة كاألطراؼ اؼبعنية من ذكم الشأف، حيث تنص اؼبادة 

احملكمة تنعقد بناء على طلب النيابة العامة أك الطرؼ اؼبعٍت باألمر ُب غرفة : "من اإلجراءات اعبنائية الفرنسي
 1"اؼبشورة

ترفع النزاعات العارضة اؼبتعلقة بتنفيذ " من قانوف تنظيم السجوف اعبزائرم على أنو 14كما نصت اؼبادة 
األحكاـ اعبزائية دبوجب طلب أماـ اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم أك القرار، كيرفع ىذا الطلب من النائب 

العاـ أك ككيل اعبمهورية أك من قاضي تطبيق العقوبات، أك احملكـو عليو أك ؿباميو، كُب حالة رفع الطلب من 
قاضي تطبيق العقوبات أك احملكـو عليو يرسل الطلب إٔب النائب العاـ أك ككيل اعبمهورية لإلطالع كتقدٙب 

 ".التماساتو اؼبكتوبة ُب غضوف شبانية أياـ

كاإلشكاؿ الذم زبتص النيابة العامة برفعو إٔب احملكمة قد يكوف كقيت أك هنائي، فاإلشكاؿ  الوقيت ىو 
ذلك الذم يكوف الغرض منو إيقاؼ تنفيذ اغبكم مؤقتا حىت يفصل على كجو بات ُب موضوع الدعول ، لذلك 

فإف اإلشكاؿ الوقيت ال يقبل إال ُب حكم قابل للطعن كشرط لقبوؿ اإلشكاؿ الوقيت، باعتبار أف سببو متعلق بأمر 
 .2يعرض على ؿبكمة الطعن للفصل فيو فيطلب ُب اإلشكاؿ كقف التنفيذ غبُت الفصل ُب الطعن

كاإلشكاؿ الوقيت ُب حقيقتو ىو منازعة قضائية ُب التنفيذ تثار قبل البدء فيو أك بعد البدء فيو ك قبل سبامو 
كتقـو على أساس ترجيح إلغاء اغبكم اؼبستشكل ُب تنفيذه أماـ ؿبكمة الطعن كتعذر تالُب النتائج اؼبًتتبة على 

 .3تنفيذه ُب حالة إلغائو، كيطلب فيو اغبصوؿ على إيقاؼ مؤقت للتنفيذ غبُت نظر الطعن

                                                           
.820رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
.142مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.-99، مرجع سابق، ص 1997ؿبمد أضبد الشربيٍت، إشكاالت التنفيذ ُب اؼبواد اعبنائية، رسالة دكتوراه، جامعة اؼبنصورة، - 3
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أنا اإلشكاؿ النهائي أك القطعي فهو اإلشكاؿ الذم يهدؼ إٔب إيقاؼ تنفيذ اغبكم على كجو هنائي 
، كىذا النوع من اإلشكاؿ ىو الذم يرد على تنفيذ اغبكم بطلب 1استقالال عن الفصل البات ُب موضوع الدعول

تعديل التنفيذ كاغبكم بعدـ جوازه، أما عن تعديل التنفيذ، فهو الدكر اإلهبايب لإلشكاؿ فعن طريقو يتدخل ُب 
حالة كجود خطأ ُب حساب : اإلشكاؿ ليقرر الشكل الصحيح الذم هبب أف يتم التنفيذ دبقتضاه، كمثاؿ ذلك 

 .2مدة اغببس اؼبقررة للعقوبة

أما اإلشكاؿ القائم على عدـ جواز التنفيذ، فمثالو اإلدعاء بانعداـ اغبكم اؼبنفذ بو، أك أف اغبكم قد 
سقط يبضي اؼبدة أك بالعفو الشامل ففي ىذه اغباالت ال يتوقف رفع اإلشكاؿ على كوف اغبكم اؼبستشكل ُب 

 .3تنفيذه قابال للطعن فيو من عدمو

كإذا كانت التشريعات اإلجرائية كما سبق أف ذكرنا ٓب تبُت ماىية إشكاالت التنفيذ تاركة ذلك للفقو 
النزاع ُب سند التنفيذ، التنفيذ على غَت : كالقضاء، فإف الرأم السائد أف ىذه اإلشكاالت تتعلق بأمور ثالث كىي

 .احملكـو عليو كالتنفيذ بغَت احملكـو بو

 : النزاع في سند التنفيذ -1
يقصد بسند التنفيذ اغبكم القابل للتنفيذ سواء صدر بعقوبة أك بتدبَت كقائي، كىذا السند ىو الذم يربر 

تنفيذ اعبزاء كوبدد مضمونو كاشًتاط توافر السند التنفيذم يعد تطبيقا ؼببدأ  شرعية العقوبة، كإعماال للقاعدة  اليت 
تنص عليها القوانُت اإلجرائية كاليت تقرر أنو ال هبوز توقيع العقوبات اؼبقررة بالقانوف ألية جريبة إال دبقتضى حكم 

 من قانوف تنظيم السجوف 12، كاؼبادة 4- إجراءات جنائية مصرم 459اؼبادة - صادر من ؿبكمة ـبتصة بذلك 
 .اعبزائرم

كالسند التنفيذم مفًتض ضركرم للتنفيذ، فال هبوز إجراء التنفيذ بدكنو كهبب أف يكوف السند التنفيذم 
 .5عند البدء ُب التنفيذ، فإذا بدأ التنفيذ بغَت كجود سند تنفيذم فال يصحح إجراؤه كجوده بعد ذلك

                                                           
.944ؿبمد قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 1
 .143مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.143نفس اؼبرجع، ص - 3
.114، ص 2006عبد اغبكم فودة، إشكاالت التنفيذ ُب اؼبواد اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، - 4
.309مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 5
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كاغبكم ىو أىم السندات التنفيذية فهو ال يصدر إال بعد التأكد من كجود اغبق كسند تنفيذم باغبق 
اؼبوضوعي الذم أكده اغبكم، إمبا يكتسب كجودا مستقال، كتكوف لو قوة ذاتية، كالقاعدة العامة ُب األحكاـ 

 .1تتطلب أف يكوف اغبكم حكم إلزاـ كأف يكوف اغبكم هنائيا ال يقبل الطعن فيو باالستئناؼ
 

كاألحكاـ الصادرة من احملاكم العسكرية تكوف كاجبة التنفيذ فور النطق هبا كالتصديق ىو الذم يضفي على 
 .2اغبكم صفتو النهائية

كيعترب اغبكم حضوريا إذا أتيح للمتهم حضور اعبلسات اليت سبت فيها اؼبرافعة حىت تتاح لو فرصة الدفاع 
عن نفسو، كإذا حوكم احملكـو عليو غيابيا أك قبض عليو قبل سقوط العقوبة دبضي اؼبدة يبطل حتما اغبكم السابق 
صدكره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أك التضمينات كيعاد نظر الدعول أماـ احملكمة، األمر الذم مفاده أنو إذا صدر 

حكم غيايب من ؿبكمة اعبنايات ٍب حضر احملكـو عليو أك قبض عليو قبل سقوط العقوبة دبضي اؼبدة بطل ىذا 
 .3اغبكم حتما كيعٍت ذلك انتفاء كجوده قانونا

كالقاعدة أف اغبكم الغيايب ال هبوز تنفيذه قبل انتهاء اؼبعارضة فيو، أك قبل الفصل فيها مىت رفعت ُب 
اؼبيعاد، ذلك ألف اؼبعارضة طريق للطعن ُب األحكاـ يًتتب عليها إعادة نظر الدعول، فيكوف من العدالة كقف 

 .4تنفيذ اغبكم الغيايب أثناء سرياف ميعادىا كأثناء نظرىا، فإذا انقضت مدة اؼبعارضة جاز تنفيذ اغبكم الغيايب
كقد يوجد السند التنفيذم، كمع ذلك يكوف غَت صاّب للتنفيذ، كقد أكردت التشريعات اإلجرائية حالتُت 
يكوف فيهما السند التنفيذم غَت صاّب للتنفيذ، كنبا حالتا صدكر قانوف أصلح للمتهم، كاغبكم بعدـ دستورية 

 .5نص قضى باإلدانة
كما ال يكوف التنفيذ بسند صحيح إذا كاف اغبكم مشموال  بوقف التنفيذ كٓب يصدر حكم بإلغاء 

اإليقاؼ، أك كاف احملكـو عليو قد أصيب باعبنوف بعد اغبكم كقبل التنفيذ عليو بعقوبة سالبة للحرية، إذ يتعُت ُب 
. 6ىذه اغبالة كقف التنفيذ كإيداع احملكـو عليو ُب مستشفى للمراض العقلية

 
                                                           

.195فاضل زيداف، مرجع سابق، ص - 1
.311مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.946ؿبمود قبيب حسٍت، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، مرجع سابق، ص - 3
.311مصطفى يوسف، مرجع سابق، - 4
.335نفس اؼبرجع، ص - 5
.1039ؿبمود قبيب حسٍت، مرجع سابق، ص - 6
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 :التنفيذ على غير المحكوم عليو  -2

يأٌب مبدأ شخصية اؼبسؤكلية اعبنائية ُب مقدمة اؼببادئ اؼبستقرة ُب الفقو اعبنائي، كتبعا لذلك فإف العقوبة 
 .1هبب أف تلحق الشخص اؼبسؤكؿ جنائيا من اعبـر  اؼبفًتؽ كال تتعداه إٔب غَته

كيشًتط لتطبيق مبدأ شخصية العقوبات عدـ توقيع اعبزاء اعبنائي على غَت مرتكب اعبريبة، كاصطالح 
مرتكب اعبريبة يشمل كل من ساىم ُب ارتكاهبا سواء بصفة أصلية أك تبعية كمن باب أكٔب من ارتكب اعبريبة 

 .2كحده

كيكفي لكي يكوف التنفيذ صحيحا أف يتحدد شخص احملكـو عليو كلو ٓب يعرؼ اظبو اغبقيقي، كىذا ما 
 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اإليطإب من أف عدـ إمكاف سبييز احملكـو عليو باظبو كلقبو كسائر 81عنتو اؼبادة 

 .3صفاتو الشخصية ال يوقف اإلجراءات أك احملاكمة أك التنفيذ إذا كانت صفاتو الطبيعية ؿبددة

إما ؽبربو أثناء احملاكمة - كالذم يقتضي عليو التنفيذ–كقد وبدث أف يثور شك حوؿ شخصية احملكـو عليو 
أك بعد بدء التنفيذ ٍب القبض عليو، كُب ىذه اغبالة تتؤب النيابة العامة سؤاؿ اؼبقبوض عليو كالتحقق من 

 .4شخصيتو

كاحملكـو عليو ىو الذم ًب تقديبو إٔب احملاكمة بعد ربريك الدعول اعبنائية ضده، كبذلك تنصرؼ إليو آثار 
. 5اغبكم اعبنائي

 :التنفيذ بغير المحكوم بو -3

يبحث القضاء اعبنائي كوبقق ُب صحة الوقائع اليت يتكوف منها االهتاـ مع ربديد اؼبتهم اؼبسئوؿ، ٍب اغبكم 
عليو بالعقوبة اؼبناسبة ُب حدكد القانوف، فإذا خالف اغبكم  ذلك فإنو يكوف قد جاء ـبالفا لصحيح حكم 

 .6القانوف كمن ٍب يكوف حريا باإللغاء

                                                           
.425مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
.425مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.426نفس اؼبرجع، ص - 3
.1295مأموف ؿبمد سالمة، مرجع سابق، ص - 4
.1295نفس اؼبرجع، ص - 5
.382مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 6
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كلكي يكوف التنفيذ سليما خاليا من العيوب هبب أف يكوف مطابقا ؼبا قضى بو اغبكم كبالكيفية اليت 
أرادىا القانوف، كال شك أف ىذا اإلجراء يعد تطبيقا ؼببدأ الشرعية، فإذا جرل التنفيذ على خالؼ تلك القواعد 

 .1كاف ذلك سببا لإلشكاؿ

كال شك أف ىذه القواعد صبيعها موجهة إٔب السلطة اليت تتؤب التنفيذ كـبالفتها تعطي اغبق للمنفذ ضده 
، كىنا يثور التساؤؿ عن مدل إمكانية تعديل العقوبة احملكـو هبا عند رفع 2ُب أف يستشكل ُب ىذا التنفيذ اؼبعيب

 .اإلشكاؿ إذا كانت تلك العقوبة ـبالفة للقانوف؟

كقد اختلف الفقو ُب بياف مدل أحقية ؿبكمة اإلشكاؿ ُب تعديل العقوبة لتتفق مع حكم القانوف فذىب 
رأم  إٔب جواز  ذلك إذا ثبت للمحكمة صحة ما وبتج بو، كُب ىذه اغبالة تقضي احملكمة بتعديل التنفيذ ليصَت 
مطابقا للقانوف، كمثاؿ ذلك أف يستشكل احملكـو عليو بعقوبة السجن زاعما أنو يراد التنفيذ  عليو بعقوبة اغببس 

 .3أك أف يراد التنفيذ عليو باؼبصادرة فيستشكل زاعما اغبكم عليو بالغرامة

كذىب رأم إٔب أف قياـ ؿبكمة اإلشكاؿ بذلك فيو مساس حبجية اغبكم ؿبل اإلشكاؿ، كأف ىذا من 
صميم عمل ؿبكمة الطعن، ككل ماؽبا أف تأمر بوقف التنفيذ حىت يفصل ُب الطعن اؼبقاـ إذا كاف باب الطعن 

 .4مازاؿ مفتوحا أك طعن عليو بالفعل، كؿبكمة الطعن ىي اليت تقـو بتصحيح اغبكم طبقا للقانوف

كرغم كجاىة ىذا الرأم، إال أنو يؤخذ عليو أنو ٓب يوجد حال إذا كاف باب الطعن ُب اغبكم قد أغلق ألم 
سبب من األسباب، كما أف قياـ ؿبكمة اإلشكاؿ بتصحيح الوضع ليصَت مطابقا للقانوف ىو أمر يبس التنفيذ ال 

 .5اغبكم، فاغبكم قد صدر بذاتو مشتمال على شركط صحتو

كؽبا أف توقف , كأف ال مانع من اللجوء إٔب النيابة العامة حبسباهنا اعبهة اؼبنوط هبا تنفيذ األحكاـ اعبنائية 
التنفيذ فيما زاد عن اغبد اؼبقرر قانونا أك إجراء التنفيذ بالكيفية  اليت أرادىا اغبكم، كال مانع كذلك أف يكوف ذلك 
من ؿبكمة اإلشكاؿ إذا رفع األمر إليها سواء بناء على طلب النيابة العامة أك اؼبستشكل، كال يبكن االحتجاج ُب 

                                                           
.382نفس اؼبرجع، ص - 1
.382مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.297ؿبمد قبيب حسٍت، مرجع سابق، ص - 3
، ص 1993مصطفى ؾبدم ىوجة، اؼبشكالت العملية ُب إشكاالت التنفيذ كطلبات كقف التنفيذ أماـ ؿبكمة النقض، اؼبكتبة القانونية، القاىرة، - 4

07.
.383مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 5
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ىذا الصدد حبجية األحكاـ ألف اغبجية مرتبطة دبطابقتها للقانوف، كما أف ىذا اإلجراء من قبل النيابة العامة أك 
إذ التنفيذ دبا هباكز اغبد اؼبقرر قانونا فيو إىدار لضمانات , ؿبكمة اإلشكاؿ يتعلق بتنفيذ اغبكم ال باغبكم ذاتو 

احملاكمة العادلة اليت ال يضَتىا إفالت ؾبـر من العقاب بقدر ما يضَتىا التعدم على اعتبارات االستقرار القانو٘ب 
 .1ككفالة اغبقوؽ كاغبريات الشخصية كإعطاء فرصة للمحكـو عليو

من اؼببادئ اليت تسعى إٔب ربقيقها النظم اإلجرائية اغبديثة كيفية اختيار نوع كمقدار العقوبة اعبنائية احملكـو 
 من قانوف تنظيم السجوف قد نص على إمكانية دمج 14، كُب ىذا الصدد قبد التشريع اعبزائرم ُب اؼبادة 2هبا

 من قانوف تنظيم 14 من قانوف العقوبات كاؼبادة 35/1، كىذا مانصت عليو اؼبادة 3العقوبات أك ضمها
السجوف، كالدمج يكوف إما على مستول جهة اغبكم أك على مستول جهة التنفيذ، كقد ثار التساؤؿ عن اعبهة 

 اؼبخولة قانونا الزباذ ىذا القرار ُب مرحلة التنفيذ؟

كقد استقر رأم احملكمة العليا بعد تردد على أنو ما داـ األمر يتعلق بتنفيذ العقوبات فإف االختصاص ُب 
كقد استندت احملكمة العليا ُب ذلك أساسا , تنفيذ العقوبة األشد يؤكؿ إٔب النيابة العامة كليس إٔب جهات اغبكم 

 من قانوف تنظيم السجوف كمؤداىا أف تنفيذ العقوبات من اختصاص النيابة العامة ُب حُت  أككلت 08إٔب اؼبادة 
 .4ىذه اؼبهمة ُب القانوف الفرنسي إٔب قاضي تطبيق العقوبات

 من قانوف 35كما أجاز اؼبشرع اؼبصرم للنيابة العامة إعماؿ قاعدة جب العقوبات دبوجب اؼبادة 
. 5العقوبات، على أف يكوف للمحكـو عليو اغبق ُب االستشكاؿ إف أغفلت النيابة العامة ذلك

 

 

                                                           
.384مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
.400نفس اؼبرجع، ص - 2
دمج العقوبات يقصد بو أف العقوبة األكرب تبتلع العقوبات األصغر سواء كانت من طبيعة كاحدة أك من كبيعة ـبتلفة كىو األصل، أما ضم - 3

العقوبات كىو اإلستثناء كيقصد بو صبع العقوبات، كيكوف دائما على مستول جهة اغبكم، بناء على طلب النيابة العامة أك تقرره جهة اغبكم من تلقاء 
نغسها ُب حدكد اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة للجريبة األشد، كذلك دبوجب حكم أك قرار كبشرط أف تكوف العقوبات احملكـو هبا من طبيعة كاحدة كىو 

 . من قانوف العقوبات35/2ما نصت عليو اؼبادة 
.190، اعبزائر، ص 2012جبارم عبد اجمليد، دراسات قانونية ُب اؼبادة اعبزائية، دار ىومة، 

.190جبارم عبد اجمليد، دراسات قانونية ُب اؼبادة اعبزائية، مرجع سابق، ص - 4
.166، ص 2003عبد اغبميد الشواريب، التنفيذ اعبنائي، منشأة اؼبعارؼ، - 5
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 دور النيابة العامة في وقف تنفيذ األحكام الجنائية مؤقتا: الفرع الثالث

ال يبكن للعقوبة أف ربقق أغراضها االجتماعية إذا ٓب يكن احملكـو عليو قادرا على ربملها، كمتمتعا 
بالصالحية العقلية كاعبسدية للتنفيذ كىو ما يعرب عنو بأىلية التنفيذ، كىذه األىلية ال تتطابق سباما مع األىلية 

لتحمل اؼبسؤكلية اعبنائية كاليت تتطلب القدرة على اإلدراؾ كاالختيار،  إذ أف أىلية التنفيذ تفًتض إٔب جانب ذلك 
سبتع احملكـو عليو حبالة صحية سبكنو من ربمل العقوبة، كهبب أف تتوافر القدرة على التنفيذ ابتداء ك أف تظل قائمة 
حىت هنايتو، كعدـ صالحية احملكـو عليو للتنفيذ يؤدم إٔب عدـ البدء ُب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أك كقفها 

 .1إذا بدأت كاجملنوف أك مرض يهدد اعبسم باػبطر كالعجز

  19 إٔب 15حيث كفقا للمواد من , كنظاـ كقف التنفيذ أناطت بو التشريعات اإلجرائية النيابية العامة 
 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم، فهي كحدىا ؽبا اغبق ُب 461كاؼبادة , من قانوف تنظيم السجوف اعبزائرم 

إيقاؼ التنفيذ كاألمر بو بال رقابة من أم جهة، طاؼبا ًب ذلك ُب اإلطار الذم رظبو القانوف دبا وبقق اؼبصلحة 
العامة، ككذلك أعطى القانوف للنيابة العامة سلطة تقدير مالئمة التنفيذ من عدمو ُب حالة تقدٙب اإلشكاؿ إليها 

 من قانوف 525كجعل ؽبا عند االقتضاء كقبل عرض األمر على القضاء أف توقف تنفيذ اغبكم مؤقتا اؼبادة 
 .من قانوف تنظيم السجوف اعبزائرم19ك17ك 16، كاؼبواد 2اإلجراءات اعبزائية اؼبصرم

كالقاعدة العامة أف العقوبات السالبة للحرية تنفذ فورا دبجرد أف يصبح اغبكم الصادر هبا هنائيا، كلكن 
القانوف ينص على حاالت يؤجل فيها التنفيذ، كالسلطة اليت تأمر بالتأجيل ىي النيابة العامة ألهنا ىي اعبهة 

 .3اؼبختصة باألمر بالتنفيذ

كالنيابة العامة ؽبا مطلق التقدير ُب كقف التنفيذ مؤقتا على ما تتبينو من أنبية النزاع على التنفيذ، أك من 
خطورة اآلثار اؼبًتتبة عليو كإعماال للعدالة كتفاديا ؽبا قد يًتتب على تنفيذ اغبكم من نتائج يصعب تالفيها عند 

إلغاء اغبكم أك تعديلو، إال أف سلطة النيابة العامة ُب إيقاؼ التنفيذ تنتهي دبجرد اتصاؿ احملكمة باإلشكاؿ، 
، كسلطة النيابة العامة ُب إيقاؼ التنفيذ قبل تقدٙب اإلشكاؿ إٔب ؿبكمة اإلشكاؿ مقررة 4كحدىا دكف النيابة العامة

ؽبا سواء كاف اإلشكاؿ مؤقتا أك هنائيا، كيظل األمر الصادر منها باإليقاؼ ساريا حىت يفصل ُب اإلشكاؿ، 
                                                           

.115عبد اغبكم فودة، مرجع سابق، ص - 1
.247مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 2
.248نفس اؼبرجع، ص - 3
.165ؿبمد عبد الغريب، مرجع سابق، ص - 4
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 من 818كيكوف السَت ُب إجراءات التنفيذ على ضوء ما يفصل ُب اإلشكاؿ كىو ما نصت عليو اؼبادة 
 .19791التعليمات الكتابية كاإلدارية كاؼبالية للنيابات العامة عاـ 

كقد نظم قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت دكر النيابة العامة ُب تأجيل تنفيذ 
 من ذات القانوف قبد أف 15، حيث كبالرجوع إٔب اؼبادة 19 إٔب 15األحكاـ اعبنائية، كذلك كفقا للمواد من 

اؼبشرع قد نص فيها على جواز أف يبنح التأجيل اؼبؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد األشخاص 
الذين ٓب يكونوا ؿببوسُت عندما أصبح اغبكم أك القرار الصادر عليهم هنائيا ما عدا احملكـو عليهم معتادك اإلجراـ 

 .كاحملكـو عليهم الرتكاب جرائم اؼبساس بأمن الدكلة، أك أفعاؿ إرىابية أك زبريبية

 اغباالت اليت هبوز عند توافر إحداىا منح التأجيل اؼبؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة 16كلقد حددت اؼبادة 
 :للحرية بالنسبة للمحكـو عليهم هنائيا كىي

إذا كاف مصابا دبرض خطَت، يتناَب مع كجوده ُب اغببس، كثبت ذلك قانونا بتقرير طيب لطبيب سخرتو النيابة  -1
 .العامة

 .إذا توَب أحد أفراد عائلتو -2
 .إذا كاف أحد أفراد عائلتو مصابا دبرض خطَت أك عاىة مستديبة كأثبت بأنو ىو اؼبتكفل بالعائلة -3
إذا كاف التأجيل ضركريا لتمكُت احملكـو عليو من إسباـ أشغاؿ فالحية أك صناعية أك أشغاؿ متعلقة بصناعة  -4

تقليدية، كأثبت أنو ليس ُب كسع أحد من أفراد عائلتو أك مستخدميو، إسباـ ىذه األشغاؿ كبأف توقف ىذه 
 .األشغاؿ يتمخض عنو ضرر كبَت لو كلعائلتو

 .إذا أثبت مشاركتو ُب امتحاف ىاـ بالنسبة ؼبستقبلو -5
إذا كاف زكجو ؿببوسا أيضا، ككاف من شأف حبسو ىو اآلخر إغباؽ ضرر بالغ باألكالد القصر أك بأم فرد من  -6

 .أفراد العائلة اآلخرين اؼبرضى منهم أك العجزة
 .إذا كانت امرأة حامال، أك كانت أما لولد يقل سنو عن أربعة كعشرين شهرا -7
 .إذا كانت مدة اغببس احملكـو هبا عليو، تقل عن ستة أشهر أك مساكية ؽبا، ككاف قد قدـ طلب العفو عنها -8
 .إذا كاف احملكـو عليو ؿبل إجراءات اإلكراه البد٘ب من أجل عدـ تنفيذ عقوبة غرامة، قدـ بشأهنا طلب عفو -9

 .إذا كاف احملكـو عليو مستدعى ألداء كاجب اػبدمة الوطنية -10
                                                           

.248مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص - 1
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 مدة التأجيل اؼبؤقت لتنفيذ العقوبة كىي ستة أشهر كأف ال تزيد على ذلك، فيما 17كلقد حددت اؼبادة 
 :عدل اغباالت التالية كىي

ُب حالة اغبمل، كإٔب ما بعد كضع اغبامل ضبلها بشهرين كاملُت، حاؿ كضعها لو ميتا، كإٔب أربعة كعشرين  -1
 .شهرا، حاؿ كضعها لو حيا

 .ُب حالة اؼبرض اػبطَت الذم ثبت تنافيو مع اغببس إٔب حُت زكاؿ حالة التناُب -2
 . أعاله، ينقضي األجل بالفصل ُب طلب العفو16 من اؼبادة 9 ك 8ُب اغبالتُت  -3
 . أعاله، ينقضي األجل بانتهاء مدة اػبدمة الوطنية16 من اؼبادة 10ُب اغبالة  -4

 من ذات القانوف أف النائب العاـ يتخذ مقرر التأجيل إذا كانت مدة العقوبة ال تزيد 18كلقد نصت اؼبادة 
عن ستة أشهر، كأنو ال يبكن منح التأجيل، إذا كانت العقوبة ال تزيد عن ستة أشهر كتقل عن أربعة كعشرين 

 . أعاله إال من كزير العدؿ حافظ األختاـ17شهرا، ككذا ُب اغباالت اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

 مكاف تقدٙب طلب التأجيل كىو لوزير العدؿ حافظ األختاـ، أك للنائب العاـ ؼبكاف 19كقد حددت اؼبادة 
تنفيذ العقوبة، على أف يرفق احملكـو عليو طلبو بالوثائق اليت تثبت الوقائع كالوضعية احملتج هبا، كأف سكوت النائب 

العاـ يعد رفضا منو لطلب التأجيل، بعد انقضاء طبسة عشرة يوما من تاريخ استالمو الطلب، كأنو ُب اغبالة اليت 
يرجع فيها االختصاص لوزير العدؿ حافظ األختاـ فإف سكوتو ألكثر من ثالثُت يـو من تاريخ استالمو الطلب 

 .يعد رفضا للتأجيل

أما بالنسبة للتشريع اؼبصرم فلو موقف فباثل ُب األخذ بنظاـ التأجيل اؼبؤقت لتنفيذ األحكاـ مىت صارت 
 .هنائية، كىذا التأجيل إما أف يكوف جوازم أك كجويب تأمر بو النيابة العامة

 من قانوف 470حيث تتمثل حاالت التأجيل الوجويب ُب األمر بالعفو أك إبداؿ العقوبة نص اؼبادة 
 من ذات القانوف، كحالة عدـ 475اإلجراءات اعبنائية ككذا حالة عدـ جواز التنفيذ ُب أياـ األعياد حسب اؼبادة 

 487 من ذات القانوف، كإصابة احملكـو عليو باعبنوف حبسب اؼبادة 476جواز التنفيذ على اغببلى دبوجب اؼبادة 
 .1من ذات القانوف
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أما حاالت التأجيل اعبوازم فهي تتمثل ُب إرجاء التنفيذ على اغبامل احملكـو عليها بعقوبة مفيدة للحرية 
كحبلى ُب الشهر السادس من اغبمل ، كذلك حىت تضع ضبلها كسبضي مدة شهرين على الوضع كىي ال تتناقض 
مع نفس اغبالة اؼبنصوص عليها ُب التأجيل الوجويب ألف ُب ىذه األخَتة األمر يتعلق بوجوب تأجيل التنفيذ على 

اغببلى احملكـو عليها باإلعداـ، كتتمثل اغبالة الثانية ُب إرجاء التنفيذ على اؼبريض، كاغبالة األخَتة كىي إرجاء 
 من قانوف اإلجراءات 488 ك 486 ك 485التنفيذ على أحد الزكجُت، كىذه اغباالت منصوص عليها باؼبواد 

.  1اعبنائية
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 :خالصة الباب الثاني

تناكلنا ُب الباب الثا٘ب من ىذه الدراسة دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة ما بعد 
االهتاـ ، حيث أف النيابة العامة ال يقتصر دكرىا على ما تناكلناه ُب اؼبرحلة األكٔب كإمبا كفقا ؼبا سبلكو من سلطة 

مباشرة الدعول العمومية قبدىا أماـ كل مرحلة إجرائية تعمل على ضباية حقوؽ اإلنساف ُب إطار ما قرره ؽبا 
 .اؼبشرع من سلطات

فعلى مستول التحقيق االبتدائي تؤدم النيابية العامة دكرىا ُب ضباية حقوؽ اإلنساف من خالؿ صبلة من 
األدكار، فهي من سبلك سبكُت اؼبتهم من مرحلة التحقيق االبتدائي كضمانة إجرائية ُب حد ذاهتا تعمل حبياد على 

 .ربقيق كتدقيق ما كجهتو من اهتامات إٔب اؼبتهم، كخاصة ُب النوع األخطر من اعبرائم كىو اعبنايات
كما أهنا تؤدم دكرىا أيضا من خالؿ الرقابة على مدل شرعية اإلجراءات اؼبتخذة من قبل قاضي 

التحقيق عن طريق ما خوؽبا إياه من آليات على غرار إبداء الرأم اؼبسبق ُب بعض اإلجراءات كتقدٙب الطلبات ُب 
بداية التحقيق كأثناءه كعند ختمو، كإذا ٓب يستحب قاضي التحقيق لتلك الطلبات فلها سلطة النعي على تلك 

القرارات أماـ جهة قضائية أخرل كىي غرفة االهتاـ، ىذه األخَتة اليت تؤدم النيابة العامة دكرا فاعال أمامها سواء 
أك كجهة إحالة ُب اعبنايات باعتبارىا درجة ثانية للتحقيق فيها، كما أف النيابة العامة - كما أسلفنا–كجهة رقابة 

 .سبلك سلطة طلب انعقاد تلك اؽبيئة كلما رأت مسوغ لذلك
أما على مستول مرحلة احملاكمة، فنجدىا سبارس دكرىا من خالؿ مسانبتها ُب تشكيل تلك احملكمة 

مسانبة تتسم باغبياد كاؼبوضوعية، فهي خصم شريف تعمل على حسن تطبيق القانوف سواء كاف ُب صاّب اؼبتهم 
أك الضحية، فهي ليست خصم ألحد، كما أهنا تعمل ضمن استقاللية مطلقة ؽبا أف تبدم ما تشاء من آراء 
كطلبات كدفوع ُب اعبلسة يبليها عليها ضمَتىا الوظيفي فقط ال تعليمات رؤساء التدرجيُت، كما أنو هبب 

بردىا أسوة بقضاة اغبكم مىت توافرت شركطو ربقيقا ؼببدأ اغبياد كالنزاىة، كتستكمل دكرىا أماـ  السماح للخصـو
ىذه اؼبرحلة بالرقابة على ؾبريات احملاكمة ضمن ما أقرتو ؽبا التشريعات من ضمانات على غرار الشفوية كالعلنية 

 .كضركرة تقيد احملكمة حبدكد الدعول كاغبق ُب الدفاع كقرينة الرباءة كاغبق ُب إلهناء احملاكمة خالؿ مدة معقولة
فإذا ما صدر حكم من القاضي ما ىبالف طلباهتا اؼبؤيدة حبقوؽ اإلنساف فلها اغبق ُب النعي عليو أماـ 

اعبهات القضائية األخرل، كؽبا ُب ذلك نوعُت من طرؽ الطعن منها العادية كاالستئناؼ كمنها غَت العادية 
كالنقض كالتماس إعادة النظر كالطعن لصاّب القانوف، كحىت إذا ما استنفذ ذلك اغبكم كل طرؽ الطعن، كأصبح 



 القضائي التحقيق بعد ما مرحلة أثناء اإلنسان حقوؽ حماية في العامة النيابة  دور...........:الفصل الثاني

 

238 
 

هنائيا كاجب النفاذ خوؽبا اؼبشرع باعتبارىا ربقق الضماف القضائي اؼبتطلب ُب صبيع اإلجراءات اعبزائية مهمة 
اإلشراؼ على مرحلة تنفيذ األحكاـ، دبا يتالءـ مع ما قرر من ضمانات ؽبذا التنفيذ على غرار سلطة النظر فيما 
يثَته التنفيذ من إشكاالت عندما يقدمها أمامها اؼبتهم، ككذلك كقف تنفيذ تلك األحكاـ بصورة مؤقتة استجابة 

 .إْب...لضركرات سبليها متطلبات اإلنسانية كاؼبرض كالعجز كاغبمل بالنسبة للمرأة
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 :خاتمة
اآلف كقد انتهت الدراسة، كمن الطبيعي أف يكوف لكل عمل نتائجو اؼبرجوة كاليت توضح كتلخص ما جاء 

 .فيو، كمن ٍب سنذكر فيما يلي بأىم ما كرد ُب ىذه الدراسة من أفكار أك موضوعات
 :فقد اشتملت الدراسة على بابُت

كًب التعرض ُب الباب األكؿ إٔب دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء إعماؽبا لسلطة اؼبالئمة، 
حبيث إذا ما كانت أماـ خيار ربريك الدعول العمومية كجدناىا مقيدة جبملة من القيود كالضمانات ألزمها هبا 

اؼبشرع حىت توازف بُت حق الضحية كاجملتمع ُب ربريك الدعول العمومية كحق اؼبتهم ُب قرينة الرباءة، كمن بُت ىذه 
الضمانات اليت أفردنا ؽبا الدراسة قبد الرقابة على الضبطية القضائية، حبيث أف ىذا اعبهاز القائم على التحقيق 
التمهيدم حبكم طبيعة كظيفتو يبس عن قريب حبقوؽ اإلنساف، ناىيك عن عدـ سبتع أعضائو بالصفة القضائية، 

 .األمر الذم استلـز أف تتؤب جهة رقابية قضائية مهمة اإلشراؼ عليها حىت تضمن ؽبا إطار من الشرعية
كما تطرقنا كذلك إٔب الضمانات الواجب على النيابة العامة االلتزاـ هبا عند ربريكها للدعول العمومية، 

ككجدنا أف النيابة العامة سبارس ُب الدعول العمومية كظيفة ذات سلطة كال تزاكؿ حقا شخصيا إذا شاءت باشرتو، 
كإف أرادت التفتت عنو أم أف ؽبا سلطة كعليها كاجب ككال األمرين متالزماف ال ينفصالف، كأف سلطتها ككاجبها 
ُب ربريك الدعول العمومية ىبضعاف دائما العتبارات حقوؽ اإلنساف، كأف من أىم الضمانات اليت ربرص النيابة 

العامة على كفالتها أثناء ربريك الدعول العمومية قبد ربملها لعبء اإلثبات ضباية للحق ُب قرينة الرباءة، كأف 
ربرص عند عبوئها إٔب اإلجراءات اؼباسة باغبرية التقيد الصاـر بالقيود اليت ألزمها هبا اؼبشرع ضباية للحق ُب اغبرية 

 .الشخصية كاحًتاما ؼببدأ الفصل بُت سلطيت االهتاـ كالتحقيق
كما توصلنا إٔب أنو إذا كاف اؼببدأ العاـ ىو استئثار النيابة العامة بسلطة اؼبالحقة اعبزائية باعتبارىا صاحبة 
اغبق ُب توقيع العقاب نيابة عن اجملتمع، إال أف ذلك اؼببدأ ال هبب أف يًتؾ على إطالقو، حيث كجدنا أف اؼبشرع 

أكرد عليو بعض االستثناءات للتلطيف كالتخفيف من حدتو كحىت ال تسئ النيابة العامة ىذه السلطة، كتتمثل ىذه 
االستثناءات ُب اإلقرار للمضركر باغبق ُب ربريك الدعول العمومية أسوة بالنيابة العامة من جهة،  كمن جهة 

 .أخرل استلـز ُب بعض اعبرائم كركد شكول كقيد على حرية النيابة العامة ُب ربريك الدعول العمومية
أما إذا كاف خيار النيابة العامة ىو عدـ ربريك الدعول العمومية كااللتفاؼ عنها حىت ُب اغباالت اليت 

تقـو فيها أسباب اؼبتابعة اعبزائية ك ذلك باللجوء إٔب ادكار جديدة بعيدة عن سلبيات اؼبالحقة اعبزائية يصطلح 
عليها  ببدائل الدعول اعبزائية كىي تتمثل إبتداءا ُب البدائل التقليدية كىي األمر باغبفظ كالصلح مع اجملٍت عليو 
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كالتصاّب إٔب البدائل اغبديثة كالوساطة اعبنائية كالتسوية اعبنائية اليت تبنتها أغلب التشريعات اؼبقارنة كالتشريع 
 .الفرنسي كالبلجيكي

أما ُب الباب الثا٘ب فقد تناكلنا دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة ما بعد االهتاـ، حيث 
كإمبا يبتد إٔب باقي اؼبراحل اإلجرائية األخرل من ربقيق , بعينها كقفنا على أف ىذا الدكر ال يقف عند مرحلة ك

 .ابتدائي بدرجتيو قاضي التحقيق كغرفة االهتاـ كاحملاكمة كطرؽ الطعن كتنفيذ األحكاـ اعبزائية
أما ُب مرحلة التحقيق االبتدائي، فالنيابة العامة تؤدم دكرىا ُب ضباية حقوؽ اإلنساف عن طريق عدـ 

استئثارىا بسلطيت االهتاـ كالتحقيق، ؼبا فيها من مساس حبيدة كنزاىة التحقيق، كألف النيابة العامة رغم أهنا ربمل 
سيف االهتاـ كذبتهد ُب أال تسلطو إال على من تعتقد بأنو مقًتؼ اعبريبة، فإهنا مىت باشرت إجراءات االهتاـ 

كتولت التحقيق أيضا من تلقاء نفسها أصبح ؽبا بال شك مصلحة ُب إثبات االهتاـ اؼبسند إٔب الفرد، فبا هبعلها 
 .سبيل إٔب التشدد، كعدـ ربقيق دفاعو، كتضييع معآب للجريبة كانت  قد تؤدم إٔب براءتو

كما أهنا تكفل للمتهم مرحلة التحقيق االبتدائي بذاهتا كضمانة بصفة كجوبيو ُب اعبنايات نظرا ػبطورة 
اعبزاء فيها حبيث ال وباؿ إٔب احملاكمة ما ٓب تساند اهتامو دالئل كافية، كلو كانت اغبقيقة ُب شأف اعبريبة 

 .كاؼبسؤكلية عنها كاضحة كل الوضوح
كما يظهر دكر النيابة العامة أيضا ىنا من خالؿ ضبايتها للحق ُب سرعة اإلجراءات اعبزائية، كذلك عن 

طريق استبعاد مرحلة التحقيق االبتدائي كاإلحالة مباشرة إٔب احملاكمة مىت كانت الدالئل كافية ىذا من جهة، كمن 
جهة أخرل تساىم أيضا ُب ضباية ذات اغبق عن طريق اللجوء إٔب سياسة التجنيح، كذلك بااللتفاؼ عن االلتزاـ 

 .بإحالة اعبنايات إٔب التحقيق االبتدائي
كتعترب النيابة العامة أثناء ىذه اؼبرحلة، ىي اعبهة الوحيدة اليت سبلك إخطار قاضي التحقيق بالدعول 

اعبنائية عن طريق الطلب االفتتاحي، فهي من زبتار القاضي األجدر منهم إلخطاره بالقضية كإف رأت منو ما يؤثر 
على السَت اغبسن للعدالة أك غبقوؽ اإلنساف كحرياتو ؽبا أف تقدـ طلب تنحيتو إٔب رئيس غرفة االهتاـ، كإذا ما 

باشر قاضي التحقيق سلطاتو، فلها اغبق ُب اإلطالع على أعماؿ التحقيق كاغبضور فيها، كما ألـز اؼبشرع قاضي 
التحقيق نفسو بضركرة إطالع النيابة العامة على أعماؿ التحقيق حىت تبدم ما تشاء من آراء كطلبات تدعم هبا 

 .ما قدره اؼبشرع غبقوؽ اإلنساف من ضمانات أثناء ىذه اؼبرحلة
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أما على مستول الدرجة الثانية للتحقيق، كىي غرفة االهتاـ، كاليت تظهر أنبيتها من حيث اضطالعها دبهمة 
التمحيص الدقيق كاؼبزيد من التحرم للكشف عن اغبقيقة، فهي هبذه اؼبهاـ ضمانة للمتهم حىت ال يساؽ إٔب 

 .احملكمة إال كفقا ألدلة تغلب معها اإلدانة
كللمسانبة ُب إحقاؽ تلك الضمانة، جعل اؼبشرع من النيابة العامة طرفا ُب ىذه اؽبيئة، كخوؽبا صبلة من 

السلطات منها اغبق ُب عرض الدعول من قبل ككيل اعبمهورية على غرفة االهتاـ عندما تنعقد كجهة رقابة على 
أعماؿ التحقيق، كذلك ُب حاالت معينة منها تصحيح اإلجراءات الباطلة كاستئناؼ أكامر قاضي التحقيق، كما 

خوؽبا اؼبشرع أيضا اغبق ُب الطعن بالنقض ُب صبيع قرارات غرفة االهتاـ ما عدا ما يتعلق منها باغببس اؼبؤقت 
 .كالرقابة القضائية

أما على مستول التحقيق النهائي أك احملاكمة، فقد تلمسنا دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف من 
نواح عدة، بدايتها من اؼبسانبة ُب تشكيل احملكمة حيث ال يتأكد تشكيل احملكمة الصحيح إال باكتماؿ سبثيل 

النيابة العامة فيها، كحىت تؤدم ىذا الدكر بفعالية هبب توافر صبلة من اؼبتطلبات كىي أف تساىم النيابة العامة ُب 
تشكيل احملكمة كىي على اغبياد التاـ دبعٌت أال تكوف خصم ألحد، ألف اؽبدؼ من تدخلها ىو تنوير احملكمة 

باغبقيقة اؼبوضوعية، كمن أجل ذلك هبب أف تقدـ الطلبات العادلة إٔب احملكمة، فهي تطلب براءة اؼبتهم إذا 
كجدت أف األدلة تشَت إٔب براءتو، كتطلب اإلفراج عنو ُب حالة عدـ كجود أك ضعف الدليل على اقًتافو اعبريبة 
اؼبتهم هبا، فهي فبثل اجملتمع كؿباميو، كإذا سلمنا بذلك أم اعتبار النيابة العامة ليست خصم، فإف ذلك يستلـز 
قبوؿ رد النيابة العامة أسوة بقضاة اغبكم، لتحقيق استقالليتها كنزاىتها كحيادىا، كما أف اؼبسانبة الفعالة للنيابة 

العامة تتطلب أيضا عدـ استئثارىا بسلطيت االهتاـ كاغبكم إعماال ؼببدأ الفصل بُت كظائف القضاء اعبنائي، كحىت 
ال ذبمع بُت صفيت اػبصم كاغبكم ُب ذات الوقت األمر الذم يقودىا إٔب اإلساءة غبقوؽ اإلنساف بدال من 

تعزيزىا، كيتمثل اؼبتطلب األخَت ُب ضركرة استقالليتها دبعٌت ضماف حرية عضو النيابة العامة ُب إبداء رأيو تبعا ؼبا 
يبليو عليو الضمَت كمفهومو القانو٘ب للموضوع ُب حاؿ اضطر مسلكيا لتلبية طلب رؤسائو أك طلب كزير العدؿ 

 .بتقدٙب مطالعة خطية ـبالفة لرأيو الشخصي
ىذا بالنسبة لدكر النيابة العامة عند اؼبسانبة ُب تشكيل احملكمة أما بالنسبة لدكرىا عند سرياف ؾبريات 

احملاكمة، فقد كقفنا على أهنا تلعب دكر مراقب فعاؿ على أىم ما تقـو عليو احملاكمة العادلة من ضمانات عن 
طريق زبويلها من قبل اؼبشرع اغبق ُب تقدٙب ما تشاء من طلبات كدفوع كمن دكف استثناء، كتتمثل ىذه الضمانات 
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ُب العلنية كالشفوية، كتقيد احملكمة حبدكد الدعول كقرينة الرباءة كحق الدفاع كاغبق ُب إهناء احملاكمة خالؿ مدة 
 .معقولة

أما على مستول مرحلة ما بعد احملاكمة، فقد عاعبنا دكر النيابة العامة ُب ضباية حقوؽ اإلنساف أثناء مرحلة 
الطعن باألحكاـ فقد كقفنا على أنبية ىذه اؼبرحلة عندما ال يوفق القاضي ُب الوصوؿ إٔب اغبقيقة ُب أغلب 

األحياف بسبب ما قد يقع فيو من خطأ بسبب عدـ مراعاة بعض اإلجراءات اعبوىرية ُب احملاكمة أك استخالص 
قناعتو من كقائع غَت متماسكة، فحرصا من اؼبشرع على حسن تطبيق القانوف كضمانا غبقوؽ األفراد كحرياهتم 

األساسية خوؿ اؼبشرع النيابة العامة سلطة النعي على ىذه األحكاـ إما بطلب إبطاؽبا أك تعديلها أك إلغائها 
ؼبصلحة  اػبصم اؼبتضرر من اغبكم، كذلك إما باستعماؿ طرؽ الطعن العادية االستئناؼ أك طرؽ الطعن غَت 

 .العادية كىي الطعن بالنقض كالتماس إعادة النظر كالطعن لصاّب القانوف
أما على مستول تنفيذ األحكاـ اعبنائية، كىي آخر مرحلة سبارس النيابة العامة فيها دكرا غبماية حقوؽ 

اإلنساف ضمن ؾباؿ ىذه الدراسة حيث كجدناىا ربظى بأنبية كبَتة ألهنا فيها تتجسد أظبى صورة للعدالة، إذ يتم 
فيها تطبيق منطوؽ األحكاـ كتتحوؿ من صياغتها النظرية القانونية دبا تضمنتو من عقوبات إٔب فصل عادم كاقعي 

 .أف يناؿ اؼبداف جزاءه كيستحق اؼبتضرر حقو
كتعترب النيابة العامة ىي السلطة اؼبخولة قانونا دبرحلة تنفيذ األحكاـ اعبنائية، كإلعماؿ ذلك على كجو 
يتوافق مع ضباية حقوؽ اؼبتهم ألزمها بأف تتؤب اإلشراؼ على ىذه اؼبرحلة ربقيقا للضماف القضائي كحق من 

حقوؽ اإلنساف، كما ألزمها بتنفيذ األحكاـ اعبنائية تنفيذا مطابقا للقانوف كأف يبتد إٔب األشخاص اؼبقصودين هبا 
فحسب طبقا للكضاع كُب اغبدكد اليت كضعها اغبكم النهائي بغَت خطأ كال افتئات كال تعسف كأنو إذا قبم عن 
ىذا التنفيذ إشكاالت نتيجة للخطاء اليت من اؼبمكن أف ربيط بعملية التنفيذ فيجب على النيابة العامة أف تعاِب 

إضافة إٔب ذلك،خولت النيابة العامة دكر , ىذا اإلشكاؿ ُب التنفيذ عندما تتلقى طلب بذلك من احملكـو عليو
آخر خالؿ ىذه اؼبرحلة كىو سلطة كقف تنفيذ األحكاـ اعبنائية مؤقتا كذلك عندما ال يبكن للعقوبة أف ربقق 
 .أغراضها االجتماعية كأف يكوف احملكـو عليو قادر على ربملها أك ال يتمتع بالصحة العقلية كاعبسدية للتنفيذ

 :كمن خالؿ ىذه الدراسة سبكنا من الوصوؿ إٔب النتائج كالتوصيات التالية
 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم من حيث إلزاـ ضابط الشرطة 18 ك17أف ُب تعديل اؼبادة  -1

كمن حيث إلزاـ , القضائية بعدـ تلقي األكامر كالتعليمات أثناء مباشرة عملو إال من اعبهة القضائية اليت يتبعها 
النائب العاـ دبسك ملف فردم لكل ضابط شرطة قضائية كتوٕب ككيل اعبمهورية ربت سلطة النائب العاـ 
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تنقيطهم مع احتسابو عند الًتقية أدل إٔب ضماف عدـ التخوؼ من أف ينهج الضابط ُب عملو إٔب إرضاء رئيسو 
 . اؼبباشر كالتضحية باغبقوؽ كاغبريات الفردية

ضركرة استحداث نص ىبوؿ فيو النائب العاـ اغبق ُب توقيع جزاءات مباشرة ذات الدرجة األكٔب على عضو  -2
كذلك لتفعيل النص الذم يلـز الضبطية القضائية بتلقي - أسوة باؼبشرع األرد٘ب - الضبط القضائي اؼبخالف 

كاف رآىا النائب العاـ غَت كافية حينئذ , التعليمات من جهة قضائية كاحدة ألنو ال فائدة من اإللزاـ من دكف جزاء
 .هبوز لو أف وبيل األمر على غرفة االهتاـ

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ك اؼبتعلقة بالتوقيف للنظر حبيث يصبح فيها ضابط 51 ضركرة تعديل اؼبادة  -3
الشرطة القضائية ملزما باغبصوؿ على إذف من ككيل اعبمهورية بدال من اإلبالغ الذم يعٍت أف التوقيف للنظر  

 .اختصاص أصيل لضابط الشرطة القضائية يبلك فيو سلطة تقديرية ك  ما اإلبالغ إال للعلم فقط
ضركرة إدراج نص ُب قانوف اإلجراءات اعبزائية يلـز النيابة العامة بتحمل عبء اإلثبات كامال كبلغة  صروبة  -4

 .كذلك أسوة باؼبشرع اليمٍت 
ضركرة التضييق من نطاؽ سلطات النيابة العامة عند اللجوء إٔب اإلجراءات اؼباسة باغبرية حبجة احملافظة على  -5

أدلة اعبريبة أك منع العبث هبا ك أف مظنة اػبطأ ُب التقدير أك الكيد للمتهم ضعيفة االحتماؿ ُب حالة التلبس ألف 
اعبرم كراء ىذه االعتبارات أثر سلبا على جانب اغبقوؽ كاغبريات اليت استبيح انتهاكها بناءا على ظن ال يرقى إٔب 

 .اليقُت الكاُب 
ضركرة إلغاء الكفالة كشرط ؼبمارسة اؼبدعي اؼبد٘ب غبقو ُب ربريك الدعول العمومية عن طريق التكليف  -6

كألف ىذه الرسـو تعترب عبأ ثقيل على اؼبدعي اؼبد٘ب ُب . باغبضور ؼبا فيها من مساس حبقو الدستورم ُب التقاضي
أال يباشر حق االدعاء اؼبد٘ب إال إذا كاف معتقدا بأحقيتو ُب التعويض كمن شاف ذلك أف يضيق من نطاؽ إساءة 

 .استعماؿ ىذا اغبق 
ضركرة التوسع ُب نطاؽ التكليف اؼبباشر باغبضور لتشمل كل اعبنح كاؼبخالفات ماعدا بعض االستثناءات  -7

 .كعدـ حصرىا ُب طبس جنح فقط أسوة باؼبشرعُت الفرنسي كاؼبصرم 
 من قانوف العقوبات اعبزائرم حبيث ال يصبح فيها األمر باغبفظ أساسا قانونيا 300ضركرة تعديل اؼبادة  -8

لدعول البالغ الكاذب ؼبا فيو من افتئات على حق اؼبضركر ُب اللجوء إٔب القضاء كقصر ذلك فقط على أحكاـ 
 .الرباءة
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ضركرة استحداث بدائل جديدة للنيابة العامة تتحوؿ هبا عن اؼبالحقة اعبزائية كمن ذلك الوساطة اعبنائية  -9
 .كالتسوية اعبنائية أسوة باؼبشرع الفرنسي

ضركرة تقنُت سلطة التجنيح اليت سبارسها النيابة العامة ُب الواقع العملي  ؼبواءمتها مع مبدأ الشرعية اإلجرائية  -10
 .كحىت ال تسيء النيابة العامة استعماؽبا إف شاءت باشرهتا  إف شاءت التفتت عنها 

ضركرة استحداث نص يسمح برد عضو النيابة العامة أسوة بقضاة اغبكم، ؼبا ُب ذلك من تعزيز لضماف  -11
 .حياد القضاء كنزاىتو

ضركرة استحداث نص يسمح  للنيابة العامة كاػبصـو االستئناؼ ُب مواد اعبنايات نظرا ػبطورة اعبزاء فيها  -12
 . من جهة ك لتفعيل اغبق ُب تعدد درجات التقاضي من جهة أخرل أسوة باؼبشرع الفرنسي

ضركرة استحداث آليات تسمح للنيابة العامة بتفعيل اغبق ُب احملاكمة خالؿ مدة معقولة أسوة بالتشريعات  -13
اؼبقارنة ،كمن ذلك السماح ؽبا بطلب كقف اإلجراءات كانقضاء الدعول ُب كل حالة يثبت فيها عدـ إجراء 

 .احملاكمة ُب مدة معقولة
ضركرة االىتماـ بنظاـ اإلشكاؿ ُب التنفيذ، كذلك من خالؿ بياف أحكامو بدقة كحاالتو حىت ال تًتؾ  -14

 .ألىواء النيابة العامة

 

 كاغبمد هلل رب العاؼبُت
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 :المراجع العامة : ثانيا

 .1999. القاىرة. دار الشركؽ. الطبعة األكٔب. القانوف اعبنائي الدستورم.  اضبد فتحي سركر -
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 .1970. القاىرة. دكف ذكر دار النشر. الطبعة الثالثة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أصوؿ اإلجراءات اعبنائية -

 .2008. اعبزائر. دار ىومو. الطبعة السابعة. الوجيز ُب القانوف اعبزائي العاـ. أحسن بوسقيعة -

. اإلسكندرية. الطبعة الثانية. دار الفكر العريب. اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم. ادكارد غإب الذىيب -
1990. 

 .دكف سنة نشر. دكف بلد نشر. دكف دار نشر. شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية. أماؿ عبد الرحيم عثماف -

 .2005. القاىرة. دار النهضة. اعبزء الثا٘ب. اإلجراءات اعبنائية ُب التشريع اؼبصرم. اسامة عبد اهلل قايد -

ديواف اؼبطبوعات . اعبزء الثا٘ب. مبادئ اإلجراءات اعبزائية ُب التشريع اعبزائرم. أضبد شوقي الشلقا٘ب -
 .1999. اعبرائر. اعبامعية
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. اعبزائر. ديواف اؼبطبوعات اعبامعية. اعبزء الثالث. مبادئ اإلجراءات اعبزائية ُب التشريع اعبزائرم. ػػػػػػػػػ -
1999. 

. مصر. مطابع دار الكتاب العريب. الطبعة الثانية. اعبزء األكؿ. فقو اإلجراءات اعبنائية. توفيق الشاكم -
1954. 

 .1982. القاىرة. اعبزء األكؿ. دكف دار نشر. قانوف اإلجراءات اعبنائية. حسن عالـ -

 .2003. القاىرة. دار اعبامعة اعبديدة. نظم اإلجراءات اعبنائية. جالؿ ثركت -

. الطبعة األكٔب. اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات. أصوؿ احملاكمات اعبزائية. جالؿ ثركت كسليماف عبد اؼبنعم -
 .1996. بَتكت

الديواف الوطٍت للشغاؿ . الطبعة األكٔب. اعبزء األكؿ. االجتهاد القضائي ُب اؼبواد اعبزائية. جيالٕب البغدادم -
 .2002. اعبزائر. الًتبوية

. عماف. مطبعة الصفدم. الطبعة األكٔب. شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية األرد٘ب. حسن جوخدار -
1993. 

. الكويت. جامعة الكويت. شرح قانوف اإلجراءات كاحملاكمات اعبزائية الكوييت. حسن صادؽ اؼبرصفاكم -
1971. 

. دار النهضة العربية. دراسة مقارنة. اغبقوؽ الدستورية ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية. رمزم رياض عوض -
 .2003. القاىرة

. القاىرة. دار الفكر العريب. الطبعة الثانية. اؼبشكالت العملية اؽبامة ُب اإلجراءات اعبنائية. رؤكؼ عبيد -
1973. 

. الطبعة الواحدة كالعشرين. مطبعة االستقالؿ الكربل. مبادئ اإلجراءات القانونية ُب القانوف اؼبصرم. ػػػػػ -
 .1976. القاىرة

 .2007. اعبزائر. دار اؽبدل. اعبزء األكؿ. شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم. سليماف بارش -

 2000.  بَتكت.منشورات اغبليب اغبقوقية .الكتاب األكؿ . أصوؿ اإلجراءات اعبنائية .سليماف عبد اؼبنعم  -
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. اعبزائر. دار ىومو. الطبعة الثالثة. إجراءات فبارسة الدعول اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية. عبد العزيز سعد -
2000. 
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 قائمة المراجع

 

205 
 

 .2005. بَتكت. منشورات زين اغبقوقية. الطبعة األكٔب. قاضي التحقيق. علي كجيو حرقوص -

-1999. القاىرة. دار النهضة. الطبعة الثانية. اإلدعاء اؼبباشر ُب اإلجراءات اعبنائية. فوزية عبد الستار -
2000. 

. اؼبشكالت العملية ُب إشكاالت التنفيذ كطلبات كقف التنفيذ أماـ ؿبكمة النقض. مصطفى ؾبدم ىرجة -
 .1993. القاىرة. اؼبكتبة القانونية

 .دكف سنة نشر. بَتكت. مؤسسة نوفل. حقوؽ اإلنساف ُب الدعول اعبزائية. العوجيمصطفى  -

 .1981. بغداد. مطبعة اؼبعارؼ- دراسة مقارنة-رقابة اإلدعاء العاـ على الشرعية . ؿبمد معركؼ عبد اهلل -

. اإلسكندرية. منشأة اؼبعارؼ. السلطة التقديرية كضمانات اؼبتهم ُب اإلجراءات اعبنائية. ؿبمود نصر -
2010. 

. القاىرة. دار النهضة العربية. تدعيم قرينة الرباءة ُب مرحلة صبع االستدالالت. مدحت عبد اغبليم رمضاف -
2001. 

 .2000. القاىرة. دار النهضة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اإلجراءات اؼبوجزة إلهناء الدعول اعبنائية -

 .1992. اعبزائر. دار اؽبدل. ضمانات اؼبشتبو فيو أثناء التحريات األكلية. ؿبمد ؿبده -

 .1992. اعبزائر. دار اؽبدل. ضمانات اؼبشتبو فيو أثناء التحقيق -

 .2001. القاىرة. دار الفكر القانو٘ب. ؿبمد عيد الغريب، اؼبركز القانو٘ب للنيابة العامة -

. الطبعة األكٔب. اختصاص رجاؿ الضبط القضائي ُب التحرم كاإلستدالؿ كالتحقيق. ؿبمد علي سآب -
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Résumé  

Le ministère public  est considéré comme une branche de l’autorité judiciaire 

sécuritaire publique  sur les droits de l’homme au cours des étapes des procédures 

pénales,  où on le trouve veiller à la bonne application de la loi soit à l’intérêt du 

prévenu ou à celui de la victime.   

Le ministère public  est la seul juridiction à laquelle le législateur lui a confié 

plusieurs rôles au cours de toutes les étapes des procédures pénales, il s’occupe au 

niveau de la police judiciaire  de l’autorité de son administration et sa supervision dans 

le but de savoir à quel point les éléments de la police judiciaire se conforment  aux 

règles de la découverte du crime sans qu’il ait  un dépassement ou une déviation de 

leur côté, et quand il exercice son autorité dans la convenance en recourant à l’option 

de l’ouverture  des poursuites on trouve qu’il est en conformité avec les droits garantis 

par le législateur en faveur du prévenu  à savoir : supporter la charge de la constatation 

de l’accusation avec tous ses éléments en application du droit dans l’indice de 

l’innocence, et  quand il est obligé par la nécessité de découvrir  la vérité de porter 

atteinte à la liberté individuelle il ne cherche qu’à cela suivant les garanties estimées 

par le législateur comme la constatation de la flagrance et le défaut d’avertissement du 

juge d’instruction et dans une étendue étroite   des crimes, et il ne recourt à la 

procédure d’emprisonnement que si le prévenu n’a pas présenté des garanties 

suffisantes pour comparaitre, il pris en considération de l’autre côté les droits de la 

personne ayant subi le préjudice en lui reconnaissant le droit à participer à l’ouverture 

des poursuites  et se conformer à la restriction consiste au dépôt par lui d’une plainte à 

l’application de ladite autorité.   

Au niveau de l’étape de l’instruction préliminaire, on trouve qu’il joue des rôles 

de grande importance, il permet au prévenu de garantir une instruction préliminaire par 

le biais de l’avertissement   du juge d’instruction, il a l’autorité d’exprimer l’avis et de 

présenter des demandes devant lui ce qui soutient le juge d’instruction à se conformer 

à légitimité pénale, le ministère public jouit également de l’autorité de recourir contre 

les décisions du juge d’instruction devant la chambre d’accusation. 

Nous constatons aussi  l’étendue de son rôle à l’étape du jugement, il participe dans sa 

formation  avec neutralité totale et  indépendamment, , quand les circonstances du 

jugement commencent on trouve qu’il est le superviseur idéal  des garanties d’un 

jugement  juste fournies par la législation, quand le jugement est rendu il a le droit à 

interjeter appel devant une juridiction supérieure, quand le jugement  devient définitif 

il encadre le devoir de l’exécution suivant les garanties arrêtées par le législateur   en 

faveur du prévenu à savoir : examiner les problèmes soulevés, ordonner l’arrêt de 

l’exécution provisoirement   pour répondre au nécessités humaines. 
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تعترب النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية األمنية العامة على حقوؽ اإلنساف أثناء مراحل 
اإلجراءات اعبزائية، حيث قبدىا تسهر على حسن تطبيق القانوف سواء كاف لصاّب اؼبتهم أـ لصاّب الضحية، 

 .فهي ليست خصم ألحد تؤدم دكرىا بكل موضوعية كإنصاؼ

فهي تعد اعبهة القضائية الوحيدة اليت أناطها اؼبشرع بأدكار متنوعة خالؿ صبيع اؼبراحل اإلجرائية اعبزائية، 
فعلى مستول الضبطية القضائية قبدىا تتؤب سلطة اإلدارة كاإلشراؼ عليها كذلك للوقوؼ على مدل التزاـ 

ا مىت اموكأـ. أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن اعبريبة دكف أف يكوف ىناؾ ذباكز أك اكبراؼ منهم
باشرت سلطتها ُب اؼبالئمة بأف عبأت إٔب خيار ربريك الدعول العمومية قبدىا على اتساؽ مع ما كفل اؼبشرع 
غبقوؽ اؼبتهم من ضمانات على غرار ربملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرىا إعماال للحق ُب قرينة الرباءة، 
كأنو مىت اضطرهتا ضركرات الكشف عن اغبقيقة إٔب اؼبساس ببعض اغبريات الفردية فإهنا ال تسعى إٔب ذلك إال 
ضمن ما قدره اؼبشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس كعدـ إخطار قاضي التحقيق كضمن نطاؽ ضيق من 

اعبرائم كأف ال تلجأ إٔب إجراء اغببس إال إذا ٓب يقدـ اؼبتهم ضمانات كافية للحضور كما أهنا أيضا تراعي ُب الوجو 
اؼبقابل حقوؽ اؼبضركر عن طريق اإلقرار لو باغبق ُب مشاركتها ُب ربريك الدعول العمومية كااللتزاـ بالقيد اؼبتمثل 

 .ُب كركد شكول منو عند إعماؿ تلك السلطة

أما على مستول مرحلة التحقيق االبتدائي قبدىا تؤدم أدكارا ُب غاية األنبية فهي من سبكن اؼبتهم من 
ضمانة التحقيق االبتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، كأف ؽبا من سلطات إبداء الرأم كتقدٙب الطلبات 
أمامو ما من شأنو مساندة قاضي التحقيق ُب االلتزاـ بالشرعية اإلجرائية، إضافة إٔب ذلك سبلك النيابة العامة 

 .سلطة الطعن ُب قرارات قاضي التحقيق أماـ غرفة االهتاـ

كما نلمس امتداد لدكرىا أيضا أماـ مرحلة احملاكمة حيث تساىم ُب تشكيلتها حبياد تاـ كباستقاللية ، 
كإذا بدأت ؾبريات احملاكمة قبدىا الرقيب األمثل على ما كفرتو التشريعات من ضمانات احملاكمة العادلة كأنو مىت 

صدر اغبكم فلها اغبق ُب النعي عليو أماـ جهة قضائية أعلى، كإذا أصبح هنائيا كاجب التنفيذ تولت اإلشراؼ 
على ذلك ضمن ما قرره اؼبشرع من ضمانات للمتهم على غرار النظر فيما يثَته من إشكاالت كاألمر بوقف 

. تنفيذه مؤقتا استجابة ؼبا سبليو الضركرات اإلنسانية


