
 



 شكر وعرفان 

 

عمى كل ما قّدمته لي من "شبري عزيزة " أقّدم فائق شكري إلى األستاذة المشرفة 
 توجيهات و إرشادات ،

 الذي كان له الدور الكبير في إنجاح  هذا اإلنجاز " يعيش تمام شوقي " إلى األستاذ 

 التي شاركتني عناء إخراج هذا اإلنجاز " حنان بن ريالة "       إلى األخت األستاذة 

 التي ساهمت في هذا العمل " سعاد قدور " إلى األستاذة 

                     إلى عمال المكتبة الخارجية الذي قّدموا لي يد العون

                              إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد لهم كل الشكر 

 
 هجيرة رحماني                                 



 اإلهداء 
الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل فمنو الرعاية وفيو الكفاية 

.. 

العزيز أسأل اهلل أن يجزيو عني خير " أبي " إلى أغمى ما أممك في ىذه الحياة 
 الجزاء وأن يرضيو عني ما بقي في العمر بقاء 

.. 

 إلى أمي الغالية أسأل اهلل أن يكرم مثواىا و يدخميا فسيح جنانو 

.. 

 إلى جميع أفراد أسرتي 

.. 

 إلى الذين جمعتني بيم األقدار وعشت معيم أجمل األيام إخوتي في اهلل 

.. 

 إلى كل الشموع التي تحترق لتنير درب غيرىا 

.. 

 إلى كل األرواح الراقية التي تحترم ذاتيا

 



 

 خطة البحث 

 المقدمة 

.التحقيق اإلبتدائي : الفصل األول   

.مفهوم التحقيق اإلبتدائي : المبحث األول   

.تعريف التحقيق اإلبتدائي : المطلب األول  

.خصائص التحقيق اإلبتدائي : المطلب الثاني   

.قاضي التحقيق : المطلب الثالث   

.إجراءات التحقيق اإلبتدائي: المبحث الثاني   

.إجراءات جمع األدلة : المطلب األول   

.اإلجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه : المطلب الثاني   

.اإلجراءات الماسة بحرية المتهم : المطلب الثالث   

.أثر الدفوع على إجراءات التحقيق: الفصل الثاني   

.مفهوم الدفوع : المبحث األول   

.تعريف الدفوع وبيان أقسامها : المطلب األول   

.شروط إبداء الدفوع : المطلب الثاني   

.أهم الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق : المبحث الثاني   

.بطالن اإلجراء : المطلب األول   

.أهم صور الدفوع المترتبة على إجراءات التحقيق : المطلب الثاني   

 خاتمة 

.قائمة المراجع   
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تمر الدعكل الجزائرية بعدة مراحؿ تختمؼ حسب النظاـ القانكني السائد في الدكلة، ففي 
،  يقتصرالنظاـ اإلتيامي  دكر قاضي التحقيؽ عمى المكازنة بيف األدلة التي يقدميا الخصـك

كيحكـ بينيا ففي ىذا النظاـ تمر الدعكل بمرحمة كاحدة كىي مرحمة المحاكمة، كال كجكد لمرحمة 
. التحقيؽ، لذا فدكر القاضي ىنا سمبي كيسكد النظاـ اإلتيامي األنظمة األنجمكسكسكنية

فاف الدعكل  النظاـ التنقيبي أك التفتيشي تصبح الدعكل ممؾ لمدكلة، كبالتالي مف  فيأما
ختصاص القاضي، فيكفي عممو بالجريمة ليباشر إجراءات التحرم كالبحث عف تصبح مف ا
. يبيح استعماؿ كسائؿ اإلكراه كالتعذيب انو  ىذا النظاـ  ما يؤخد عفاألدلة، لكف

كتتبنى معظـ التشريعات الحديثة، المزج بيف النظاميف، فأكجدت النظاـ المختمط الذم يحتكم 
عمى مزايا كؿ مف النظاميف، كالجزائر مف الدكؿ التي أخذت بالنظاـ المختمط، فتتكلى سمطة 
االتياـ تحريؾ كمباشرة الدعكل كسمطة التحقيؽ البحث ك التحرم، كتتكلى جية أخرل مستقمة 

. الحكـ

 مبحثيف عمى النحك  مقسميف الدراسة الى  االبتدائيالتحقيؽ بدراسة مرحمة كسنكتفي فقط 
. إجراءات التحقيؽ:  المبحث الثاني ك المبحث األكؿ، مفيـك التحقيؽ :التالي
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: مفهوم التحقيق اإلبتدائي: المبحث األول

سمي التحقيؽ االبتدائي بيذا االسـ تمييزا لو عف التحقيؽ النيائي أك المحاكمة، كيعتبر 
النتيجة الحتمية لمدعكل إذا ما أحيمت إلييا األكراؽ، فال يجكز إحالة األكراؽ إلى جيات الحكـ 

ة عمى أساس متيف مف الكقائع ك القانكف، فالغرض مف التحقيؽ االبتدائي ىك دما لـ تكف مستف
. التأكد ك التثبت مف األدلة المنسكبة لممتيـ

أنو يصدر عف سمطة التحقيؽ ك أف غايتو معرفة مدل : كيتميز التحقيؽ االبتدائي بخاصيتيف
  (1).عمى القضاء لمنظر كالحكـ فييا لعرضيا صالحية الدعكل 

مطمب أكؿ، نتناكؿ فيو : كلتكضيح مفيـك التحقيؽ االبتدائي أكثر، قمنا بتقسيـ المبحث إلى
نتعرؼ فيو عمى أىـ خصائص التي تميز التحقيؽ : كمطمب ثاني. تعريؼ التحقيؽ االبتدائي

. االبتدائي

 تعريف التحقيق اإلبتدائي: المطمب األول

قبؿ الغكص في إجراءات التحقيؽ، البد مف إعطاء تعريؼ أكلي يسيؿ معرفة تعريؼ 
فرع أكؿ التعريؼ المغكم، كفرع ثاني التعريؼ : التحقيؽ االبتدائي، لذا سنتناكلو في فرعيف

. القانكني

 :التعريف المغوي: الفرع األول

.  مف حّقؽ، ُيَحقُِّؽ، تحقيقا األمر أحكمو ك الظَّفَّ صدقو:التحقيق في المغة

 (2).صحَّ ك كَقعَ : َتَحقَّؽَّ الخبر: كيقاؿ

 

 

 
                                                           

 .583،584، ص ص2010، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي لبناف، اإلجراءات الجنائية. محمد زكي أبك عامر ( (1
 .185، ص2008، دار العمـك لمنشر، الجزائر، المنار قامكس لغكم عربي عربيعيسى مكمني،   (2)
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التعريف القانوني : الفرع الثاني

ىك مجمكعة اإلجراءات التي تباشرىا سمطات التحقيؽ بالشكؿ المحدد قانكنا، بغية تمحيص 
ك ىك عدة إجراءات لتمحيص األدلة، التي  .األدلة ك الكشؼ عف الحقيقة قبؿ مرحمة المحاكمة

. (مرحمة االستدالالت)أسفرت عنيا المرحمة المميدة لمدعكل الجنائية 

، ييدؼ إلى  لممحاكمةفالتحقيؽ اإلبتدائي أحد مراحؿ الدعكل الجنائية السابؽ عمى رفعيا
 (1).مف صحتيا ك كفايتيا إلحالة الدعكل إلى المحكمة جمع األدلة ك التثبت 

اإلجراءات التي تيدؼ إلى التكصؿ لجمع األدلة المادية ك المعنكية قصد : " كما عرؼ بأنو
معرفة الحقيقة ك التثبت منيا في أية جريمة كقع ارتكابيا، حتى ال تطرح عمى المحاكـ غير 

بأنو : " ك قد ذىب البعض إلى تعريفو." التيـ المرتكزة عمى أساس قكم مف الكقائع كالقانكف
 لجمع أدلة الجريمة المنسكبة لممتيـ كتقدير ما إذا  ،البحث الذم يتكاله المكظفكف المختصكف بو

". كانت األدلة كافية إلثباتيا عميو

ىك التحقيؽ الذم يقـك بو قاضي التحقيؽ ك الييئة : "كما عرفو األستاذ عاطؼ النقيب بقكلو
اإلتيامية في بعض الحاالت لجمع األدلة عمى الجرائـ ك فاعمييا ك اتخاذ القرار النيائي عمى 

 إذا كاف الجـر قد سقط أك لـ تكتمؿ عناصره أك لـ  ،ضكئيا، بإحالة الدعكل عمى المحكمة
 (2).تتكافر الدالئؿ ك القرائف بحؽ الدعكل عميو

 :خصائص التحقيق اإلبتدائي: المطمب الثاني

إف غاية التحقيؽ االبتدائي تتمثؿ في التحقؽ مف األدلة القائمة عمى نسبة الجريمة إلى 
عرؼ قضاء الحكـ القضايا ممرتكبييا، سكاء كاف فاعال أصميا أك شريؾ، ك جاء التحقيؽ حتى 

( 3).الثابتة أك القائمة عمى األقؿ عمى قرائف قكية كمتماسكة

ك إف كاف األصؿ كجكب بناء األحكاـ عمى التحقيقات التي تجرم أماـ المحكمة، ك نظرا لما 
تتضمنو ىذه  المرحمة مف المساس بحريات األفراد كحقكقيـ، كاف لزاما مف كضع ضمانات 

                                                           
 .96، ص2006، الطبعة األكلى، دار الكتب القانكنية، مصر، التحقيؽ الجنائي االبتدائيأحمد الميدم، أشرؼ الشافعي،  ( (1

 .146، ص2008، الطبعة األكلى، دار البدر، الجزائر، شرح قانكف اإلجراءات الجزائيةؿ العيش، ضي ؼ (2)
 .62، ص1999، الطبعة األكلى، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، التحقيؽ دراسة مقارنةجياللي بغدادم،   (3)
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 أمنو متكفؿ حؽ المتيـ في حماية حقكقو ك مصمحة المجتمع في البحث ك التحرم عف منتيؾ
ك استقراؤه، ك نسبة الفعؿ إليو، كيجب األخذ بعيف االعتبار أف المتيـ أحد العناصر المككنة 
لممجتمع، ك بالتالي يجب ضماف المصمحتيف، لذلؾ يجب مراعاة مجمكعة مف الخصائص ك 

. المميزات التي تضمف المصمحتيف

 :سرية التحقيق: الفرع األول

يقصد بسرية التحقيؽ مباشرتو مف غير حضكر الجميكر، أما الخصـك فال تسرم عمييـ ىذه 
القاعدة، كالغاية مف ذلؾ ىي حماية المتيـ مف التشيير ك العالنية التي تعيبو، ألف التحقيؽ قد 
يؤدم إلى إصدار قرار باألكجو لممتابعة، ك مف أجؿ حماية القضاة مف التأثر بالرأم العاـ ك 

 ك السرية التي أخذ بيا المشرع الجزائرم تنطبؽ (1)تكفير ظركؼ أفضؿ لمكشؼ عف الحقيقة
 في مرحمتي البحث األكلي ك التحقيؽ االبتدائي، فتنص المادة (2)عمى اإلجراءات المتخذة،

 عمى أف إجراءات التحرم ك التحقيؽ سرية ما لـ ينص 3 مف قانكف اإلجراءات الجزائية11/01
 .القانكف بخالؼ ذلؾ، ك دكف إضرار بحقكؽ الدفاع

كعالنية التحقيؽ بالنسبة لمخصـك كككالئيـ، تعتبر نكعا مف الرقابة عؿ إجراءات التحقيؽ، 
لمنح الخصـك فرصة نفي األدلة أك تعزيزىا، إضافة إلى إرضاء شعكرىـ كاطمئنانيـ لعدالة 

كقد أجاز القانكف لممحقؽ، أف يباشر بعض إجراءات التحقيؽ في غيبة الخصـك مع . اإلجراءات
إمكانية اطالعيـ عمى األكراؽ المثبتة ليذه اإلجراءات، ك مع ذلؾ فإجراء التحقيؽ في غيبة 

 عمى أف (4).الخصـك كككالئيـ ليس مطمقا، فيك يقتصر عمى حاالت االستعجاؿ أك الضركرة
تنتيي حالة السرية بالنسبة لمخصـك بمجرد انتياء أسبابيا، ك إال كانت اإلجراءات التالية باطمة، 

 مف 102ك    101كما يمكف أف تمتد السرية إلى نياية التحقيؽ إذا بقيت أسبابيا، فالمادتيف 
( 101المادة )قانكف اإلجراءات الجزائية أجازتا لمقاضي في حالة كجكد شاىد في حظر المكت 

                                                           
 .585محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .64جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص ( (2

 الجرٌدة الرسمٌة الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، اامؤرخ فً 1966 ٌونٌو 8 الصادر فً 155 -66األمر رقم 

.  المعدل والمتم بقانون اإلجراءات الجزائٌة84العدد .24/12/2006  (3)  
-9، ص ص2003، الطبعة األكلى، دكف دار نشر، التحقيؽ الجنائي ك التصرؼ فيو ك األدلة الجنائية أحمد أبك الركس،  (4)
10. 



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

11 
 

، أف يقـك بإجراء التحقيؽ في سرية عف (102المادة )أك كجكد أمارات عمى كشؾ االختفاء 
( 1).الخصـك عمى أف تذكر دكاعي االستعجاؿ في المحضر

ك ال يجكز منع المحامي مف الحضكر مع ُمَكِكِمْو بحجة السرية ألف الخصـ كمحاميو يعتبراف 
في الدعكل شخصا كاحدا، ك إذا حضر الخصـ الذم لـ يستدعى نظرا لحالة االستعجاؿ، فال 

. يجكز منعو مف الحضكر ألف االستعجاؿ ال يبرر منعو مف الحضكر

 قد يعرقؿ سير التحقيؽ ك إذا كاف حضكرىـ  كيجكز لممحقؽ منع الخصـك مف الحضكر
يضر بقيمة األدلة المستمدة مف اإلجراءات كما لك رأل ضركرة سماع الشاىد في غيبة المتيـ 

 (2).لككنو ممف يعممكف عنده أك تحت رئاستو أك يممؾ نفكذا عميو

ك قد أضفى المشرع الجزائرم حماية عمى سرية البحث ك التحقيؽ االبتدائي، ك احتراـ كتماف 
 مف القانكف 08فالمادة . ديبية ك جزائية لإلخالؿ بيذه الخاصيةأالسر الميني، فكضع عقكبات ت

 مف 83األساسي لمقضاء تمـز القاضي بالحفاظ  عمى سرية المداكالت، كما اعتبرت المادة 
 لممتابعة التأديبية مف ىـرضكيعالقانكف نفسو كؿ تقصير مف القاضي يعتبر إخالال بكاجبو، ك 

، ك ما يمييا 93 ك 84قبؿ كزير العدؿ، كيتـ إحالتيـ عمى المجمس األعمى لمقضاء طبقا لممكاد 
. مف القانكف األساسي لمقضاء

 مف قانكف 301 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك المادة 85 ك46 ك11ك نصت المكاد 
 مف قانكف 85 ك46عمى الحماية الجزائية لسرية التحقيؽ، فالمادتيف الجزائرم العقكبات 

 باألشخاص الذيف أفشكا معمكمات تتعمؽ بكثائؽ سرية دكف إذف أك اف تتعمؽاالجراءات الجزائية 
 تنصرؼ إلى مف ساىـ في ىذه اإلجراءات  مف نفس القانكف 11رضا أصحابيا، ك المادة 

  (3).بحكـ كظيفتو أك مينتو

 

 
                                                           

 .66 جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .615، 614محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص ص  (2)
 .69، 68 جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص ص (3)
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 :تدوين التحقيق: الفرع الثاني

حتى يككف لمحضر التحقيؽ االبتدائي حجة عمى الكافة، ك لكي يككف أساسا صالحا لما 
يبنى عميو مف نتائج بعد عرضو عمى قضاء الحكـ، فإنو يجب أف يككف مدكنا ك أف يككف 

 عمى أف يككف بإشراؼ (1).التدكيف بمعرفة كاتب حتى يتفرغ المحقؽ كمية لمجريات التحقيؽ
الثانية مف قبؿ  الكثيقة تحمؿ تكقيعاتيما معا، ك تحرر كثيقتيف االكلى  ك كتحررقاضي التحقيؽ

المحقؽ ك تحمؿ تكقيعو كحده، ك تحرر مف الكاتب نسخة مف ىذه المحاضر، ك تحفظ بعد 
ترقيميا ك ترتيبيا بممؼ القضية لمرجكع إلييا عند الحاجة حتى ال يتكقؼ سير التحقيؽ عند 
إحالة الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية، قصد االطالع أك إلى غرفة االتياـ لمفصؿ في استئناؼ 

 (2).أكامر قاضي التحقيؽ

ف جميع إجراءات التحقيؽ يجب أف تثبت كتابة، ك مف ىنا نقكؿ أنو ال أ أك يعني ىذا المبد
َف فيو ك الغاية مف التدكيف ىي إثبات حصكؿ . يجكز إثبات اإلجراء بغير المحضر الذم دكِّ

اإلجراء ك الظركؼ التي أحاطت بو ك ما ترتب عميو مف آثار مف خالؿ كضكح ك تحديد 
الكتابة، التي تكفر ذلؾ، إضافة إلى ذلؾ أف غاية التحقيؽ االبتدائي ليست كامنة في ذاتو، بؿ 

 (3).عرض إجراءاتو ك نتائجو عمى قضاء الحكـفي 

ك يجكز لممحقؽ ندب كاتب غير الكاتب المختص في حالة الضركرة كما لك كاف الكاتب 
ك العتبارات تتعمؽ بحسف سير التحقيؽ، كما أمتغيبا لسبب ما، ك كاف انتظاره مضر بالتحقيؽ 

، أك كاف حضكره يؤثر في شيادة أحد الشيكد . لك كاف الكاتب قريبا ألحد الخصـك

متى استشعر » : 1958 مارس 11ك جاء في نقض لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 
 احتماؿ المساس بحسف سير ةا مف االستعانة بكاتب مف كتاب المحكمة عمى مظفجالمحقؽ حر

التحقيؽ أك اإلضرار بمصمحة العدالة عمى أية صكرة مف الصكر العتبارات تتصؿ بمكضكع 
التحقيؽ ك ظركفو أك بزمانو أك مكانو، جاز ندب غيره ليذه الميمة تأسيسا عمى أف ىذا الندب 

                                                           
 .15 أحمد الميدم أشرؼ شافعي، المرجع السابؽ،  ص (1)
 .63-62 جٌاللً بغدادي، مرجع سابق ص ص (2)

، ص 1999، الطبعة األكلى، دار المطبكعات الجامعية، مصر،  التحقيؽ الجنائي ك التصرؼ فيو فرج عمكاف ىميؿ، (3)
 .70-69ص



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

13 
 

لمصمحة العامة، إذ المراد بالضركرة في ىذا المكطف ىك العذر الذم  اىك ضركرة تستقيـ بو
  (1).ضييا مصمحة التحقيؽتيبيح ترؾ الكاجب دفعا لمحرج عف المحقؽ ك سدا لمحاجة التي تؽ

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية في الفقرات الخمس األكلى أف قاضي 68ك جاء في المادة 
التحقيؽ يقـك باتخاذ جميع اإلجراءات التي يراىا ضركرية لمكشؼ عف الحقيقة، ك تحرر نسخة 

منيا مف طرؼ الكاتب أك مأمكر الضبط القضائي المنتدب، ك يؤشر عمييا بأنيا مطابقة 
لألصؿ، ثـ ترقـ كتجرد جميع أكراؽ الممؼ بمعرفة كاتب الضبط بمجرد تحريرىا، أك كركدىا 

عمى المحقؽ ك يمكف استخراج ىذه النسخ بطريؽ الصكر الفكتكغرافية اك بطريقة أخرل مشابية 
. بمناسبة إرساؿ الممؼ األصمي

 كضع نسخة عف اإلجراءات تحت  عمى مف قانكف اإلجراءات الجزائية68كما نصت المادة 
 (2).تصرؼ المحاميف الذيف يجكز ليـ استخراج صكر عنيا

: استقاللية قاضي التحقيق: الفرع الثالث

ك  . يفصؿ النظاـ القضائي الجزائرم بيف كظيفتي االتياـ ك التحقيؽ، ك التحقيؽ ك الحكـ
مر أك تعميمات ك لك مف رؤسائو اتعني االستقاللية عدـ خضكع قاضي التحقيؽ ألم أك

 (3).اإلدارييف في اتخاذ اإلجراء المناسب لمتحقيؽ أك في اختيار طريقة عممو

 :استقاللية قاضي التحقيق عن جهة االتهام: أوال

أك أية تبعية إدارية، ميما اختمفت درجتيا ك ،ك يعني عدـ تدخؿ أم جانب مف سمطة االتياـ 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية (14 )ميما عمت، ك ىذا ما جسده المشرع الجزائرم في المادة

عندما حددت جياز الضبط القضائي، ك لـ تذكر قاضي التحقيؽ مف بينيـ، ىذا يدؿ عمى أف 
. ىذا األخير ليس خاضعا إلدارة ك إشراؼ النيابة العامة

                                                           
 .411-410، ص ص1990، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، مصر، اإلجراءات الجنائية ادكارد غالي الذىبي، ( (1
 .63 جياللي، مرجع سابؽ، ص( (2
 .23، ص2008، الطبعة األكلى، دار ىكمة، الجزائر، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم محمد حزيط،  (3)
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ك قد خصص قانكف اإلجراءات الجزائية الفصؿ الثالث مف الباب األكؿ لقاضي التحقيؽ، 
تناط بقاضي التحقيؽ »:  األكلىفقرتيا في 38 مف قانكف اإلجراءات الجزائية حيث تنص المادة 

كشؼ مك مما يدعـ ىذه االستقاللية سمطتو في اتياـ أم شخص . «إجراءات البحث ك التحرم
 مف قانكف اإلجراءات (67 )التحقيؽ عف دكره في ارتكاب الجريمة، ك ىك ما نصت عميو المادة

 (1).الجزائية

ك يستقؿ قاضي التحقيؽ بتقدير إجراءات التحقيؽ التي يباشرىا، ك ال يجكز لككيؿ الجميكرية 
أك أطراؼ الخصكمة أف يعترضكا عمى عدـ اتخاذ إجراء معيف، ك يمكف لككيؿ الجميكرية أف 

كلى مف قانكف اإلجراءات األ، الفقرة 69يطمب كتابة اتخاذ ما يراه مناسبا حسب نص المادة 
. الجزائية

 :استقاللية جهة التحقيق عن جهة الحكم: ثانيا

ال يصح أف يعيد بميمة التحقيؽ إلى قضاة الحكـ، ألف ذلؾ يخؿ بقناعاتيـ الكجدانية، بأف 
جاء في اجتياد لممحكمة العميا ، حيث اعتبر أف  ما  كىكعف القضية،   سابقةتككف ليـ فكرة 
قرار . خرقا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف يعتبرلنظر في االستئناؼ ا درجة  أكؿمشاركة قاضي

. 111رقـ . 29/04/1982صادر في 

 المحاكـ االستئناؼ كأماـجيات اـ نالحظ أف المحكمة نقضت حكما حكـ فيو القاضي أـ
 جية ثانية ك بتشكيمة جديدة، فما بالؾ بقضية ـاالبتدائية، ثـ حكـ في الدعكل مرة أخرل أما

.  الدعكلعمى مستكل نفس الجية القضائية التي تنظر فييا

ك الغاية مف عدـ مشاركة قاضي التحقيؽ في تشكيمو الحكـ، ىك ضماف خمكه مف أم 
اقتناعات ك خمفيات سابقة، فميس لو أف يبني اقتناعو إال مف خالؿ ما دار في جمسة المحاكمة 

ال يجكز »:  الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية212ك ىك ما نصت عميو المادة 
لمقاضي أف يبني  قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات التي حصمت المناقشة 

. «فييا حضكريا أمامو
                                                           

 72، ص2012- الجزائر-، الطبعة األكلى، دار المطبكعات الجامعيةنطاؽ سمطات التحقيؽ ك الرقابة عمييا درياد مميكة، ( (1
  .كما يمييا
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 جكيمية مف الغرفة الجنائية في الطعف رقـ 28ك قضت المحكمة العميا في القرار الصادر في 
 ببطالف قرار مجمس قضائي، حيث ذكرت أف المستشار المقرر في تشكيمة غرفة 168183

االتياـ التي أحالت المتيميف أما محكمة الجنايات كاف عضكا كذلؾ في تشكيمة محكمة 
. الجنايات التي نظرت في قضيتيـ مما يعتبر خرقا لإلجراءات الجكىرية يترتب عنو البطالف

ال يجكز لمقاضي الذم نظر القضية » مف قانكف اإلجراءات الجزائية260كما تنيى المادة 
 (1)«بكصفو قاضيا لمتحقيؽ أك عضكا بغرفة االتياـ أف يجمس لمفصؿ فييا لمحكمة الجنايات

 منع القاضي مف االنتماء إلى أية  منو 09كما أكجب القانكف األساسي لمقضاء في المادة 
مصالح مف شأنيا  تككف لو فييا جمعية سياسية أك امتالؾ مؤسسة بنفسو أك بكاسطة الغير، 

منعتو مف العمؿ في دائرة محكمة أك  مف نفس القانكف  13المادة المساس باستقاللية القضاء، ك
مجمس قضائي سبؽ لو أف شغؿ بيا كظيفة عمكمية، أك مارس ميمة محاـ لمدة أقؿ مف خمس 

 (2)(.15المادة )سنكات 

 :قاضي التحقيق: المطمب الثالث

يمعب قاضي التحقيؽ دكرا ميما في التحقيؽ فيك المكمؼ بالدرجة األكلى بو، فيك الذم يحدد 
أف تتكقؼ عند مرحمة التحقيؽ أك يحيميا إلى المحاكمة، انطالقا مف ما في مصير الدعكل 

تككف لديو مف اقتناع كجداني، اعتمادا عمى األدلة التي تحصؿ عمييا ىؿ ىي كافية في 
إسنادىا لممتيـ، إضافة إلى ما منحو القانكف مف سمطات كاسعة ك خطيرة قد تؤدم بو إلى 

. المساس بحقكؽ األفراد ك حرياتيـ

ك نظرا ألىمية ىذه الفئة مف المكظفيف فقد سف ليـ المشرع قانكف خاص بيـ يسمى القانكف 
  الفرع األكؿ فرعيف ب ك سنتناكؿ في ىذا المطؿ.  كحدد ليـ إجراءات التحقيؽاءاألساسي لمقض

 .صفات قاضي التحقيؽ نعرج فيو ؿع الثانيفرقاضي التحقيؽ، أما اؿنتطرؽ فيو  لتعيف 

 

 
                                                           

.99،100درياد مميكة، المرجع نفسو، ص ص   (1)  
 .70 جٌاللً بغدادي، مرجع سابق، ص( 2)
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 :تعيين قاضي التحقيق: الفرع األول

تختمؼ طريقة تعييف قاضي التحقيؽ حسب النظاـ القانكني لكؿ دكلة فيتـ اختيارىـ باالنتخاب 
ـ االنتخاب الكاليات المتحدة األمريكية ك سكيسرا مثال حيث أف الشعب اك تأخذ بنظ. أك بالتعييف

الطريقة أنيا تكفؿ ىذه ىك الذم يتكلى سمطة القضاء، فيقـك باختيار مف يتكاله، ك مف مميزات 
. استقاللية السمطة القضائية عف السمطة التنفيذية

أك يتـ اختيار قضاة التحقيؽ بطريقة التعييف ك تأخذ بيذا النظاـ، إنجمترا فتتكلى السمطة 
التنفيذية تعيينيـ متمثمة في الممكة أك رئيس الكزراء أك كزير العدؿ حسب األحكاؿ، ك لكف ىذه 
الطريقة معيية، ألف ىذه الطريقة تعطي لمسمطة التنفيذية الييمنة، كما أف القضاة يسعكف لمتقرب 

( 1).مف كزير العدؿ مما يفقد السمطة القضائية استقالليتيا

 مف القانكف األساسي 03أما بالنسبة لمجزائر فإف تعييف قضاة التحقيؽ يتـ بمكجب المادة 
يعيف القضاة بمكجب مرسـك »:  حسب نص المادة2004 سبتمبر 06لمقضاء الصادر في 

. «رئاسي بناءا عمى اقتراح مف كزير العدؿ ك بعد مداكلة المجمس األعمى لمقضاء

 المؤرخ 22-06ك كاف تعييف قضاة التحقيؽ قبؿ التعديؿ الذم أجرم بمكجب القانكف رقمر
 مف 39 المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية ينص في المادة 2006 ديسمبر 20في 
ج قبؿ إلغائيا بمكجب ىذا األخير عمى أف تعييف قضاة التحقيؽ يتـ بقرار مف كزير العدؿ .إ.ؽ

 :  كفقا لنص المادة السابقة(2).لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد، كتنتيي ميامو بنفس الطريقة

. «يعيف قاضي التحقيؽ بمرسـك رئاسي ك تنيي ميامو بنفس األشكاؿ»

 المعدؿ 2001 يكنيك 26 المؤرخ في 08-01ك قد كاف قاضي التحقيؽ قبؿ تعديؿ القانكف 
ك المتيـ لقانكف العقكبات يعيف مف بيف قضاة المحكمة العميا بقرار مف كزير العدؿ مدة ثالث 
سنكات قابمة لمتجديد، عمى أف تنتيي ميامو بنفس الطريقة كما يجكز لكزير العدؿ أف يعيف 

قاضي تحقيؽ مؤقت يساعد القاضي المعيف إذا دعت الضركرة ذلؾ، ك لكف ىذا اإلجراء كاف 
معيبا ألنو لـ يجسد خاصية استقاللية قاضي التحقيؽ، إضافة إلى أف ككيؿ الجميكرية لو 

                                                           
 .61-60 درياد مميكة، مرجع سابؽ، ص( (1
 .12، ص2013 ،الطبعة الثامنة ، دار ىكمة ، الجزائر ،مذكرات في قانكف االجراءات الجزائية محمد حزيط، ( (2



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

17 
 

 مف قانكف 71صالحية تنحيتو بناءا عمى طمب المتيـ أك المدعي المدني كفؽ نص المادة 
. اإلجراءات الجزائية قبؿ التعديؿ

لكف المشرع الجزائرم استدرؾ األمر ك أصبح اختصاص تنحية قاضي التحقيؽ مف 
  (1).اختصاص رئيس غرفة االتياـ

 :مميزات المركز القانوني لقاضي التحقيق: الفرع الثاني

يجب أف تتكافر في قاضي التحقيؽ مجمكعة مف الخصائص تجعمو يصؿ إلى الحقيقة ك 
إثباتيا، خاصة في كقت أصبح فيو اإلجراـ متطكرا، كذلؾ المجـر يسعى إلى إخفاء األدلة التي 
تكشؼ عف ىكيتو، ك لكف ما مف جريمة تامة فالبد لو مف ترؾ دليؿ يدؿ عميو، ك ىنا ترجع 

شخصية المحقؽ ك الدكر الذم تمعبو في اكتشاؼ رأس الخيط الذم يقكد إلى صاحبو، خاصة 
إذا كاف المجـر ممف يحترفكف اإلجراـ، أك كانكا عمى دراية كاسعة بالقكانيف، ك مف بيف الشركط 

: التي يجب أف يتميز بيا قاضي التحقيؽ ىي

 (2) :أن يكون مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة: أوال

ك ىذه الحقيقة ىي ما يجب أف يؤمف بيا المحقؽ ك ذلؾ بتطابؽ الحقيقة القانكنية مع الحقيقة 
 لو الكاقعية، ك أف يككف مقتنعا بأف السعي إلى إحقاؽ الحقيقة ىك غايتو، ك كي يتحقؽ ذلؾ 

عميو أف يجرد نفسو مف كؿ ما مف شأنو التأثير عمى إجراءات التحقيؽ فال تككف لو  يجب
 أطراؼ الخصكمة، أحد   تحت تأثيرخمفيات ينطمؽ منيا في عممو كالركايات، ك الصحؼ، أك

( 3).ك ىك ما يبعث باإلطمئناف لممتيـ

 :العدل و المساواة في إجراءات التحقيق: ثانيا

 يجب عمى المحقؽ أف يعامؿ أطراؼ الخصكمة بالعدؿ ك المساكاة، فال ينبغي أف ينحاز 
 يسعى إلثبات الحقيقة بكؿ ما يمـز أفألم طرؼ، فال ينسى أف المتيـ محاط بقرينة البراءة، ك 

                                                           
 .345، 344، ص ص2004، الطبعة األكلى ، دار ىكمة ،الجزائر،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية، ( (1
 .47، ص2004، الطبعة األكلى، دار المطبكعات الجامعية، مصر، أصكؿ التحقيؽ الجنائيعبد الحميد المنشاكم،  ((2
، 2000، الطبعة األكلى، دار الكتب القانكنية، مصر، أصكؿ البحث ك التحقيؽ الجنائيمحمد حماد مرىج الييتي،  ((3

 .129ص
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مف كسائؿ اإلثبات كاإلصغاء باىتماـ ألقكاؿ الضحايا، كما يترؾ مجاؿ لممتيـ أك محاميو 
 (1). يناقشو في جك مف اليدكء ك المعاممة الحسنةأفلمدفاع ك 

 يراعي كرامتو اإلنسانية، كذلؾ باالبتعاد عف األساليب ك العبارات التي تمثؿ أف كما يجب 
إىانات لو، كما ال يجكز لممحقؽ أف يعد المتيـ كأف يخفؼ العقاب لو إف اعترؼ بما ىك مسند 

إليو مثال، أك أف يزعـ عميو باعتراؼ متيـ آخر أك شيادة ضده، أك يظير بمظير المتشكؾ 
 (2).أماميـ كإبداء تمميحات تظير الخكؼ عمييـ

 :الهدوء و ضبط النفس: ثالثا

يحتاج المحقؽ في عممو إلى الشجاعة ك ضبط النفس، حتى يكاجو األشخاص الثائريف أمامو 
ا األخير يحاكؿ الدفاع عف نفسو كبيف ذلؾ كذاؾ ذفالمدعي المدني يسعى إلدانة المتيـ، كه

لذلؾ يجب . ىذه الحالة قد يصعب فييا عمى المحقؽ ضبط نفسوفي  إثبات، ؼشيكدشيكد نفي ك
عمى المحقؽ أف يككف ىادئا ك أف يعكد نفسو عمى اليدكء ك الصبر ك طكؿ الباؿ، ك قد يبدكا 

 ما يمحظو المحقؽ مف تصرفات تبدكا غير عادية، ألف ذلؾ مكقؼ غير عادم بالنسبة أف
 (3 ).ألطراؼ الخصكمة ك ذلؾ ألنيـ ال يعرفكف أيف ستنتيي الدعكل

ك عميو أيضا تجنب االستفزازات، فال يشعر بالممؿ مف استجكاب المتيـ أك الشفقة عند سماع 
 (4).بكاء الضحية أك المتيـ أك إذا كاجيو سمكؾ عدائي

قوة المالحظة والذاكرة : رابعا

تكمف قيمة ك أىمية قكة المالحظة عند استخراج الدليؿ، فكما أشرنا سابقا أف المجرميف ال 
يترككف أثرا لمجريمة، فقد يستخرج ىذا األخير مف خالؿ أقكاؿ الشاىد عند تكجيو األسئمة ك 

اإلجابة عمييا،  ك التردد فقد يعاني الشاىد مف تمعثـ في الكالـ أك تأخر في اإلجابة، لكف ىذا 

                                                           
 .14 ،مرجع سابؽ، صمذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائيةمحمد حزيط، ((1
 50 عبد الحميد المنشاكم، مرجع سابؽ، ص( (2

 .131،132 محمد حماد مرىج الييتي، مرجع سابؽ، ص (3)
 .15، مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ محمد حزيط، ( (4
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ال يؤثر عمى صدؽ الشيادة، فعمى المحقؽ أف يدرؾ تباطؤ الشاىد بيدؼ إخفاء كاقعة معينة ك 
. عدـ رغبتو في ذكرىا، كحالة الشاىد العادية الذم يعكد إلى حالتو الصحية

ك عميو أف يقـك بمالحظة ما يظير عمى جسـ المتيـ مف إصابات ميما كانت بسيطة، إذ قد 
( 1).يككف ليا مدلكؿ كبير في إظيار الحقيقة، فقد تكشؼ مقاكمة الضحية أثناء ارتكابو لمجريمة

أما قدرة الذاكرة فتعني قدرة المحقؽ عمى حفظ المعمكمات ك المشاىدات ك استرجاعيا كقت 
( 2).الحاجة، كىي صفة تفيد المحقؽ عند استجكاب المتيميف ك سماع الشيكد

 :الشجاعة و االعتماد عمى النفس: خامسا

يحتاج التحقيؽ إلى شجاعة كبيرة، ألف المجرميف بطبيعتيـ يثيركف الخكؼ ك الرعب لدل 
نكع مف اإلشارات ك اإليماءات تكحي بالتيديد باألفراد، خاصة إذا اتبعت تصرفاتيـ ك حركاتيـ 

ك كذلؾ يحتاج التحقيؽ إلى التنقؿ إلى أماكف الجريمة خاصة إذا كاف مكاف مشتبو فيو، كخطير 
كأف يككف قديـ أك خالي، فعمى المحقؽ أف يتمتع بالشجاعة التي تمكنو مف مكاصمة عممو دكف 

. اضطرابات

 :إجراءات التحقيق: المبحث الثاني

يتـ إحالة الدعكل إلى قاضي التحقيؽ عف طريؽ النيابة العامة، كىك ما يطمؽ عميو مباشرة 
 (3). مف قانكف اإلجراءات الجزائية29يال ليا كفؽ المادة صالتحقيؽ الذم يعتبر اختصاصا أ

فطمب فتح تحقيؽ يككف في كقائع معينة، فقاضي التحقيؽ ال يمكنو مباشرة التحقيؽ في 
دعكل إال بناءا عمى طمب مف ككيؿ الجميكرية، حتى إذا تعمؽ األمر بجناية أك جنحة متمبس 

 (4).ق مف01 فقرة 67 في نص المادة  قانكف اإلجراءات الجزائية بيا، ك ىك ما جاء بو

                                                           
 .127، 126 محمد حماد مرىج، مرجع سابؽ، ص ص( (1

  .15 ،مرجع سابؽ، صمذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائيةمحمد حزيط، ،   (2)
 .150 محمد حزيط، المرجع نفسو، ص( (3
 .399 ، مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية،( (4
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ال يشترط القانكف التحقيؽ فييا كالمخالفات ك الجنح، ماعدا تمؾ التي ك ىناؾ بعض الجرائـ 
التي كرد فييا نص عمى ضركرة التحقيؽ فييا أك الجنح المتمبس بيا أك الجنح المرتكبة مف قبؿ 

 (1).أحداث الجانحيف

حيف نشكء ،ك قد تحاؿ الدعكل إلى التحقيؽ بكاسطة الشككل المصحكبة باالدعاء المدني 
ضرر خاص يصيب أحد األفراد سكاء كاف ضررا ماديا أك معنكيا، فيقـك المتضرر بتحريؾ 

 ك سكاء تكصؿ قاضي التحقيؽ إلى الدعكل عف (2).الدعكل العمكمية مف قبؿ النيابة العامة
 االدعاء المدني، فإنو بمجرد أف تكضع أكراؽ الدعكل لديو يقـك بمباشرة أكطريؽ اإلحالة 

إجراءات التحقيؽ بيدؼ التأكد ك التثبت مف األدلة التي تحصؿ عمييا في مرحمة جمع 
االستدالالت أك االدعاء المدني، لذا قمنا بتقسيـ المبحث إلى مطمبيف حيث تناكؿ المطمب 

 المطمب الثاني فتناكؿ إجراءات التحقيؽ التي تككف بمساعدة أماإجراءات جمع األدلة، : األكؿ
. اآلخريف، كفيما يتعمؽ بالمطمب الثالث، فقد كاف حكؿ اإلجراءات الماسة بحرية المتيـ

 :إجراءات جمع األدلة: المطمب األول

يقـك قاضي التحقيؽ باتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات بيدؼ اإللماـ بعناصر الكاقعة المدعى 
بيا، مف خالؿ جمع مجمكعة مف األدلة التي يبنى عمييا اقتناعو بصحة ما عرض عميو ك 

لييـ، ك الستخراج األدلة يجب عمى قاضي إعالقة األشخاص المتيميف باألدلة المستندة 
التحقيؽ القياـ بالتحريات الالزمة في سبيؿ ذلؾ كفؽ ما حدده مبدأ الشرعية اإلجرائية لضماف 
الحفاظ عمى حقكؽ األفراد ك حرياتيـ المكفكلة دستكريا، ك سنتناكؿ ىذه اإلجراءات في الفركع 

: التالية

: سماع األشخاص: الفرع األول

 يقـك قاضي التحقيؽ باستدعاء مجمكعة مف األشخاص، سكاء كانكا أطرافا في الخصكمة   
 خارجيف عنيا، بيدؼ االستماع إلى أقكاليـ ك مقارنتيا مع أقكاؿ  أشخاص اخريف أككالمتيـ 

. المتيـ أك الضحية لكصؼ ما دار في مسرح الجريمة أك ما شاىدكه
                                                           

 .قانكف اإلجراءات الجزائية، 2 ؼ59، 3 ؼ452، 439، 338، 335، 334 أنظر المكاد  (1)
 .28 ،مرجع سابؽ، صمذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية محمد حزيط، ،( (2
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 :أوال االستجواب و المواجهة-

يعتبر االستجكاب مف بيف أىـ اإلجراءات في التحقيؽ، فيك مناقشة ك مكاجية المتيـ بالتيمة 
، ك بكافة (1)المنسكبة إليو ك باألدلة القائمة ضده مف طرؼ المحقؽ، ك مناقشتو تفصيميا فييا

ينكرىا فاليدؼ مف االستجكاب ىك كالظركؼ ك مالبسات التيمة، فيعترؼ المتيـ بالتيمة أ
 (2 ).إيضاح كجو الحؽ في القضية

 الصادر بتاريخ 729ك عرفت محكمة النقض المصرية االستجكاب في الطعف رقـ 
 القانكف عمى غير سمطة التحقيؽ، ىك مجابية  يحضرهاالستجكاب ىك إجراء  »21/02/1966

 يفندىا إف كاف منكرا لمتيمة أك ،قبمو ك مناقشتو مناقشة تفصيمية القائمة المتيـ باألدلة المختمفة 
 (3).«أك يعترؼ بيا إذا شاء االعتراؼ 

 عف محكمة النقض 17/01/1983 الصادر بتاريخ 5314ك أيضا كرد في الطعف رقـ 
ىك مناقشة تفصيمية في أمكر التيمة ك أحكاليا ك ظركفيا ك مجابيتو بما قاـ عميو  »المصرية

 (4).«مف األدلة ك مناقشتو في أجكبتو مناقشة يراد بيا استخالص الحقيقة التي يككف كاتما ليا

 فيك إجراء مف إجراءات التحقيؽ مف ناحية، كمف ناحية أخرل ،ك لالستجكاب طبيعة مزدكجة
إجراء مف إجراءات الدفاع، فاالستجكاب قد يككف حقيقيا ك ىك الذم يتأكد فيو القاضي مف 

 شكمي كسطحي دكف تعمؽ يمـز بو أك استجكاب حكمي أكالتيمة ك يناقش المتيـ فييا تفصيميا، 
  (5).القاضي

 :ك تكجد ثالثة أنكاع مف االستجكاب

 

                                                           
 .377 ، مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية، (1)
 .16، 15، ص ص2002، دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة، االستجواب و االعتراف، الطبعة االولى إبراهٌم سٌد أحمد، ( (2

 .60، ص2004، الطبعة األكلى، دار الكتب القانكنية، مصر، استجكاب المتيـ فقيا ك قضاءعدلي خميؿ،   (3)
، الطبعة األكلى، دار الكتب القانكنية، المرشد في المشكالت اإلجرائية في المسائؿ الجنائية محمكد عبد العزيز محمد، ( (4

 .224، ص2009مصر، 
 .179، 178 فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص ص (5)
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: األولاالستجواب عند الحضور -1

 عف ىكيتو ك يحيطو عمما  المتيـ يقـك بسؤاؿ،عند المثكؿ األكؿ لممتيـ أماـ قاضي التحقيؽ 
 بأية اإلدالءعدـ ،ك أنو حر في بالتيمة المكجية إليو ك ينبيو بأنو حر في الكالـ أك الصمت 

أقكاؿ ك يشير إلى ذلؾ في المحضر، كينبيو بحقو باالستعانة بمحاـ، كما يعممو أنو في حالة 
تغيير عنكانو عميو إخطاره بذلؾ، أك يقـك باختيار مكطف في دائرة اختصاص المحكمة التي 

 (1).يتبعيا المحقؽ

يتحقؽ قاضي التحقيؽ »:   مف قانكف اإلجراءات الجزائية100ك ىك ما جاء في نص المادة 
حيف مثكؿ المتيـ لديو ألكؿ مرة مف ىكيتو ك يحيطو عمما صراحة بكؿ كاقعة مف الكقائع 

المنسكبة إليو ك ينبيو بأنو حر في عدـ اإلدالء بأم إقرار، كينكه عف ذلؾ التنبيو في المحضر 
 يدلي بأقكالو تمقاىا قاضي التحقيؽ منو عمى الفكر كما  ينبغي لمقاضي أف أففإذا أراد المتيـ 

ف لـ يكف بإستطاعتو تعيف محاـ يكجو المتيـ بأف لو الحؽ في اختيار محامي  عيف لو كا 
القاضي محاميا مف تمقاء نفسو إذا طمب منو ذلؾ بالمحضر، كما ينبغي لمقاضي عالكة عمى 
ذلؾ أف ينبو المتيـ إلى كجكب إخطاره بكؿ تغيير يطرأ عمى عنكانو ك يجكز لممتيـ اختيار 

. «مكطف لو في دائرة اختصاص المحكمة

: استجواب المتهم في الموضوع-2

كانت الكقائع المنسكبة لممتيـ تشكؿ جناية بخالؼ الجنحة فيعتبر ما ىك إجراء إجبارم إذا 
إجراء جكازم، ك يمجأ إليو قاضي التحقيؽ عادة عند إنكار المتيـ لما نسب إليو أثناء 

. أك في حالة تمسؾ المتيـ بحقو باختيار محاـ قبؿ استجكابو،االستجكاب عند الحضكر األكؿ 
عف تاريخ االستجكاب ك لـ ىذا االخير ك يجكز استجكاب المتيـ دكف حضكر محامي إذا أبمغ 

، أك في حالة تنازؿ المتيـ عف حقو في االستعانة بمحاـ، أك في (2)يحضر في التاريخ المحدد

                                                           
 .378 ،مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل اكىايبية، ( (1

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية105أنظر المادة  (2)
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 مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف يذكر 101حالة االستعجاؿ المنصكص عمييا في المادة 
 (1).حالة االستعجاؿ

 محامي المتيـ لحضكر االستجكاب قبؿ يكميف عمى األقؿ، ليطمع عمى ممؼ لك يستدع
،  مف تاريخ االستجكاب، كيجكز لككيؿ الجميكرية حضكر االستجكابعة سا24القضية قبؿ 

. ستجكاب المتيـ ك مكاجيتو بغيره، كما يجكز لو تكجيو ما يراه مناسبا مف أسئمةكا  

يجكز لككيؿ الجميكرية حضكر استجكاب »: 2 ك1 فقرة 106ك ىك ما كرد في نص المادة 
 يكجو ما يراه الزما مف أفالمتيميف ك مكاجيتيـ ك سماع أقكاؿ المدعى المدني، كيجكز 

 (2).«األسئمة

ك يتعيف عمى كاتب التحقيؽ إخطار ككيؿ الجميكرية بالكقت المخصص لالستجكاب قبؿ 
ك يتعيف عمى كاتب التحقيؽ في »: 03يكميف مف تاريخو، كما جاء في نفس المادة السابقة فقرة 

يخطره كؿ مرة يبدم فييا ككيؿ الجميكرية لقاضي التحقيؽ رغبتو في حضكر االستجكاب أف 
.  «بمذكرة بسيطة قبؿ االستجكاب بيكميف عمى األقؿ

 بحالة مرك استثناء يجكز لقاضي التحقيؽ القياـ باستجكاب المتيـ في المكضكع إف تعمؽ األ
 أك كجكد أمارات عمى كشؾ االختفاء، ،االستعجاؿ الناجمة عف كجكد شاىد عمى كشؾ الكفاة

يجكز لقاضي التحقيؽ عمى الرغـ مف  »(3).عمى أف يذكر في المحضر حالة االستعجاؿ
، أف يقـك بإجراء استجكابات أك مكاجيات 100مقتضيات األحكاـ المنصكص عمييا في المادة 

تقتضييا حالة استعجاؿ ناجمة عف كجكد شاىد في خطر المكت أك كجكد أمارات عمى كشؾ 
، كيجكز لمنيابة في حاالت «اإلختفاء، ك يجب أف تذكر في المحضر دكاعي االستعجاؿ

استثنائية استجكاب المتيـ في حالة الجناية كالجنحة المتمبس بيا حسب ما نصت عميو المادتيف 
 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية59 ك المادة 101

                                                           
  .156، مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرممحمد حزيط،  (1)

 .148جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص(2) 
   .153محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص (3)
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 إلى 100ك قد أكرد المشرع الجزائرم االستجكاب ك المكاجية في عنكاف كاحد في المكاد مف 
ك يقصد بالمكاجية مقابمة المتيـ بالضحية أك النيابة .  مف قانكف اإلجراءات الجزائية108
كىك ما يجعؿ المتيـ في كثير مف األحياف في مكقؼ االضطرار ،أكالمتيميف اآلخريف مة العا

فيدفعو إلى اإلدالء بأقكاؿ ليست في صالحو ك التراجع عنيا خالؿ المناقشة التفصيمية، كيتـ 
ك لـ يشير المشرع إلى السماع بؿ يستشؼ ضمنيا . فييا تناقضأدلى بيا كؿ نقطة  في ةتمناقش

 (1). مف قانكف اإلجراءات الجزائية100مف نص المادة 

: ماليجاالستجواب اإل-3

ىك استجكاب جكازم لقاضي التحقيؽ القياـ بو إذا كانت الكاقعة المنسكبة لممتيـ تشكؿ 
يجكز » الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية 108جناية، كىك ما أشارت إليو المادة 

، بينما ألـز «لقاضي التحقيؽ في مكاد الجنايات إجراء استجكاب إجمالي قبؿ إقفاؿ باب التحقيؽ
المشرع الفرنسي قاضي التحقيؽ باالستجكاب اإلجمالي، فالغرض مف االستجكاب اإلجمالي ليس 

كيقكؿ قاضي التحقيؽ جمع األدلة، فيك ييدؼ إلى تمخيص الكقائع ك األدلة المتحصؿ عمييا 
 (2)«ىذا ىك استجكابؾ األخير فيؿ لديؾ ما تضيفو لمدفاع عف نفسؾ؟»لمتيـ ؿ

مرة كاحدة، فال يمكف أف يكدع المتيـ في الحبس  ؿك االستجكاب إجراء كجكبي حتى لك كاف
 باستجكاب المتيـ يمكف أال يضعو في الحبس  التحقيؽالمؤقت دكف استجكابو ألنو قاضي

 ك 123ك كضعو تحت الرقابة القضائية حسب الظركؼ ك تكافر الشركط طبقا لممادة ،المؤقت 
 (3).ما يمييا مف قانكف اإلجراءات الجزائية

حتى يخمؽ ، ك أثناء التحقيؽ يجب عمى المحقؽ أف يعامؿ المتيـ بأدب ك احتراـ حقكقو 
الثقة في نفسو مما يساعد في الكصكؿ لمحقيقة، كتكمف براعة المحقؽ في سيطرتو عمى التحقيؽ 

  طرؼ مف إلنتباىويتتفيختار األسئمة التي تكصمو إلى الحقيقة، فال يترؾ نفسو لمحاكالت التش

                                                           
 .182فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص(( 1

  .156محمد حزيط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص(2)
  .380، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد اهلل أكىايبية، (3)
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المتيـ، كعمى المحقؽ الخمك بالمتيـ ألف استجكابو أماـ الغير سيترؾ أثرا سيئا في نفسية المتيـ، 
 (1).ار العبارات المألكفة لومختإ عميوك

يتـ تسجيؿ اعترافو  حيث  المتيـ عف التيمة المنسكبة إليو،  بسؤاؿ قاضي التحقيؽكيقـك
( 2).اكما أدلى بوكأقكالو 

 :سماع الشهود: ثانيا

ىي إقرار المرء بما يعمـ، كالشيادة في القانكف ىي أقكاؿ الشيكد أماـ جية : الشهادة
. قضائية

ينقسـ الشيكد إلى شيكد إثبات ك شيكد نفي، كيتـ استدعائيـ عف طريؽ المحقؽ مف تمقاء 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، أك بطمب مف الخصـك طبقا لممادة 2 الفقرة 88نفسو طبقا لممادة 

 مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزائية، اك قد يتقدـ شاىد مف تمقاء نفسو بغية سماع 69
معمكماتو، كغالبا ما ترد أسماء الشيكد في ثنايا التحقيؽ، كأف يأتي اسـ شاىد أثناء سماع أقكاؿ 

شاىد معيف فيدعك المحقؽ كؿ مف كرد اسمو بالمحضر لسماعو إذا كانت ىناؾ فائدة مف 
 (3).ذلؾ

يجب عمى المحقؽ أف يحدد شيكد النفي ك شيكد اإلثبات، ك عمى المحقؽ أيضا معرفة 
 (4).ترتيب إدارة مناقشتيـ عند سؤاليـ

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية يتـ استدعاء الشيكد عف طريؽ القكة 88ك طبقا لممادة 
، أك يتـ ـتتضمف تاريخ كساعة ك مكاف مثكلو طمب اإلستدعاء العمكمية، مع تقديـ صكرة ليـ 

استدعائيـ عف طريؽ البريد أك بالطريؽ اإلدارم كرئيس البمدية مثال بالنسبة لعماؿ البمدية، كما 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى إجراءات استدعاء السفير 544 ك 542،543تنص المكاد 

. أك أحد أعضاء الحككمة

                                                           
 .230، 229محمكد عبد العزيز محمد، مرجع سابؽ، ص ص  (1)
 .158، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط، حزمحمد   (2)
 .337 عيسى مكمني، مرجع سابؽ، ص(( 3

 .233، 232، ص صمرجع سابؽ، رج عمكاني ىميؿؼ  (4)
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ك في حالة عدـ حضكر الشاىد يحرر قاضي التحقيؽ محضر بذلؾ، عمى أف يحضر ككيؿ 
الجميكرية، إلبداء طمباتو حكؿ إحضار الشاىد جبرا ك قكة بكاسطة القكة العمكمية ك معاقبتو 

إذا لـ يحضر الشاىد فيجكز لمقاضي التحقيؽ » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 97طبقا لممادة 
بناءا عمى طمب ككيؿ الجميكرية استحضاره جبرا بكاسطة القكة العمكمية ك الحكـ بغرامة مف 

 محقة ك مدعمة بما يؤيد ا دينار غير أنو إذا حضر فيما بعد ك أبدل أعذار2000 إلى 200
 جزء أكصحتيا جاز لقاضي التحقيؽ بعد سماع طمبات ككيؿ الجميكرية إقالتو مف الغرامة كميا 

 (1).«منيا

 :إجراءات اإلدالء بالشهادة

إذا لـ يقرر مكاجية الشيكد ببعضيـ، ، يقـك قاضي التحقيؽ بسماع الشيكد بصكرة انفرادية 
 مف قانكف اإلجراءات 90أك مكجية أحدىـ بالمتيـ أك بالمدعي المدني كفقا لما جاء في المادة 

يؤدم الشيكد شيادتيـ أماـ قاضي التحقيؽ يعاكنو الكاتب فرادل بغير حضكر المتيـ »الجزائية 
يجكز لمقاضي مناقشة الشاىد ك » مف نفس القانكف 96، ك المادة «ك يحرر محضرا بأقكاليـ
 بالمتيـ، ك أف يجرم بمشاركتيـ كؿ اإلجراءات  كالتجارب الخاصة أكمكاجيتو بشيكد آخريف 

. «بإعادة تمثيؿ الجريمة مما يراه الزما إلظيار الحقيقة

يطمب قاضي التحقيؽ مف الشاىد أف يكضح اسمو ك لقبو ك عمره ك حالتو ك مينتو ك سكنو 
ـ ، طبقا لما جاء في نص كخصأحد اؿ كاف ممحقا بخدمة إذاأك،ك عالقتو بالخصـك كالقرابة 

سماع شيادتيـ عف الكقائع أف قبؿ لشيكد مف ايطمب » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 93المادة 
 أك سكنو ك تقرير ما إذا كانت لو قرابة كيذكر كؿ منيـ اسمو ك لقبو كعمره ك حالتو ك مينتو 

 ممحؽ بخدمتيـ أك ما إذا كاف فاقد األىمية ك ينكه في المحضر عف ىذه أكنسب لمخصـك 
أقسـ باهلل »:  ك يؤدم كؿ شاىد شيادتو ك يده اليمنى مرفكع اليميف اآلتي(2).«األسئمة ك األجكبة

، كىك ما «العظيـ أف أتكمـ بغير حقد ك ال خكؼ ك أف أقكؿ كؿ الحؽ ك ال شيء غير الحؽ
.  فقرة ثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية93جاء في نص المادة 

                                                           
 .162، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط، حزمحمد  ( (1

 .371، 370، مرجع سابؽ، ص صشرح قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد هلل أكىايبية،   (2)
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األخيرة مف نفس المادة أف شيادة القصر دكف السادسة عشر تؤدل بغير  الفقرة ك تنص 
ذا  حمؼ اليميف، فيي شيادة عمى سبيؿ االستدالؿ، كبعد أداء اليميف يدلي الشاىد بشيادتو، كا 

ك ىك بدكره يؤدم اليميف المنصكص عمييا ، يستعيف بمترجـ أفكاف أجنبيا، جاز لمقاضي 
أقسـ باهلل العظيـ ك أتعيد بأف أترجـ بإخالص » مف قانكف اإلجراءات الجزائية   91بالمادة 

. « التي تمفظ أك تتبادؿ بيف األشخاص معّبر بمغات مختمفةقكاؿاأل

ذا كاف الشاىد، أصّما   أبكما، يككف كضع األسئمة ك اإلجابة عنيا عف طريؽ الكتابة، أككا 
ذا كاف الشاىد   فيستعيف القاضي بمترجـ لمتحدث معو عمى أف يذكر في المحضر اسـ أمياكا 

المترجـ ك لقبو ك مينتو ك مكطنو عمى أف تذكر ىكية المترجـ في المحضر ك عند االنتياء مف 
 (1).الترجمة يكقع عمى المحضر

إذا كاف الشاىد أصما أك » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 92حسب ما كرد في المادة  كذلؾ 
أبكما تكضع األسئمة ك تككف اإلجابات بالكتابة ك إذا لـ يكف يعرؼ الكتابة يندب لو قاضي 
التحقيؽ مف تمقاء نفسو مترجما قادرا عمى التحدث معو ك يذكر في المحضر اسـ المترجـ 

. «المنتدب كلقبو ك مينتو ك مكطنو ك ينكه عف حمفو اليميف، ثـ يكقع عمى المحضر

كشاىد، كلو الحؽ في رفض سماعو ا مدنيم عميو ك ال يجكز لقاضي التحقيؽ  سماع المدع
كشاىد، ألف القانكف يمـز قاضي التحقيؽ تنبييو لحقو في االمتناع عف ذلؾ، مع إحاطتو 

، عمى أف يشير إلى ذلؾ في محضر التحقيؽ حسب ما كرد في المادة  المرفكعة ضده بالشككل
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كما ال يجكز سماع شيادة 243 مف الفقرة األكلى ك المادة 89

 مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزائية أك المادة 337المدعي مدنيا طبقا لما كرد في المادتيف 
 ك األشخاص الذيف تقـك ضدىـ دالئؿ قكية كمتماسكة ألف سماعيـ ، مف نفس القانكف243

 فقرة ثانية مف قانكف 89ا كرد في نص المادة ـكشيكد يعتبر إىدار الحؽ الدفاع عنو حسب 
 (2).اإلجراءات الجزائية

                                                           
، كمية (بحث لنيؿ شيادة الماجستير في العقكد ك المسؤكلية)، اإلثبات بشيادة الشيكد في القانكف الجزائرم صالح براىيمي، ( (1

 .154، 153الحقكؽ ك العمـك اإلدارية، جامعة بف عكنكف، دكف ذكر السنة، ص ص
 .374، مرجع سابؽ، ص، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية (2)
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 فال تسمع شيادتو إال عمى سبيؿ  سنة16 رأما بالنسبة لمقاصر الذم لـ يبمغ مف العـ
 الفقرة الثالثة مف قانكف اإلجراءات 93اإلستدالؿ كدكف أداء اليميف القانكنية كذلؾ طبقا لممادة

ك زكج المتيـ ك أصكلو ك فركعو ،المحكـك عمييـ بالحرماف مف الحقكؽ الكطنية الجزائية ،كذلؾ 
 فال تسمع شيادتيـ إال عمى سبيؿ االستدالؿ ك تعفى ىذه الفئة مف أداء ،صيارهأك إخكتو ك 

. اليميف القانكنية

: المعاينات المادية: الفرع الثاني

 مكاف آخر لو  مف أم أك،ستخراج األدلة مف مسرح الجريمة م التحقيؽ  إلك يقـك بيا قاض
 داخؿ مكتب جرلعالقة بالجـر المشيكد، بخالؼ االستجكاب ك المكاجية كالشيادة التي ت

. ك تشمؿ المعاينات المادية إجرائي االنتقاؿ لممعاينة ك التفتيش، في مكاف كاحد أكالمحقؽ 

 : اإلنتقال لممعاينة: أوال

يقـك قاضي التحقيؽ باالنتقاؿ إلى مكاف الجريمة ليطمع بنفسو عمى مكقعو ك مميزاتو ك ما 
 مف آثار مادية، ك جرل العمؿ أف القاضي يقـك بالمعاينات في الجرائـ الخطيرة كالتي ؼتخؿ

 تحمؿ كصؼ الجناية، فكثيرا ما يترؾ المجـر أمارات ك أدلة تشير إلى كيفية ارتكاب الجريمة ؾ
 أيضا(1).قأك آثار أقداـالخاصة بالمجـر السالح المستعمؿ فييا أك بصمات األصابع ترؾ 

بعض الجنح إذا تطمب األمر ذلؾ، حتى يحافظ عمى األدلة مف الزكاؿ ك التي ال يمكف 
 مف 79لمعاينتيا، كقد نصت المادة  التي تمت فييا الجريمة اكتشافيا إال باالنتقاؿ إلى األماكف 

يجكز لقاضي التحقيؽ االنتقاؿ إلى »: قانكف اإلجراءات الجزائية عمى إجراء المعاينة بقكليا
قياـ بتفتيشيا، ك يخطر بذلؾ ككيؿ كلؿأماكف كقكع الجريمة إلجراء جميع المعاينات الالزمة أ

الجميكرية الذم لو الحؽ في مرافقتو، كيستعيف قاضي التحقيؽ دائما بكاتب التحقيؽ ك يحرر 
ستقراء نص المادة نالحظ أف المشرع الجزائرم قد جعؿ إ، فب«محضرا بما يقـك بو مف إجراءات

 (2).إجراء المعاينات مف سمطات قاضي التحقيؽ

                                                           
 .151، 150 جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص ص( (1

 .167يط، قاضي التحقيؽ في النظاـ الجزائرم، مرجع سابؽ، صحز محمد  (2)
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 المعدؿ ك المتمـ لقانكف 2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 14-04لكف مع تعديؿ القانكف رقـ 
اإلجراءات الجزائية، أصبح مف حؽ المتيـ أك محاميو أك الطرؼ المدني أك محاميو طمب إجراء 

 69معاينة، بغرض الكشؼ عف الحقيقة، في أم مرحمة مف مراحؿ التحقيؽ  بمكجب المادة 
أك الطرؼ المدني في أية مرحمة مف مراحؿ التحقيؽ، أف /يجكز لممتيـ أك محاميو ك»مكرر 

  كيطمب مف قاضي التحقيؽ تمقي تصريحاتو أك سماع شاىد أك إجراء معاينة إلظيار الحقيقة
إذا رأل قاضي التحقيؽ انو ال مكجب التخاذ اإلجراءات المطمكبة منو يتعيف عميو أف يصدر 

. «يكما التالية لطمب األطراؼ أك محامييـ (20)أمر مسببا خالؿ العشريف 

ك المالحظ أف القاضي غير ممـز بإجراء المعاينة فمو أال يقـك بيا عمى أف يصدر أمرا مسببا 
ذا لـ يرد الرد خالؿ ىذه 20لطمب األطراؼ خالؿ مدة   يكما مف تاريخ تقديـ الخصـك لمطمب، كا 

 أياـ أماـ غرفة االتياـ، التي تفصؿ 10المدة، فالطرؼ المعني أك محاميو رفع الطمب خالؿ 
 ك» يكما مف تاريخ إخطارىا ك ىك ما نصت عميو الفقرة الثالثة مف نفس المادة 30فيو خالؿ 

إذا لـ يبت قاضي التحقيؽ في الطمب خالؿ األجؿ المذككر، يجكز لمطرؼ المعني أك محاميو 
يكما  (30  )ثالثيف أياـ مباشرة إلى غرفة اإلتياـ  التي تبت فيو خالؿ 10أف يرفع طمبو خالؿ 

 كمف حؽ المتيـ أك محاميو رارىا غير قابؿ ألم طعف تسرم مف تاريخ إخطارىا، ك يككف ؽ
 مف قانكف اإلجراءات 172استئناؼ أمر الرفض حسب األكضاع المنصكص عمييا في المادة 

  (1).الجزائية

ك قد يتطمب االنتقاؿ لممعاينة الخركج عف دائرة اختصاص قاضي التحقيؽ فيتـ تطبيؽ أحكاـ 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية التي تحدداف شركط تمديد 80لفقرة الثانية ك المادة ا 40تافالماد

. االختصاص

:  لممعاينةاالنتقالإجراءات 

يقـك قاضي التحقيؽ بإخطار ككيؿ الجميكرية قبؿ الخركج لممعاينة الذم لو حؽ مرافقتو كفؽ 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كما يصحب معو كاتب التحقيؽ، 79ما جاء في نص المادة 

. لينتقؿ فكرا إلى مسرح الجريمة حفاظا عمى األدلة مف الضياع

                                                           
 .158، صنفسومرجع اؿيط، حزمحمد   ((1
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ك بمجرد كصكلو إلى مكاف المعاينة يبدأ بجمع اآلثار التي تـ العثكر عمييا، كقبؿ ذلؾ عميو 
تحديد ب يقـك  ك،نجاح أك فشؿ التحقيؽعميو رتب تم الذم  الجريمةسرحأف يقـك بالحفاظ عمى ـ

 اليدؼ األساسي مف المحافظة عمى مسرح الجريمة ىك تأمينو ك بقاؤه جد،ك ك إفىكية الجاني
عمى حالتو دكف أم تغيير، كتختمؼ طريقة المحافظة عمى مسرح الجريمة مف جريمة إلى أخرل 

ب عمى ، ككؿ ما يج كعمى جميع األماكففال يمكف كضع قاعدة ثابتة تصمح في جميع األحكاؿ
 (1).ىك استعماؿ الفكر ك المنطؽ في كيفية المحافظة عمى مسرح الجريمةالمحقؽ 

 :توثيق مسرح الجريمة

التكثيؽ الشامؿ لمسرح الجريمة بطريقة منيجية ك منظمة، يعتبر عنصرا ضركريا في 
: إجراءات التحقيؽ الجنائي، كيتـ تكثيؽ مسرح الجريمة مف خالؿ

 في محضر التحقيؽ، يجب أف تكتب بأسمكب سيؿ ك بسيط، ك مف :التسجيل الكتابي-
األفضؿ االستعانة بكرقة معدة سمفا مدكف بيا كؿ المطمكب مالحظتو ك تسجيمو في محضر 

 .التحقيؽ، كاف يستعيف المحقؽ ببعض الصكر
التغمب عمى ك ك ليذه الطريقة عدة مزايا مف بينيا سرعة إنجاز الميمة، :التسجيل الصوتي-

  (2).مشكمة الكتابة في ظركؼ غير مناسبة كاألمطار
إضافة إلى االستفادة مف حركة اليديف في التأميف الشخصي لممحقؽ أثناء كجكده في كضع 

غير آمف أك صعكده السمـ، عمى أف يتـ تدكيف ما سجؿ ك كتابتو عمى كرؽ، مع مراعاة التيمة  
كتب لمتأكد مف تطابؽ البيانات المكتكبة مع البيانات المسمكعة، كعمى   يجب مراجعة ماكما 

 .المحقؽ التحقؽ مف سالمة أجيزة التسجيؿ

في المحاكـ   يعتبر جزءا مف األدلة الدائمة كالشاممة يتـ االستعانة بو:التصوير الفوتوغرافي-
 . نفي الحقيقة، فالمعاينة المبدئية لمسرح الجريمة يستحيؿ معيا تحديد كؿ األشياءأكإلثبات 

                                                           
، 2011، الطبعة األكلى، دار الحامد، األردف، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمةعبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، ((1

 .55ص
 كما بعدىا97، ص2004، الطبعة األكلى، معاينة مسرح الجريمة ىشاـ عبد الحميد فرج،  (2)
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 يساعد في تنشيط ذاكرة المحقؽ ك الشاىد ك المتيـ :الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة-
 .المتعاكف، إضافة إلى تكضيح المحضر المكتكب ك تكصيؿ المعمكمة المعقدة

 ك تسيؿ ىذه الطريقة مراجعة مسرح الجريمة أكثر مف مرة لمتعرؼ عمى :التصوير بالفيديو-
مدلكالت ما تـ العثكر عميو في مسرح الجريمة، ك كؿ ما يتعمؽ بو، فيبرز اآلثار المادية كما 

ك لو مجمكعة مف المميزات، فيك يعطي كصفا ،تركيا الجاني، ك يساعد في تمثيؿ الجريمة 
 (1).حقيقيا لمسرح الحادث ك يحافظ عمى أحداث المسرح لمرجكع إلييا مستقبال

 :التفتيش: ثانيا 

، فيك يقع عمى جسـ  لوالتفتيش ىك االطالع عمى محؿ لو حرمة خاصة منحيا القانكف
المتيـ أك مكاف مف األماكف التي يحكزىا، كلـ يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

 (2).تعريؼ التفتيش، ك إنما اكتفى بتنظيـ أحكامو ك ترؾ ذلؾ لمفقو ك القضاء

 كقكع جناية أك جنحة د كىك إجراء مف إجراءات التحقيؽ يباشر عف:تعريف التفتيش-1
يقـك بو مكظؼ مختص كفقا لألحكاـ المقررة ك ،لمبحث عف أدلة الجريمة في محؿ لو حرمة

قانكنا بيدؼ ضبط أدلة الجريمة، حياؿ شخص قامت ضده دالئؿ كافية عمى اتيامو ك تقـك بو 
  (3).سمطة حددىا القانكف

إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي تيدؼ إلى »: ك يذىب البعض إلى تعريؼ التفتيش بأنو
ضبط أدلة الجريمة في مكضكع التحقيؽ، ككؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، كىك ينطكم عمى 

  مف إجراءاتىك إجراء» : ، ك في تعريؼ آخر«المساس بحؽ المتيـ في سرية حياتو الخاصة
 تحقيؽ يقـك بو مكظؼ مختص لمبحث عف أدلة مادية لجناية أك جنحة، كذلؾ في محؿ خاصاؿ
. « أك لدل شخص كفؽ األحكاـ المقررة قانكنا،

                                                           
 .77، 76عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، مرجع سابؽ، ص ص ( (1

 .22، ص2008، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، التفتيشمنى جاسـ الككارم،   (2)
 .90، ص2007، الطبعة األكلى، دار العدالة، القاىرة، القبض ك التفتيش ك التمبسأحمد الميدم، أشرؼ شافعي،  ( (3
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كسيمة لإلثبات المادم، تيدؼ إلى اكتشاؼ أشياء خفية أك »:  ىكآخرك في تعريؼ 
 اص شخأأشخاص ىاربيف مف كجو العدالة فيك كسيمة إلثبات أدلة مادية، ك قد يككف مكضكعو 

 (1)«. كفاـأ أك

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية فكضع 86 إلى 79ك قد نظمو المشرع الجزائرم في المكاد 
.  لألفرادحماية لمحرمة المكفكلة دستكريا لمحياة الخاصة،قيكدا مشددة إلجراء عممية التفتيش 

: شروط التفتيش-2

التفتيش إجراء ماس بالحريات، لذلؾ تحيطو القكانيف بشركط ك ضمانات بيدؼ المكازنة بيف 
، كقد أحاط  كحقيـ في محاكمة عادلة مصمحة المجتمع في العقاب ك بيف حريات األفراد

المشرع الجزائرم مسكف اإلنساف بمجمكعة مف الضمانات، فالمسكف لو حرية، إال أف إجراءات 
 تتطمب القياـ بعممية التفتيش، كلكف ال ينبغي اقتحاـ المساكف إال كفؽ  كمقتضياتو التحقيؽ

 كشركط شكمية  شركط مكضكعية   ك لمتفتيش،شركط ك إجراءات منصكص عمييا قانكنا
: نتناكليا عمى النحك التالي

: ك تتضمف الشركط التالية: الشروط الموضوعية

 إجراء التفتيش إال لجريمة كقعت فعال، كال يكفي فقط يتـ  أال فمف البدييي، :وقوع الجريمة-
كقكع الجريمة لمقكؿ بجكاز التفتيش، فيجب أف تتميز بخطكرة معينة، ك ترجح اإلدانة ضد 

 فيفرم 18 الصادر بتاريخ 56المتيـ، ك قد قضت محكمة النقض المصرية في قرارىا رقـ 
مف المقرر أف كؿ ما يشترط لصحة التفتيش الذم تجريو النيابة أك تأذف في إجرائو  »1989

في مسكف المتيـ، أك ما يتصؿ بشخصو ىك أف يككف رجؿ الضبط القضائي قد عمـ مف 
تحرياتو ك استدالالتو أف جريمة معينة، جناية أك جنحة قد كقعت مف شخص معيف، ك أف تككف 
ىناؾ مف الدالئؿ ك األمارات الكافية ك الشبيات المقبكلة ضد ىذا الشخص بقدر يبرر تعرض 

 (2).«التفتيش لحريتو، أك لحرمة مسكنو في سبيؿ كشؼ اتصالو بتمؾ الجريمة

                                                           
  .118منى جاسـ الككارم، مرجع سابؽ، ص (1)
  .60، 59المرجع نفسو، ص صمنى جاسم الكواري ، (2)
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 فيك إجراء تحقيؽ ك التحقيؽ ال يبدأ إال بعد كقكع :صدور أمر التفتيش بعد وقوع الجريمة-
الجريمة، فاليدؼ مف التحقيؽ ىك جمع األدلة عف الجريمة، ك يكفي أف تصؿ ىذه األخيرة إلى 

، كما أف عدـ مسؤكلية المتيـ ال يعني أف الجريمة لـ تقع، ك إذا كاف تحريؾ (1)حد الشركع
الدعكل مقيد بشككل أك طمب أك إذف فال يجكز صدكر أمر التفتيش إال بعد زكاؿ ىذه القيكد، ك 

 ىناؾ مف يقـك بالتحضير ليا فال أفإذا كصؿ إلى عمـ قاضي التحقيؽ أف جريمة ستقع، ك 
أك مسكنو لضبط أدكات الجريمة فيك أمر غير جائز ،صدار أمر بتفتيش ىذا الشخص نو إيمؾ

 .قانكنيا

بحيث أف ىذه الدالئؿ ك األمارات تكفي : وجود دالئل و أمارات جدية ضد شخص معين-
لتكجيو االتياـ ضد الشخص المراد تفتيشو أك تفتيش منزلو، فالتفتيش أمر خطير يمس الحريات 
ك البد التخاذه كجكد أساس مف الكاقع يتحصؿ عميو مف تحريات الضبطية القضائية، ما يبرر 

  .التعرض لحرية ك حرمة المتيـ

 التفتيش ك مباشرتو مجرد كقكع جناية أك جنحة  إلجراء فال يكفي:أن يكون لمتفتيش هدفا-
، بؿ يجب أف ييدؼ التفتيش إلى كشؼ  الجناية شخص معيف بارتكابؿتياـ  تكجيو اإلأك 

 .الحقيقة ك ضبط ما يفيد التحقيؽ، ك الفائدة متركؾ تقديرىا لممحقؽ

 يشترط أف يصدر إذف التفتيش مف سمطة :صدور إذن التفتيش من الجهة المختصة-
 أك ككيؿ الجميكرية، فال يمكف لمأمكر الضبط إصدار أمر  التحقيؽقضائية سكاء أكاف قاضي

ال يجكز لضباط » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 44 ك ىك ما نصت عميو المادة (2).بالتفتيش
الجناية أك  الشرطة القضائية االنتقاؿ إلى مساكف األشخاص الذيف يظيركا أنيـ ساىمكا في 

أنيـ يحكزكف أكراقا أك أشياء ليا عالقة باألفعاؿ الجنائية المرتكبة إلجراء التفتيش، إال بإذف 
ىذا األمر قبؿ ؿمكتكب صادر مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ مع كجكب االستظيار 

 .«الدخكؿ لممنزؿ ك الشركع في التفتيش

 

                                                           
 .كمابعدىا118أحمد الميدم، أشرؼ شافعي، مرجع سابؽ،    (1)
2
 .63، 62منى جاسـ الككارم، مرجع سابؽ، ص ص ( (
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: الشروط الشكمية-

 ك لمتحقؽ مف سالمة التفتيش يجب مراعاة (1).«الشكؿ تكأـ الحرية»:  يقكؿ ايرنج أف
: الشركط الشكمية التالية

ميز المشرع الجزائرم بيف حالة قياـ قاضي التحقيؽ بالتفتيش بنفسو ك حالة قياـ ضابط 
. الشرطة القضائية بالتفتيش

: بنفسه بالتفتيش حالة قيام قاضي التحقيق-1

 47-45قبؿ أف يقـك قاضي التحقيؽ بتفتيش منزؿ المتيـ، فعميو أف يمتـز بأحكاـ المكاد 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ك التي تنص عمى حضكر المتيـ عممية التفتيش، فإف تعذر 

حضكره يجب أف يقـك قاضي التحقيؽ بدعكتو إلى تعييف ممثؿ لو الحضكر عممية التفتيش، ك 
إذا لـ يعيف مف ينكب عنو أك كاف ىاربا فيقـك قاضي التحقيؽ بالتفتيش بحضكر شاىديف غير 

. خاضعيف لسمطتو

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية 47ك يتقيد قاضي التحقيؽ باألكقات المحددة بنص المادة 
 صباحا، ك ال بعد الساعة (5)ال يجكز البدء في تفتيش المساكف ك معاينتيا قبؿ الساعة»

فة ىذه األكقات إذا كانت الكقائع تشكؿ جناية ؿك يجكز لمقاضي مخا. «... مساءا(8)ةالثامف
 (2).عمى أف يقـك بالتفتيش بنفسو ك بحضكر ككيؿ الجميكرية

زؿ ك اكالمف ك المساكف يقصد بيا المحالت المعدة لمسكف سكاء كانت مسككنة بالفعؿ أكال
  ك قيكد التفتيش تحمي أيضا ممحقات،األككاخ ك السفف ك الحجرة المستأجرة في الفندؽ

 ك كؿ محؿ ال يباح لمجميكر الدخكؿ إليو إال بإذف صاحبيا كمكاتب األطباء ك المساكف 
 (3).المحاميف

أما إذا كاف التفتيش في غير مسكف المتيـ استدعى صاحب المسكف لحضكر إجراء 
التفتيش، فإف لـ يحضر يجرل التفتيش بحضكر اثنيف مف أقربائو أك أصياره أك شاىديف ال 

                                                           

(
1
 .42المرجع نفسو، ص  منى جاسم الكواري، (

2
 .171، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط،  حزمحمد(  (

(
3
 .151جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص  (
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 الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات 83يخضعاف لمسمطة القضائية طبقا لنص المادة 
إذا حصؿ التفتيش في مسكف غير مسكف المتيـ، استدعى صاحب المنزؿ الذم  »(1):الجزائية

يجرم تفتيشو ليككف حاضرا كقت التفتيش فإذا كاف ذلؾ الشخص غائبا أك رفض الحضكر 
 التفتيش، فإف لـ يكجد بمكاف أجرم التفتيش بحضكر اثنيف مف أقاربو أك أصياره الحاضريف 

.  «أحد منيـ، فبحضكر شاىديف ال تككف ثمة بينيـ ك بيف سمطات القضاء أك الشرطة تبعية

ف يكفؿ اإلجراءات الالزمة لكتماف السر الميني ك حقكؽ الدفاع كفقا لما أك عمى القاضي 
عمى قاضي التحقيؽ أف  <<  م فقرة ثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائ83جاء بنص المادة 

 ك لكف عميو أف يتخذ مقدما جميع اإلجراءات الالزمة 47، 45يمتـز بمقتضيات المادتيف 
 كقد جرل العمؿ أال يتـ التفتيش في >>  سر المينة ك حقكؽ الدفاع كتماف لضماف احتراـ

 (2).«مكتب المحامي مثال إال بحضكر نقيب المحاميف المحمي أك ممثال عنو

ك المشرع لـ يشر إلى حضكر المتيـ تفتيش منزؿ غيره، خاصة إذا كاف الدليؿ الجارم 
.  ك خصائص التحقيؽ حضكر المتيـ إجراءات التحقيؽ(3).البحث عنو متصؿ بالمتيـ

 :حاالت الخروج عن قاعدة الحضور و الميعاد القانوني

 مف قانكف 45بإمكاف ضابط الشرطة القضائية أال يتقيد بالقكاعد المقررة بنص المادة 
: اإلجراءات الجزائية في الحاالت التالية

 في حالة ما إذا كاف المتيـ مكقكؼ تحت النظر أك محبكس ك كاف مف شأف :األولى الحالة
حضكره ضياع األدلة، أك تعرض النظاـ العاـ لمخطر عمى أف يحضر ممثؿ عنو أك شاىديف 

إذ أثناء » مكرر 47كفقا لما جاء في نص المادة . مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ
 الفقرة 47التحرم ك في جريمة متمبس بيا أك تحقيؽ متعمؽ بإحدل الجرائـ المذككرة في المادة 

 مف ىذا القانكف، اك كاف الشخص الذم يتـ تفتيش مسكنو مكقكفا لمنظر أك محبكسا في 03
مكاف آخر، ك أف الحاؿ يقتضي عدـ نقمو إلى ذلؾ المكاف بسبب مخاطر جسيمة قد تمس 

                                                           
(1)

 .172، 171، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽ، حزيطمحمد  
( 2)

 .152جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص  
  .45منى جاسـ الككارم، مرجع سابؽ، ص  (3)



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

36 
 

بالنظاـ العاـ أك الحتماؿ فراره، أك اختفاء األدلة خالؿ المدة الالزمة لنقمو، يمكف أف يجرل 
التفتيش بعد المكافقة المسبقة مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ، ك بحضكر شاىديف 

 مف ىذا القانكف اك بحضكر ممثؿ يعينو صاحب المسكف 45مسخريف طبقا ألحكاـ المادة 
. «محؿ التفتيش

 ك ىي الحالة المتعمقة بالجريمة اإلرىابية ك جرائـ المخدرات ك الجريمة :الثانية الحالة
المنظمة عبر الحدكد الكطنية ك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ك جرائـ 

 45، حسب ما جاء في المادة (1)تبييض األمكاؿ ك الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ
ؽ ىذه األحكاـ إذا تعمؽ األمر بجرائـ المخدرات ك الجريمة المنظمة عبر بال تط » الثالثة الفقرة

الحدكد الكطنية ك الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ك جرائـ تبييض األمكاؿ ك 
اإلرىاب ك الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ باستثناء األحكاـ المتعمقة بالحفاظ عمى 

. «السر الميني ك كذا جرد األشياء ك حجز المستندات، المذككرة أعاله

أك في جرائـ ، إذا طمب صاحب المسكف ذلؾ أك كجيت نداءات مف الداخؿ :الثالثة الحالة 
 مف قانكف العقكبات، في 348 إلى 342التحريض المنصكص ك المعاقب عمييا في المكاد 

الفنادؽ المنازؿ المفركشة، الفنادؽ العائمية، محالت بيع المشركبات، : أحد األماكف التالية
كأم مكاف آخر مفتكح ك عاـ تمارس  ،النكادم، المراقص، أماكف المشاىدة العامة ك ممحقاتيا 

 الفقرة األكلى ك الثانية مف قانكف اإلجراءات 47 ك ىك ما نصت عميو المادة ،فيو الدعارة عادة
صباحا، كال الساعة  (05)ال يجكز البدء في تفتيش المساكف ك معاينتيا قبؿ الساعة »الجزائية 
مساءا، إال إذا طمب صاحب المنزؿ ذلؾ أك كجيت نداءات مف الداخؿ أك في  (08)الثامنة 

. األحكاؿ االستثنائية، المقررة قانكنا

 غير أنو يجكز إجراء التفتيش ك المعاينة ك الحجز في كؿ ساعة مف ساعات النيار أك 
 مف قانكف 348 إلى 342الميؿ قصد التحقيؽ في جميع الجرائـ المعاقب عمييا في المكاد مف 

العقكبات، كذلؾ في داخؿ كؿ فندؽ أك منزؿ مفركش أك فندؽ عائمي أك محؿ لبيع المشركبات 
أك ناد أك منتدل أك مرقص أك أماكف المشاىدة العامة ك ممحقاتيا ك في أم مكاف مفتكح 

 ، . « يرتاده الجميكر، إذ تحقؽ أف أشخاص يستقبمكف فيو عادة لممارسة الدعارة أكلمعمـك
                                                           

  . كمابعدىا 274 ، صسابؽ مرجع  ،شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة  عبد هللا أوهاٌبٌة ،  ( (1
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 مف قانكف اإلجراءات الجزائية استثناءا آخر لميعاد 82 أكردت المادة :الرابعة الحالة 
 إذا تعمؽ 45التفتيش يجيز لقاضي التحقيؽ القياـ بالتفتيش خارج الميعاد المحدد بنص المادة 

  (1).األمر بجناية، عمى أف يباشر قاضي التحقيؽ التفتيش بنفسو ك بحضكر ككيؿ الجميكرية
إذا حصؿ التفتيش في مسكف المتيـ فعمى قاضي »حسب نص المادة المذككرة أعاله كذلؾ 

 غير أنو يجكز لو كحده في مكاد الجنايات أف 47 إلى 45التحقيؽ أف يمتـز بأحكاـ المكاد مف 
 يباشر التفتيش أف بشرط 47يقـك بتفتيش مسكف المتيـ في غير الساعات المحددة في المادة 

 يككف ذلؾ بحضكر ككيؿ الجميكرية إذا اكتشفت كاقعة جديدة أثناء التفتيش غير أفبنفسو ك 
. «التي يجرم التفتيش ألجميا، فإنو يبمغ ككيؿ الجميكرية بيا التخاذ اإلجراء المناسب بشأنيا

: حالة قيام ضابط الشرطة القضائية بعممية التفتيش- 2

قد يقـك ضابط الشرطة القضائية بالقياـ بعممية التفتيش في حالة ما إذا تعذر عمى قاضي 
التحقيؽ القياـ بذلؾ، عمى أف يككف ذلؾ بمكجب سند مكتكب متضمف ترخيص بإجراء عممية 

 (2).التفتيش ك ىك ما يطمؽ عميو اإلنابة القضائية

 بأف تفتيش المنازؿ 1986 مارس 9ك قد قضت المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
مف أعماؿ التحقيؽ تختص بيا جيات التحقيؽ غير أف المشرع خكؿ لضباط الشرطة القضائية 

حؽ إجرائو شريطة مراعاة الشركط الشكمية التي حدىا القانكف ك إال ترتب عمى ذلؾ 
 (3).البطالف

 ىي عمؿ مف أعماؿ قاضي التحقيؽ  ( الندب القضائي) القضائية إلنابةابػك المقصكد 
يفكض بمكجبو قاضيا أك ضابطا لمشرطة القضائية مختصا ليقـك مقامو في تنفيذ عمؿ أك 

  (4).بعض مف أعماؿ التحقيؽ القضائي

                                                           

(
1
 .92 بكسقيعة، مرجع سابؽ، صسفأح  (
2
 .173، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط، حزمحمد ( (

(
3
  .145درياد مميكة، مرجع سابؽ، ص  (

(
4
  .74، الطبعة الثانية، دار ىكمة، الجزائر، صك مياـ الشرطة القضائيةأعماؿ الكجيز في تنظيـ أحمد غام،   (
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حمؿ المعمكمات ك الذم ماإلنابة القضائية في التفتيش متضمنة اإلذف بالتفتيش  كتأتي 
المتعمقة بتاريخ صدكرىا ك اسـ مصدرىا ك اسـ المعني بتفتيش مسكنو ك عنكاف المسكف ك 

. صفة القائـ بالتفتيش، ك الغرض مف إجراء التفتيش ك كقت إجرائو

 الفقرة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى البيانات التي يتضمنيا 44ك نصت المادة 
اإلذف مف بياف كصؼ الجـر ، مكضكع البحث ك عنكاف األماكف التي ستتـ زيارتيا ك 

، مكضكع البحث عف  »(1).تفتيشيا يجب أف يتضمف اإلذف المذككر أعاله بياف كصؼ الجـر
الدليؿ ك عنكاف األماكف التي ستتـ زيارتيا ك تفتيشيا ك إجراء الحجز فييا ك ذلؾ تحت طائمة 

. «البطالف

بكؿ األعماؿ المخكلة لقاضي - في حدكد اإلنابة القضائية-يقـك ضابط الشرطة القضائية
 مف قانكف 139 المستثناة بنص القانكف ك بالرجكع إلى نص المادة  تمؾ إال ،التحقيؽ

. اإلجراءات الجزائية، نستنتج األعماؿ التي يمنع عمى ضابط الشرطة القضائية القياـ بيا
يقـك قضاة ك ضباط الشرطة : " مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى مايمي139تنص المادة 

القضائية المنتدبكف لمتنفيذ بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ ضمف حدكد اإلنابة 
القضائية غير أنو ليس لقاضي التحقيؽ أف يعطي بطريؽ اإلنابة القضائية تفكيضا عاما، كال 
يجكز لضباط الشرطة القضائية استجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ المدعي 

". المدني

يقـك القضاة أك ضباط الشرطة »ك ما يالحظ أف النص يحتمؿ مف جية التفسير الكاسع 
، كمف جية أخرل يحتمؿ «...القضائية المنتدبكف بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ

التفسير الضيؽ ألف ضابط الشرطة القضائية المنتدب ال يجب أف يخرج عف نطاؽ اإلنابة، 
كعند حصكؿ ضابط الشرطة القضائية عف اإلنابة يصبح مقيدا بنفس القيكد التي تحكـ قاضي 

التحقيؽ، ك لكف ليس عميو التفتيش خارج الميعاد القانكني، ك لك تعمؽ األمر بجناية ك إذا 
.  مف قانكف اإلجراءات االجزائية4 الفقرة 47تعمؽ األمر بالجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

.  الفقرة األخيرة45تطبؽ أحكاـ المادة 

                                                           
 .كما بعدىا173، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط، حزمحمد  (( 1
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 :الجزاء المترتب عمى إفشاء السر المهني

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية بالحبس مف شيريف إلى سنتيف ك بغرامة مف 85تعاقب المادة 
 أذاع مستند متحمال مف تفتيش لشخص لـ يمنحو أك دينار كؿ مف أفشى 20000 غمى 2000

. القانكف صالحية االطالع عميو

 :الضبط و التحرير

يد إلظيار الحقيقة ك عممية الحجز تنظميا ؼالتفتيش يستيدؼ البحث عف األدلة التي ت
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك تتمثؿ ىذه 84ضكابط ك شكميات، نصت عمييا المادة 

  :الضكابط في

 .أف تككف ىذه المحجكزات مفيدة إلظيار الحقيقة كالمستندات-

بعد ضبط األشياء ك المستندات يتـ جردىا ككضعيا في أحراز مختكمة يتـ ختـ كؿ مستند أك 
 .حرز بالشمع ك يسجؿ عميو الرقـ ك اسـ المضبكط ك مكاف اكتشافو ك رقـ المحضر

يجب فتح المضبكطات مف طرؼ قاضي التحقيؽ بحضكر المتيـ كمحاميو ك مف ضبطت -
ذا تـ استدعائيـ ك لـ يحضر  . فيتـ فتح المضبكطات في غيابيـكالديو، كا 

ك أشياء تمت بمكاف يشغمو شخص ممـز قانكنا بكتماف السر أإذا كاف محؿ الضبط مستندا 
 (1).الميني فيجب عمى الضابط اتخاذ كؿ التدابير التي تكفؿ ضماف السر

 :اإلجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه: المطمب الثاني

القضاة لدل تصدييـ لمفصؿ في القضايا المعركضة عمييـ، يحتاجكف لمف يساعدىـ في تأدية 
ميامو ك ذلؾ ألف كثير مف القضايا تأخذ أبعادا كاسعة سكاء كاف البعد مكاني أك زماني أك 

، كلكف ال يمكف أف يككف إ كقاضي التحقيؽ ك ،تقني  ف كاف عميو أف يمـ بمختمؼ العمـك
 كسائؿ فنية، كما داـ أف الغاية مف التحقيؽ  مسائؿلىإمختصا في جميع العمـك التي تحتاج 

ىي البحث عف الحقيقة الكاقعية التي يجب أف تتطابؽ مع الحقيقة القانكنية، سمح المشرع لفئات 
                                                           

(
1
 .81أحمد غام، مرجع سابؽ، ص  (



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

40 
 

ذا التدخؿ قأخرل بالتدخؿ في إثبات ىذه الحقيقة لحماية مصمحة المتيـ ك المجتمع، كلكف 
. يككف بإشراؼ قاضي التحقيؽ في حدكد ما يعينو ك يكمفيـ بو

الفرع األكؿ : ك لمعرفة ىذه الفئة ك كيفية عمميـ مع المحقؽ ستقسـ الدراسة إلى فرعيف
. اإلنابة القضائية، أما الفرع الثاني يتعمؽ بالخبرة

 :اإلنابة القضائية: الفرع األول
األصؿ أف إجراءات التحقيؽ يقـك بيا قاضي التحقيؽ بنفسو، إال أف إجراءات التحقيؽ تأخذ 
كقتا، مما قد يؤثر عمى األدلة ك يمحك آثار الجريمة، ك ألف إجراءات التحقيؽ تتطمب السرعة 

كالدقة، يصعب عمى قاضي التحقيؽ القياـ بيا كميا، فتسييال لو ك لإلسراع في إجراءات 
 (1).التحقيؽ أجاز لو المشرع االستعانة بغيره بمكجب إنابة قضائية

إذا كاف مف المتعذر عمى قاضي » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 06 الفقرة 68فتنص المادة 
التحقيؽ أف يقـك بنفسو بجميع إجراءات التحقيؽ جاز لو أف يندب ضباط الشرطة القضائية 
 138لمقياـ بتنفيذ جميع أعماؿ التحقيؽ الالزمة ضمف الشركط المنصكص عمييا في المكاد مف 

، ك المالحظ أف اإلنابة القضائية تنطكم عمى طبيعتيف متميزتيف، إدارية مف حيث «142لى إ
تفكيض قاضي التحقيؽ بعض سمطاتو في التحقيؽ، ك طبيعة قضائية مف حيث ككنو إجراء مف 
إجراءات التحقيؽ، فيك ال يصدر إال مف قاضي التحقيؽ ك ىك الطابع الغالب عميو مما يجعمو 

. قاطعا لمتقادـ
فسمح القانكف لقاضي التحقيؽ أف ينيب محققا آخر أك أحد ضباط الشرطة القضائية، حتى 

 مف قانكف 138نصت عميو المادة  يقـك بإجراء مف إجراءات التحقيؽ نيابة عنو، كىك ما
 أم قاضي يجكز لقاضي التحقيؽ أف يكمؼ بطريؽ اإلنابة القضائية  »(2).اإلجراءات الجزائية

المختص بالعمؿ في تمؾ الدائرة أك أم مف قضاة محكمتو أك أم ضابط مف الشرطة الفضائية 
قاض مف قضاة التحقيؽ بالقياـ بما يراه الزما مف إجراءات التحقيؽ في األماكف الخاضعة ؿ 

 .«لجية القضائية التي يتبعيا كؿ منيـ

 

                                                           
(1 )

 .156جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص 
(2)

  .291، مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد اهلل أكىايبية،  
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 :لمقياـ باإلنابة القضائية  يجب إحتراـ البيانات التالية :  شروط اإلنابة القضائية
 :العضو المندوب لإلنابة القضائية: أوال

يجب أف يككف العضك المكمؼ باإلنابة القضائية قاضيا مف قضاة التحقيؽ أك ضابطا 
. لمشرطة القضائية

 يمارسكف اختصاصيـ في الحدكد اإلقميمية التي يعممكف بيا :ضباط الشرطة القضائية-1
 يباشركا أعماليـ في كافة التراب الكطني إذا طمب منو ذلؾ أفعادة ك في حالة االستعجاؿ ليـ 

 يساعدىـ في ذلؾ ضباط الشرطة القضائية الذيف أفأحد رجاؿ القضاء المختصيف، عمى 
  (1).يمارسكف كظائفيـ في المجمكعة السكنية المعنية

ك يعتبر ضباط الشرطة القضائية فئة مف فئات الضبط القضائي المنصكص عمييـ بمكجب 
.  مف قانكف اإلجراءات الجزائية14المادة 
 عمى  مف قانكف اإلجراءات الجزائية، النص 15تكلت المادة : ضباط الشرطة القضائية1-1

كىي : أف ىناؾ ثالثة فئات ممف يتمتعكف بصفة ضباط الشرطة القضائية ك ىي الفئة األكلى
الفئة التي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بحكـ القانكف، ك ىـ رؤساء المجالس الشعبية 

.   ك ضباط الدرؾ الكطني ك محافظك الشرطة ك ضباط الشرطة(2).البمدية
 تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية يجب أف يتـ  كي ىي الفئة التي: أما الفئة الثانية

تعيينيـ بقرار مشترؾ مف كزير الدفاع الكطني، ككزير العدؿ ك ىـ الضباط كضباط الصؼ 
. التابعكف لمصالح األمف العسكرم

ال بعد اجتياز امتحاف كمكافقة لجنة إىي الفئة التي ال تتمتع بيذه الصفة، : أما الفئة الثالثة
 ك يتـ تعيينيـ بقرار مشترؾ إما  مف كزير الدفاع الكطني ك كزير العدؿ بالنسبة لذكم (3).خاصة

الرتب في الدرؾ ك الدركييف الذيف قضكا في الخدمة ثالث سنكات عمى األقؿ، ك إما مف كزير 
                                                           

 
1
  .157جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص( (

(
2
كي تتكافر في رؤساء المجالس الشعبية ىذه الصفة، يجب أف تتكافر فييـ مجمكعة مف الشركط أف يككف عضكا منتخبا، فال  (

لمتكسع أنظر نصر الديف ىنكني، داريف يقدح . تمنح لنكاب الرئيس إذا حؿ محمو ال يجكز إنابة غيرىـ لمقياـ بيذا االختصاص
  . ك ما بعدىا19، ص2009الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم، الطبعة األكلى ، دار ىكمة، الجزائر، 

(
3
المجنة الخاصة مككنة مف ثالث أعضاء عضك ممثؿ لكزير العدؿ رئيسا، ك عضك ممثؿ لكزارة الدفاع ك آخر لكزارة الداخمية  (

 نصر  ينص عمى تشكيؿ لجنة الختيار المترشحيف، 66-167ك الجماعات المحمية يتحدد تككيف المجنة بمكجب مرسـك رقـ 
 .26، ص2009الديف ىنكني ،داريف يقدح الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم، الطبعة األكلى ،دار ىكمة ، الجزائر ،
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الداخمية ك الجماعات المحمية ك كزير العدؿ بالنسبة لمفتشي األمف الكطني الذيف ليـ أقدمية 
 (1).ثالث سنكات عمى األقؿ

ك يساعد ضباط الشرطة القضائية في أداء مياميـ أعكاف الضبط القضائي، ك ىك ما نصت 
يقـك أعكاف الضبط القضائي الذيف ليست ليـ » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 20عميو المادة 

صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاكنة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة كظائفيـ، ك يثبتكف 
الجرائـ المقررة في قانكف العقكبات ممتثميف في ذلؾ ألكامر رؤسائيـ مع الخضكع لنظاـ الييئة 

. «التي ينتمكف إلييا، كيقكمكف بجمع كافة المعمكمات الكاشفة عف مرتكبي تمؾ الجرائـ
 المنكط بيـ بعض مياـ الضبط القضائي ك ىك ما نصت عميو األعكافك كذلؾ المكظفكف ك 

غير أنو ال يسكغ ليـ الدخكؿ في المنازؿ » الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية 22المادة 
نية ك األماكف المتسكرة المجاكرة، إال بحضكر أحد ضباط الشرطة بك المعامؿ ك المباني أك األ

. «القضائية
 
 : أعوان الضبط القضائي1-2

يعد مف أعكاف الضبط القضائي » مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 19حددتيـ المادة 
مكظفك مصالح الشرطة ك ذكك الرتب في الدرؾ الكطني كرجاؿ الدرؾ ك مستخدمك مصالح 

. «األمف العسكرم، الذيف ليست ليـ صفة ضباط الشرطة القضائية
 ىذه األخيرة أفيالحظ اف المادة لـ يرد فييا ذكر ذكم الرتب في الشرطة البمدية، مما يعني 

 مف قانكف 26لـ تتمتع بصفة عكف ضبطية قضائية، إال أف ىذا التعديؿ لـ يشمؿ المادة 
 (2).اإلجراءات الجزائية الجزائرم

 مف قانكف 19إلى جانب فئات أعكاف الشرطة القضائية المنصكص عمييـ في مكجب المادة 
اإلجراءات الجزائية، اعترؼ المشرع الجزائرم ألعضاء الحرس البمدم بصفة عكف الضبط 

، المتضمف 1996 أكت 03 المؤرخ في 265-96القضائي بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
.  منو06إنشاء أسالؾ الحرس البمدم ك تحديد ميامو ك تنظيمو في المادة 

                                                           
 .82، 81، مرجع سابؽ، ص ص في النظاـ الجزائرم قاضي التحقيؽيط،حزمحمد  ( (1

 .30 نصر الديف ىنكني، داريف يقدح، مرجع سابؽ، ص (2)
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ينحصر اختصاص أعكاف الشرطة القضائية في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في أداء 
 (1).مياميـ
 :الموظفون و األعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي1-3

الميندسكف ك ميندسك األشغاؿ :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف ىؤالء ىـ21نصت المادة 
. ك رؤساء األقساـ ك األعكاف الفنيكف لمغايات ك حماية األراضي ك استصالحيا 

، الصيدك يتكلى ىؤالء البحث ك التحرم في الجنح ك المخالفات لقانكف الغابات ك تشريع 
 (2 ).كنظاـ السير ك جميع األنظمة التي عينكا فييا بصفة خاصة ك يقكمكف بإثباتيا في محاضر

.  مف قانكف الغابات67 ك 64 التي حددتيا المكاد (3)عمى أف تتكفر فييـ مجمكعة مف الشركط
كما يباشر المكظفكف ك أعكاف اإلدارات ك المصالح العمكمية بعض سمطات الضبط 
القضائي، التي تككؿ إلييـ بمكجب قكانيف خاصة، ك يخضعكف في مباشرة مياـ الضبط 

 27 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، كىك ما جاء في نص المادة 13القضائي لممادة 
مف نفس القانكف، كيعتبر مف أعضاء الضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص مف بيف ىذه 

: الفئة
 .مكظفك مصمحة األسعار ك األبحاث االقتصادية بالنسبة لجرائـ التمكيف

 .مكظفك مصمحة الجمارؾ فيما يتعمؽ بالجمارؾ الجمركية

مكظفك مصمحة الضرائب بالنسبة لمجرائـ الضريبية طبقا لمقكانيف الخاصة بتمؾ اإلدارات -
 .ك المصالح

                                                           
 .82، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽ، حزيطمحمد  ( (1

، الطبعة الثالثة، دار الخمدكنية، الجزائي، دكف سنة نشر، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية طاىرم حسيف،  (2)
 .32ص
: تتمثؿ في أف ينتمي العكف إلى فئة مف عناصر الضبطية القضائية العامة أك الخاصة( (3

 أدائيـ اليميف أماـ المحكمة التابعة لمقر سكناىـ كما يؤدكف اليميف عند التخرج مف مدرسة التككيف لمغابات -
إرتدائيـ الزم الرسمي أثناء تأدية المياـ احتراما لمصفة التي منحت ليـ بحمؿ عالمات تميزىـ لحمؿ سالح الخدمة ك  -

. المطرقات الغابية
داريف يقدح، - ممارسة الصالحيات كفقا لقكانينيا األساسية، ك أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية نصر الديف ىنكني -

 .34مرجع سابؽ، ص
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ذك الرتب في الشرطة البمدية ك لكنيـ يرسمكف محاضرىـ إلى ككيؿ الجميكرية عف طريؽ 
 (1).ضابط الشرطة القضائية األقرب

 .87 أكت 01 المؤرخ في 17-87ية حسب القانكف رقـ لنباتأعكاف الصحة ا-

 . مف قانكف المياه60حسب ما جاء في المادة : أعكاف شرطة المياه     -

 : قضاة التحقيق-2

أجاز القانكف لقضاة التحقيؽ ندب أم قاضي تحقيؽ آخر في كامؿ التراب الكطني، سكاء 
ك يجكز لقاضي التحقيؽ المنتدب  .كاف في دائرة اختصاصو أك خارج دائرة اختصاصو اإلقميمي

أف يككؿ ميمة تنفيذ اإلنابة القضائية إلى ضباط الشرطة القضائية العامميف في دائرة 
ما مدل مشركعية : اختصاصو، ك ىك ما يسمى التفكيض بعد اإلنابة، ك لكف السؤاؿ المطركح

تفكيض القاضي المنتدب غيره لتنفيذ اإلنابة القضائية نيابة عنو، فكثيرا ما يمجا قضاة التحقيؽ 
 (2).المنتدبيف إلى تكميؼ غيرىـ مف ضباط الشرطة القضائية لمقياـ بتنفيذ اإلنابة

:  كىنا يمكف التمييز بيف حالتيف

في دائرة اختصاص المحكمة التي يمارس كظيفتو بيا، فينا لقاضي ػ إذا كانت اإلنابة 
 (3).التحقيؽ انتداب أم ضابط مف ضباط الشرطة القضائية لمقياـ باإلجراء المطمكب منو

ف أأما إذا كاف اإلجراء المطمكب إنجازه يتـ خارج اختصاص قاضي التحقيؽ المنيب، ؾ- 
يندب قاضي تحقيؽ آخر خارج دائرة اختصاصو، فيقـك قاضي التحقيؽ المنتدب بانتداب رئيس 

أمف الكالية مثال، فاإلشكاؿ ىنا ىك أف اختصاص رئيس أمف الكالية أكسع مف اختصاص 
ىؿ رئيس أمف الكالية ممـز بالحصكؿ عمى : قاضي التحقيؽ بنفس الكالية، كالتساؤؿ المطركح

. تفكيض مف قاضي التحقيؽ التي تقع بدائرة اختصاصو اإلنابة

                                                           
، 2007بارش سميماف، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، دار اليدل، الجزائر، ( (1

 .114ص
(2)

 .111أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص 
 .158، مرجع سابؽ، ص في النظاـ الجزائرمقاضي التحقيؽيط، حزمحمد ( (3
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 ك في ىذا الشأف قضت محكمة النقض الفرنسية بداية بإلزامية الحصكؿ عمى ترخيص 
مف قاضي التحقيؽ المختص إقميميا، ثـ تطكر مكقفيا بجكاز تنفيذ اإلنابة دكف الحاجة إلى 

 بالنسبة لمتشريع الجزائرم، فيمكف الرجكع إلى أما. تفكيض مف قاضي التحقيؽ المختص إقميميا
  في حالة االستعجاؿ، فيمتد االختصاص اإلقميمي (1) مف قانكف اإلجراءات الجزائية16المادة 

: إلى دائرة اختصاص المجمس القضائي الممحؽ بو، ك لكف ذلؾ بشركط

 .أف تككف ىناؾ حالة استعجاؿ-

  (2).أف يطمب ذلؾ قاضي التحقيؽ المختص ، كعمييـ إبالغ ككيؿ الجميكرية-

 :تنفيذ اإلنابة القضائية: ثانيا

تمنح اإلنابة القضائية لمعضك المندكب جميع الصالحيات الممنكحة لممنيب ضمف حدكد 
يقـك » الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية 139اإلنابة، كىك ما نصت عميو المادة 

القضاة أك ضباط الشرطة القضائية المنتدبكف لمتنفيذ بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ 
القضائية، غير أنو ليس لقاضي التحقيؽ أف يعطي بطريؽ اإلنابة تفكيضا  اإلنابة ضمف حدكد 

يتعيف عمى كؿ شاىد استدعي » مف نفس القانكف 140ك أيضا ما جاء في المادة . «عاما
لسماع شيادتو أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضكر ك حمؼ اليميف ك اإلدالء بشيادتو، فإذا تخمؼ 
عف القياـ بيذه الكاجبات أخطر القاضي المنيب، الذم يسكغ لو أف يجبر الشاىد عمى الحضكر 

 يطبؽ في حقو العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف أفبكاسطة القكة العمكمية ك 
 (3)«.97المادة 

 الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية 139 المشرع ك باستقراء نص المادة أفنالحظ 
: ال يجكز لضباط الشرطة القضائية أنو

                                                           
 1))

  .111أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص 
(2)

  .25أحمد غام، مرجع سابؽ، ص 
 .158جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص(( 3
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ألف ىذا اإلجراء مف صالحيات قاضي التحقيؽ كحده ألنو يقـك بمناقشة : استجواب المتهم-
األدلة، ك استخالص اقتناع القاضي باالتياـ أك البراءة، إضافة إلى ما قد يترتب عميو مف 

.  اعتراؼ لممتيـ، ك حظر الندب لممكاجية ليا نفس قيمة االستجكاب

 الصادر بتاريخ 1252ك قد قضت محكمة النقض المصرية في الطعف رقـ 
لمأمكر الضبط القضائي أف يسأؿ المتيـ عف التيمة المسندة إليو، دكف أف »13/12/1990

 يثبت في محضره ما يجيب بو المتيـ، بما في ذلؾ اعترافو بالتيمة ك أفيستجكبو تفصيال ك 
يككف ىذا المحضر عنصرا مف عناصر الدعكل ك لممحكمة أف تعكؿ عمى ما يتضمنو مف 

. « إليواطمأنتاعتراؼ ما دامت قد 

بأف المشرع حـر ندب مأمكر   »11/12/1972ك جاء أيضا في نقضيا الصادر بتاريخ   
، ألنو قد يؤدم " مف قانكف اإلجراءات الجزائية70المادة " الضبط القضائي الستجكاب المتيـ 

( 1).«إلى قكؿ ما ليس في صالحو إذا ما شابو تعسؼ أك إساءة في استعمالو

 يككف متضررا مف األفعاؿ المجرمة، األخيرألف ىذا : سماع أقوال المدعي المدني-
.  كيطالب بالتعكيض عف األضرار الناجمة

إال  (2). عمى الحضكرإلجبارهك القانكف ال يجيز لممنتدب إصدار أكامر قسرية ضد الشاىد 
إذا ».  مف قانكف اإلجراءات الجزائية141إذا اقتضت الضركرة ذلؾ كىك ما نصت عميو المادة 

اقتضت الضركرة لتنفيذ اإلنابة القضائية، أف يمجا ضابط الشرطة القضائية لتكقيؼ شخص 
ساعة إلى قاضي التحقيؽ في الدائرة  (48)لمنظر، فعميو حتما تقديمو خالؿ ثماف ك أربعيف 

لى أقكاؿ الشخص المقدـ لو، إالتي يجرم فييا تنفيذ اإلنابة، ك بعد استماع قاضي التحقيؽ 
ساعة  (48)دد تكقيفو لمنظر مدة ثماف ك أربعيف ـيجكز لو المكافقة عمى منح إذف كتابي م

«. أخرل

                                                           
1) )

 .460فرج عمكاني ىميؿ، مرجع سمبؽ، ص 
   .113أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص(2)
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ك يجكز بصفة استثنائية، إصدار ىذا اإلذف بقرار مسبب دكف أف يقتاد الشخص أماـ قاضي 
 مف ىذا   (1). مكرر51 مكرر ك 51 تطبؽ األحكاـ المنصكص عمييا في المادتيف ، كالتحقيؽ

. القانكف عمى إجراءات التكقيؼ لمنظر التي تتخذ في اإلطار ىذا القسـ

 51،52يمارس قاضي التحقيؽ الصالحيات المخكلة لككيؿ الجميكرية بمقتضى المادتيف 
ك ينكه في المحضر طبقا لألكضاع المنصكص عمييا في . ا القانكفذمف قرة الفقرة األخي

 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بيذه الكيفية بمعرفة ضباط الشرطة 52،53المادتيف 
ك يحدد قاضي التحقيؽ الميمة التي يتعيف فييا عمى ضباط الشرطة القضائية ». القضائية

مكافاتو بالمحاضر التي يحرركنيا، فإف لـ يحدد أجال لذلؾ فيتعيف أف ترسؿ إليو ىذه المحاضر 
.  «خالؿ الثمانية أياـ التالية النتياء اإلجراءات المتخذة بمكجب اإلنابة القضائية

 أجاز القانكف إبقاء الشخص تحت ،إذف مف نص المادة نالحظ انو في حالة الضركرة
 ساعة إلى قاضي التحقيؽ في الدائرة التي تتـ فييا تنفيذ 48المراقبة، كيقـك بتقديمو خالؿ 

 لو أف يمنح إذنا كتابيا لتمديد فترة الحجز  أمامو ،اإلنابة، كبعد استماعو إلى الشخص المقدـ
 ساعة أخرل ك يجكز لو استثناء إصدار اإلذف 48تحت المراقبة، عمى أال تتجاكز فترة الحجز 

 يقتاد الشخص أماـ قاضي التحقيؽ يشير في المحضر عمى ذلؾ كفقا لما أفبمقرر مسبب دكف 
.  مف قانكف اإلجراءات الجزائية53 ك 52جاء في المادتيف 

 التالية أياـ 08ك لممحقؽ تحديد ميمة تقديـ المحاضر، ك إف لـ تحدد المدة يكافكنو بيا خالؿ 
. النتياء اإلجراءات

 ك إذا اشتممت اإلنابة عمى أعماؿ تحقيؽ يتطمب إجرائيا في كقت كاحد ك في عدة أماكف 
مختمفة مف التراب الكطني، جاز لقاضي التحقيؽ إصدار اإلنابة سكاء بنسخ  أصمية أك صكر 

 ك في حالة االستعجاؿ يجكز إذاعة اإلنابة القضائية بجميع الكسائؿ عمى األصؿكاممة مف 
  (2 ).شرط إيراد البيانات الجكىرية

                                                           
الحجز إجراء خطير ماس بحرية األشخاص، كمف المعمـك أف القانكف الدستكرم يكفؿ ىذا الحؽ، لذا نرل بأنو عمى المشرع (1 )

تحديد الحاالت التي تعتبر مف حالة الضركرة، ك إال سنترؾ لضابط الشرطة القضائية سمطة في تقدير حالة الضركرة ك ىك أمر 
  .   لوال يجيزه القانكف

(2)
  .159جياللي، بغدادم، مرجع سابؽ، ص 
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 :شكل اإلنابة: ثالثا

 فقرة ثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية البيانات الكاجب تكافرىا في كثيقة 138بينت المادة 
ك يذكر في اإلنابة القضائية نكع الجريمة »: اإلنابة القضائية، حيث جاءتيا المادة كما يمي

مكضكع  المتابعة ك تؤرخ ك تكقع مف القاضي الذم أصدرىا ك تمير بختمو، كال يجكز أف يأمر 
فييا باتخاذ إجراءات التحقيؽ المتعمقة مباشرة بالمعاقبة عمى الجريمة التي تنصب عمييا 

. «المتابعة

:  شكؿ اإلنابة القضائية كمايمي أف مف نص المادة استنتاج

 أفبما : أف يككف التكميؼ قد صدر كتابة ك قبؿ القياـ باإلجراء مكضكع الندب -1
الندب مف إجراءات التحقيؽ فيتعيف أف تككف ثابتة بالكتابة، فالقاعدة العامة يجب أف تثبت 

  (1).بالكتابة، حتى تككف ليا حجة يتعامؿ بمقتضاىا المندكب، كتككف أساسا لما بني عمييا
اإلنابة  ألف .أف تككف اإلنابة مؤرخة ك ممضاة ك تحمؿ ختـ قاضي التحقيؽ -2

القضائية تعتبر كرقة رسمية، فطبقا لمقكاعد العامة يشترط أف تككف مؤرخة، كلعؿ ىذه 
الخاصية تعتبر ضمانة أساسية لحرية المطمكب اتخاذ اإلجراء ضده، فمف خالؿ التاريخ 

 (2). يمكف لمحكمة المكضكع مراقبة تنفيذ األمر
 

 يسيؿ  حتى (3).أف تتضمف اسـ المصدر ك كظيفتو ك اسـ المندكب ك كظيفتو -3
 المحقؽ يباشر ميامو في دائرة أفلو سمطة اإلنابة، ك إلنابة التثبت مف أف  مصدرا

 (4).اختصاصو، ككذا تحديد المندكب بدقة
 ذاسـ المتيـ كتحديد نكع اإلجراء المطمكب اتخاذه، إذا لـ يحدد الشخص المتخ -4

ضده اإلجراء، فإف اإلنابة ال تككف أمرا مجديا مما يؤدم إلى بطالف الدليؿ المستمد منيا، 
مما يبطؿ اإلجراء، كاشتراط تحديد اإلجراء ىك أف سمطة المندكب تحصر في ىذا العمؿ 

                                                           
(1)

 .463 ص،فرج عمكاني، مرجع سابؽ  
(2) 

 .176، مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرميط، حزمحمد  
 .158جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص(  (3

  .460فرج عمكاني، مرجع سابؽ، ص( 4)



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

49 
 

. دكف غيره مف أعماؿ التحقيؽ، ك مف ثـ كاف اشتراط ك ضركرة تحديد عمؿ المندكب
خاصة بما يتعمؽ بجمع األدلة، فال يجكز أف تنصب اإلنابة عمى تحقيؽ القضية برمتيا، 

 كالذم ألف في نكع مف تخمي قاضي التحقيؽ عف سمطاتو، ك ىك ما يسمى التفكيض العاـ 
 ضباط الشرطة أكيقـك القضاة » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 139نصت عميو المادة 

القضائية  بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ ضمف حدكد اإلنابة القضائية غير انو 
كمف جية أخرل . «ليس لقاضي التحقيؽ اف يعطي بطريؽ اإلنابة القضائية تفكيضا عاما

 (1).ريةصال يجكز لقاضي التحقيؽ تفكيض األكامر الؽ
 :الخبرة: الفرع الثاني

 تعترض المحقؽ حاالت ال يستطيع الفصؿ فييا، كالمسائؿ العممية ك الفنية فيمجأ إلى :أوال
 (2).االستعانة بأىؿ العمـ ك الفف، ك ىك ما يطمؽ عميو بالخبرة

 القانكف لقاضي أجاز فاليدؼ مف تعييف خبير ىك االستفادة مف معمكماتو الفنية، ك لذلؾ 
التحقيؽ ندب خبير في حالة ما إذا عرضت عميو مسألة ذات طابع فني، ك قد يطمب المتيـ 

.  المدعي المدنيأكتعييف خبير أك النيابة العامة تطمب ذلؾ، 

كفي التشريع الفرنسي يمكف لضباط الشرطة القضائية طمب االإستعانة بالخببراء إلثبات 
ك لكف قاضي التحقيؽ غير ممـز باإلجابة عمى طمب الخبرة المقدـ مف طرؼ المسائؿ العممية 

أحد الخصـك في الدعكل الجزائية، عمى أف يصدر أمرا مسببا بذلؾ، كىك ما نصت عميو المادة 
( 3). مف قانكف اإلجراءات الجزائية143

ما  إ لجيات التحقيؽ أك الحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير 
ما مف تمقاء نفسيا  ك إذا رأل قاضي التحقيؽ  . مف الخصـكأكبناءا عمى طمب النيابة العامة، كا 

أنو ال مكجب لالستجابة لطمب الخبرة فعميو أف يصدر في ذلؾ أمرا مسببا في أجؿ ثالثيف يكما 
مف تاريخ استالمو الطمب  (30)

                                                           
 1))

  .112أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص 
 .368، مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد اهلل أكىايبية، ((2

.153   جياللي بغدادم، مرجع سابؽ، ص (3  (
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تياـ إللطرؼ المعني إخطار غرفة اا قاضي التحقيؽ في األجؿ المذككر، يمكف تك إذا لـ يب
يكما لمفصؿ في الطمب، تسرم  (30) أجؿ ثالثيف األخيرةأياـ، كليذه  (10)مباشرة خالؿ عشرة 

 .مف تاريخ إخطارىا، كيككف قرارىا غير قابؿ ألم طعف

 :طريقة ندب الخبرة: ثانيا

 بقائمة الخبراء (1)القاضي حر في اختيار الخبراء، فمو أف يختار خبير مف الخبراء المسجميف،
  (2). يككف ذلؾ بقرار مسببأفالمعتمديف الجيات القضائية، أك خبير مف غير المسجميف، عمى 

يختار الخبراء مف الجدكؿ الذم تعده المجالس القضائية »: 144ك ذلؾ طبقا لنص المادة 
.  بعد استطالع رأم النيابة العامة

 تحدد األكضاع التي يجرم بيا قيد الخبراء أك شطب أسمائيـ بقرار مف كزير العدؿ، ك
كيجكز لمجيات القضائية بصفة استثنائية أف تختار بقرار مسبب خبراء ليسكا مقيديف في أم مف 

مف نص المادة يتضح أف التسجيؿ أك الشطب في القكائـ مف اختصاص كزارة . «ىذه الجداكؿ
. العدؿ

:   مف قانكف اإلجراءات الجزائية الذم يقكؿ145يؤدم الخبير اليميف الكاردة في المادة 
أقسـ باهلل العظيـ بأف أقـك بأداء ميمتي كخبير عمى خير كجو ك بكؿ إخالص ك أف ابدم »

ك يؤدم الخبير اليميف أماـ المجمس القضائي، ك ما داـ الخبير . «رأيي بكؿ نزاىة ك استقالؿ
 يقـك بالتكقيع عمى محضر أداء (3)مقيدا في الجدكؿ ال يقـك بتجديد اليميف، بعد أدائو لميميف،

 (4).اليميف أماـ القاضي المختص ك الكاتب

                                                           
(1)

لـ تكف في السابؽ قكائـ لمخبراء بؿ يتـ االستعانة بالخبراء عف طريؽ اإلعالـ، كبعد صدكر قانكف اإلجراءات الجزائية،  
أصبح اختيار الخبراء مف ضمف قائمة تضعيا المجالس القضائية، بعد رأم النائب العاـ، محمكد تكفيؽ اسكندر، الخبرة 

 . 123، ص2002القضائية، الطبعة األكلى، دار ىكمة، الجزائي، 

 .132، مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرميط، حزمحمد ((2
(3)

في حالة كجكد سبب يمنع أداء اليميف، فيمكف لمخبير أف يقـك بأدائو كتابة مع ذكر األسباب، كترفؽ بممؼ التحقيؽ، كىك ما   
كىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، مرجع أكف اإلجراءات الجزائية، عبد اهلل ف مف قا3 فقرة 145 في نص المادة ءجا

 .369سابؽ، ص
  .124محمكد تكفيؽ اسكندر، مرجع سابؽ، ص(4)
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، ك لمقاضي السمطة التقديرية في إجابة الخصـ في  خبرةك بإمكاف الخصـك تقديـ طمب إجراء
 مف قانكف اإلجراءات 143قبكؿ أك رفض طمب إجراء الخبرة ك ىك ما نصت عميو المادة 

 يكما في حالة الرفض، ك لمخبير االستعانة 30الجزائية، عمى أف يصدر أمرا مسببا في أجؿ 
 (1).بأخصائييف خارج مجاؿ تخصصو إذا تطمب األمر ذلؾ

 :تقرير الخبرة: ثالثا

 تقرير الخبرة يجب أف يشتمؿ  عمى أف مف قانكف اإلجراءات الجزائية 153 المادة نصت 
ك يكقعكا عمى تقريرىـ، فإذا  ،عمى كصؼ ما قامكا بو مف أعماؿ التي عيد إلييـ باتخاذىا 

 في الرأم، أك كانت ليـ تحفظات في شأف النتائج المشتركة عيف كؿ منيـ رأيو ك ااختمفك
 ما تبقى منيا لدل كاتب الجية  ككدع التقرير ك اإلحرازتتحفظاتو مع تعميؿ كجية نظره ك 

. القضائية التي أمرت بالخبرة ك يثبت ىذا اإليداع بمحضر

فالتقرير يتضمف كصؼ عمميات الخبرة ك ما استخمصو الخبير منيا، كعند بداية التقرير 
ذكر الجكانب الفنية مف الخبرة لتبرير ما مكر الخبير أسماء ك ألقاب ك صفات األطراؼ، كيذ

 ك ينبغي أف يقتصر رأم الخبير في (2).استخمصو في النياية ك يمضي الخبير عمى التقرير
الكقائع المحددة في قرار الندب، أم ال يتجاكز ذلؾ إلى تقدير لمكاقعة، أك لبياف رأيو في مدل 
نسبتيا لممتيـ، ألف ىذه المسألة قانكنية ال تدخؿ في كظيفتو، ك عميو تحرم الصدؽ ك األمانة 

 (3).في رأيو، طبقا لميميف التي حمفيا

 06/03/1993 الصادر بتاريخ 2362ك قضت محكمة النقض المصرية في قرارىا رقـ 
ندب خبير في الدعكل ىك مجرد كسيمة إثبات يقصد بيا التحقؽ مف كاقعة معينة، يحتاج »

الكشؼ عنيا إلى معمكمات فنية خاصة، ك ال شأف لو بالفصؿ في نزاع قانكني أك المكازنة بيف 
أقكاؿ الشيكد ك تقدير شيادتيـ، فيذا مف صميـ كاجب القاضي ال يجكز لو التخمي عنو 

 (4).«لغيره
                                                           

 .369، مرجع سابؽ، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائيةكىايبية، أعبد اهلل  ((1
  .133محمكد تكفيؽ اسكندر، مرجع سابؽ، ص ((2
 .101، ص2008، الطبعة األكلى، دار الثقافة، األردف، التحقيؽ االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائيةحسف الجكندار،  ( (3
 .226، ص2002 الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، مصر، ،الخبرةعمي حسف عكض،   ((4
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لدل قاضي التحقيؽ يستدعى األطراؼ 1الذم يجب أف يقّدـ مكتكبا برة خك بعد إيداع تقرير اؿ
الذيف ييميـ األمر، كيعمميـ بنتائج الخبرة ك ذلؾ بحضكر محامييـ بعد استدعائيـ قانكنا، إال 

. في حالة التنازؿ عف ذلؾ

عمى قاضي التحقيؽ أف » مف قانكف اإلجراءات الجزائية 154 ك ىك ما نصت عميو المادة 
 مف أطراؼ الخصكمة، ك يحيطيـ عمما بما انتيى إليو الخبراء مف اآلمريستدعي مف يعنييـ 

، ك يتمقى أقكاليـ بشأنيا ك 106 ك 105نتائج ك ذلؾ باألكضاع المنصكص عمييا في المادتيف 
 يخص أعماؿ يحددىا ليـ أجال إلبداء مالحظاتيـ عنيا، أك تقديـ طمبات خاللو ك ال سيما في

 حالة رفض ىذه الطمبات الخبرة تكميمية أك القياـ بخبرة مضادة كيتعيف عمى قاضي التحقيؽ في 
ذا لـ يبت في التاريخ أف يصدر أمرا مسببا في أجؿ ثالثيف يكما  مف تاريخ إستالمو الطمب كا 

المذككر أعاله يمكف لمخصـ إخطار غرفة اإلتياـ كليذه االخيرة أجؿ ثالثيف يكما لمفصؿ في 
. «،  مف تاريخ إخطارىا، كيككف قرارىا غير قابؿ ألم طعفالطمب

تنص الفقرة الثانية أنو في حالة رفض قاضي التحقيؽ إجراء خبرة مضادة عميو إصدار أمر 
مسبب في أجؿ ثالثيف يكما، ك إذا لـ يبت في ىذا األجؿ جاز لمطرؼ طالب الخبرة استئناؼ 

ك في حالة عدـ فصؿ قاضي التحقيؽ لطمب الخبرة . األمر في أجؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تبميغو
، إخطار (المتيـ ك محاميو فقط) يكما مف تاريخ استالمو، يمكف لمطرؼ المعني 30في أجؿ 

.  يكما30 أياـ، عمى أف تفصؿ فيو خالؿ أجؿ 10غرفة االتياـ في أجؿ 

 أياـ، ك إال اخطر 05ك إذا تقدـ ككيؿ الجميكرية بالطمب، عمى المحقؽ الفص فيو خالؿ 
 فقرة 69 أياـ، كعمى ىذه األخيرة أف تبت، ك ىك ما نصت عميو المادة 10غرفة االتياـ خالؿ 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ك في حالة رفض طمب الخبرة المقدـ مف ككيؿ الجميكرية، 04
 . أياـ03يمكف ليذا األخير االستئناؼ أماـ غرفة االتياـ خالؿ 

: اإلجراءات الماسة بحرية المتهم: المطمب الثالث   

                                                           

JEAN-CLAUDE,Soyer ,Droit Pénal et procedure pénale ,Paris , édition .12e Edition DELTA , 
1955 ,p 294   

 (1)
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ال »يقكؿ المفكر اإلسالمي سيد قطب في كتابو العدالة االجتماعية في اإلسالـ عف الحرية 
ة المطمقة إلى غير حد ك ال مدل، يغذييا تتستقيـ حياة يذىب الفرد فييا إلى االستمتاع بحرم

شعكره بالتحرر الكجداني، المطمؽ مف كؿ ضغط، ك بالمساكاة المطمقة التي ال يحدىا قيد ك ال 
شرط فإف الشعكر عمى ىذا النحك كفيؿ بأف يحطـ المجتمع، كما يحطـ الفرد ذاتو، فمممجتمع 

مصمحة عميا البد أف تنتيي عندىا حرية األفراد، ك لمفرد ذاتو مصمحة خاصة في أف يقؼ عند 
ك اإلسالـ يمنح الحرية ... حدكد معينة في استمتاعو بحريتو لكي ال يذىب مع غرائزه ك شيكاتو

... ك لكنو ال يتركيا فكَضى، فمممجتمع حسابو ك لإلنسانية اعتبارىا... الفردية في أجمؿ صكرىا
 (1).«لذلؾ يقرر مبدأ التبعية الفردية في مقابؿ الحرية الفردية

صحيح أف اإلسالـ أكؿ مف أعطى لإلنساف كرامتو ك حقكقو، ك لكف بما يكفؿ الحياة 
أما بالنسبة لمقكانيف الكضعية، فقد سفَّ الدستكر  .الجماعية ك بما في ذلؾ حقو في الحرية

ال يمكف أف يتيـ »:  منو07 عقب الثكرة الفرنسية، في المادة 1789الفرنسي الصادر سنة 
 (2).«إنساف أك يقبض عميو أك يحبس إال في األحكاؿ المبينة في القانكف ك بالكسائؿ التي قررىا

تقـك عمى حؽ »:  مف إعالف حقكؽ اإلنساف ك المكاطف الحرية بأنيا04ك عرفت المادة 
 ، ك لقد ساير المشرع الجزائرم التشريعات«المكاطف في أف يمارس كؿ عمؿ ال يضر باآلخريف

العالمية في ضماف الحريات الفردية، فجعمو حؽ محمي بمقتضى الدستكر، بدءا بدستكر 
 (3 ). بما تعمؽ بالحريات1996 لينتيي إلى دستكر 1989، كدستكر 1976، ثـ دستكر 1963

                                                           

(
1
، الطبعة األكلى، دار المطبكعات الحبس االحتياطي ك المراقبة القضائية في التشريع الجزائرم ك المقارفبككحيؿ األخضر،   (

 .1الجامعية، الجزائر، دكف ذكر سنة، ص
2
  .170درياد مميكة، مرجع سابؽ، ص( (

3
ال يمكف إيقاؼ أم شخص ك ال متابعتو إال في األحكاؿ المنصكص عمييا في " منو 15نصت المادة : 1968دستكر ( (

القانكف ك أماـ القضاة المعينيف بمقتضاه ك طبقا لإلجراءات المقررة بمكجبو بشرط أال تستعمؿ ىذه الحريات لضرب االستقالؿ، 
ال يجكز ألم كاف  "22أك الكحدة الكطنية، أك مؤسسات الجميكرية أك مطامح الشعب االشتراكية، كىذا ما نصت عميو المادة 

أف يستعمؿ الحقكؽ ك الحريات السالفة الذكر لممساس باستقالؿ األمة ك سالمة  األراضي الكطنية ك الكحدة الكطنية ك 
 =". مؤسسات الجميكرية ك مطامح الشعب االشتراكية ك مبدأ كحدانية جبية التحرير الكطني

ضماف الحريات األساسية ك حقكؽ اإلنساف ك مساكاة المكاطنيف :  عمى ثالث مبادئ ىي39نص في المادة : 1976دستكر =
تضمف الحرية األساسية ك حقكؽ اإلنساف : "ك ىك ما نصت عميو المادة كالتالي" في الحقكؽ ك الكاجبات ك إلغاء التمييز بينيـ

ك المكاطف، ك كؿ المكاطنيف متساكييف في الحقكؽ ك الكاجبات، يمغى كؿ تمييز قائـ عمى أحكاـ مسبقة تتعمؽ بالجنس أك 
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فجعؿ المشرع الجزائرم متابعة الشخص ك تكقيفو ك حبسو البد أف يككف قانكنيا ك كفؽ لمبدأ 
. الشرعية بما فييا الشرعية اإلجرائية

ال يتابع أحد، ك ال يكقؼ أك يحتجز إال في الحاالت المحددة » مف الدستكر 47فتنص المادة
 48كما أف مدة التكقيؼ ال يجب أف تتجاكز . «في القانكف ك طبقا لألشكاؿ التي نص عمييا

 مف 35 الفقرة األكلى مف الدستكر، ك أيضا المادة 48ساعة، ك ىك ما نصت عميو المادة 
يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقكؽ ك الحريات، كعمى كؿ ما يمس »الدستكر 

. «سالمة اإلنساف البدنية ك المعنكية

المشرع الجزائرم اىتـ بمكضكع الحقكؽ األساسية ك الحريات الفردية منذ أكؿ دستكر لمبالد 
إلى باقي الدساتير المكالية، نظرا لما يشكمو االعتداء عمى حؽ الحرية  مف أخطر االعتداءات 

عمى الحقكؽ الطبيعية لإلنساف، ك إذا اقتضى الحاؿ في التقيد مف ىذه الحرية كاف ذلؾ كفقا لما 
يحدده القانكف، ففي كؿ مجتمع منظـ تمنح الدكلة الحؽ في العقاب لتكاجو األفراد، الذيف 

يتجاكزكف الحدكد المقيدة لمحرية، كاالعتداء عمى حقكؽ ك حريات اآلخريف، فتتبع أك تتخذ 
ضدىـ تدابير ماسة بالحرية كالحبس ك الحجز ك االعتقاؿ ك غيرىا، ك تنصب عمى الحرماف 

 (1).الكمي أك المؤقت لحريتيـ، ك مف الخطكرة التسميـ بحرماف شخص برئ لـ تثبت إدانتو بعد

                                                                                                                                                                                           

ال يتابع أحد ك ال يمقى عميو القبض أك يحبس إال في الحاالت المعددة بالقانكف  "51كجاء كفي نص المادة ". العرؽ أك الحرية
يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكبة ضد " مف نفس الدستكر71كما جاء في نص المادة ". ك طبقا لألشكاؿ التي نص عمييا

الحقكؽ ك الحريات ك عمى كؿ مساس بالساللة البدئية أك المعنكية لإلنساف، تضمف الدكلة مساعدة المكاطف مف أجؿ الدفاع 
 ".عف حريتو ك حصانة ذاتو

 مف نفس 31كفؿ ىذا الدستكر الحريات األساسية ك حقكؽ اإلنساف ك المكاطف مضمكنة، ك ذلؾ في المادة : 1989دستكر -
 بأف كؿ مكاطف يتمتع بالحقكؽ المدنية ك السياسية أف يختار بحرية مكطف إقامتو، ك أف ينتقؿ عبر 41الدستكر ك أكدت المادة 

 مف نفس 44التراب الكطني، كما أف حؽ الدخكؿ إلى التراب الكطني ك الخركج منو مضمكف لو، ك أيضا ما جاءت بو المادة 
ال يتابع أحد أك يكقؼ  أك يحتجز إال في الحاالت المحددة في القانكف ك طبقا لألشكاؿ التي نص عمييا، ك أحاط "الدستكر

يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكبة ضد " مف نفس الدستكر 34الدستكر ىذه الحريات بالحماية الجنائية في نص المادة 
 = كما بعدىا 170لمزيد مف التفاصيؿ أنظر درياد مميكة ، المرجع نفسو ، ص " الحقكؽ ك الحريات

الحريات األساسية ك حقكؽ "32نص عمى حماية الحريات األساسية ك حقكؽ اإلنساف ك المكاطف في المادة :1996 دستكر =
اإلنساف ك المكاطف مضمكنة ك تككف تراثا مشتركا بيف جميع الجزائرييف ك الجزائريات ك كاجبيـ أف ينقمكه مف جيؿ إلى جيؿ، 

كما كفؿ الدستكر عدـ جكاز القبض أك الحبس دكف كجو حؽ، حيث تنص ". كي يحافظكا عمى سالمتو ك عدـ انتياؾ حرمتو
 بحؽ كؿ مكاطف يتمتع بحقكقو المدنية ك السياسية، أف يختار بحرية مكطف إقامتو، ك أف يتنقؿ عبر التراب الكطني، 44المادة 
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ك في ىذا المطمب، سنتناكؿ ىذه اإلجراءات خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي في ثالث فركع 
: عمى النحك التالي

 :القضائية الماسة بالحرية األكامر :الفرع األكؿ 

 .الحبس المؤقت: الفرع الثاني

 .الرقابة القضائية: الفرع الثالث

 :حرية المتهماألوامر القضائية الماسة ب: األولالفرع 

ك قد نص عميا قانكف اإلجراءات الجزائية في القسـ السادس مف الباب الثالث في المكاد 
: ، ك ىي بالترتيب التالي122 إلى 109

 األمر باإلحضار :أوال

 األمر باإليداع :ثانيا

 األمر بالقبض  :ثالثا

: ك سيأتي بياف تفصيؿ ذلؾ كمايمي

 

 

: األمر باإلحضار: أوال

 قاضي التحقيؽ إلى القكة العمكمية لدعكة المتيـ لممثكؿ أمامو الستجكابو، ق يصدرأمرىك 
، بكاسطة القكة العمكمية، (1)كىك أمر يحتمؿ الحضكر االختيارم لممتيـ أمامو أك إحضاره قسرا

فتبميغ أمر اإلحضار لممتيـ قد يبدم استعداده لالمتثاؿ لألمر، أك يحاكؿ اليرب بعد إقراره 
                                                                                                                                                                                           

 الجريدة الرسمية 1996 نكفمبر 8 الصادر في 438 -96أنظر القانكف رقـ "حؽ الدخكؿ إلى التراب ك الخركج منو مضمكف لو
 .76 العدد1996 ديسمبر 08المؤرخة في 

(
1
 .2بككحيؿ األخضر، مرجع سابؽ، ص (

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائية110، الكاردة بنص المادة "االقتيادة"ك ىك ما يفيـ مف عبارة  ( (1
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 مف قانكف 110ك ىك ما نصت عميو المادة  (1).المكافقة لممثكؿ، ك ىنا يتـ اقتياده جبرا
األمر باإلحضار ىك ذلؾ األمر الذم يصدره قاضي التحقيؽ إلى القكة »اإلجراءات الجزائية 

العمكمية القتياد المتيـ ك مثكلو أمامو عمى الفكر، كيبمغ ذلؾ األمر ك ينفذ بمعرفة أحد ضباط 
أك أعكاف الضبط القضائي، أك أحد أعكاف القكة العمكمية الذم يتعيف عميو عرضو عمى المتيـ 

. «ك تسميمو نسخة منو، ك يجكز لككيؿ الجميكرية إصدار أمر اإلحضار

في حالة ما إذا لـ يكف  كك يستخدـ أمر اإلحضار عادة في الجنايات ك الجنح اليامة، 
ك يمكف إصداره في المخالفات ألف النص عاـ، ك المشرع (2).لممتيـ محؿ إقامة، أك يخشى ىربو

الجزائرم خالؼ التشريعات المقارنة العربية ك الفرنسية، األمر باإلحضار في التشريع المغربي 
السكرم، األردني ك الفرنسي، األمر باإلحضار يأتي بعد تكميؼ المتيـ بالحضكر، ك عمى 

المشرع الجزائرم أف يأخذ بما جاء في التشريعات المقارنة، كالتشريع المصرم ك السكرم، طبقا 
المتيـ يرل حتى تثبت جية قضائية مختصة إدانتو بحكـ نيائي بات قاضي »لمقاعدة القانكنية 

، لذا ينبغي معاممتو كباقي أطراؼ (3)لحجية الشيء المقضي فيو، فالمتيـ محمي بقرينة البراءة
. «الدعكل العمكمية

ك يبمغ األمر باإلحضار أحد ضباط أك أعكاف الضبط القضائي، أك أحد أفراد القكة العمكمية، 
ك الذم يقـك بعرضو عمى المتيـ، كيسممو نسخة منو ك في حالة ما إذا كاف المتيـ محبكسا، 

 الفقرة األكلى مف قانكف 111فإنو يتـ تبميغو عف طريؽ المؤسسة العقابية، كفقا لنص المادة 
إذا كاف المتيـ محبكسا مف قبؿ لداع آخر، فيجكز تبميغ األمر إليو بمعرفة »اإلجراءات الجزائية 

« المشرؼ رئيس مؤسسة إعادة التربية، الذم يسممو نسخة منو

ك في حالة االستعجاؿ يجكز إذاعة األمر بجميع الكسائؿ عمى أف يككف محتكيا عمى 
ىكية المتيـ ك نكع التيمة المكجية إليو، ك اسـ ك صفة القاضي : البيانات الجكىرية التالية

يجكز في حالة إيضاح »، كىك ما جاء في نفس المادة السابقة الفقرة الثانية (4)مصدر األمر
                                                           

 .397، صشرح قانكف اإلجراءات الجزائية،عبد اهلل أكىايبية  (1)
، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرمأحمد شكقي الشمقاني، ( (2

 .274، ص2003الجامعية، الجزائر، 
  .188فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص(3)

 
4
  .389ؽ، صبمرجع سا  ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية، ( (
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جميع البيانات الجكىرية المبنية في أصؿ األمر، ك باألخص ىكية المتيـ ك نكع التيمة ك اسـ 
ك صفة رجؿ القضاء الذم أصدر األمر ك يكجو  األمر في أقرب كقت ممكف إلى الضابط 

. «المكمؼ بتنفيذه

ك عند اقتياد المتيـ أماـ قاضي التحقيؽ، عميو أف يقـك باستجكابو لحظة تقديمو، ك إف تعذر 
 الذم يطمب مف قاضي التحقيؽ القياـ باستجكابو ،(1)ذلؾ يقدـ المتيـ أماـ ككيؿ الجميكرية

حاال، كفي حالة ما إذا كاف غائبا يطمب مف أم قاضي مف قضاة المحكمة استجكابو ك إال 
يجب أف »مف قانكف اإلجراءات الجزائية 112دة  ، ك ىك ما نصت عميو الما(2)أخمي سبيمو

ألمر اإلحضار، بمساعدة محاميو،  يستجكب في الحاؿ كؿ مف سيؽ أماـ قاضي التحقيؽ تنفيذا
فإذا تعذر استجكابو عمى الفكر قدـ أماـ ككيؿ الجميكرية الذم يطمب مف القاضي المكمؼ 

أف يقـك  كبالتحقيؽ استجكابو، ك في حالة غيابو فمف أم قاضي آخر مف قضاة ىيئة القضاء 
. «باستجكاب المتيـ في الحاؿ ك إال أخمي سبيمو

  48 لمدةك في حالة ما إذا تعذر استجكابو يساؽ المتيـ إلى المؤسسة العقابية فيحبس 
 ساعة، ليقدـ 48ساعة عمى األكثر، كعمى مدير المؤسسة العقابية أف يقـك بتقديمو قبؿ انقضاء 

 ساعة يعتبر حبسا تعسفيا يرتب المسؤكلية الجزائية 48أماـ التحقيؽ الستجكابو فبقاؤه أكثر مف 
 (3). مف قانكف اإلجراءات الجزائية113كفؽ نص المادة 

أما إذا كاف المتيـ خارج دائرة االختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ، فإنو يساؽ إلى ككيؿ 
الجميكرية المختص محميا في مكاف تكاجد المأمكر بإحضاره الستجكابو عف ىكيتو، الذم يقـك 

بتمقي أقكاؿ المتيـ بعد تنبييو بحريتو في عدـ اإلدالء بأم معمكمات، ثـ يحيمو إلى قاضي 
التحقيؽ المختص بالتحقيؽ في المكضكع، ك في حالة اعتراض المتيـ تحكيمو كنقمو إلى قاضي 
التحقيؽ المختص، كقدـ حججا جدية مف شانيا دحض التيمة عنو، فيقتاد إلى مؤسسة إعادة 

. التربية
                                                           

(
1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 110 خكلو القانكف أبضا إصدار أمر اإلحضار ك ىك ما نصت عميو المادة ككيؿ الجميكرية (

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك ىي حالة التمبس عمى أف تككف الجريمة جناية ك لـ يخطر 58ك ذلؾ باإلحالة عمى المادة 
  .188قاضي التحقيؽ بيا بعد، فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص

(
2
 .195 مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم،يط، حزمحمد   (

3
 .399مرجع سابؽ، ص ،شرح قانكف االجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية، ( (
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 مف قانكف 114 كيبمغ قاضي التحقيؽ بذلؾ في أسرع كقت ك ىك ما نصت عميو المادة 
اإلجراءات الجزائية، ك يرسؿ محضر اإلحضار فكرا لمقاضي المختص منكىا فيو عف تنبييو 

المتيـ بحقو في السككت، ك يتضمف المحضر ىكية المتيـ ك الكصؼ الكامؿ لمحجج التي أدلى 
 ( 1 ).113بيا ك ال يجب أف يبقى المتيـ محبكسا أكثر مف 

 :األمر باإليداع: ثانيا

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، بأنو ذلؾ األمر الذم 117عرفتو الفقرة األكلى مف المادة 
. يصدره القاضي إلى رئيس المؤسسة العقابية الستالـ كحبس المتيـ

ال يجكز لقاضي التحقيؽ »:  مف قانكف اإلجراءات الجزائية جاء فيو118ك أيضا نص المادة 
إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية، إال بعد استجكاب المتيـ ك إذا كانت الجريمة معاقبا 

. «عمييا بعقكبة جنحة بالحبس أك أية عقكبة أخرل أشد جسامة

: مف خالؿ نص المادة نرل بأف الشركط التي نص عمييا المشرع إلصدار أمر اإليداع ىي

 .المتيـ جنحة معاقب عمييا بالحبس أك جناية بيا أف تككف الجريمة المتاَبع -

أف يسبؽ صدكر األمر استجكاب المتيـ، ألف أمر اإليداع يصدر عادة عند تقديـ المتيـ في -
مرحمة االستجكاب، ك يمكف أف يصدر في أم مرحمة مف مراحؿ التحقيؽ، إذا أخمى المتيـ 
بااللتزامات الكاجبة عميو كتخمفو عف الحضكر أماـ قاضي التحقيؽ الستجكابو أك إلجراء 

مكاجية معو أك في حالة اإلخالؿ بالتزامات الرقابة القضائية، أك في حالة ظيكر أدلة جديدة 
 (2).تفيد خطكرة المتيـ

                                                           
1
-2001 حقكؽ، جامعة الجزائر، ، ألقيت عمى طمبة سنة ثانيةمحاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائيةعبد اهلل أكىايبية، (  (

 .189، ص2002
(

2
 .201، مرجع سابؽ، صقاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرميط، حزمحمد  (
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أف يصدر عف قاضي التحقيؽ المختص نكعيا ك إقميميا، سكاء كاف مف تمقاء نفسو أك بناءا -
عمى طمب ككيؿ الجميكرية الذم أجاز القانكف لو الطعف أماـ غرفة االتياـ إذا لـ يستجيب 

.   اإليداعقاضي التحقيؽ ألمر

 :األمر بالقبض: ثالثا

عرفو المشرع الجزائرم  ك مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 122 إلى 119المكاد مف  نضمتو 
 الذم يصدر إلى  بالقبض ىك ذلؾ األمراألمر» مف قانكف اإلجراءات الجزائية 119في المادة 

القكة العمكمية بالبحث عف المتيـ ك سكقو إلى المؤسسة العقابية المنكه عنيا في األمر، حيث 
« يجرم تسميمو ك حبسو

 ساعة 48، مدة ال تزيد عف (قاضي التحقيؽ)اليدؼ منو كضع المتيـ تحت تصرؼ القضاء 
 (1 ).الستجكابو، كاتخاذ اإلجراء المناسب ضده

 ك لكف عمى قاضي التحقيؽ أف يتقيد بمجمكعة مف الشركط قبؿ إصداره ك ىي منصكص 
: ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية119عمييا في المادة 

أف تككف الجريمة المنسكبة لممتيـ جنحة معاقب عمييا بالحبس أك جناية، كىذا يعني استبعاد -
 الفقرة 119الغرامة كالمخالفات ك ىك ما نصت عميو المادة  بعقكبة الجنح المنصكص عمييا 

 . مف قانكف اإلجراءات الجزائيةالثانية

استطالع رأم ككيؿ الجميكرية قبؿ إصدار األمر، إذا كاف المتيـ ىاربا أك خارج إقميـ -
 (2).الجميكرية

ك يساؽ المتيـ المقبكض عميو إلى المؤسسة العقابية، فعمى مدير المؤسسة العقابية تسميمو 
 ساعة، الذم يطمب مف قاضي التحقيؽ استجكابو حاال، ك 48إلى ككيؿ الجميكرية قبؿ فكات 

 (1).يطمب نقؿ المتيـ في الحاؿ ما لـ يقدـ عذرا يحكؿ دكف نقمو فيخطر قاضي التحقيؽ بذلؾ

                                                           

 
1
  .403، 402 مرجع سابؽ، ص ص ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية،( (

(
2
 .195درياد مميكة، مرجع سابؽ، ص  (
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 : الحبس الموقت :الفرع الثاني

 : تعريف الحبس المؤقت:أوال

  يككف  كؿ حبساحتياطياأف يعد حبسا "عمى  األمريكي عرفو قانكف العقكبات الفيدرالي 
 المشرع اكتفىفي حيف "  التحقيؽ أك دكاعي األمف احتياطاتخالؿ الدعكل الجنائية بسبب 

 حبسإيداع المتيـ اؿ"، كقد عرفو الفقياء بأنو "استثنائيقت إجراء ؤالحبس الـ"الجزائرم بقكلو 
 ."خالؿ فترة التحقيؽ كميا أك بعضيا، إلى أف تنتيي محاكمتو

 سمب حرية المتيـ مدة مف الزمف تحددىا مقتضيات التحقيؽ ك : "ك عرفو آخركف بأنو
 (2)"مصمحتو

 تتضمف حبس فرد ما مف أجؿ الفصؿ في إكراهكسيمة " كيعرؼ فرانسك كمريؾ الحبس بأنو -
"  القكؿ بأنو إلىكذىب جانب آخر مف الفقو . " بالنسبة لالدعاءات المكجية ضدهإدانتومدل 
 التحقيؽ بإجراءات يقضي بكضع المتيـ في السجف أثناء كؿ أك بعض المدة التي تبدأ إجراء

 (3)"إليواالبتدائي كحتى صدكر الحكـ النيائي في التيمة المكجية 

 مساسا بحرية األشخاص، فقد خكؿ المشركع اإلجراءاتكبما أف الحبس االحتياطي أشد 
 مف قانكف 59كفقا لممادة  . ىذه األكامرإصدار  حؽالجزائرم لمسمطة القضائية كحدىا

 (4). مف نفس القانكف117 الجزائية ك المادة اإلجراءات

 الحبس االحتياطي إجراء إصدارك لكف ستقتصر دراستنا عمى سمطة قاضي التحقيؽ في 
: يمي ما في إجماليا الحبس االحتياطي ك يمكف إجراءكالذم بدكره لو شركط تقيده في اتخاذ 

: شروط الحبس المؤقت: ثانيا

                                                                                                                                                                                           
1
 .190 مرجع سابؽ، ص ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية يبية،اعبد اهلل أكه(  (

 . 76 بككحيؿ األخضر، مرجع سابؽ، ص ص (2)
 .12، ص2003نشأة المعارؼ، مصر، ـ، الطبعة األكلى، ضكابط الحبس االحتياطي قدرم عبد الفتاح الشياكم، ( (3
  .207فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص(4)
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كيستفاد ذلؾ مف مفيـك المخالفة مف نص المادة : كجكد دالئؿ كافية عمى نسبة الجريمة لممتيـ-
 (1). الجزائيةاإلجراءات مف قانكف 163

 مف 100ليبدم المتيـ أكجو دفاعو كفقا لما جاء في المادة : استجكاب المتيـ قبؿ حبسو -
 الجزائية اإلجراءاتقانكف 

أف تككف الجريمة المنسكبة لممتيـ تشكؿ جناية أك جنحة معاقبا عمييا بالحبس كفقا لما جاء -
التي تجيز لقاض التحقيؽ في كؿ األحكاؿ كضع المتيـ بجناية في . ج.ا. ؽ117في المادة 

. أك كانت جنحة معاقبا عمييا بالحبس المؤقت.الحبس المؤقت 

 اإلجراءات مف قانكف 123أف تككف التزامات الرقابة القضائية المنصكص عمييا في المادة -
 (2).الجزائية غير كافية

 القضاء أماـ لـ يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ مكطف،كتيـ مكطف مستقر أكـ لـ يكف لؿإذا-

 لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة، أك الكقاية مف حدكثيا اضركرم المؤقت  كاف الحبس إذا-
مف جديد 

 كاف الحبس ىك الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج أك األدلة المادية أك لمنع الضغط إذا-
 صعكبة إلى الضحايا لتفادم االتفاؽ بيف المتيميف ك الشركاء مما يؤدم أكعمى الشيكد 

 (3). الحقيقةإلىالكصكؿ 

 

 

                                                           
  .283 أحمد شكقي الشمقاني، مرجع سابؽ، ص(1)
 .137، 136أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص((2

 .196 مرجع سابؽ، ص ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية،  (3)
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 :مدة الحبس االحتياطي: ثالثا

 إذا (عقكبة ال تفكؽ السنتيف) تختمؼ حسب العقكبة األصمية المقررة لمجنحة :في الجنح-1
يفكؽ السنتيف أك تساكييا أك تقؿ عنيا فالمادة  كانت الجريمة جنحة ك الحد األقصى لمعقكبة ال

 يـك ك في حالة انقضاء المدة 20 الجزائية اشترطت مدة الحبس اإلجراءات مف قانكف 124
 مف نفس القانكف مدة القانكف مدة شير بعد انتياء 165/1ك أضافت المادة، يخمى سبيؿ المتيـ

 .التحقيؽ

 أشير غير قابمة 4الحبس تككف مدتو  (العقكبة تفكؽ سنتيف ك ال تتجاكز ثالث سنكات)
. لمتجديد

 أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة كفؽ المادة 4مدة الحبس المؤقت  (العقكبة تفكؽ ثالث سنكات)
 (1)بقرار مسبب لتمديد الحبس ة أكلىر فؽ125

 :ك ىي أيضا تختمؼ حسب العقكبة األصمية المقررة لمجناية: في الجنايات-2

 أشير قابمة لمتمديد مرتيف 4مدة الحبس تككف  ( عشرة سنكات سجفإلىعقكبة مف خمسة )
 جزائية إجراءات 125 أشير كفقا لممادة 4كؿ مرة 

 أشير قابمة لمتمديد ثالث 4مدة الحبس  (اإلعداـ سنة سجف أك السجف المؤبد أك 20عقكبة )
. مرات بأربعة أشير كفؽ المادة مف نفس القانكف

 أشير قابمة لمتمديد 4 أك تخريبية مدة الحبس إرىابية كانت الجريمة تحمؿ كصؼ أعماؿ إذا-
 كانت الجريمة إذاك ،  الجزائيةإجراءات مكرر 125 مرات بأربعة أشير كفقا لنص المادة 05

 (2). مرة بأربعة أشير11 أشير قابمة لمتمديد 4جناية عابرة لمحدكد فاف مدة الحبس المؤقت 

 

 

                                                           
 .209فضيؿ  العيش، مرجع سابؽ، ص( (1

 .207مرجع سابؽ، ص ،مذكرات في قانكف االجراءات الجزائية يط، حزمحمد   (2)
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  : عن المتهماإلفراجحاالت : رابعا

 الجزائية لممتيـ أك محامية ك لككيؿ الجميكرية اإلجراءات مف قانكف 126أجازت المادة 
 كاف الطمب صادر عف ككيؿ الجميكرية ، فعمى قاضي  فإذا(1). عف المتيـاإلفراجطمب 

 48 عف المتيـ بعد انتياء  اإلفراج ساعة مف تاريخ الطمب، ك48التحقيؽ الفصؿ فيو خالؿ 
 صدر إذاك  . الجزائيةاإلجراءات فقرة ثانية مف قانكف 126ساعة ك ىك ما نصت عميو المادة 

 جزائية قاضي التحقيؽ، أف يقـك فكرا إجراءات 127الطمب مف المتيـ أك محاميو تمتـز المادة 
.  أياـ مف تاريخ تبميغ الممؼ5 ككيؿ الجميكرية لتقديـ طمباتو خالؿ إلىبتبميغ الممؼ 

 المدعي المدني حتى يبدم مالحظاتو ك عمى قاضي التحقيؽ البت في بإبالغك كذلؾ يقـك 
 (2). ككيؿ الجميكريةإلى الممؼ إرساؿ أياـ مف تاريخ 08الطمب خالؿ أجؿ ال يتجاكز 

 عف المتيـ مف قاضي التحقيؽ، دكف حاجة لتقديـ أم طمب ك لكف بعد استطالع رأم اإلفراج
 ك يجكز لممتيـ رفع طمب . التحقيؽإجراءاتككيؿ الجميكرية، ك التزاـ المتيـ بحضكر جميع 

فمممتيـ  أياـ، 08 في حالة عدـ فصؿ قاضي التحقيؽ فيو خالؿ  ،ك غرفة االتياـإلى اإلفراج
التي تصدر قرارىا في ظرؼ ثالثيف يكما مف تاريخ أف يرفع طبو مباشرة إلى غرفة اإلتياـ 

اتصاليا بطمب المتيـ عمى أف تطمع قبؿ ذلؾ عمى الطمبات المسببة التي يقدميا النائب العاـ، 
ك يفرج عف المتيـ بقكة القانكف في حالة عدـ بت غرفة االتياـ في الطمب كفقا لما جاء في 

 (3). جزائيةإجراءات 127نص المادة 

 بأمر مسبب، ك في حالة رفض الطمب ال يجكز لممتيـ اإلفراجيبث قاضي التحقيؽ في طمب 
ك في ،  قبؿ مضي مدة شير مف تاريخ رفض الطمب السابؽاإلفراجأك محاميو تجديد طمب 

حالة قبكؿ الطمب يجكز لككيؿ الجميكرية استئناؼ األمر خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ صدكر 
 (4).األمر

                                                           
  . مف قانكف اإلجراءات الجزائية126أنظر نص المادة  (1)

 .152مرجع سابؽ، ص ،مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية يط،  حزمحمد   (2 ) 
3
 .207 مرجع سابؽ، ص ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية،(  (

(4)
 .153أحسف بكسقيعة، مرجع سابؽ، ص  
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 كانت الجريمة مما ال ، إذاك ىناؾ حاالت أخرل التي يفرج فييا عف المتيـ بحكـ القانكف
 (1).يجكز الحبس فييا، ك بعد انتياء مدة الحبس المؤقت ك عند أمر بأال كجو لممتابعة

: الرقابة القضائية: الفرع الثالث

 :رقابة القضائية تعريف ال:أوال

 ك  ك إطالؽ السراح  المتيـ خالؿ إجراءات التحقيؽ كسط بيف الحبس االحتياطي،إجراءىك 
 المتيـ أقصى حد مف الحرية تتكافؽ مع ضركرة الكصكؿ لمكشؼ عف إعطاء اإلجراءىدؼ ىذا 

الحقيقة ك الحفاظ عمى النظاـ العاـ، ك يظؿ المتيـ المكضكع تحت المراقبة القضائية مطمؽ 
 (2).السراح عمى أف تفرض عميو بعض القيكد في تنقالتو ك حياتو الخاصة

 إال حبسو إعادة بديؿ عف الحبس المؤقت كال يجكز إجراءك قد عرفيا المشركع الفرنسي ىك 
.  خالؼ عمدا االلتزامات المفركضة عميو، كىك السبب الكحيد الذم يبرر حبسو مف جديدإذا

 كبديؿ عف الحبس المؤقت بعدما تعالت أصكات المطالبيف بالتضييؽ مف اإلجراءكجاء ىذا 
. استعماؿ الحبس المؤقت

 125 في المادة إجراءاتياأما المشركع الجزائرم لـ يعرؼ الرقابة القضائية بؿ نص عمى 
. مكرر

بأنيا نظاـ يفرض بمكجبو بعض االلتزامات عمى المتيـ "كىناؾ مف الفقياء مف عرفيا 
 (3)."كيكجب عميو مراعاتيا

 

 

 

                                                           
 .208مرجع سابؽ، ص ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية،  ( (1

 .379بككحيؿ األخضر، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .228فضيؿ العيش، مرجع سابؽ، ص ( (3



االبتدائيالفصل األول                                                               التحقيق   
 

65 
 

 :شروط تطبيق نظام الرقابة القضائية: ثانيا

 الجزائية عمى شركط تطبيقيا اإلجراءات مف قانكف 1 مكرر 125 ك 123نصت المادتاف 
: كىي كالتالي

أف تككف األفعاؿ المنسكبة لممتيـ معاقب عمييا بعقكبة الحبس أك عقكبة أشد ك تككف عادة في -
.  في الجناياتأكالجنح المعاقب عمييا بالحبس دكف الغرامة، 

 لمرقابة القضائية كىي تحقيؽ مصمحتيف مصمحة ضمانات لإللتزاـ بشركطقدـ المتيـ   إذا-
 (1).ك مصمحة المتيـ التحقيؽ،

أف يككف أمر الكضع تحت الرقابة القضائية مكتكب ك مسبب بحيث يمكف لممتيـ أك محاميو -
 125 المادة إلى ك بالرجكع ، الجزائيةاإلجراءات مف قانكف 172استئنافو كفقا لنص المادة 

.  فقرة ثانية مف نفس القانكف2مكرر

 مف قانكف 2 مكرر125 كىك ما نصت عميو المادة باإلجراء ككيؿ الجميكرية إخطار-
يأمر قاضي التحقيؽ برفع الرقابة القضائية سكاء تمقائيا أك بطمب مف ككيؿ "  الجزائية اإلجراءات

 جكىرم إجراءك االستشارة " الجميكرية أك بطمب مف المتيـ بعد استشارة ككيؿ الجميكرية 
 (2).اإلجراء بطالف إلىمخالفتو تؤدم 

 :التزامات الرقابة القضائية: ثالثا

ك لمقاضي الخيار .  في الفقرة الثانية1 مكرر125نص عمييا المشركع الجزائرم في المادة 
 (3).في تقدير االلتزاـ الذم يراه مناسبا، لو سمطة التعديؿ بما يراه مفيدا لمتحقيؽ

تمتـز الرقابة القضائية المتيـ أف يخضع "  في فقرتيا الثانية 1 مكرر 125فتنص المادة 
:  التزاـ أك عدة التزامات كىي كالتاليإلىبقرار مف قاضي التحقيؽ 

.  ىذا األخيربإذف إال التي حددىا قاضي التحقيؽ اإلقميميةعدـ مغادرة الحدكد -1
                                                           

  .113، 112 صمرجع سابؽ، ص ،مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية يط، حز محمد   (1)
  .233فضيؿ العيش، مرجع سابؽ،  (2)
 .430مرجع سابؽ، ص ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، عبد اهلل أكىايبية ( (3
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.  بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ إلىعدـ الذىاب -2

.  أماـ المصالح أك السمطات المعنية مف طرؼ قاضي التحقيؽياالمثكؿ دكر-3

تسميـ كافة الكثائؽ التي تسمح بمغادرة التراب الكطني أك ممارسة مينة أك نشاط يخضع -4
.  أمانة الضبط أك مصمحة أمف يعينيا قاضي التحقيؽ، مقابؿ كصؿمف  إما ترخيص إلى

عدـ القياـ ببعض النشاطات المينية عندما ترتكب الجريمة، اثر ممارسة أك بمناسبة -5
. ممارسة ىذه النشاطات، ك عندما يخشى مف ارتكاب جريمة جديدة

. ببعضيـاالمتناع عف رؤية األشخاص الذيف يعنييـ قاضي التحقيؽ أك االجتماع -6

 كاف بالمستشفى السيما بغرض أف فحص عالجي حتى ك إجراءات بعض إلىالخضكع -7
.  التسمـإزالة

 نماذج الصككؾ لدل أمانة الضبط ك عدـ استعماليا، إال بترخيص مف قاضي إيداع-8
. التحقيؽ

 02-11 الجزائية بمكجب األمر رقـ اإلجراءات مف قانكف 1 مكرر125ك بعد تعديؿ المادة 
 الجزائية، أضاؼ التزاـ آخر اإلجراءات المعدؿ ك المتمـ لقانكف 2011 فبراير 23المؤرخ في 

 منو لمدة بإذف إال محمية بعينيا ليذا الغرض ك عدـ مغادرتيا إقامة المتيـ المككث في إلزاـىك 
 كانت إذاك ىذا ،  أشير في كؿ تمديد3 أشير قابمة لمتمديد مرتيف لمدة أقصاىا 3أقصاىا 
) 1).ىي جريمة إرىابية أك تخريبية  المتابع عنيا المتيـالجريمة 

                                                           

.214صمرجع سابؽ، ،مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  يط، حزمحمد   (1)
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إّن سكوت المّتيم ال يعني بأي حال من األحوال أّنو مذنب ،وال يدل صمتو عمى أّنو من قام 
بالجريمة ، وال يجب أن يفّسر سكوتو ضّده ، ولكن عمى ىذا األخير أال يبقى مكتوف األيدي 
أمام ما تحشده النيابة من أدلة وما يقوم قاضي التحقيق بو من إجراءات لمبحث عن عالقتو 
بالجريمة وما قد يترتب عميو من إجراءات لمتحقيق ، والتي غالبا ما تكون ماسة بالحقوق 

األساسية لو ، وفي سبيل ذلك منح المشّرع لممتيم مجموعة من الضمانات التي تحقق لو العدالة 
في مواجية ىذه السمطة بكل ما أتيحت من إمكانيات مادية وبشرية ومن بين ىذه الضمانات 

. حق المتيم في الّدفاع عن نفسو 

والمقصود بحق الّدفاع ىو الوسائل المتاحة لكل خصم بعرض طمباتو وأسانيده ، والرّد عمى 
طمبات خصمو وتفنيدىا ، إثباتا لحق أو نفيا لتيمة عمى نحو يمّكن المحكمة من بموغ الحقيقة ، 
وحسم النزاع المعروض عمييا بعدالة وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارىا الصادر 

إّن القانون كما اىتم بحقوق اإلتيام فإّنو قّد سّن حقوق الّدفاع ،  " 1968 ديسمبر 20بتاريخ 
ورّتب لممّتيمين ضمانات ال يجوز اإلخالل بيا ، وذلك لتحقيق الموازنة بين السمطة بما ليا من 
ذا كان المبدأ الذي يسيطر عمى اإلجراءات  قوة ، وبين األفراد بما ليم من حقوق وحريات ، وا 

الجنائية ىو حق الّدفاع الحر الذي يتعين احترامو ، إال اّنو من الواجب أيضا تطبيق ىذا المبدأ 
( 1)" .بمراعاة أمرين أوّليما حقوق غير المتيمين ،وثانييما حقوق الييئة اإلجتماعية عمى العموم 

: ولدراسة أثر الدفوع عمى إجراءات التحقيق اإلبتدائي قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين 

. مفيوم الّدفوع : مبحث أول 

. أىم الّدفوع المتعمقة بإجراءات التحقيق اإلبتدائي : مبحث ثاني 

 

 

 

 
                                                           

.7،8،ص ص 2001 ، الطبعة األولى ،منشأة المعارف ، مصر ،اإلخالل بحق المتيم في الدفاع محمد خميس ، (1) 
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 : مفيوم الدفوع اإلجرائية:األول  المبحث   

تختمف وسائل الدفاع التي بمقتضاىا يدافع بيا المتيم عن نفسو وىذا إن دل عمى شيء فيو 
ن كانت توجد مجموعة من الثغرات عمى توفير أكبر قدر  يدل عمى حرص المشرع الجزائري ،وا 

من  الضمانات من أجل توفير محاكمة عادلة لألفراد فعدم وجود ىذه الضمانات يشعر 
ستبداد الجياز القضائي ممثال عن الدولة  ، إضافة إلى أن حق الدفاع  المتيمين بالضعف وا 

عن النفس من الحقوق الطبيعية الممنوحة لإلنسان ،لذا نجده يسارع إلى الدفاع عن نفسو بمجرد 
شعوره بالخطر ، فالمشرع راع ىذا الجانب من الفطرة وجسده في حق الدفاع الذي تنبثق منو 
الدفوع موضوع الدراسة وبالتحديد الدفوع اإلجرائية   المترتبة عن إجراءات التحقيق اإلبتدائي 
ولمتعرف عمى مفيوم ىذه االخيرة قسمنا المبحث إلى مطمبين المطمب األول نعرف الدفوع 

اإلجرائية وأقساميا والمطمب الثاني  نتناول فيو شروط إبداء الدفوع اإلجرائية حتى تمتزم المحكمة 
بالرد عمييا وكي يتحقق الغرض  من إبداء ىذه الدفوع 

. تعريف الّدفوع وأقساميا : المطمب األول 

تعتبر الّدفوع اإلجرائية صورة من صور الّدفوع والتي تختمف أقساميا حسب كل دفع لذا 
تعريف الّدفوع  : فرع أول : قّسمنا المطمب األول إلى فرعين 

تقسيمات الّدفوع  :                                     فرع ثاني 

. تعريف الّدفوع : الفرع األّول 

: قبل التطّرق إلى تقسيمات الّدفوع ينبغي إعطاء تعريف ولو مبسط لمفيوم الّدفوع 

انتيى إليو ويقال : دفعا – الّدفع جمع دفوع ، يقال دفع إلى فالن :التعريف المغوي : أوال
ينتيي إليو  : طريق يدفع إلى مكان كذا 
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نحاه وأزالو بالقوة وفي التنزيل : والشيء . القوم جاءوا بمّرة – وعن الموضع رحل عنو و – 
فيزموىم بإذن اهلل ، وقتل داود جالوت وآتاه اهلل الممك والحكمة وعّممو مما يشاء ولوال " العزيز

 (1)".دفاع اهلل الناس بعضيم ببعض لفسدت األرض ولكّن اهلل ذو فضل عمى العالمين 

. ويقال دفعتو عني ، ودفع عنو األذى والشر ، ودفع عميو الشيء رّده 

عنو مدافعة ، ودفاعا،  (دافع)ويقال دفع القول رّده بالحجة ، ودفع فالنا إلى كذا إضطّره ، 
. حامى عنو وانتصر لو، ومنو الدفاع في القضاء 

والّدفع في المرفعات المدنّية والتجارية أن يدعى المّدعى عميو أمرا يريد بو درأ الحكم عميو في 
( 2).الدعوى 

: التعريف في قانون اإلجراءات الجزائية : ثانيا 

يختمف معنى الدفع في قانون اإلجراءات الجزائية عن مدلولو في قانون المرافعات المدنية 
والّتجارية ، فالمعنى العام لمّدفع في القانون المدني يطمق عمى جميع وسائل الّدفاع التي يجوز 

( 3).لمخصم اّلجوء إلييا لإلجابة عمى دعوى خصمو ليتفادى الحكم لصالحو 

وتعرف بأنيا الوسائل التي يمجأ إلييا المّدعى رّدا عمى دعوى المّدعى عميو ، وىو ما يطمق 
وىو .عمى كل ما يجيب بو خصم عمى دعوى خصمو بقصد  منع الحكم عميو بطمبات خصمو

المعنى العام أّما المعنى الخاص فيي الوسائل التي يستعين بيا الخصم لمطعن بمقتضاىا في 
صحة إجراءات الخصومة دون التعرض ألصل الحق الذي يّدعيو خصمو فيتجّنب مؤقتا الحكم 

( 4).بما يطمبو خصمو 

أّما الّدفوع في قانون اإلجراءات الجزائية فيقصد بيا كل ما يبديو المتيم منصبا عمى الوجو 
. القانونية لدفاعو ، بحيث يوّجو مباشرة إلى أدّلة الّدعوى الجنائية بقصد إىدارىا 

                                                           
. من سورة البقرة 249 األية ( 1) 

.279،ص 1972 ،الجزء األول ،الطبعة األولى ، الكتبة اإلسالمية ، مصر ، معجم الوسيط ابراىيم مصطفى ، وآخرون  (2)  
 2012، ، الطبعةاألولى ، دار الفكرالجامعي ، مصر والدفوع المتعمقة بو في الفقو الجنائياعتراف المتيم  ، حامد الشريف

.14ص( 3) 

.30، ص 2008 ، الطبعة األولى ،دار اليدى ، الجزائر ،الدفوع الجوىرية نبيل صقر ،  (4)  
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( 1).ومن حق المّتيم إبداء ما يراه محققا لمصمحتو من دفوع التي تبعد عنو االتيام

وتعني كممة دفع أوجو الّدفاع الموضوعية أو القانونية المثارة من قبل الخصم لتحقيق ىدفو 
. من الخصومة

والطمبات في المواد الجنائية يقصد بيا كل ما يتقّدم بو الخصم في الّدعوى من أوجيد دفاع 
بغرض إظيار الحقيقة كطمب إجراء معّين أو سماع شيود وندب خبراء أو مضاىاة أو ضم 

( 2).األوراق وكذا الممفات 

وتختمف الطمبات عن الّدفوع في أّن الطمبات تعتبر مبادرة من طرف المّتيم يرمي من ورائيا 
أّما الّدفوع فتكون المباداة فييا من النيابة العامة أو .إلى إثبات أمور معينة تتفق مع وجية نظره

يسعى من يبديو إلى أن يحكم لصالح، وبو " غيرىا ويرد عمييا المتيم ، لذا قيل أّن الّدفع مكنو 
( 3).يرد عمى إدعاءات خصمو داحضا إّياىا 

ما يطمق عمى طمبات التحقيق المعّين التي " ويعرف جانب آخر من الفقو بالطمب بأّنو 
وفي عبارة أخرى الطمب ىو " . يقّدميا الخصم والتي تتفق مع وجية نظره في الدعوى الجنائية

. ما يتوجو فيو الخصم إلى المحكمة إثباتا الدعائو أو نفيا الّدعاء خصمو

المقصود بالطمبات في مجال اإلجراءات "  وىناك من فقياء القانون الجنائي من يرى أّن 
الجزائية ىي كل ما يتقّدم بو الخصم في الّدعوى وباألخص طمبات التحقيق المعّينة التي يتوجو 

ييا إلى المحكمة إثباتا الّدعائو أو نفيا الّدعاء خصمو ، أّما الّدفوع فيي أوجو الّدفاع 
الموضوعية أو القانونية التي يثيرىا الخصم لتحقيق غايتو من الخصومة الجنائية، والّدفوع  قد 

" وقد تكون قانونية وىي التي يطمق عمييا وصف " أوجو دفاع " تكون موضوعية ويطمق عمييا 
" . دفوع 

والّدفوع القانونية ىي المستمدة من قانون العقوبات أو من قانون اإلجراءات الجزائية ، ويمكن 
حصرىا وال يمكن إثارتيا ألّول مرة أمام المحكمة العميا أّما أوجو الدفاع أو الّدفوع الموضوعية 

                                                           

  (1) .202 محمد خميس ، مرجع سابق ، ص 
.16 حامد الشريف ، مرجع سابق، ص  (2)  

  (3 .202 محمد خميس ، مرجع سابق ،ص (
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فيي تمثل كل ما يعّد سندا الزما وضروريا لطمب أو دفع مقّدم من أحد الخصوم في الّدعوى ، 
وأوجو الّدفاع الموضوعية ال حصر ليا ، وتختمف من دعوى إلى أخرى وتدور كّميا حول عدم 

( 1).ثبوت الواقعة أو عدم نسبتيا لممتيم 

والّدفوع القانونية التي تسند إلى نصوص خاصة من قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات 
الجزائية تعتبر في حكم أوجو الدفاع الموضوعية وتمحق بيا ما دامت تتطمب تحقيقا في موضوع 

،وعمى المحكمة أن ترّد عمييا سواء (2)الدعوى، ولذا يجب الّدفع بيا أمام محكمة الموضوع 
بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، أي أن تكون مؤدية إلى ما رتبتو من نتائج ، حسب ما 
( 3).يتوافق مع قواعد العقد والمنطق السميم وال يتنافر معيما ووفق ما جاء في أوراق الدعوى 

. تقسيمات الّدفوع : الفرع الثاني 

: تقّسم الّدفوع إلى تقسيمات عديدة، وذلك من حيث الوجية التي ينظر إلييا إلى 

: تقسيم الّدفوع من حيث القانون الذي يحكميا: أوال 

: يمكن تقسيم الّدفوع من حيث القانون التي يحكميا إلى نوعين 

: الّدفوع المتعمقة بقانون العقوبات - 1

ويقصد بيا تمك الّدفوع التي تنصب مباشرة عمى تطبيق قانون العقوبات من حيث وجود 
ذا ما كان يوجد سبب من أسباب اإلباحة  ، أو مانع (4)الجريمة وانتفاء أحد أركانيا وعناصرىا وا 

من حيث وجود عذر من 5من موانع المسؤولية الجزائية وأيضا القواعد المتعمقة بتطبيق العقوبة 
. األعذار المحققة أو المعفية منيا

                                                           

 ، الطبعة األولى ، دار النيضة ، القاىرة ضمانات حق المتيم في الدفاع أمام القضاء الجنائي سعد حماد صالح القبائمي ، 
.375،358،ص 1998، (1)  

.18 حامد الشريف ، مرجع سابق ،ص  (2)  
.7،ص 2005 ، الطبعة األولى ،دار الكتب القانونية ،مصر الدفوع الجوىرية في المواد الجنائية عدلي خميل ، ( 3)  

.375،358 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ،ص ص  (4)  
.31 نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص ( 5)  
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ومن أمثمة ىذه الّدفوع الدفع بانتفاء أحد عناصر الجريمة كغياب العالقة السببية بين الفعل أو 
. النشاط اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية 

أو بتوافر سبب من أسباب اإلباحة كالدفع بقيام حالة الّدفاع الشرعي أو بتوافر مانع من 
. موانع المسؤولية الجنائية كالّدفع بوجود عاىة في العقل لدى المتيم

وتعتبر من الّدفوع المتعمقة بقانون العقوبات كالتي تنصب عمى تطبيق العقوبة كالّدفع بقيام 
عذر من األعذار القانونية المعفية من العقوبة أو المخففة ليا ،أو األعذار القضائية المخففة 

( 1).كالّدفع بتجاوز حالة الدفاع الشرعي وحالة اإلثارة واالستفزاز والغضب 

: الدفوع المتعمقة بقانون اإلجراءات الجزائية - 2

ويقصد بيا الّدفوع المتعمقة بتطبيق قواعد قانون اإلجراءات الجزائية في المراحل المختمفة 
( 2).لمدعوى الجنائية ، وتختمف ىذه الدفوع حسب كل مرحمة من مراحل الدعوى الجنائية 

ومتعمقة بصحة الخصومة أو بعض إجراءاتيا ، ففي حالة قبوليا واألخذ بيا يبطل اإلجراء 
وتتميز ىذه الّدفوع . وما قد يترتب عميو من أثر، عمى أن يكون اإلجراء مؤثر في الدعوى 

: بمجموعة من الخصائص

يجب الّدفع بيا أوال أمام محكمة الموضوع ، فال يمكن إثارتيا لممرة األولى أمام المحكمة -
. العميا 

ولكن يجب التمييز بين كون الّدفع نسبي أو .يجب التمسك بيا أمام درجتي التقاضي –
مطمق، ففي الحالة األولى يجوز التمسك بو أمام درجتي الثقاضي ، أما في الحالة الثانية ال 

. يجوز إثارتو أمام المحكمة العميا خاصة إذا كان يتطمب تحقيق في الموضوع 

التي عمييا التعرض لو في تسبيب أحكاميا سواء :الفصل فيو أمام محكمة الموضوع -
. بالرفض أو القبول 

                                                           
.358 سعد حماد صالح القبائل،  مرجع سابق ، ص ( 1)  

.360 محمد خميس ،مرجع سابق ،ص  (2)  
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بإمكان محكمة الموضوع الفصل في الدفوع اإلجرائية بحكم مستقل عمى أال تكون متصمة - 
( 1).بالتحقيقات اإلبتدائية ألن المحكمة ليس ليا أسموب معّين لمفصل في الدفوع اإلجرائية 

: تقسيم الّدفوع من حيث اليدف منيا : ثانيا 

تنقسم الّدفوع من حيث اليدف منيا إلى دفوع تتعمق بالنظام العام وأخرى تتعمق بمصمحة 
: الخصوم 

: الدفوع المتعمقة بالنظام العام -1

وىي الّدفوع المتعمقة بشروط قبول الدعوى الجنائية واالختصاص بنظرىا وعالنية الجمسات 
جراءات إصدار األحكام الجزائية   (3).، وأسباب انقضاء الّدعوى(2)وا 

وتجوز إثارة الدفع المتعمق بالنظام العام في أي مرحمة من مراحل الدعوى الجزائية، ولو ألول 
مرة أمام المحكمة العميا ، ويجوز لمنيابة العامة إثارتو والتمسك بو ، إذا غفل أحد الخصوم عن 

 .التمسك بو 

وفي حالة عدم إثارتو من أحد أطراف الدعوى فإن القاضي يقوم بإثارتو من تمقاء نفسو ولو 
. من غير طمب، وبإمكانو اإلستناد لو في حكمو ولو عارضو أطراف الدعوى 

وال يجوز لمخصوم دفع عقبة تحول بين القضاء وبين ترتيب اآلثار التي يقررىا القانون لمدفوع 
. المتصمة بالنظام العام 

لمسير الحسن لمعدالة الجزائية ، فقواعد . وكون قواعد اإلختصاص من النظام العام
االختصاص تقوم بتحديد األىمية اإلجرائية لجيات القضاء في نظر الخصومة الجزائية وىي 

. قواعد آمرة تمس النظام ذاتو

                                                           

 ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوق والعموم الدفوع اإلجرائية المترتبة عن التحقيقات اإلبتدائية أمام المحاكم الجزائية  محدة فتحي، 
.24،25،ص ص 2004السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،( 1)  

، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية  الموسوعة النموذجية في الدفوع  معوض عبد التواب ،   
. 14،ص 2001، (2)  

.26محدة فتحي ، مرجع سابق ،ص   (3)  
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وتمّكن خاصيتي عالنية الجمسات وشفوية المرافعات الرأي العام من مراقبة أعمال القضاة 
 (1).وتدعيم الثقة بو 

وشفوية المرافعة تكون القناعة الوجدانية لمقاضي الجزائي ، وىذا ما جاء في قرار المحكمة 
ال يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قراراتيم إال  " 23008 رقم 21/1/1982العميا بتاريخ 

عمى األدلة المقدمة ليم أثناء المرافعات والتي تم مناقشتيا حضوريا وذلك عمال بالمادة 
( 2)".ج .إ.ق212

وبما أّن الدعوى العمومية تتعمق بالنظام العام ، فالنتيجة ىي أن أسباب انقضائيا أيضا من 
. النظام العام 

: الدفوع المتعمقة بمصمحة الخصوم -2

جراءات المحاكمة وأيضا  وتشمل اإلجراءات الخاصة بجمع اإلستدالالت والتحقيق اإلبتدائي وا 
كل المسائل المتعمقة بضمانات الدفاع ، كالدفع يبطالن القبض ، أو التفتيش والدفع يبطالن 

( 3).اإلستجواب 

: تقسيم الدفوع من حيث طبيعتيا :ثالثا

. تنقسم الدفوع من حيث طبيعتيا إلى دفوع موضوعية ، ودفوع  إجرائية أو شكمية 

. كما تتنوع الدفوع إلى دفوع قانونية ودفوع واقعية وأخرى خميط بين الواقع والقانون 

: الّدفوع الموضوعية والدفوع الشكمية -1

الدفع الموضوعي ىو الدفع الذي يثار أمام المحكمة ويتعمق بوقائع الدعوى ، ويتطمب 
ذا صّح يترتب عميو عدم الحكم عمى  لتحقيقو إثباتا وتدخال في تصوير الواقعة وتقدير األدلة وا 

( 1).المتيم بالعقاب ، أو التخفيف من مسؤوليتو ، أو عدم األخذ بدليل معين في شأنو 

                                                           

 
.37 نبٌل صقر،مرجع سابق ،ص ( 1)  

، رسالة دكتوراه كمية الحقوق والعموم السياسية ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سالمة الحكم الجزائيمستاري عادل ،  
.63،ص2010،2011جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، (2)  

.37،38 نبيل صقر ،مرجع سابق ،ص ص  (3)  
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. والدفوع الموضوعية ال يمكن حصرىا ألنيا تختمف حسب مالبسات كل قضية 

أّما الدفع الشكمي فيو الدفع الذي يدفع بمقتضاه الخصم دعوى خصمو بيدف الحكم عميو 
( 2).مؤقتا بما يّدعيو ويطعن بو في إجراءات الخصومة 

وفي األصل أّن الّدفوع الموضوعية تضم الّدفوع المتعمقة بقانون العقوبات والّدفوع الشكمية ىي 
دفوع مستمدة من قانون اإلجراءات الجزائية ، ولكن ال يمكن األخذ بيذا المعيار عمى إطالقو ، 

. فنجد دفوع شكمية ولكن تثار أمام محكمة الموضوع كالّدفع ببطالن القبض والتفتيش 

والتالزم بين الدفوع الموضوعية والّدفوع التي تستند إلى قانون العقوبات ليس ضروريا ، 
. فالّدفوع التي تستند إلى قانون العقوبات تعتبر دفوعا موضوعية ، والعكس غير صحيح 

فنجد دفوعا تستند إلى قانون اإلجراءات الجنائية ولكنيا في نفس الوقت ليا الطبيعة 
. الموضوعية كالدفع ببطالن االعتراف 

والمعيار الذي يحدد طبيعة الدفع ىو مدى تعمق الدفع الموضوعي بوقائع الدعوى ، وما إذا 
ذا كان الدفع ال يتطمب تحقيقا وال يتعمق بوقائع الدعوى فيو دفع  كان يتطمب تحقيقا إلثباتو ، وا 

( 3).شكمي 

 : الدفوع الواقعية والدفوع القانونية - 2

بأنيا تمك الدفوع التي تستند إلى وقائع الدعوى ، " يعرف األستاذ نبيل صقر الدفوع الواقعية 
أما الّدفوع القانونية فيي الّدفوع المتعمقة بتطبيق القانون أو تفسيره ،  أي أنيا تمك الدفوع التي 
تثير مسألة قانونية يتوقف عمييا الفصل في الدعوى ، فيي تشمل التكييف القانوني لمواقعة 

فالّدفوع القانونية ىي تمك الّدفوع التي تستند غمى نصوص خاصة في قانون العقوبات أو قانون 
 اإلجراءات الجزائية ، وتأخذ حكم أوجو الدفاع الموضوعية ما دامت تتطمب تحقيقا في موضوع

                                                                                                                                                                                           

.360 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ،ص  (1)  
.31 نبيل صقر ، مرجع سابق ،ص ( 2)  

.360 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ، ص  (3)  
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نما تقوم ىذه األخيرة بمراقبة حكم الموضوع .الدعوى  فال تثار ألول مرة أمام المحكمة العميا ، وا 
( 1).فييا قبوال أو رفضا بأسباب كافية وصحيحة 

فرقابة المحكمة العميا عمى األسباب القانونية ىي رقابة عمى التكييف القانوني لمواقعة محل 
الدعوى ، فالتكييف ىو عالقة قانونية بين الواقعة والنص القانوني وىو ما جاء في قرار 

( 2) .29878 رقم 16/10/1984لممحكمة العميا صادر بتاريخ 

: تقسيم الّدفوع من حيث أىميتيا : رابعا

. دفوع جوىرية : تنقسم الّدفوع من حيث األىمية إلى 

.                                     و دفوع غير جوىرية 

وموضوع جوىرية الّدفوع ىو صمب موضوع نظرية الدفوع ألن المحكمة ال تمتزم إال بالرد 
 (3).عمى الّدفوع الجوىرية دون غيرىا من الدفوع غير الجوىرية 

: الّدفوع الجوىرّية -1

ويقصد بيا تمك الدفوع المؤثرة في الّدعوى الجنائية ، ويترتب عن األخذ بيا ىدم التيمة 
، فيي ترتب أثرا قانونيا لصالح المتيم سواءا تعمق األمر بنفي الجريمة أو (4)المسندة إلى المتيم

. امتناع العقاب أو تخفيفو أو عدم توافر حق الدعوى الجنائية أو سمطة المحكمة في نظرىا 

فيعتبر الدفاع جوىريا إذا كان ظاىر التعمق بموضوع الدعوى المنظور أماميا، فالفصل فيو 
يكون الزما لمفصل في الموضوع ذاتو ، ويرتبط االلتزام بمسألتين األولى تتعمق باحترام حقوق 

واإلخالل بيذين اإللتزامين يؤدي إلى بطالن . الّدفاع والثانية بالتزام المحكمة بتسبيب األحكام 
. الحكم 

                                                           

.31،32 نبيل صقر، مرجع سابق ، ص ص  (1)  
 ، مذكرة ماجستير ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة بسكرة ، األحكام الجزائية بيت اإلقتناع والتسيبمستاري عادل ،  

.136 ، ص  2005،2006 (2)  
.37 حامد الشريف ، مرجع سابق ، ص  (3)  

.13 معوض عبد التواب ، مرجع سابق ،ص  (4)  
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لما كان المدافع عن المتيم قد تمسك أمام " وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية 
محكمة الموضوع بأّنو كان في حالة دفاع شرعي ، وكانت المحكمة قد قضت عميو بالعقوبة 
دون أن تفصل في ىذا الدفع وترد عميو يما يفنده ، ولما كان ىذا الدفع جوىريا ومن شأنو لو 

، فإن في إغفاليا  التحدث عنو ما يجعل (1)صح أن ييدم التيمة أو يؤثر في مسؤولية المتيم 
. حكميا قاصرا قصورا يعيبو 

: الدفوع غير الجوىرية -2

نما تيدف إلى التشكيك في  يقصد بيا تمك الدفوع التي  ال تأثير ليا عمى الدعوى الجزائية ، وا 
: ويترتب عمى جوىرية الدفع من عدمو ما يمي2مدى ما اطمأنت إليو المحكمة من أدلة إثبات ،

إذا كان الدفع جوىريا يتعين عمى المحكمة التعرض لو ومناقشتو وأن تقوم بتمحيصو 
ال كان حكميا معيبا بالقصور في التسبيب  عطاءه حقو ، وعمييا أن ترد عميو بأسباب سائغة وا  وا 

. ويجمب عمى كل صاحب مصمحة التمسك بو عند الدفع 

واستقر قضاء النقض المصري عمى اعتبار الدفوع التالية غير جوىرية الدفع الذي ال تأثير 
لو في ثبوت الواقعة كالدفع بتعذر الرؤية أو إذا كان الدفع ينطوي عمى شبية يثيرىا حول 

الواقعة، وفي حالة ما إذا كان القصد من الدفع ىو مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليو 
( 3).المحكمة من إثبات 

: شروط إبداء الدفوع : المطمب الثاني 

 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى إلزام المحكمة بالرد عمى 352نّصت المادة 
والمحكمة ممزمة باإلجابة عمى المذكرات المودعة  )الطمبات اليامة والدفوع الجوىرية بقوليا 

عمى ىذا الوجو إيداعا قانونيا يتعين عمييا ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أماميا لمموضوع 
. (والفصل فييا بحكم واحد ثبت فيو أوال في الدفع بعد ذلك في الموضوع 

                                                           

 ، الطبعة الثانية ، دون ذكر دار النظرية العامة في تسييب الحكم الجنائي في مراحمو المختمفة عمى محمود عمي حمودة ، 
.521 ، ص 2003النشر ، دون ذكر بمد النشر  ، (1)  

.364 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ،ص  (2)  

.36،37نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص ص  ( 3) 
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وتعتبر الطمبات والدفوع وسيمة فعالة في تحقيق العدالة ، وتربطيا عالقة قوية بأساس 
األحكام الجزائية ، فالدفوع والطمبات الجوىرية تؤثر عمى اإلقتناع اليقيني لمقاضي الحزائي الذي 

( 1).تبنى عمى أساسو األحكام 

ونظرا ألىمية الدفوع وتأثيرىا عمى تسبيب األحكام الجزائية البّد من احترام شروط إبدائيا أمام 
: المحاكم ،وسنتناوليا في فرعين 

. الشروط الشكمية: الفرع األول 

. الشروط الموضوعية : الفرع الثاني 

 :الشروط الشكمية :الفرع األول 

إن اليدف من إثارة الدفوع ىو تمكين صاحب الشأن من تقديم وسائل دفاعو قبل صدور حكم 
في الدعوى ، ويجب تقديمو في وقت معين أي قبل إقفال باب المرافعة من أجل أن تفيم 

المحكمة مضمون الدفع ، ولكي تمتزم بالرد عميو يجب إبداءه في صورة معينة ىي صور الدفع 
الصريح ، ولمعرفة ما إذا كان لو أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وعمى صاحب الشأن التمسك 

( 2).بو وال يتنازل عنو صراحة أو ضمنا 

. إبداء الدفع قبل إقفال باب المرافعة : أوال

إن الطمب أو الدفع الذي يتقدم بو الخصوم يجب إثارتو قبل إفقال باب المرافعة حتى تمتزم 
. ، كما يجوز أن يثار الدفع  أمام سمطة التحقيق (3)المحكمة بالرد عميو

وينبغي أن تراعى األشكال الواجب توافرىا لتقديم الطمبات والدفوع ، ويجوز إثارة الدفع أمام 
( 4).الجيات اإلستئنافية ولو ألول مرة سواء أكان موضوعي أو قانوني 

                                                           

.142 ، مرجع سابق ، ص األحكام الجزائية بين اإلقتناع والتسيب مستاري عادل،   (1)  

.41  ،40 نبيل صقر ، مرجع سابق ،  ص ص (2)  

.320عمي محمود عمي حمودة ، مرجع سابق ، ص  ( 3)  

.373 سعد حمام صالح القبائمي ، مرجع سابق ، ص  (4)  
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ويقصد بإقفال باب المرافعة انتياء جميع إجراءات المحاكمة الشفوية والكتابية وجميع طرق 
الدفاع ، ودخول الدعوى في حوزة المحكمة وخروجيا من يد الخصوم ، ويكون ذلك بالقرار 

الصادر من المحكمة بحجز الدعوى لمحكم ، ليقوم القاضي بفحصيا ليتوصل إلى إصدار حكم 
( 1).فييا 

واشتراط تقديم الدفع قبل غمق باب المرافعة ألن حق الدفاع الذي يتمتع بو المتيم يخولو إبداء 
ما يعين لو من طمبات ودفوع ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإذا قررت المحكمة إقفال 
باب المرافعة  فذلك يعني انتياءىا من التحقيق في الدعوى بعدما توصمت إلى عناصر الحكم 

( 2).ومن ىنا كانت كفالة حق المتيم في الدفاع  رىنا بعدم صدور ىذا القرار 

وفي حالة إقفال باب المرافعة وظير مركز قانوني جديد ألحد األطراف ، فيمجأ إلى المحكمة 
بعد القرار بحجز الدعوى لمحكم وقبل جمسة النطق بالحكم ، فيجوز لألطراف في الدعوى تقديم 
مستندات جديدة لم يتحصل عمييا قبل أو أثناء نظر الدعوى ، وىذه المستندات من شأنيا تغيير 
الوضع القانوني ألحد األطراف إلى األفضل فيطمب إعادة فتح باب المرافعة ويقوم بتقديم الطمب 

سبب  (طالب فتح المرافعة  )إلى المحكمة ،عمى أن تحتوي المذكرة التي يقدميا أحد الخصوم 
. جديد جوىري 

ويخضع ذلك في فتح المرافعة وتقدير السبب إلى تقدير المحكمة سواء من تمقاء نفسيا أو 
( 3).بناءا عمى طمب الخصم 

: أن يكون الدفع صريحا ومحددا : ثانيا 

يجب تحديد مضمون الدفع ، فال يجوز تقديم الدفع بطريقة مبيمة وغامضة أو بقول مرسل 
كما ال يصح أن يسمي الخصم تشكيكو في األدلة دفعا ،أو أن يقول بأن األوراق تحتوي عمى 

فيجب أن يكون دفعو شامال لبيان مضمونو، موضحا لمفائدة منو ، مبينا أثره في الدعوى 4الدفع 
 " 121 رقم 1980 فيفري 18، وقد قضت محكمة النقض المصرية في قراراىا الصادر بتاريخ 

                                                           
.41نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص   (1)  

.373،374سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ، ص ص  ( 2)  

.42نبيل صقر، مرجع سابق، ص   (3)  

.362عمي محمود عمي حمودة ، مرجع سابق  ص ( 4)  
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إذا كان المدافع قد اقتصرعمى القول ببطالن تفتيش المتيمين في عبارة عامة مرسمة ال تشتمل 
عمى بيان مقصده منو، فإن المحكمة ال تكون ممزمة بالرد عميو إذ يمزم لذلك أن يبد الدفع 

". المذكور في عبارة صريحة تشتمل عمى بيان المراد منو 

( 1)".المحكمة ال تمزم بالرد عمى طمب مجيل "1978 فيفري 19وفي قرار آخر صادر بتاريخ 

فمحكمة الموضوع ال تمتزم بالرد عمى الدفع الذي لم يرد في عبارة صريحة تشمل عمى بيان 
 .المراد منو 

: أن يكون لمدفع أصل ثابت في أوراق الدعوى : ثالثا 

ويقصد بو أن يكون الدفع قد أثير بالفعل ،ويوجد في أوراق الدعوى ما يثبت ذلك فيكون 
 إما في نفس الحكم الصادر في (2)مطروح أمام المحكمة عند الفصل فيو أو الحكم في الدعوى

ّما في المذكرات المقدمة ، وقد قضت محكمة النقض  الدعوى وىو مكمل لمحضر الجمسة ، وا 
إذا كان ال يبين في  " 77 رقم 29/071971المصرية في ذلك في قرارىا الصادر بتاريخ 

محضر الجمسة أن الطاعن قد طمب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الذي حرر الشيادة الطبية 
المقدمة منو لمناقشتو ، فإنما يثيره في شأن إطراح ىذه الشيادة وعدم سماع الطبيب ال يكون 

ذا لم يكن لمدفع دليال وكان ال يتفق مع الواقع فالمحكمة ال تمتفت إليو ، وترد عنو ، (3)(مقبوال  وا 
 .وال يعتبر ذلك إخالال بحق الدفاع وال قصورا في حكميا 

: التمسك بالدفع وعدم التنازل عنو : رابعا 

ىناك صورتان لمتنازل وىي التنازل الصريح عن الدفع ، أو عن طمب التحقيق بصورة 
واضحة مما يترتب عميو عدم رد المحكمة عميو ، وىناك التنازل الضمني وىو أصعب من 

كأن يبدى الدفع بطمب التحقيق معين في جمسة ، ثم يترافع المدافع عن المتيم .التنازل الصريح 
في موضوع الدعوى قبل تحقيقو ودون اإلشارة إليو أو أن يترافع المدافع بشكل متعارض مع 

 .المرافعة األولى 

                                                           
.375سعد حماد صالح قبائمي ، مرجع سابق ، ص  ( 1 ) 

.42 نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص  (2)  
.372 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ، ص  (3)  
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والتنازل عن الدفوع يكون في الدفوع المتعمقة بمصمحة الخصوم أما الدفوع المتعمقة بالنظام 
( 1).العام فال يجوز التنازل عنيا والعبرة في التنازل أن يتم قبل إقفال باب المرافعة 

: الشروط الموضوعية :الفرع الثاني 

إذا كان الخصم ىدفو من إثارة الدفع تحقيق مصمحة معينة لو في تمكينو من الدفاع عن 
نفسو في مواجية اإلتيام المنسوب إليو ومحاولة تغيير وجو الرأي في الدعوى ، فمكي ترد 

: المحكمة عمى دفعو يجب احترام الشروط الموضوعية التالية 

: أن يكون الدفع صريحا جازما يقرع سمع المحكمة : أوال 

، التي تقرع سمع (2)إن محكمة الموضوع ال تمتزم إال بالرد عمى الطمبات والدفوع الجازمة
. المحكمة ،ويحتوي عمى بيان ما يرميإليو وما يصر عميو مقدمو في طمباتو الختامية

مما يدل .  ويجب أن يتم إثبات الدفع في محضر الجمسة التالية ، وال بأس بإعادة تكراره 
عمى اإلصرار في التمسك بو ، من حيث يكون ذلك بصورة واضحة صريحة ال لبس فييا وال 

 (3).غموض ،حتى تتمكن المحكمة من الرد عمى الدفع بقبولو أو رفضو بعد تفنيده 

عمى أال يحتمل أي شك حول نية الخصم في التمسك بو، أما إذا كان مجرد كالم يمقى في 
. غير مطالبة جازمة وال إصرار فال جناح عمى المحكمة إن لم ترد عميو

وتنتفي عن الطمب أو الدفع صفة الجزم إذا كان غير جدي ،أو في صورة تساؤل ،أو كان 
( 4).إحتياطيا ، أو في حالة ما إذا لم يتمسك بو الخصم عند إعادة نظرالدعوى 

ومن أمثمة الدفوع والطمبات الجازمة التي قضت بيا محكمة النقض المصرية ما حكمت بو 
من أن المحكمة ال تكون ممزمة بالرد عمى 107 رقم 20/05/1979في قرارىا الصادر بتاريخ 

الدفع إال إذا كان من قدمو قد أصر عميو أما الكالم الذي يمقى في غير مطالبة جازمة وال 
إصرار فال تثريب عمى المحكمة إن لم ترد عميو 

                                                           
.44، 43نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص ص   (1)  

.327عمي محمود عمي حمودة، مرجع سابق ، ص  ( 2)  

.43 حمد الشريف ، مرجع سابق ، ص  (3)  
.376 سعد حماد صالح القبائمي ، مرجع سابق ، ص  (4)  
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أنو ال يقدح في اعتبار دفاع  "277 رقم 1954 جويمية 01وفي قرار آخر ليا صادر بتاريخ 
الطاعن جوىريا أن يسكت عن طمب دعواه أىل الخبرة صراحة في ذلك ألن منازعة الطاعن في 

تحديد الوقت الذي وقع فيو الحادث يتضمن في ذاتو المطالبة الجازمة بتحقيقو والرد عميو بما 
يفنده ، وأنو إذا كان الطاعن أصدر حتى انتياء المرافعة في الدعوى عمى سماع شاىد نفي، 

وطمب بتمكينو من إعالن الشاىد عمى يد محضر بإرشاده وكان ال جريرة لو في التحريف الذي 
وقع عند نقل اسم الشاىد لرجال اإلدارة الذين كمفوا بالبحث عنو ، فإن المحكمة إذا لم تجب 

الطاعن إلى طمب سماع شاىد مع عدم قيام الدليل عمى تعذر ذلك تكون أخمت بحقو في الدفاع 
( 1)"مما يعيب حكميا 

: أن يكون الدفع منتجا في الدعوى : ثانيا

ال فالحكم ليس . (2)يكون الدفع منتجا إذا كان الفصل فيو الزما لمفصل في الموضوع ذاتو  وا 
ممزما بالرّد عميو صراحة بل يجوز أن يرفضو ضمنا ألن الخصم الذي يثير دفعا من ىذا القبيل 

. ليس لو المطالبة بالرد عميو 

يشترط في الدفاع الجوىري كي تمتزم المحكمة " وقد قضت محكمة النقض المصرية في ذلك 
بالتعرض لو والرد عميو يجب أن يكون مع جوىريتو جديا في الواقع ويسانده  ،فإن كان عاريا 
عن دليمو وكان الواقع يدحضو  ،فإن المحكمة تكون في حل من اإللتفات إليو دون أن يتناولو 

 (3)".حكميا وال يعتبر سكوتيا عنو إخالال بحق الدفاع وال قصورا في حكميا

: أن يؤسس الحكم عمى ىذا الدفع: ثالثا 

لى أحد  أي أن  تكون محكمة  الموضوع قد إعتمدت عمى  ىذا الدفع أو استندت  إليو، أوا 
( 4).عناصره ، أو أسبابو في إصدار حكميا 

 

                                                           
.44حامد شريف ، مرجع سابق ، ص  ( 1)  

.46 نبيل صقر ، مرجع سابق ،ص  (2)  

.48 حامد الشريف ، مرجع سابق ، ص  (3)  

.48 نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص  (4)  
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. أىم الدفوع المتعمقة بإجراءات التحقيق اإلبتدائي:المبحث الثاني 

تتعدد الدفوع الناتجة عن  التحقيق إال أن أىم الدفوع الناتجة عن إجراءات التحقيق اإلبتدائي ىو 
الدفع ببطالن اإلجراء فاإلجراء الذي لم تراعى فيو إجراءاتو القانونية يعتبر إجراء باطل  

ذا لم تراعى ىذه القاعدة فيذا يعتبر إنتياك  يدفع بو ألن األصل في اإلجراء الصحة ، وا 
لمشرعية اإلجرائية، والدفوع ببطالن اإلجراء كثيرة ،ومن الصعب حصرىا  فكل إجراء مشيب 

بعيب البطالن يمكن الدفع ببطالنو  ألنو من شأنو تغير مسار الدعوى لصالح المتيم  
لذاسنتناول في ىذا المبحث بطالن اإلجراء في المطمب  األول وأىم صور البطالن في المطمب 

الثاني  

: بطالن اإلجراء: المطمب األول 

يعتبر الدفع ببطالن اإلجراء من أشير الدفوع التي يتقدم بيا الخصوم أمام القضاء الجزائي 
بغرض إبطال اآلثار المترتبة عميو ويختمف نوع البطالن حسب المصمحة التي يحمييا اإلجراء 

أي كون المصمحة متعمقة بالنظام العام أو .سواء كانت مصمحة عامة أو مصمحة خاصة
. مصمحة الخصوم 

وال تمتزم المحكمة بالرد عمى الدفع ببطالن إجراء من إجراءات التحقيق إال إذا اعتمدت في 
. قضائيا عمى الدليل المستمد منو 

ولدراسة  الدفع بالبطالن  ، نقوم  بإعطاء مفيوم لمبطالن و ذلك بتقسيم المطمب إلى  فرعين 
: عمى النحو التالي 

. مفيوم البطالن: الفرع األول

. أنواع البطالن : الفرع الثاني 
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: مفيوم  البطالن: الفرع األول 

: تعريف البطالن: أوال 

جزاء إجرائي يرد عمى " تعددت التعاريف في مفيوم البطالن فمن الفقياء من يعرفو بأنو 
، أوىو الجزاء المترتب عمى "العمل المخالف لبعض القواعد اإلجرائية فييدر آثاره القانونية 

( 1).مخالفة أحكام القانون بشأن اإلجرءات الجوىرية 

كما يعّرف بأنو الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة كل قاعدة إجرائية يقصد بيا حماية الشرعية 
سواء كان ذلك لمصمحة المتيم أو غيره من الخصوم أو المصمحة العامة التي تتمثل في ضمان 

جزاء لتخمف كل أو بعض "كما يعّرف بأنو ( 2).اإلشراف القضائي عمى اإلجراءات الجنائية 
( 3)".شروط صحة اإلجراء الجنائي ويترتب عميو عدم إنتاج اإلجراء آلثاره المقررة في القانون 

ومن التعاريف األخرى لمبطالن أنو الجزاء الذي رتبو القانون عمى مخالفة القواعد واإلجراءات 
التي أوجب عمى المحاكم مراعاتيا بحيث يصير اإلجراء عديم األثر غير مرتب عمى قد ما 

جزاء إجرائي يرد عمى " يترتب عمى اإلجراء الصحيح من آثار قانونية ، ويعرف أيضا بأنو 
. العمل اإلجرائي المخالف لبعض القواعد اإلجرائية وينتج عنو إىدار آلثاره القانونية 

ويستوي أن تكون األحكام المتعمقة باإلجراء الجوىري تتعمق بمضمون وجوىر اإلجراء أو 
( 4).كانت متعمقة بالشكل الذي يصاغ فيو 

: ومما سبق يتضح أن البطالن يتكون من عنصرين أساسيين ىما 

العيب الذي ينتج بسبب مخالفة العمل اإلجرائي لشروطو القانونية والمنصوص عمييا في -
. القاعدة اإلجرائية 

                                                           

.131،ص 2008 ، الطبعة األولى ،دار حامد ،عمان ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية وعدي سميمان عمي المزوري ،  (1)  
، ص 2006 ،الطبعة األولى ، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ،، البطالن في المواد الجنائية مدحت محمد الحسيني

15. (2)  
132 وعدي سميمان عمي المزوري ، مرجع سابق، ص (3)  

.21 ، الطبعة األولى ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية دون ذكر السنة ،ص ، البطالن الجنائي عبد الحميد الشواربي  (4)  
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سمب العمل فاعميتو في إحداث آثاره القانونية نتيجة ليذا العيب فالبطالن جزاء إجرائي -
ييدف لضمان إرادة المشرع إلتمام العمال اإلجرائية حسب القواعد المعينة في القانون تحقيقا 

لمضمانات التي أراد توفيرىا في الخصومة ، لذا يجب الحرص عمى عدم إلحاق الضرر بالغير 
. ألن البطالن وسيمة القانون لتحقيق إرادتو

وتكمن أىمية البطالن في استظيار القيمة  العممية لقواعد قانون اإلجراءات الجنائية حيث ال 
نما يجب أن يضع القانون الجزاء المناسب عمى مخالفتيا  يجب أن تظل مجرد قواعد نظرية وا 
وأن يتناسب الجزاء مع القيمة الحقيقة لإلجراء ودوره في سير الدعوى وتحقيق الغاية منيا وىو 
صدورحكم نيائي بات في موضوع الدعوى مع كفالة إحترام حقوق الدفاع من أجل حماية حسن 

( 1).سير عمل القضاء مع المحافظة عمى حقوق األفراد 

مذاىب البطالن  : ثانيا 

اختمفت التشريعات في تناول موضوع البطالن فتقرر نتيجة لذلك ثالث مذاىب،مذىب 
". مذىب البطالن الذاتي " و " البطالن القانوني " ومذىب "  البطالن الشكمي"

: مذىب البطالن الشكمي-1

ويسمى أيضا بمذىب البطالن اإللزامي أو المطمق ، ويعني ترتيب جزاء البطالن عمى أن 
عيب يمكن أن يشوب العمل اإلجرائي ميما كانت درجتو دون تفريق بين ماىو جوىري أو غير 
جوىري من النصوص التي خالفيا ىذا العمل ، فيذا المذىب ييتم بالشكل في أي عمل وغياب 

ن كان تافيا  . الشكمية عن العمل اإلجرائي يرتب بطالنو وا 

لكن يعيب ىذا المذىب إفراطو في التمسك بالشكميات ، وفي ذلك تغميب الشكميات عمى 
الموضوع ، فالشكل وسيمة وليس غاية كما يؤدي ىذا المذىب إلى تعقيد العمل اإلجرائي مما 

( 2).يؤدي إلى البطء في حسم الدعوى الجزائية ، ولذلك لم تأخذ بو التشريعات الحديثة 

 

                                                           

.9، ص 2003 ، الطبعة األولى ، دون ذكر دار النشر ،، أسباب  البطالن فً األحكام الجزائٌة عاطف فؤاد صحصاح (1)  
.134 وعدي سلٌمان  علً المزوري ، مرجع سابق ، ص  (2) 
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: مذىب البطالن القانوني -2

: ويتفرع عن ىذا المبدأ قاعدتين "  ال بطالن بغير نص " وىو الذي يأخذ بمبدأ 

ال يجوز لمقاضي أن يقرر البطالن جزاءا لمخالفة قاعدة لم يقرر ليا المشرع ىذا الجزاء -
( 1).والثانية ال يجوز لمقاضي اإلمتناع عن تقرير البطالن حيث يكون المشرع  قد قرره

وما يميز ىذا المذىب السيولة والوضوح والحد من تحكم القضاة من خالل اإلختالف في 
التأويل وتضارب األحكام ، وكل ما يقوم بو القضاة ىو التأكد من أن العمل المخالف لمقانون 

. ينطوي تحت إحدى ىذه الحاالت فيحكم ببطالنو 

وفي حالة كون اإلجراء مخالف لمقانون ولكن لم ينص المشرع عمى بطالنو فميس لمقاضي 
ن كانت المخالفة جسيمة ،ومن محاسن ىذا المذىب إنسجامو مع  إبطال الحكم ، حتى وا 

، بالمقابل قاعدة ال عقوبة بغير " ال بطالن بغير نص " المبادئ القانونية ألنو يقوم عمى مبدأ 
نص وبما أن البطالن جزاء عمى مخالفة إجرائية ، فيو يشير إلى أن العمل إذا جاء مخالف 

. لنص قاعدة معينة فإن جزاءه البطالن

لكن ما يعاب عمى ىذا المذىب حصره لحاالت البطالن ، وىو أمر ليس بالسيولة بمكان إن 
 .لم يكن مستحيال لعدم إمكانية التنبؤ بحاالت البطالن 

: مذىب البطالن الذاتي -3

ن نص فعمى سبيل المثال ال  وفي ىذا المذىب ال ينص المشروع عمى حاالت البطالن ، وا 
الحصر ، ويترك لمقاضي سمطة تقييم العمل اإلجرائي ، واستخالص ىدف المشرع من وراء 

تقريره ، فإن كان الغرض منو اإلرشاد والتوجيو أو إشاعة نوع من الثقة والطمأنينة ، أو مراعاة 
أوضاع معينة بعيدة عن تكوين العمل اإلجرائي أو صحتو وال يتوقف عمييا تحقيق ضمانات 

معينة لمصالح العام أو لصالح الخصوم ، فال بأس بعدم احترام القاعدة اإلجرائية التي تنظمو، 
 .وال يترتب عميو البطالن ألنو ليس جوىريا في التحقيق في الدعوى 

                                                           

.9 عاطف فؤاد صحصاح ، مرجع سابق ، ص  1  
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أما إذا كان الغرض من اإلجراء ىو حماية مصمحة عامة أو مصمحة المتيم أو أحد الخصوم  
( 1).فيو إجراء جوىري ويترتب عمى عدم احترامو بطالنو 

ومن مميزات ىذا المذىب أنو يعترف بعدم حصر جميع حاالت البطالن ولذا فيو يمنح 
القاضي سمطة تقديرية في بيان ما إذا كان يترتب عمى اإلجراء البطالن أم ال ، وما ينطوي 

( 2).عميو من ثقة بالقضاء 

ولكن تطبيقو كما قيل يمحق ضررا بالعدالة في حالة .لذا فإن ىذا المذىب يتميز بالمرونة 
 ، ومن ناحية أخرى يصعب التمييز بين القاعدة (3)إساءة القاضي الستعمال سمطتو التقديرية 

 
.17 مدحت الحسيني، مرجع سابق، ص(1 ) 

 .136وعدي سميمان ، مرجع سابق ،ص  (2)
ىذه المذاىب لم تكن لوحدىا التي جاءت بسبب البطالن ، بل ظيرت معيا نظريات أخرى نادى بيا فقياء القانون الجزائي  (3)

والمدني  

وفحواىا أنو إذا نص القانون عمى البطالن فيجب عمى القاضي أن يحكم بو وال يجوز لو :نظرية البطالن اإلجباري : أوال 
البحث عن الغاية التي توخاىا المشرع من النص عمى البطالن وذلك عمى أساس أن ميمة القاضي ىي تطبيق القانون ،و 
أساس ىذه النظرية ىي الخوف من تعسف القاضي، وىذه النظرية ال تتعد نظرية قائمة بذاتيا ألنيا تتعمق بنظرية البطالن 

ومما يعيبيا أن القاضي تقديري أن العدالة تستوجب البطالن ، .القانوني من حيث تحديد سمطة القاضي في فرض البطالن 
 وفي حالة غياب النص ال يتاح لو ذلك مما يؤدي إلى جعل البطالن سالحا في يد سيء النية 

وفي ىذه النظرية يكون لمقاضي الحرية في توقيع البطالن إذا لم يراعي الخصوم :نظرية البطالن اإلختياري : ثانيا 
وأساس ىذه النظرية أن القاضي أقرب من المشرع في الواقع لذلك فيو أقدر .األوضاع القانونية لمعمل اإلجرائي عند مباشرتو 
ويأخذ عمى ىذه النظرية أن األخذ بيا يؤدي إلى انتيال تعسف القاضي في .عمى تحديد الحاالت التي تتطمب فرض البطالن 

إضافة إلى أن فكرة العدالة والقانون الطبيعي ىي فكرة نسبية تختمف من قاضي آلخر مما قد يؤدي .استعمال سمطتو التقديرية 
 .ذلك إلى تضارب في األحكام 

ويرى أصحاب ىذه النظرية أنو ال يجوز تقرير أي عمل إجرائي سالم يترتب عميو ضرر :نظرية ال بطالن بدون ضرر: ثالثا
ن نص القانون عمى البطالن ولم يكن ىناك ضرر، فال يجوز تقرير البطالن ولكن ما يؤخذ عمى ىذه النظرية أنيا لم . فحتى وا 

ونادى بيا الفقيو بنتام ، ومقتضاىا أن العمل اإلجرائي ال يعد معيبا وبالتالي ال :نظرية الشك القانوني:رابعا.تحدد نوع الضرر
وسوء النية مفترض بمجرد وقوع المخالفة إال أن ىذا اإلفتراض بسيط . يفرض عميو البطالن إال إذا أقترن بسوء نية من باشره 

, والمأخذ عمى ىذه النظرية أنيا لم تمقى قبوال من الفقو وال القضاء لعدم صحة األساس الذي قامت عميو .يقبل إثبات العكس
 .141،140ولمزيد من التفاصيل أنظر وعدي سميمان المزوري ، مرجع سابق ،ص 
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الجوىرية وغير الجوىرية التي يترتب عمى مخالفتيا البطالن ،وسمي ىذا المذىب بالبطالن 
الذاتي نسبة غمى أن البطالن أساسو  ذات اإلجراء وتقييمو بمعرفة القاضي وتممس غرض 

. من وراء تقريره (1)المشرع 

: أنواع البطالن :الفرع الثاني

ينقسم البطالن إلى أنواع كثيرة حسب الزاوية التي ينظر من خالليا إليو ، فيو من حيث 
أسبابو ينقسم إلى بطالن موضوعي والذي يترتب عند تخمف الشروط الموضوعية لمعمل 

اإلجرائي ، وبطالن شكمي ويتحقق عند مخالفة الشروط الشكمية ليذا العمل ، كما ينقسم من 
حيث إمكانية تصحيحو إلى بطالن قابل لمتصحيح وآخر غير قابل لمتصحيح وينقسم من حيث 

ويمكن تقسيمو إلى بطالن  .التمسك بو إلى بطالن متعمق بالنظام العام وآخر بمصمحة الخصوم
مطمق ونسبي ، وعمى الرغم من اختالف التقسيمات إال أنيا تخرج من كونيا متعمقة بالنظام 

. العام أو بمصمحة الخصوم

 (2). كما أن التقسيم األخير يتفق مع طبيعة قواعد قانون اإلجراءات الجزائية 

: (المتعمق بالنظام العام  )البطالن المطمق : أوال 

البطالن  المطمق ىو الذي ينتج أو يترتب عمى مخالفة القواعد الجوىرية المتعمقة بالنظام 
 (3). العام

ن لم يثره الخصوم ، ويجوز التمسك بو في أي  وتحكم بو المحكمة من تمقاء نفسيا حتى وا 
 (4).مرحمة تكون عمييا الدعوى وال يمكن التنازل عنو 

وحاالتو ىي الحاالت الخاصة بتشكيل المحكمة وواليتيا في الدعوى أو باختصاصيا من 
حيث نوع الجريمة، وىي حاالت جاءت عمى سبيل الحصر ألن فكرة النظام العام ىي فكرة مرنة 
من الصعب عمى المشرع أن يمّم بجميع حاالتو ، فيي متغيرة حسب الزمان والمكان فما ىو من 

                                                           
.17 مدحت محمد الحسيني ، مرجع سابق ، ص ( 1)  

. 158 مدحت محمد الحسيني ، المرجع نفسو ، ص  (2)  
.34 عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص ( 3)  

.17 عاطف فؤاد صحصاح،مرجع سابق ، ص  (4)  
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النظام العام اليوم ال يكون كذلك في وقت الحق وفي مجتمع آخر ، لذا فإن ىذا النوع من 
. البطالن يصعب معو تحديد معيار لمنظام العام 

والرأي الراجح الذي يتفق مع ىذا النوع ىو الرأي القائل بأن معيار تحديد النظام العام يكون 
باإلىتداء إلى أىمية المصمحة التي تحمييا القاعدة اإلجرائية ، فإذا كانت ىذه القاعدة تحمي 

المصمحة العامة والمتعمقة بحسن سير الجياز القضائي وفاعميتو في تحقيق العدالة فإن مخالفتو 
. تؤدي إلى بطالن العمل بطالنا مطمقا 

ومن بينيا القواعد التي تنظم شروط تحريك الدعوى واإلختصاص وسير التحقيقات وشروط 
. صحة األحكام القضائية وغيرىا من القواعد التي تتعمق بحسن التنظيم القضائي 

وقد استقر الفقو والقضاء عمى  أعمال بعض الضوابط لمعرفة ما إذا كان اإلجراء جوىريا 
: متعمقا بالنظام العام وىي كالتالي 

:  ضابط المصمحة العامة -

وتعتبر كذلك اإلجراءات المتعمقة بحسن سير جياز العدالة وكذلك اإلجراءات المتعمقة بحق 
النيابة في الدعوى الجزائية ومباشرتيا وتمثيميا أمام القضاء إضافة إلى القواعد المتعمقة بتشكيل 

المحكمة من حيث عدد أعضائيا وصفاتيم وواليتيم في نظر الدعوى ،إضافة إلى القواعد 
. المتعمقة باختصاص المحكمة من حيث الجريمة 

: ضابط مصمحة الخصوم -

عالنيم بالمحاكمة واألحكام  . كحضور الخصوم إجراءات التحقيق وا 

: ضابط إحترام حقوق الدفاع -

فالمشرع نص عمى إجراءات تكفل لممتيم حق الدفاع عن نفسو ونفي التيمة المنسوبة إليو 
كالقواعد اإلجرائية الخاصة بالتفتيش والقبض والتكميف بالحضور ، والقواعد الخاصة باإلعالن 

 (1).باألحكام والرد عمى الدفوع  والطمبات 

                                                           
.38،39 عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص ص ( 1)  
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ومن األحكام التي تحكم البطالن المطمق ، أنو يجوز التمسك بو في أيو مرحمة  تكون عمييا 
إال إذا كان الدفع بو يتطمب تحقيقا في .الدعوى ولو كان ذلك ألول مرة أمام المحكمة العميا 

الموضوع ، وتقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا ودون حاجة إلى طمب الخصوم ، ويمكن 
( 1).لمخصوم التمسك بو دون اشتراط وجود أي مصمحة مباشرة من تقرير البطالن 

: (المتعمق بمصمح الخصوم )البطالن النسبي : ثانيا 

وىو البطالن المتعمق بمصمحة الخصوم ، ويكون كذلك إذا كانت القاعدة اإلجرائية التي تمت 
أي أنيا تحتوي عمى ضمانات .مخالفتيا تيدف إلى حماية حقوق الخصوم ، وتحمي مصالحيم 

مقررة لمصمحتيم ، ويتميز البطالن النسبي بإمكانية التنازل عنو صراحة أو ضمنيا ويستنتج ىذا 
. األخير من عدم اإلحتجاج بو في بعض مراحل الدعوى 

وال يجوز التمسك بالبطالن النسبي ألول مرة أمام المحكمة العميا والتمسك بو يفترض سبق 
ذا لم يبد الدفع أمام محكمة  التمسك بو يفترض سبق التمسك بو أمام محكمة الموضوع ، وا 

. الموضوع فإن اإلجراء يكون صحيحا 

ومن شروط التمسك بالبطالن النسبي المصمحة ، فال يجوز أن يتمسك بالبطالن النسبي إال 
من تقرر لمصمحتو ، والمقصود بالمصمحة ىنا في مراعاة القواعد التي خولفت ال المصمحة في 

 (2).الحكم ببطالن اإلجراء فال يجوز لممتيمين الدفع ببطالن إجراء يتعمق بمتيم من بينيم 

والشرط الثاني أال يكون الخصم المتمسك بالبطالن سببا فيو كأن يدفع المتيم ببطالن إعالن 
 .بمحل إقامتو إذا كان ىو من أعطى بيانا غير صحيح عن ىذا العنوان 

 

 

 

 
                                                           

.161 عاطف فؤاد صحصاح ، مرجع سابق ، ص  (1)  
.118 مدحت محمد الحسيني ، مرجع سابق ، ص ( 2)
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. أىم صور الدفوع المترتبة عن إجراءات التحقيق :المطمب الثاني 

حين دخول القضية في حوزة المحكمة عمى الخصوم أن يبدو أماميا دفوعيم ببطالن 
ذا قررت المحكمة بطالن إجراء  إجراءات التحقيق اإلبتدائي ألجل إىدار الدليل المستمد منيا ، وا 
من إجراءات التحقيق فإن ذلك يكون وفقا لسمطتيا في تكوين عقيدتيا بناءا عمى أدلة صحيحة ، 

ما عمى سبب موضوعي في عدم  فطرحيا لمدليل يقوم إما عمى سبب قانوني ىو البطالن وا 
اطمئنانيا إلى النتائج المترتبة عميو ، وىي تقوم بذلك باعتبارىا محكمة موضوع ال درجة ثانية 

. لقضاء التحقيق 

وال ترد المحكمة إال عمى الدفع ببطالن إجراء من إجراءات التحقيق إال إذا اعتمدت عميو في 
قضائيا أما إذا استمدت دليميا من إجراءات أخرى صحيحة فإنيا تكون غير ممزمة بالرد عمى 

. الدفع بالبطالن

 وأىم الدفوع  التي تكون المحكمة ممزمة بالرد عمييا تمك الدفوع المتعمقة بجمع األدلة أو 
الدفوع المتعمقة بإجراءات التحقيق الصادرة في مواجية المتيم خاصة ما تعمق بحيرتو أو حرمتو 

: وىي الدفوع التي سيتم دراستيا في ىذا المطمب لذا سنقسم دراستنا إلى فرعين 

الفرع األول ، نتطرق إلى أىم الدفوع المترتبة عن إجراءات التحقيق الخاصة بجمع األدلة 
. ىم الدفوع الناتجة عن إجراءات التحقيق الماسة بحرية المتيمأوالفرع الثاني نتناول فيو 

: أىم الدفوع المترتبة عن إجراءات التحقيق الخاصة بجمع األدلة: الفرع األول 

. ومن أىم الدفوع المترتبة عن إجراءات التحقيق الخاصة بجمع األدلة 

: الدفع ببطالن التفتيش : أوال

يجب مراعاة اإلجراءات التي استوجبتيا "  من قانون اإلجراءات الجزائية 48تنص المادة 
 من قانون اإلجراءات 48حسب نص المادة "  ويترتب عمى مخالفتيا البطالن47و45المادتان 

  من قانون إجراءات الجزائية ، وىذين األخيرتين47و45الجزائية فإن مخالفة أحكام المادتين 
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تنظمان شروط صحة التفتيش من وجوب حضور صاحب المسكن أو من ينوب عنو في حالة 
( 1).غيابو ، كما تنصان عمى المواعيد القانونية إلجراء التفتيش 

: الدفع ببطالن إذن التفتيش -1

القواعد التي وضعيا المشرع لمتفتيش وازن فييا التوفيق في حماية الحياة الفردية وحرمة 
األشخاص ومساكنيم ، وبين المصمحة العامة والوصول بالتحقيق إلى غايتو ، ومن ىنا كان 

لزاما عمى سمطة التحقيق مراعاة القواعد الموضوعية والشكمية ليذا اإلجراء حتى يتحقق التوفيق 
. الذي حرص عميو المشرع 

  (2).ويترتب عمى مخالفة ىذه القواعد بطالن التفتيش وما نتج عنو من آثار

: وتتمثل ىذه الشروط في 

وجوب صدور إذن مكتوب صادر من وكيل الجميورية أو ما في التحقيق قبل اإلنتقال إلى 
ال "  فقرة أولى من قانون اإلجراءات الجزائية 44المساكن المراد تفشييا وىو ما جاءت بو المادة 

يجوز الضابط الشرطة القضائية االنتقال إلى مساكن األشخاص الذين يظير أنيم ساىموا في 
الجناية أو أنيم يحوزون أوراقا أو أشياء ليا عالقة باألفعال الجنائية المرتكبة إلجراء تفتيش إال 

. بإذن مكتوب صادر من وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق 

وجوب استظيار إذن التفتيش قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش وىو ما جاء في -
". مع وجوب االستظيار بيذا األمر " نفس المادة السابقة ونفس الفقرة 

ال ترتب البطالن - وجود البيانات التي تحمل وصف الجريمة وعنوان المكان المراد تفتيشو وا 
 44عمى مخالفة ىذه الشروط  التي يجب توافرىا في إذن التفتيش المنصوص عمييا في المادة 

يجب أن يتضمن اإلذن المذكور أعاله بيان وصف الجرم موضوع البحث عن " الفقرة الثانية 
الدليل وعنوان األماكن التي ستتم زيارتيا وتفتيشيا واجراء الحجز فييا ، وذلك تحت طائمة 

"  البطالن 

                                                           
. لمزيد من التفاصيل أنظر الفصل األول، المبحث الثاني ، من ىذه الدراسة ( 1)  
.211 عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص ( 2)  
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جراءات الجزائية إلا  من قانون47احترام المواعيد القانونية لمتفتيش والتي حددتيا المادة -2
الثامنة مساءا ما لم ينص المشرع  (08)الخامسة صباحا إلى الساعة  (5)وىي من الساعة 

 . (1)خالف ذلك وأن عدم احترام ىذه المواعيد القانونية يبطل اإلجراء عمى

: الدفع ببطالن اإلستجواب : ثانيا 

يعتبر الدفع ببطالن اإلستجواب من أىم الدفوع التي يمكن إثارتيا أمام القضاء نظرا لما 
يترتب عمييا من نتائج كاعتراف المتيم بالتيمة المنسوبة إليو واألدلة القائمة ضده ،وما يدور 

. حول اإلعتراف من تساؤالت 

 فقرة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية عمى بطالن اإلستجواب في 157ونصت المادة 
 من قانون اإلجراءات الجزائية  100حالة عدم مراعاة األحكام المنصوص عمييا في المادة 

 ىي الشكميات التي (2) من قانون اإلجراءات الجزائية100واألحكام  التي نصت عمييا المادة 
 الفقرة األولى من قانون 157وىو ما جاء في المادة . يترتب عمى عدم مراعاتيا بطالن اإلجراء 

"  المتعمقة باستجواب المتيمين 100تراعي األحكام المقررة في المادة " اإلجراءات الجزائية  
ال ترتب عنو مخالفتيا 105وتتمثل ىذه األحكام في المادة   المتعمقة بسماع المدعي المدني وا 

. بطالن اإلجراء نفسو وما يتموه من إجراءات

. عدم إحاطة المتيم عمما بكل الوقائع المنسوبة إليو عند استجوابو عند الحضور األول -

عدم تنبييو بأنو حر في عدم األدالء بأي تصريح عند الحضور األول وكذلك عدم إبالغ -
. المتيم بأن لو الحق في اإلستعانة بمحام

استجواب المتيم في الموضوع عند الحضور األول أو سماع المدعي المدني ، أو مواجيتيا -
. بغير حضور محامييا أو بعد دعوتيما قانونا مالم يتنازال صراحة عن ذلك 

عدم استدعاء محامي المتيم أو المدعي المدني بكتاب موصي عميو يرسل إليو قبل يومين -
. عمى األقل من تاريخ استجواب المتيم أو سماع المدعي المدني أو مواجيتيما 

                                                           

. من قانون اإلجراءات الجزائية 47أنظر المادة     (1)  

.238،239، مرجع سابق ، ص مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية محمد حزيط،    (2)  
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 (محامي المتيم أو المدعي المدني )عدم وضع ممف اإلجراءات تحت تصرف المحامي -
في حالة طمبو ذلك ، قبل أربع وعشرون ساعة عمى األقل قبل كل سماع وىو ما نصت عميو 

يجب أن يوضع ممف اإلجراءات "  من قانون اإلجراءات الجزائية 1 الفقرة الثالثة105المادة 
كما نصت .." تحت طمب محامي المتيم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة عمى األقل 

تحرر نسخة من اإلجراءات حسب :"   مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية عمى أنو 68المادة 
 وتوضع تحت تصرف محامي األطراف عندما يكونون 68الشروط المنصوص عمييا في المادة 

." مؤسسين ، ويجوز ليم استخراج صور عنيا 

: ويمكن تمخيص مبطالت اإلستجواب التي تؤدي إلى بطالنو في 

كإطالة اإلستجواب والقبض والحبس  :  اإلكراه المادي -

ويتمثل في تيديد المتيم بضرر بقصد التأثير عمى اإلرادة ، وفقا لمظروف :اإلكراه المعنوي -
مما يوجب أن تأخذ في عين اإلعتبار جميع المالبسات المحيطة باإلجراء لمعرفة ما إذا كان 

ىناك تأثير عمى اإلرادة ، و يعتبر الخوف من المؤثرات عمى اإلرادة ، أو توجيو المتيم إال أن  
من مصمحتو ذكر كل الحقيقة أو توبيخو ، ووجود رجال الشرطة في مكتب المحقق ال يؤثر 

. عمى سالمة اإلجراءات وتقبل األدلة التي تنتج عنيا 

وىو الوعد الذي من شأنو إيجاد األمل لدى المتيم بتحسين ظروفو إذا اعترف :اإلغراء-
بجريمتو ، ولكي يؤدي ىذا اإلغراء إلى بطالن اإلستجواب يجب أن يصدر من شخص لو نفوذ 

. وسمطة في الدعوى

.  ويتمثل في الطرق اإلحتيالية واألسئمة الخادعة واإليحائية :خداع المتيم -

ويتنافى ىذا كمو مع مبدأ األمانة في التحقيق ، ألن المحقق ممزم بأداء األمانة النابعة من 
. الضمير ومبادئ العدالة 

                                                           

.107فتحي محدة ، مرجع سابق ، ص     (1( 
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وينتج عن الخروج عنيا بطالن اإلجراء دون الحاجة إلى وجود نص خاص يفرضو ألنيا 
( 1).تعتبر مخالفة لمقاعدة الجوىرية مقررة لمصمحة الدفاع 

وبما أن قواعد اإلستجواب مقررة لحماية مصمحة خاصة بالمتيم كحق الدفاع التي تشمل 
جميع الشكميات الواجب مراعاتيا أثناء اإلستجواب عند الحضور األول من إعالن المتيم 

 عن ذلك (2)باإلتيام القائم ضده وتنبييو إلى حريتو في اإلدالء بما يشاء من أقوال أو اإلمتناع
وحقو في اإلستعانة بمحام،والضمانات الخاصة باإلستجواب الموضوعي كدعوة المحامي 

طالعو عمى ممف التحقيق ، والسماح لممتيم باإلتصال بمحاميو لذلك يعتبر البطالن  لمحضور،وا 
المقرر لمخالفة إجراءات اإلستجواب بطالن نسبي ويمكن القول أن ىناك حقوق تتعمق بحقوق 

ويكون .الدفاع إال انيا تتصل بالمبادئ العميا الواجب مراعاتيا ولو لم يكن ىناك نص يشير إلييا
البطالن  أحيانا متعمقا بالنظام العام لذا يأخذ  حكم الدفع ببطالن اإلجراء المتعمق بو  

 وعدم جواز إثارتو ألول (3)أما إذا كان البطالن متعمق بمصمحة الخصوم فيجوز التنازل عنو
. مرة أمام المحكمة العميا 

: أىم الدفوع الناتجة عن إجراءات التحقيق الماسة بحرية المتيم :الفرع الثاني 

تعتبر إجراءات التحقيق الماسة بحرية المتيم من أكثر اإلجراءات التي وفر المشرع وسّن ليا 
ضمانات تكفميا نظرا لمخطورة الناتجة عنيا خاصة إذا تعمق األمر بالحقول األساسية لألفراد 
وما تقتضيو الحماية الدستورية المكفولة ليا ،من ناحية ودستورية القاعدة المرتبة ليا من جية 

لذا عمى المحقق أن يأخذ ذلك بعين اإلعتبار ، وعمى الدفاع أن يكون حريصا عمييا من .أخرى 
: ومن ىذه الدفوع ،خالل إبداء دفوعو إذا الحظ خرقا ليا 

 

 

                                                           
249، 248  عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص ص ( 1) 

 ، الطبعة األولى ، دار المطبوعات الجامعية ، موسوعة البطالن في القانون المدني وقانون العقوبات عبد الحكم فودة ، 
.157،158، ص ص  1991اإلسكندرية ،( 2)  

.577 مدحت محمد الحسيني ، مرجع سابق ،ص (3)  
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: الدفع ببطالن القبض: أوال 

يعتبر الدفع ببطالن القبض من الدفوع القانونية المختمطة بالوقائع ولذا فيي من الدفوع التي 
،لذا فيي تأخذ حكم البطالن النسبي ، ويترتب (1)ال يجوز إثارتيا ألول مرة أمام المحكمة العميا 

عمى بطالن القبض عمى الشخص المتيم بطالن محضر سماع أقوالو وكذا بطالن تفتيشو أو 
اعترافو الذي قد يقع تحت تأثير القبض الباطل ، وبطالن الحبس اإلحتياطي إذا بني عمى 

. األدلة الباطمة 

وال يؤثر بطالن القبض في األدلة غير المترتبة عميو مادامت صحيحة في ذاتيا وذلك وفقا 
. لمقاعدة الجنائية ما بني عمى باطل فيو باطل 

 أفريل 9 الصادر بتاريخ 105وقضت محكمة النقض المصرية في ذلك في قرارىا رقم 
القاعدة في القانون أن ما بني عمى الباطل فيو باطل ، ولما كان ال جدوى من  " 1973

تصريح الحكم ببطالن الدليل المستمد من العثور عمى فتات لمخذر الحشيش يجيب مصديري 
المطعون ضده بعد إبطال مطمق القبض عميو والتقرير ببطالن ماتاله متصال بو ومترتبا عميو 

 (2).،ألن ماىو الزم باالقتضاء العقمي والمنطقي ال يحتاج إلى بيان 

وال يعتبر الدفع ببطالن القبض من الدفوع الجوىرية التي تمتزم المحكمة بالرد عمييا بالقبول 
 (3).أو الرفض خاصة في حالة اعتمادىا عميو إصدار حكميا من إجراء الحكم 

: الدفع ببطالن الحبس المؤقت : ثانيا 

إن الوصف الذي أعطاه المشرع الجزائري لمحبس المؤقت بعد تغيير مصطمح الحبس 
، لذا يجب (4)اإلحتياطي نجده يعبر حقيقة عن خطورة ىذا اإلجراء الذي يمس بالحريات الفردية 

أن تكفل المتيم جميع الضمانات القانونية حتى ال يتعسف في استعمال ىذا اإلجراء الخطير في 
مواجية األفراد كالحق في الدفاع فكل شخص يحتجز أو يحتمل أن تنسب لو التيمة فمو الحق  

                                                           

49 فتحي محدة ،مرجع سابق ، ص  (1)  
.152 عبد الحكم فودة ،مرجع سابق، ص  (2)  

.49 محدة فتحي ،مرجع سابق، ص  (3)  
 ،جامعة بسكرة ، ، الحبس المؤقت وضرورة التعديل ، مجمة المنتدى القانوني، كمية الحقوق والعموم اإلقتصادية ياسين ذباح 

.73، ص 2004عدد تجريبي ( 4)  
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في الحصول عمى مساعدة من محام يختاره لحماية حقوقو ومساعدتو في الدفاع عن نفسو ، 
وفي حالة عجزه عن دفع النفقات الالزمة لتوكيل محامي عنو فيجب أن يندب لو محام كفء 

 (1).مؤىل لمدفاع عنو،خاصة إذا كان الفعل المنسوب إليو جناية

التقيد باإلجراءات المنصوص عمييا لمتنظيم الحبس  (قاضي التحقيق )لذا عمى رجال القضاء 
ال ترتب البطالن عمى ىذا األخير ومن أبرز مظاىر البطالن في ىذا اإلجراء ما  المؤقت ،وا 

: يمي 

: صدور أمر الحبس اإلحتياطي من غير سمطة التحقيق-1

بما أن الحبس اإلحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق فيجب  أن يصدر من قاضي التحقيق 
وال يجوز لرجال القوة العمومية إصدار أمر بحسب المتيم احتياطيا ، والحبس اإلحتياطي يجب 

 118 وىو ما جاء في نص المادة (2)أن يسبقو استجواب المتيم قبل وضعو في الحبس المؤقت
( 3).من قانون اإلجراءات الجزائية 

ورود الحبس المؤقت عمى الجرائم الموصوفة جنح والمعاقب عمييا بالغرامة فقط أو -2
: عمى المخالفات 

 من قانون اإلجراءات الجزائية أن أمر 125 الفقرة األولى و 125،124فباستقراء المواد 
الحبس المؤقت يصدر في الجنايات والجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة  أكثر أو تتجاوز 

 (4).شيرين 

 (5).والعبرة ىنا بالعقوبة التي ينص عمييا القانون ال بما يحكم القاضي بو

 

                                                           

، مجمة المفكر ،كمية الحقوق والعموم ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقول اإلنسان فريجة محمد ىشام، 
.435، ص 2014السياسية جامعة بسكرة ، العدد العاشر ،  (1)  

.212 مدحت محمد الحسيني ، مرجع سابق ، ص  (2)  
.43 أنظر الفصل األول، المبحث الثاني  من الدراسة ، ص ( 3) 

,74 محدة فتحي ، مرجع سابق ، ص  (4)  
.213مدحت محمد الحسيني ، مرجع سابق ، ص  (5)  
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: تجاوز مدة الحبس المؤقت المنصوص عمييا قانونا - 3

مدة الحبس المؤقت لممتيم بحسب مدة العقوبة  (قانون اإلجراءات الجزائية  )حدد القانون 
. المقررة لمجريمة 

وبما أن المشرع حدد المدة فال يجوز لقاضي التحقيق تجاوز ىذه المدة ألي سبب كان ، فمو 
ن  تجاوز ىذه لمدة ألصبح المتيم محبوسا حبسا تعسفا يجب اإلفراج   عنو بقوة القانون حتى وا 
لم يطمب المتيم أو محاميو ذلك ، وتترتب المسؤولية التأديبية لقاضي التحقيق  لذا يجب عمى 

قاضي التحقيق الحرص عمى احترام مدة الحبس المؤقت حتى ال يؤدي تجاوزىا إلى اإلفراج بقوة 
 (1).القانون عن المتيم ، وحتى ال يضع المحقق نفسو محل المساءلة 

 

                                                           
.203،204 ، مرجع سابق ،ص  مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية محمد حزيط، ( 1)
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 .من خالل ىذه الدراسة بينا مجموعة من النقاط القانونية ، التي يجب الوقوف عمييا 

التحقيق اإلبتدائي مرحمة من مراحل الدعوى الجزائية التي يتم فييا جمع األدلة لمعرفة -
مرتكب الجريمة ونسبة األدلة إليو ، ألنو ال ينبغي أن تحال عمى جيات الحكم إال القضايا 

 .المستندة عمى أساس متين من الحجج واألسانيد القوية 

والمشرع لم يقّيد قاضي التحقيق بإجراء معين يقوم بو أثناء تحقيقاتو فوضع أمامو مجموعة - 
من اإلجراءات يقوم بيا وترك لو السمطة التقديرية في اتخاذ اإلجراء المناسب وفقا لمتطمبات 

 .ومالبسات كل قضية 

القاضي ممزم باتباع ما جاء في قواعد قانون اإلجراءات الجزائية حتى يكون عممو صحيحا - 
فألعمال اإلجرائية األصل فييا الصحة ، فعدم احترام القاضي لما جاء في قواعد قانون 

اإلجراءات الجزائية ، يرتب البطالن عمى ىذا اإلجراء كعدم احترام المواعيد القانونية إلجراء 
التفتيش أو حبس المتيم قبل استجوابو أو حبسو بصدد مخالفة أو جنحة معاقب عمييا بالغرامة 

 .فقط ، إلى غير ذلك من اإلجراءات التي تمت دراستيا 

منح المشّرع عّدة ضمانات لممتيم من أجل وضمان محاكمة عادلة ومن ىذه الضمانات - 
حقو في الّدفاع عن نفسو، فيذا الحق من الحقوق األساسية والطبيعية التي يجب أن تضمن لكل 

 .إنسان 

حق الّدفاع تنبثق منو عدة مفاىيم من بينيا الدفوع وىذه األخيرة تأخذ صور متعددة من - 
بينيا الدفوع القانونية ، وىذه األخيرة تنبثق منيا الدفوع الشكمية وىي محل الدراسة ، وتسمى 

 .أيضا بالدفوع اإلجرائية ألن مصدرىا قانون اإلجراءات الجزائية 

مرحمة  )ويعتبر الدفع ببطالن اإلجراء من أىم صور الدفوع اإلجرائية في ىذه المرحمة - 
  .(التحقيقات اإلبتدائية 

ولكي تمتزم المحكمة بالرد عمى ىذه الدفوع ال بّد من مراعاة شروط إبداء الدفوع كإبدائيا - 
قبل غمق باب المرافعة ، وأن يكون ليا أصل ثابت في أوراق الدعوى و أن يتمسك بيا الخصوم  

 .وال يجب التنازل عنيا سواءا صراحةأو ضمنا ، وأن تكون جازمة وواضحة 
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توجد صور متعددة لمدفوع فإضافة إلى الدفوع القانونية ىناك دفوع موضوعية وىي ال - 
حصر ليا تختمف حسب مالبسات كل قضية ،ألن مصدرىا الواقع وىذه ال يمكن إثارتيا ألول 
مرة أمام المحكمة العميا ألنيا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ،إضافة إلى الدفوع المتعمقة 
بمصمحة الخصوم وأخرى متعمقة بالنظام العام وىذه األخيرة يمكن لمقاضي إثارتيا من تمقاء 

ن لم يثرىا الخصوم، ألنيا تتعمق بالنظام  نفسو في أي مرحمة من مراحل الدعوى الجزائية حتى وا 
العام عمى عكس الدفوع المتعمقة بمصمحة الخصوم،وتوجد الدفوع الجوىرية وغير الجوىرية وىي 

 .الصورة التي ترد عمييا المحكمة 

وتكمن أىمية الدفوع في كونيا جزء من األحكام الصادرة عن محكمة الموضوع فالقاضي - 
عند تسبيب حكمو البد لو من الرد عمى الطمبات اليامة والدفوع الجوىرية سواءا بالرفض أو 

ال ُعّد ذلك قصور في التسبيب ، مما يعرض الحكم لمنقض   .بالقبول وا 

من شأن األخذ بالدفوع تغيير مسار الدعوى متى َبَنت المحكمة حكميا عمى الدفع المقّدم أو -
 .أحد عناصره

ال يعتبر إستئناف أوامر وقرارات قاضي التحقيق دفعا ألنو يقّدم أمام جية ثانية لمتحقيق -
 .وىي غرفة اإلتيام 

رغم تبّني المشّرع لحق الّدفاع لكّنو في مرحمة التحقيقات اإلبتدائية نجده غائبا بالمقارنة مع - 
ن وجد فيو ليس بالقدر نفسو الموجود في  اإلجراءات التي يقوم بيا قاضي التحقيق ، حتى وا 

مرحمة المحاكمة ألن حضور المحامي إجراءات التحقيق  لوحده غير كاف  لتحقيق وكفالة حق 
المتيم في الدفاع ، لذا يجب تكريس دور الدفاع في ىذه المرحمة حتى ال يفتح المجال في 

انتياك الحريات و الُحرَمات خاصة في الجرائم التي تطول فييا مدة الحبس اإلحتياطي كالجرائم 
 .اإلرىابية 
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 قائمـــــــــة المصـــــادر و المـــــــــــــراجع  

 :المصادر  - أ

 .القرآن الكريم -

 المعاجم والقواميس- 1

، الجزء األول ، الطبعة األولى، المكتبة معجم الوسيطإبراىيم مصطفى و آخرون ، -1
 .1992اإلسالمية ، مصر ،

 .2008 ، دار العموم لمنشر ، الجزائر ، المنار قاموس لغويعيسى مومني ، - 2

 :القوانين - 2

الجريدة الرسمية الجميورية الجزائرية ، 1966 يونيو 8 الصادر في 155-66األمر رقم -1
،المعدل المتمم لقانون 84، العدد 24/12/2006 ، المؤرخ  في الديمقراطية الشعبية
 .اإلجراءات الجزائية 

الجريدة الرسمية الجميورية ، 1966 يونيو سنة 8 الصادر في 156-66األمر رقم - 2
،المعدل المتمم لقانون 44 ، العدد 10/8/2011، المؤرخ في الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 .العقوبات

 :المراجع بالعربية- ب

 :الكتب-1

  الحبس اإلحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارناألخضر بوكحيل ، -1
 .الطبعة األولى ، المطبوعات الجامعية ، دون ذكر السنة

 الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي اإلستجواب واإلعترافإبراىيم سيد أحمد، -2
 .2002اإلسكندري ،

 .2002 ، الطبعة الثانية ، دار ىومة الجزائر ،قاضي التحقيقأحسن بوصقيعة ، -3
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 .2007 ، الطبعة األولى ، القاىرة ،القبض والتمبسأحمد الميدي أشرف الشافعي، -4

 ، الطبعة األولى  التحقيق الجنائي والتصرف فيو واألدلة الجنائيةأحمد أبو الروس ، -5    
 .2003دون ذكر دار النشر ، 

، الجزء الثاني  مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشمقاني ،-6
 .2003الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

 ، الطبعة الثانية ، دار ىومة  الوجيز في تنظيم أعمال وميام الشرطةأحمد غاي ، -7
 .الجزائر 

 ، الطبعة الثانية ، مكتبة غريب ، مصر اإلجراءات الجنائيةإدوارد غالي ذىبي ، -8    
1990. 

 .1999التحقيق في دراسة مقارنة الديوان الوطني لألشغال التربوية جياللي بغدادي ، -9

 ، الطبعة األولى ، دار اإلعتتراف والدفوع المتعمقة بو في الفقو الجنائيحامد شريف ، -10
 .2012الفكر الجامعي ، مصر ،

 ، الطبعة األولى التحقيق اإلبتدائي في أصول المحاكمات الجزائيةحسن الجندار ، -11    
 .2008دار الثقافة ، األردن ،

  ، الجزائر دون ذكر السنة الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائيةحسن الطاىري، -12

سعد حماد صالح القبائمي ، ضمانات المتيم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، الطبعة -13
 .1998األولى، دار النيضة ، القاىرة ،

  ، دار اليدى ، الجزائر شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريسميمان بارش ، -14
2007. 

 ، الطبعة األولى ، دار المطبوعات التحقيق الجنائي والتصرف فيوفرج عموان ىميل ، -15
 .1999الجامعية ،

 .2008 ، دار البدر، الجزائر ، شرح قانون اإلجراءات الجزائيةفضيل العيش ،  -16    
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  ، الطبعة األولى ، منشأة ضوابط الحبس اإلحتياطيقدري عبد الفتاح الشياوي ، -17

 .2003 ، الطبعة األولى أسباب البطالن في األحكام الجزائيةعاطف فؤاد صحصاح ، -18

 ، الطبعة األولى  موسوعة البطالن في القانون المدني وقانون العقوباتعبد الحكم خوذة ، -19
 .1991،1992دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية، 

  ، الطبعة األولى ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية البطالن الجنائيعبد الحميد الشواربي، -20

 ، الطبعة األولى ، دار المطبوعات أصول التحقيق الجنائيعبد الحميد منشاوي ، -21
 .2004الجامعية ، مصر ، 

 ، الطبعة األولى  ، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمةعبد الفتاح عبد المطيف الجبارة -22
 .2011األردن ،

 ، الطبعة األولى ، دار ىومة الجزائر شرح قانون اإلجراءات الجزائيةعبد اهلل أوىايبية ، -23
2004. 

 ، الطبعة األولى ،دار الكتب القانونية  مصر إستجواب المتيم فقيا وقضاءاعدلي خميل ، -24
2004. 

 ، الطبعة األولى ،دار الكتب القانونية  الدفوع الجوىرية في المواد الجنائيةعدلي خميل، -25
 .2005مصر 

 ، الطبعة الثانية  النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائيعمي محمود عمي حمودة ، -26
2003. 

 .2002 ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، الخبرةعمي حسن عوض ، -27

محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، الطبعةاالولى، دار ىومة  -28
 .2008الجزائر، 

  ، الطبعة الثامنة ، دار ىومة مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائيةمحمد حزيط ، -29
 .2013الجزائر ، 
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 ، الطبعة األولى ،دار الكتب أصول البحث والتحقيق الجنائيمحمد حماد مرىج الييتي ، -30
 .2000القانونية ، مصر ، 

 ، الطبعة األولى ، منشأة المعارف اإلحالل بحق المتيم في الدفاعمحمد خميس   ، -31
 .2001مصر ، 

 ، الطبعة األولى ، منشورات الحمبي الحقوقية  اإلجراءات الجنائيةمحمد زكي ، -32
 .2011لبنان،

 ، الطبعة األولى ، دار الكتب المرشد في المشكالت الجنائيةمحمود عبد العزيز محمد ، -33
 .2009القانونية ، مصر ،

 ، الطبعة األولى ، دار المطبوعات البطالن في المواد الجنائيةمدحت محمد الحسيني ، -34
 .2006الجامعية  ، اإلسكندرية ، 

 ، الجزء الرابع ، الطبعة الثالثة الموسوعة النموذجية في الدفوعمعوض عبد التواب ، -35
 .2001المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

 .2008 ، الطبعة األولى ، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان التفتيشمنى جاسم الكواري، -36

 ، الطبعة األولى ، دار المطبوعات نطاق سمطات التحقيق والرقابة عمييامميكة درياد ، -37
 .2012الجامعية ، الجزائر،

 .2008 ، الطبعة األولى ، دار اليدى ، الجزائر ، الدفوع الجوىريةنبيل صقر ، -38

 ، الطبعة األولى ، دار ىومة  الضبطية القضائيةدارين يقدح ، _ نصر الدين ىنوني -39
 .2009الجزائر ، 

 .2004، الطبعة األولى ،معاينة مسرح الجريمة ىشام عبد الحميد فرج ، -40

 ، الطببعة األولى  ضمانات المتيم في الدعوى الجزائيةوعدي سميمان العمي المزوري ، -41
 .2001دار حامد ، عمان ،
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 :المجالت - 2

 ضمانات الحق لمحاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوقمجمد ىشام فريجة ، -01
 ، مجمة المفكر ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة بسكرة ، العدد العاشر  اإلنسان
2014. 

 ، مجمة المنتدى القانوني ، كمية الحبس المؤقت وضرورة التعديلياسين ذباح ،-02
 .2004الحقوق والعموم اإلقتصادية ، جامعة بسكرة ، عدد تجريبي ،
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 ملخـــــــــــص 

الدفوع اإلجرائية ىي تمك الدفوع المستمدة من قانون اإلجراءات الجزائية والتي لو صحت 
وأخذت المحكمة بيا لكان من شأنيا تغيير مسار الدعوى ولكي يتحقق ذلك البد من احترام 
شروط إبدائيا سواءا ما تعمق بالشروط الشكمية أو الموضوعية منيا ، وتكمن أىمية الدفوع 

اإلجرائية في اعتبارىا جزء من الحكم ، فالقاضي عند تسبيبو لحكمو وما توصل إليو من اقتناع 
ألزمو القانون بالرد عمى الطمبات اليامة والدفوع الجوىرية  التي يقدميا الخصوم في الدعوى ، 

 .سواءا بالقبول أو بالرفض 

والدفوع التي من شأنيا التغيير في مسار الدعوى ىي تمك الدفوع التي يقدميا الخصوم قبل 
والدفوع كثيرة ومتعددة لكن  دراستنا اقتصرت عمى الدفوع . إقفال باب المرافعة ، ليتم مناقشتيا 

اإلجرائية الناتجة عن إحراءات التحقيق اإلبتدائي ، وىذا األخير يعتبر مرحمة ىامة في الدعوى 
الجزائية حيث يتم دراسة ما إذا كانت الدعوى صالحة إلحالتيا أمام المحاكمة يمتم تحديد مصير 

 .المتيم في الدعوى 

ولما كانت إجراءات التحقيق المنصوص عمييا قانون اإلجراءات الجزائية تخضع لقاعدة 
األصل في اإلجراءالصحة  كان لزاما عمى قاضي التحقيق أن يتقيد بما ورد في كل قاعدة من 
شروط خاصة إذا كانت القواعد تنظم إجراءات التحقيق من إجراءات جمع األدلة و اإلجراءات 
ال أن ىذا البطالن يصبح مشيب بعيب البطالن ، وىذا األخير يصمح  الماسة بحرية المتيم وا 

فالدفع بالبطالن من أىم الدفوع المتعمقة بإجراءات التحقيق . ألن يكون دفع يقدمو الخصوم 
كالدفع ببطالن القبض والحبس والدفع ببطالن التفتيش فإن أي إجراء باطل يصمح ألن يكون 

 :مجل لمدفع وىو وىو ماتم التطرق إليو في ىذه الدراسة في فصمين 

 .التحقيق اإلبتدائي :الفصل األول -

 .أثر الدفوع عمى إجراءات التحقيق : الفصل الثاني -  
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