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ععيَّ  بفالال  كن ليه  أثٌر  كار   – َجلَّ في عاله – لقد مَن اهلل
الثركلل  ورسَّمك  رسكاذ المُم ثر الد ستا   في إتمكم ىذه

الذذ  كن  سث عتنٍن لي في إتمكم ىذه    ن م ثذ عبد اهلل
القسَّمل في  اااو  من مالحظكتو  آاا  الثركلل، فقد ارسبدتُم  ثي

 . تصتيب  تتجسو مسكا البحث
 وشثذ إلل  ُملِّل من  عكاني  شسكا    حث،   خ  كلذ ث  

 . ركتذة قسه الحقتق   عمكل المشسبل
 . المُمحسنسن جزاال  فجزاىه اهلل  سث
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 من أو, والبشرية في صراع دائم من أجل العيش, منذ أن خمق اهلل األرض ومن عمييا
 اإلنسانت البشرية  وعمى مر العصور ىذه الصراعات وكان فرعو. رأجل األمن واالستقرا

 وكانت ,أنفسيم البشر ي بين بنأوعة يسواء كانت بين الطب,  فييااألساسيىو الفاعل 
 في الحصول عمى الحمول المناسبة التي تحافظ عمى ة الجادة والمتكرراإلنسانمحاولة 

استقرار البشرية وسالمة وأمن أفرادىا وضمان حرياتيم وحقوقيم،وىذا ما لمسناه في شريعة 
 . الخ ....الرومانية واإلسالميةو واليونانية مانو والحضارة الفرعونية،

تأسيس ىذه بو  لمدولة الحديثة،أسستوالتي 1648اليا سنة فوجاءت معاىدة واست      
 رغم كل الصعوبات التي كانت اإلنسان بدأت االجتيادات في مجال حقوق األخيرة

 صد ضمان حرية أكثر لمفرد والحفاظ عمى كرامتو وصونق وذلك ,تواجييا ىذه الدول
 .تو اإلنسانيةشخصي

 والحث عمى اإلنساناق في الحفاظ عمى كرامة ب كان ىو الساإلسالمغير أن      
. رالصغيو والكبير األنثىيز بين الذكر ويالحقوق والحفاظ عمييا دون التم

 الخراب الذي شيدتو البشرية عمى بعدو,  األولى والثانيةنربين العالميتيوبعد الح     
برام عقد إال اإلسراع إلىالصعيدين المادي والمعنوي، ما كان عمى المجتمع الدولي   وا 

 وأول ما كان من االتفاقيات ,اإلنسانمعاىدات ومواثيق دولية يتم بموجبيا حماية حقوق 
 ضمن منظمة األمم المتحدة في اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالنعمى الصعيد الدولي 

 1948 ديسمبر12

يز وباختالف أديانيا ي تمن لمختمف المجتمعات دواإلنسان األساسيةحيث تم توثيق حقوق 
 .تيااو لغاتيا وألوانيا وثقاف

 وحقوقو إنسانية اإلنسان بنود وقواعد قانونية تحمي اإلعالنوأىم ما جاء بو ىذا      
 حيث جاء في بعض بنودىا , الفردية والجماعيةه ومسكنو وتتضمن حرياتهوحرمة شخص

 أن تنظر قضية محكمة مستقمة حق في الاآلخرينواة التامة مع ا عمى قدم المسإنسانلكل 
 فيو كل الحقوق والضمانات في أي تيمة جزائية توجو يايدة نظرا منصفا وعادال تراعحوم
. إليو
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 تثبت إلىأن كل شخص متيم بجريمة يعتبر بريئا اإلعالن من 11كما جاءت المادة      
فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع  رت لوف في محكمة عمنية تكون قد و, بيا قانوناإدانتو

 ىما أساسيتين بمعاىدتين ت حيث تعزز,اإلعالن ولم  تكتف ىذه الدول بيذا ,عن نفسو
 والعيد الدولي لمحقوق 1966 سنة  المنبثقية والسياسيةنالعيد  الدولي لمحقوق المد

 وكل 1976 سنة ذاف النزاالقتصادية واالجتماعية والثقافية في نفس السنة والذي دخل حي
 . اإلنسان حقوق ززيعىذا من أجل ت

 قد اإلنسانل في مجال حقوق دو فكانت اجتيادات ال,اإلقميمي عمى الصعيد      أما
 عام اإلنسان لحقوق االتفاقيةاألوربية كانت األوربيةت ىدفيا عمى مستوى القارة بأصا

 اإلفريقي عمى الميثاق اإلفريقية الوحدة إعالن كان اإلفريقي عمى الصعيد أما،1950
  ونصت 1986 ودخل حيز النقاد سنة1981 والشعوب الذي صدر سنة اإلنسانلحقوق 

تو عمى فعل قد  عند محاكمأو قبل لإلنسانكل ىذه االتفاقيات عمى جممة من الضمانات 
.  بو يتيم 

 عمى المستوى العالمي والقاري ومصادقة الدول عمى ىذه اإلنسانوبعد تكريس حقوق      
دراجيااالتفاقيات والعيود   , الجزائيةاإلجراءات مثل الدستور وقانون  الداخمية في قوانينياوا 

 ىذه المبادئ العالمية والقارية في قوانينيا الداخمية ة ترجمإالوما كان عمى ىذه الدول 
عطائيا  حتى يتسنى لألفراد التمتع بيذه , قويا لتطبيقيا عمى المستوى الداخميا دفعوا 
 . ومن بينيم المشبو فيو والمتيم,الحقوق

 عممية وىي دراسة الموضوع من كل جوانبو  كان لو دوافعاختيارنا ليذا الموضوع      و
 والقوانين واإلقميميةلية و عمى المواد التي جاءت بيا مختمف المواثيق الدواإلطالعالقانونية 

 واالتيام والتي تعتبر من تي االشتباه أثناء مرحلاإلنسان حماية حقوق إطارالداخمية في 
 ,مام النيابة العامةوأ التحري واالستدالل والتحقيق واالتيام إجراءاتأىم المراحل في سير 

وذلك قصد ضمان حريات الفرد والحفاظ عمى كرامتو وصون شخصيتو وعدم تعسف 
 أىمية عممية كبيرة  ذوعضووالم الموضوعي وباعتبار ىذا الدافع أما.السمطات في حقو

 دراسة القواعد القانونية إال فما كان عمينا ,عمى المستوى الدولي واالقميمي والداخمي
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 اإلنسانوالمبادىء العامة التي جاءت بيا مختمف ىذه القوانين قصد حماية أفضل لحقوق 
 .عمى مستوى الجانب التشريعي والعممي في أرض الواقع

  إشكالية عمى مجموعة من التساؤالت تطرح ضمنإلى اإلجابةيسعى ىذا البحث       و
 ما ىي الحقوق التي كرستيا :ىافادالموضوع والتي تتمحور حول قضية جوىرية م

 وتتفرع اإلشكالية. ؟ قبل المحاكمةلإلنسان والقوانين الداخمية واإلقميميةاالتفاقيات الدولية 
 : مجموعة من  التساؤالت الفرعية ىيإلىالرئيسية 

؟   لحماية المشتبو فيوالمواثيق الدولية والقوانين الداخميةىا ما الضمانات التي أقرت

؟  لممتيم  المواثيق الدولية والقوانين الداخميةىاوما الضمانات التي أقرت

 اإلنسان ونقاش مختمف القوانين الخاصة بحقوق إثراء اليدف من الدراسة ىو        إن
 بموجبيا حقوق ي تضمن والتي جاءت عمى شكل اتفاقيات دولية وقوانين داخمية والت

.  االتيام تااالشتباه قبل المحاكمة وذلك في مرحمتين ىامتين ىما مرحلاإلنسان

 المنيج الوصفي المناسب ليذا الموضوع من الدراسات  ىذه في دراستنااتبعناو     
اتو و طي ىذا المنيج يسمح لنا بتحميل النصوص القانونية والبحث في إن حيث ,القانونية

 .لقانونالحاالت التي تم دراستيا والتطرق ليا وفق اوصف وجوانبو الخفية 

تعريف لصت المبحث التمييدي لخص حيث :وجاءت الخطة عمى النحو التالي      
 كما تم ,واألجنبيةشريعات العربية ت وفي مختمف ال,ةواصطالحابو فيو والمتيم لغتبالمش

ولة بممارسة ىذه الصفة القانونية ختعريف التحقيق والضبطية القضائية والجيات الم
. والنيابة العامة 

بو فيو في المواثيق الدولية والقوانين ت حقوق المش إلى فيوت فتطرقاألول الفصل     أما
بو فيو ت حقوق المشاألول في المبحث ت تناول: مبحثينإلى ىذا الفصل ت فقسم,الداخمية

 والعيد الدولي لمحقوق السياسية اإلنسان العالمي لحقوق كاإلعالن,في المواثيق الدولية
.  والشعوباإلنسان لحقوق اإلفريقيةواالتفاقية اإلنسان لحقوق  األوربية ة واالتفاقيةمدنيوال
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 وكان ذلك في ,بو فيو في القانون الداخميت في المبحث الثاني حقوق المشتتناولو
.  الجزائية اإلجراءاتالدستور وقانون 

م في المواثيق الدولية والقوانين الداخمية حيث متوحقوق ال  في الفصل الثانيتناولت و   
 حقوق المتيم في المواثيق الدولية األول المبحث كان ف, مبحثينإلىتم تقسيم ىذا الفصل 

حقوق للي  والعيد الدولاإلنسان العالمي لحقوق وبينت فيو حقوق المتيم في اإلعالن
 اإلنسان لحقوق اإلفريقية واالتفاقية اإلنسان لحقوق األوربيةلسياسية واالتفاقية االمدنية و
  إلى فيوت في المبحث الثاني حقوق المتيم في القوانين الداخمية وتطرقتوتناول. والشعوب

 . غرفة االتيام والنيابة العامةأمام الجزائية وحقوق المتيم اإلجراءاتالدستور وقانون 

بو فيو ت االتفاقيات المنظمة لحقوق المشة كثرتمثمت في ف التي واجيتني الصعوبات     أما
جاءت مواد ىذه و. والداخمي وحتى الجيويواإلقميميوالمتيم عمى الصعيد الدولي 

 حقوق إلى عامة يصعب عمى المتصفح أحيانا التطرق مبادئاالتفاقيات عمى شكل 
عدم وجود مراجع متخصصة عمى المستوى الداخمي و, بو فيو والمتيم والفصل بينيماتالمش

 .اإلنسانالتي تيتم بمجال حقوق 
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مرحمة االشتباه مف أىـ المراحؿ التي تقـو بيا مصالح الضبطية القضائية، والمتمثمة في   تعد
جياز الشرطة، والدرؾ، واألمف والتي تحوز عمى الضبطية القضائية الممنوحة ليـ مف قبؿ 
رؤسائيـ، ووزير العدؿ، والتي تمكنيـ مف القياـ بإجراءات التحري واالستدالؿ، وكذا النيابة 

العامة التي تعتبر طرفا أصيال في ىذه العممية، باعتبارىا الجية القضائية المخولة قانونا بمراقبة 
أو ممف يعينيـ مف , ثـ تأتي مرحمة التحقيؽ والتي  يقـو بيا قاضي التحقيؽ,سير ىذه اإلجراءات

 .الضبطية القضائية لإلنابة عنو، وذلؾ بالتحري عف أدلة النفي أو االتياـ

 :المشتبه فيه في التشريع الجزائري و التشريعات العربية واألجنبية:المطمب األول 

تختمؼ التشريعات الداخمية والعربية واألجنبية في تعريؼ المشتبو فيو، الختالؼ أنظمتيا     
التشريعية والقضائية، حيث يتغير ىذا التعريؼ مف بمد إلى آخر، ومف تشريع إلى آخر، حسب 

 . النصوص القانونية لكؿ دولة، والتي تنظـ بموجبيا ىذا المصطمح

     إف مصطمح المشتبو فيو ال يحظى بتعريؼ شامؿ ومانع عمى مستوى النصوص التشريعية 
المختمفة، أو عمى مستوى االجتياد القضائي، وكذا بالنسبة لممكمفيف بتنفيذ القانوف، والذي يكوف 

 1.تطبيقو مف طرؼ السمطات القضائية ورجاؿ القضاء

   ومع التطور الذي حصؿ عمى قانوف اإلجراءات الجزائية، ال يوجد فيو تعريؼ مضبوط 
وعمى ىذا فإننا نعود إلى تعريفو  . رغـ كثرة النصوص التي تكممت حولو, وشامؿ لممشتبو فيو

 .ءفي المغة ثـ عند الفقيا

 

  

                                                           

-
1
 .31ص  - 2005- الجزائر- دار هومة- .ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة-  أحمد غاي- 
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 :تعريف المشتبه فيه لغة: الفرع األول 

شبو شبيو إياه وشبو بو  مثمو وشبو عميو :      المشتبو فيو، أصمو مف المشابية والتشابو، فيقاؿ
األمر لبس عميو، والشبية بالضـ االلتباس، والشبية االلتباس واالشتباه، وىي فيما يمتبس حمو 

 1بحرامو، وصحتو بفساده، وحقو بباطمو، جمع شبية وشبيات

   وشبو مالو شبو، وفيو شبو  منو، وقد أشبو أباه وشابيو، وماأشبيو بأبيو، وفي الحديث المبف 
يشبو عميو، وتشابو الشيآف واشتبيا وشبيتو بو وشبيتو إياه، واشتبيت األمور وتشابيت، التبست 

ياؾ  الشتباه بعضيا بعضا، وفي القرآف المحكـ والمتشابو، وشبو عميو األمر لبس عميو وا 
 .2األمور المشكالت، ووقع في الشبية الشبيات, والمشبيات

 .التعريف االصطالحي لممشتبه فيه: الفرع الثاني

عمى أنو ارتكب جريمة، واالشتباه ,       عرؼ الفقياء المشتبو فيو بأنو مف قامت قرائف حولو
في ذاتو مؤشر ما لـ يتحوؿ إلى اتياـ، ومف ثـ فإف الشخص يبقى عمى ىذ الحاؿ حتى يتـ 

، وتحؿ محميا ةتحريؾ الدعوى العمومية الجزائية ضده،حيث بيذا التحريؾ تزوؿ عنو ىذه الصؼ
ف ىذه األخيرة ال تكوف إال إذا توفرت دالئؿ كافية وقوية  ومتماسكة مف شأنيا . مرحمة االتياـ وا 

وال يعتبر الشخص الذي يجري معو البحث التمييدي  متيما  بارتكابو . التدليؿ عمى اتيامو
 .3الجريمة موضوع  البحث ولو توافرت ضده  قرائف قوية ومتناسقة بؿ يعتبر مشتبيا فيو

، بارتكابو جريمة أو فعؿ ت يطمؽ مصطمح المشتبو فيو عمى الشخص الذي تدور حولو الشبيا
يجرمو القانوف، ومرحمة االشتباه تدور حوؿ ما إذا كاف المشتبو فيو  قد ارتكب الجريمة أو كاف 

                                                           
 .569،ص568ص- -1992-لبنان - 1ج -أقرب الموارد فً فصح العربٌة والشوارد -سعٌد الشرتونً-1
 .338ص- 1996- الجزائر–دار الهدى - أساس البالغة- جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري-2
 .51.52ص  -1992-.1991-الجزائر - دار الهدى 2ج-ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة - محمد محدة-3
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وبمعنى آخر فإف المشتبو فيو ىو . شريكا فييا مف بعيد أو مف قريب أو حتى لـ يشارؾ فييا
 1.الشخص الذي لـ تتأكد منو إذا ما ارتكب الجريمة أـ ال

 :المشتبه فيه في التشريعات المختمفة: الفرع الثالث

مع التطور الذي حصؿ في قانوف اإلجراءات الجزائية فإنو ال يوجد تعريؼ مضبوط وشامؿ 
حيث ال يحظى مصطمح المشتبو فيو , لممشتبو فيو، رغـ كثرة النصوص التي تكممت عنو

بتعريؼ جامع ومانع  عمى مستوى النصوص القانونية الدولية أو التشريعات الدولية المختمفة أو 
 .بالنسبة لالجتياد القضائي الدولي

 المشتبه فيه في التشريع الجزائري : أوال

      يعد المشتبو فيو في التشريع الجزائري موضوع التحريات األولية التي يتولى أعضاء 
الضبط القضائي مباشرتيا قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية مف طرؼ النيابة العامة حسب 

 .2 ؽ إ ج ج58،45،42نصوص المواد القانونية التي تؤكد ذلؾ 

 المشتبه فيه في التشريعات العربية : ثانيا 

      لـ تستعمؿ التشريعات العربية التي تضمنتيا اإلجراءات الجزائية المختمفة مصطمح 
كما أنيا لـ , فيي لـ تستمـز استعماؿ مصطمحات موحدة مف حيث الصياغة, المشتبو فيو

تحصر مصطمحا واحدا سواء بالنسبة لمشخص المتابع بإجراءات التحقيؽ األولية وحتى بالنسبة 
لمشخص المتابع بإجراءات التحريات األولية أو بالنسبة لمشخص الذي حركت ضده  الدعوى 

ويسمى المشتكى عميو في , فالمشتبو فيو في القانوف  السوري يسمى المدعى عميو,العمومية
أما بالنسبة لمشخص موضوع التحريات األولية فيطمؽ عميو في مختمؼ .القانوف األردني

ذي الشبية، المشتبو فيو، المشتكى عميو، المضنوف فيو، المتيـ، المدعى : التشريعات العربية بػ
 3.عميو

                                                           
 .31ص, مرجع سابق–أحمد غاي 1
 .51ص--المرجع نفسه2
 .36ص- مرجع سابق-أحمد غاي -3
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      أما في القانوف المصري وباستقراء النصوص التشريعية تبيف لنا أف قانوف اإلجراءات 
بؿ نجده يطمؽ لفظ , كما أنو لـ يميز بينو وبيف المتيـ, الجزائية لـ يتضمف تعريفا لممشتبو فيو

المتيـ عمى كؿ شخص يكوف محال إلجراءات االستدالؿ أو التحقيؽ حسب نص المادة 
وعرفتو محكمة القضاء اإلداري بأنو كؿ مف تحـو حولو شبيات ,  ؽ اج المصري29،34،35

وفي ىذا الصدد تذىب محكمة النقض إلى أف االشتباه . توحي بأنو خطر عمى األمف و النظاـ
وىذا .  حالة تقـو في نفس خطيرة  قابمة لإلجراـ1945 لسنة 98في حكـ المرسـو بقانوف رقـ 

الوصؼ في طبيعتو ليس فعال يحس في الخارج وال واقعة مادية يدفعيا نشاط الجاني إلى 
 1الوجود

 :المشتبه فيه في التشريع األجنبي: ثالثا 

     رغـ االجتيادات التي تميزت بيا الدوؿ األوربية واألنجموسكسونية في مجاؿ قانوف 
فكؿ , إال أنيا لـ تصؿ إلى تعريؼ موحد لممشتبو فيو, اإلجراءات الجزائية لمختمؼ ىذه الدوؿ

 .تشريع مف ىذه الدوؿ يضع تعريفا خاصا بو

 :المشتبه فيه في التشريع الفرنسي-1

 لـ يقـ المشرع الفرنسي بتحديد مفيـو المشتبو فيو أو وضع تعريؼ لو، فقانوف تحقيؽ الجنايات 
كما لـ يضع ضبطا لمتمييز بيف المشتبو ,  لـ يعرؼ المشتبو فيو1897والقانوف الصادر عاـ 

ف كاف ىناؾ رأي يرى أنو عمى الرغـ مف أف المشرع الفرنسي لـ يميز صراحة  فيو والمتيـ، وا 
 بيف المشتبو فيو والمتيـ إال أف ىذا الرأي يرى أف المشرع 1903في المرسـو الصادر سنة 

 عمى الشخص الذي يشتبو فيو عمى ارتكاب l'inculpéقصد تعبير المشتبو فيو باستخداـ لفظ 
 لتعبير  عف كؿ شخص تتخذ le prévenuفي حيف استخداـ لفظ , مخالفة أو جنحة أو جناية

عمى كؿ شخص l'accuséوأطمؽ تعبير. ضده ىذه اإلجراءات، باعتباره متيما بارتكاب جنحة
 . 2تتخذ ضده إجراءات باعتباره متيما بارتكاب جناية

                                                           
- دار النهضة العربٌة -3ط-.دراسة مقارنة - حقوق وضمانات المشتبه فٌه أثناء مرحلة االستدالل -أسامة قاٌد عبد هللا 1

 .35،ص1994

-
2

 .36ص - المرجع السابق  احمد غاي، 



لمدراسة مفاهيمي مدخل                                         التمهيدي المبحث  

 

 
9 

 

 بإصدار مرسـو جديد ميز فيو صراحة بيف المشتبو فيو 1958 قاـ المشرع الفرنسي في سنة    
والمتيـ، كما ميز بيف المرحمة السابقة لالتياـ ومرحمة االتياـ، وأطمؽ عمييا االشتباه ووصؼ 
الشخص فييا بالمشتبو فيو أي الشخص الذي ال ينطبؽ عميو وصؼ مف األوصاؼ السابؽ 

  .19031ذكرىا في تشريع عاـ

المشتبو فيو بأنو الشخص الذي لـ يتخذ ضده أي إجراء مف إجراءات  (الفرنسي )وعرؼ الفقو
 2التحقيؽ وبالتالي ظؿ الشخص المشتبو فيو حتى ولو قاـ البوليس باتخاذ إجراء ضده

 :المشتبه فيه في قوانين الواليات المتحدة األمريكية- 2

    فرؽ المشرع األمريكي بيف حالة االشتباه واالتياـ، كما عرؼ المشتبو فيو والمتيـ وأطمؽ 
 مف قانوف 2،وقد أوضحت المادة accused أما الثاني فأطمؽ عميو suspectعمى األوؿ اسـ

 المقصود بالشخص المشتبو فيو بأنو الشخص الذي 1941القبض الموحد الصادر سنة 
 3.يستوقؼ مف أجؿ معرفة ىويتو والمعمومات المتعمقة بو أو تفتيشو تفتيشا ظاىريا

 ماهية المتهم :المطمب الثاني 

إف المتيـ ىو ذلؾ الشخص الذي تعدى مرحمة االشتباه واتخذت ضده إجراءات الدعوى 
 .وذلؾ الرتكابو فعال يعاقب عميو القانوف, الجنائية

 

 

 

 

                                                           
1Bouzat  et j.pinatel – traite de   droit pinal et de criminlogie 1970 t 11 p/279 
2Merle et a vitue- traite de   droit crimina-procedure penal ed1979 no 1068 p/314 
3
Gyril’ d –Robinson- et Albin eser- le droit du prevenu au slience et son droit  a etre assiste  par 

un defensseur au cour de la phase Prejudcieare en allemagne –et aux Etat – Unis d’Amerique R-

S-C-1967-Notice –p604-GOW-Muller – the Position of the   Criminel defendant  in the USA 

acotte in the Accused acamparative study -1964-p 87. 
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 تعريف المتهم لغة:  الفرع األول

وذكروا أنيا تكوف بسكوف الياء وفتحتيا، وىي تعني ,     وردت كممة التيمة في لغة العرب
ويقاؿ اتيمو في قولو أي شؾ في , ، فيقاؿ اتيـ الرجؿ واتيمو وأوىمو1الظف وقيؿ الشؾ والريبة

والوىـ معناه الغمط، فيقاؿ وىمة في , و أصميا وىمة مف الوىـ, صدقو، وجمع تيمة تيـ وتيمات
كما عرؼ المتيـ وىو اسـ مفعوؿ مف الفعؿ اتيـ، يتيـ، اتياما بأنو , الحساب أي غمط فيو

 .2شخص معيف ظف فيو فشؾ في صدقو فرمى بتيمة

يا أييا الذيف امنوا اجتنبوا >>    وقد جاء في بعض المواضيع في القرآف الكريـ كقولو تعالى 
و المتيـ في المغة ىو مف . ( سورة الحجرات12اآلية )<< كثيرا مف الظف إف بعض الظف إثـ
 3.أدخمت عميو التيمة ونسبت إليو

، ومتابع      والمتيـ ىو الشخص الذي تنسب إليو التيمة أو الظف بو ويطمؽ عميو متيـ ومتيـو
وظنيف بالظاء المعجمية، وىو الذي وردت فيو نصوص الشرع، مف ذلؾ ما رواه اإلماـ مالؾ 

وعف . وأخرجو عنو البييقي أنو بمغو أف عمر بف الخطاب قاؿ ال تجوز شيادة خصـ وال ظنيف
بعث مناديا، حتى انتيى - صمى اهلل عميو و سمـ-طمحة بف عبد اهلل بف عوؼ أف رسوؿ اهلل

  .4إلى الشبو أنو ال يجوز شيادة  خصـ أو ظنيف و اليميف عمى المدعى عميو

 تعريف المتهم اصطالحا: الفرع الثاني 

,     قسـ الفقياء التيـ إلى تعريفيف أحدىما واسع مماثؿ لممدعى عميو في الدعوى الجنائية تماما
وفي . والثاني خاص بمرحمة ما بعد تحريؾ الدعوى العمومية الجنائية حتى صدور الحكـ فييا

فالمتيـ بالمعنى , أحدىما ضيؽ و الثاني أوسع منو, ىذا يمكف القوؿ بأف لممتيـ  تعريفاف
والمالحظ عف ىذا التعريؼ أنو . الضيؽ ىو كؿ شخص تقيـ ضده النيابة العامة دعوى جنائية

يتعمؽ بمرحمة مف مراحؿ الدعوى العمومية، أما المعنى الثاني والواسع لممتيـ فيشمؿ أي شخص 
 :يوجد عمى حالة مف حاالت التالية

                                                           
 .383ص -1980-القاهرة (ن . د . ب )، 1ط-األلفاظ الكتابٌة - عبد الرحمان بن عٌسى الحمزانً 1
 .189ص - 1964-القاهرة - (ن . د . ب )1ط- معجم لغوي عصري - الرائد -جبران مسعود 2
 189المرجع نفسه ص3
 .14ص-2004المغرب -القنطرة–المتهم وضماناته أمام القضاء الجنائً فً الفقه اإلسالمً –حسن بن محمد الشهبوزي4
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 .أو مف قبض عميو وىو تحت تصرفيا, مف صدر أمر بالقبض عميو مف النيابة العامة -

مف نسبت إليو الجريمة في عمؿ مف األعماؿ اإلجرامية الجنائية كمحضر بوليس أو محضر -
 .نيابة

 1.المبمغ ضده في بالغ عف جريمة-

    فالمتيـ ىو الذي تدور حولو التيمة، وقد صدر في حقو أمر بالقبض أو نسبت إليو جريمة، 
ويمكف تعريؼ االتياـ عمى أنو اإلسناد الرسمي إلى . أو تـ التبميغ ضده، بارتكاب جـر ما

الشخص المشتبو فيو وقائع مجرمة يجري قاضي التحقيؽ بشأنيا تحقيقا، وال يعد االتياـ نفيا 
نما تؤكد بالنسبة لقاضي التحقيؽ قياـ قرائف , لقرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى غاية اإلدانة وا 

 2قوية ومتوافقة عمى قياـ االتياـ في حؽ صاحب الشأف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16،17ص-ص -1992-1991الجزائر - عٌن ملٌلة- دار الهدى–ضمانات المتهم أثناء التحقٌق - محمد محدة1

 .48ص  (ن.س.ب-)الجزائر- دار المحكمة للنشر و التوزٌع–التحقٌق القضائً – أحسن بوسقٌعة2
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 ماهية التحقيق : المطمب الثالث 

التحقيؽ ىو مرحمة جمع األدلة المادية والمعنوية المتعمقة بالجريمة قصد الوصوؿ إلى الحقيقة 
وذلؾ قصد إثباتيا عمى الجاني أو نفييا , والتأكد منيا ومف فاعميا عمى أساس قانوني قوي

 .عميو

 تعريف التحقيق لغة : الفرع األول

كنت عمى يقيف منو وحققت , حققت األمر وأحققتو, أثبتو وأوجبو,  اهلل األمر حقاؽ    حقؽ، ح
و أنا أحؽ لكـ ىذا الخبر أي أعممو لكـ وأعرؼ , وقفت عمى حقيقتو, األمر الخبر فأنا أحقو

 1.حقيقتو

 تعريف التحقيق اصطالحا:  الفرع الثاني 

      التحقيؽ األولي شكؿ مف أشكاؿ التحقيؽ الذي ينفذه ضباط الشرطة القضائية، ويساعدىـ 
وىو الوسيمة المعتمدة التي تبمغ النيابة العامة عف الجرائـ , في ذلؾ أعواف الشرطة القضائية

 .2التي يتـ معاينتيا

    وقد عرفو الفقياء بأنو اإلجراءات التي تيدؼ إلى التوصؿ إلى جمع األدلة المادية والمعنوية 
حتى ال تطرح عمى المحاكـ غير , بقصد معرفة الحقيقة والتثبت منيا في جريمة  وقع ارتكابيا

 .التيـ المركزة عمى أساس قوي مف الواقع و القانوف

    ويرى فقياء آخروف بأف البحث الذي يتواله الموظفوف المختصوف بو لجمع أدلة الجريمة 
حيث يعتبر التحقيؽ , 3وتقدير ما إذا كانت األدلة كافية أـ ال إلثباتيا عميو, المنسوبة لممتيـ

وىو مجموعة مف اإلجراءات األولية القانونية التي تسبؽ , المرحمة األولى في الدعوى العمومية
تيدؼ بواسطتيا إلى جمع األدلة بشأف الوقائع , تقـو بيا جية قضائية مختصة, المحاكمة

حتى فيما يتعمؽ بشخص المتيـ , المعروضة أماميا عف طريؽ فحصيا مف جوانبيا المختمفة
                                                           

 

 .136ص- مرجع سابق-  الزمخشري1

 .156ص–مرجع سابق –أحمد غاي2
 .36ص - مرجع سابق–ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة  - محمد محدة3
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تمييدا لمتصرؼ في التحقيؽ وفي ممؼ الدعوى عامة بإحالتيا إلى الجيات القضائية المختصة 
 .لتقوؿ كممتيا في موضوع الدعوى 

أدلة الدعوى ما كاف منيا   عفب    إف طبيعة التحقيؽ تقتضى أف الجية القائمة بالتنقي
لمصمحة المتيـ وما كاف ضده أي أنو البحث عف أدلة اإلدانة كما أنو البحث عف أدلة البراءة 

 .1 مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري68طبؽ لنص المادة 

 الضبطية القضائية : المطمب الرابع 

      الضبطية القضائية مؤسسات وأجيزة قانونية وقضائية تمنح لموظفييا سمطة البحث 
والتحري في الجرائـ المذكورة والمحددة المعاقب عمييا قانوناومعاينتيا قصد الوصوؿ إلى الجاني 

 .وفؽ ما نص عميو القانوف

 الضبطية القضائية : الفرع األول 

      تتولى سمطات الضبط القضائي باختالؼ أسالكيا وسمطات التحقيؽ القياـ بمجموعة مف 
اإلجراءات لضبط الجريمة وجمع األدلة والمعمومات والبحث والتحري عف الفاعؿ حفاظا عمى 

فتقـو عناصر الضبطية , وحرصا عمى وقت القضاء مف الضياع, حقوؽ األفراد وحرياتيـ
 .2القضائية كقوة عمومية مكمفة بالقضاء عمى اإلجراـ

 عمؿ الضبطية القضائية بكونو عمال بوليسيا مف جية، وعمال شبو قضائي مف جية     ويتميز
أخرى، ولذلؾ نجده يخضع لتبعية مزدوجة، فيـ يخضعوف لرؤسائيـ المباشريف في الشرطة أو 

الدرؾ الوطني أو األمف العسكري، باعتبارىـ يمارسوف مياـ الضبطية اإلدارية وفي الوقت نفسو  
شراؼ النيابة العامة ورقابة غرفة االتياـ، باعتبارىـ  يخضعوف إلدارة وكيؿ الجميورية وا 

                                                           
1

.-2012-2011- الجزائر-.بن عكنون -كلٌة الحقوق -  مذكرة ماجستٌر- .حق المتهم فً محاكمة عادلة - خضراوي المٌة -

 .54ص
 

  .12ص -2009- الجزائر- دار هومة–الضبطٌة القضائٌة فً القانون الجزائري -  نصر الدٌن هنون2ً
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مجاليما  فيمارسوف مياميـ في الضبطية القضائية، وال يمكف أف تتعارض التبعيتاف طالما أ
 1.مختمؼ

وكممة التحقيؽ ىنا جاءت عامة أي ,       إف عمؿ الضبطية القضائية يقؼ عند بداية التحقيؽ
 ؽ إ  ج ج يناط بالضبط 12وحسب المادة ,شاممة لمتحقيؽ االبتدائي التحقيؽ القضائي النيائي

القضائي البحث والتحري عف الجرائـ المقررة في قانوف العقوبات وجمع األدلة عنيا والبحث عف 
 2.مرتكبييا ما داـ لـ يبدأ فييا بتحقيؽ قضائي

 فئات الضبطية القضائية : الفرع الثاني 

 ى    تشمؿ الضبطية القضائية ضباط الشرطة القضائية الذيف تمنح ليـ ىذه الصفة بمقتض
وكذلؾ أعواف الضبطية القضائية والموظفوف واألعواف اإلداريوف الذيف يقوموف بأعماؿ , القانوف

وعمى ىذا األساس نحاوؿ تحديد فئات الضبطية القضائية . وكذلؾ الوالة, الضبطية القضائية
 :عمى النحو التالي

رجاؿ القضاء مف أعضاء النيابة -رجاؿ القضاء مف النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية -
 مف ؽ إ ح 15ضباط الشرطة القضائية حسب المادة - مف ؽ إ ح ج 12العامة حسب المادة 

ضباط - محافظ الشرطة - ضباط الدرؾ الوطني - رؤساء المجالس الشعبية البمدية -ج 
أعواف الضبطية القضائية، حسب .-دائرة االستعالـ واالمفضباط وصؼ ضباط -الشرطة 
 مف ؽ إ ح ج موظفو الشرطة ذوو الرتب في الدرؾ الوطني ، مستخدمو دائرة 19المادة 

 مف ؽ إ ح 21الموظفوف، حسب نص المادة -االستعالـ واالمف ذوو الرتب في الشرطة البمدية
المختصوف في معاينة مخالفات الغابات - األعواف الفنيوف - رؤساء األقساـ الميندسوف _ ج 

وىناؾ . 3األعواف التابعوف لوزارة التجارة ومفتشي الضرائب, وأعواف الجمارؾ- وحماية األراضي
قوانيف أخرى تمنح أعواف سمطة البحث والتحقيؽ بمعاينة المخالفات، كمعاينة مخالفات النظاـ 
البيطري، ومعاينة مخالفات نظاـ التعمير واليندسة المعمارية، ومعاينة المخالفات التي يرتكبيا 

 .البحارة عمى متف السفف
                                                           

 .81 ص الجزائر-دار الهدى-محاضرات فً قانون اإلجراءات الجزائٌة–عبد الرحمان خلفً 1
 .15ص- مرجع سابق- ضمانات المشبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة–محمد محدة2
 . وما بعدها5ص -. 2004- (ن-د-ب)الجزائر– الوجٌز فً اإلجراءات الجزائٌة مع التعدٌالت الجدٌدة –معراج جدٌدي 3
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يمارس الوالة كؿ في إطار اختصاصو اإلقميمي بعض سمطات الضبطية القضائية : الوالة-
 .1 ضد أمف الدولة ةوذلؾ في الجنايات و الجنح المرتكب

  النيابة العامة: المطمب الخامس

وذلؾ بمشاركتيـ ,  النيابة العامة ىيئة قضائية تتكوف مف رجاؿ القضاء يقوموف بأعماؿ قضائية
ال بطمت تشكيمة المحكمة, في الجمسات وذلؾ في الدعاوى . بحيث يكوف حضورىـ ضروريا وا 

 .الجنائية والدعاوى التي ينص القانوف عمى حضورىا 

 النيابة العامة:الفرع األول 

    يطمؽ مصطمح النيابة العامة في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى القاضي الذي 
يتولى ميمة تمثيؿ المجتمع أماـ القضاء، وذلؾ بتوجيو االتياـ مف أجؿ اقتضاء حؽ الدولة في 
ف لـ يثبت عنو أماـ قضاء التحقيؽ وأماـ قضاء الحكـ، كما يتولى إعداد أدلة اإلثبات  العقاب وا 
وتنفيذ أوامر القبض والتحقيؽ المتعمقة بالقبض واإليداع واإلحضار ونفس الشيء بالنسبة ألوامر 

، وال يعتبر مف الحقيقة توزيع أعباء القضاء 2قضاة الحكـ و السير عمى تنفيذ األحكاـ القضائية
بيف سمطة مباشرة الدعوى مف ناحية و سمطة مباشرة الحكـ مف ناحية أخرى، كما ال يعتبر مف 

 .3ذلؾ كوف أعضاء النيابة العامة تابعيف لوزير العدؿ

      والنيابة العامة، عمى الرغـ مف كونيا تعد خصما بالنسبة لممتيـ، إالأنيا كما يقاؿ خصـ 
شريؼ، ىدفيا ىو الوصوؿ إلى الحقيقة، ومعاقبة المذنب مع السير عمى صحة اإلجراءات 

 .4والمعامالت التحقيقية وشرعياتيا وتحقيؽ العدالة الجزائية فييا

 

 

                                                           
 .8ص- المرجع نفسه- معراج جدٌدي1
 .98-97ص ص-مرجع سابق -عبد الرحمان خلفً 2
-دار المطبوعات الجامعٌة - أعمال النٌابة العامة و التعلٌمات الصادرة إلٌها و قانون السلطة القضائٌة -فرج علوانً هلٌل ،3

 .10،ص(،د،س، ن)مصر 
 .289ص- مرجع سابق-ضمانات المتهم أثناء التحقٌق -محمد محدة 4
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 تبعية النيابة العامة : الفرع الثاني

 أـ فرع ةىؿ ىي جزء مف السمطة التنفيذي:     تضاربت أراء الفقياء حوؿ تبعية النيابة العامة
مف فروع السمطة القضائية؟ فاالتجاه الذي يرى بأف النيابةالعامة جزء مف السمطة التنفيذية قد 

، وأف عمؿ النيابة ةبني عمى أساس تبعيتيا لوزير العدؿ باعتباره عضوا في السمطة التنفيذي
العامة يقتصر عمى توجيو االتياـ فحسب، أما االتجاه اآلخر فيرى بالطابع القضائي لقضاة 

النيابة العامة عمى أساس تكوينيـ بالمدرسة العميا لمقضاة، مثميـ مثؿ قضاة الحكـ، باإلضافة 
فالنيابة تقـو بتحريؾ الدعوى العمومية وتقديـ . إلى أف عمميـ يتشابو مع باقي عمؿ األجيزة

جراء التحقيؽ في جرائـ التمبس واستئناؼ األحكاـ واألوامر  طمب افتتاحي لقاضي التحقيؽ وا 
 .1 وتنفيذىاتوالقرارا

ج نجد أنو اعتبر النيابة العامة فرعا مف فروع السمطة القضائية .ج.إ.      وبالرجوع إلى ؽ
، يسوغ لوزير العدؿ أف يخطر النائب العاـ بالجرائـ المتعمقة بقانوف 30وىذا حسب المادة 

العقوبات، كما يسوغ لو فضال عف ذلؾ أف يكمفو كتابة أف يباشر أو يعد لمباشرة متابعات أو 
 .يخطر الجية القضائية المختصة كما يراه مالئما مف طمبات كتابية

    ومف جية ثانية تمـز أعضاءىا بتنفيذ األوامر التي يصدرىا إلييـ، كما اعتبروىا جزءا مف 
 12:الييئة القضائية، وذلؾ بمنح أعضائيا سمطة اإلشراؼ عمى مأموري الضبط القضائي المادة

كما تقـو النيابة العامة بالتحقيؽ القضائي االبتدائي ومباشرة الدعاوى العمومية . مف ؽ إ ج ج
 .2ومف ىنا نستخمص أف النيابة العامة ىيئة قضائية تنفيذية. أماـ المحاكـ

 :تشكيمة النيابة العامة:الفرع الثالث 

    تمثؿ النيابة العامة أماـ المحكمة العميا بواسطة النائب العاـ لدى المجمس األعمى، ويعتبر 
ىذا األخير ممثال لمنيابة العامة أماـ أكبر جية قضائية في الدولة، ويساعده في ميامو عدد مف 

أما أماـ المجالس القضائية يمثؿ النيابة العامة أماـ كؿ مجمس قضائي . أعضاء النيابة العامة
نائب عاـ وكذلؾ يمثؿ ىذا النائب العاـ النيابة العامة لدى كؿ المحاكـ التي تقع بدائرة ىذا 

                                                           
 .98ص- مرجع سابق -عبد الرحمان خلف1ً
 .98ص-المرجع نفسه-عبد الرحمان خلفً- 2
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وفقا . المجمس، ألف ممثمي النيابة عمى مستوى المجالس القضائية يعمموف تحت إشرافو ومراقبتو
ج ج  النيابة العامة لدى المجمس القضائي يمثميا النائب العاـ، و يساعده في .إ .  ؽ34لممادة 

ذلؾ مساعد النائب العاـ األوؿ وواحد أو أكثر مف مساعدي النائب العاـ وأماـ المحاكـ العادية، 
حيث توجد بيا نيابة عامة، وبالتالي ممثؿ النيابة العامة عمى مستوى ىذه المحاكـ يدعى وكيؿ 
الجميورية، الذي يكوف تمثيمو ليا إما بنفسو أو بواسطة أحد مساعديو، وىو الذي يقـو بمباشرة 

 .1ج. ا.  ؽ35الدعوى العمومية في المحكمة حسب نص المادة 

 

 
 

                                                           
 .182ص-1982- الجزائر-2ط -المبادئ األساسٌة فً قانون اإلجرءات الجزائٌة الجزائري-إسحاق إبرهٌم منصور1
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وذلك لضمان حقوقو ، منذ أن وطئت قدم اإلنسان األرض وىو يسعى إلى تحقيق العدل والعدالة
 ونظرا لمتطور الحاصل في الحياة البشرية والتغيير الذي شيدتو مختمف جوانب ،وحقوق غيره

السياسية واالجتماعية والثقافية منيا مكنتو من أن يبمغ أرقى االجتيادات في مجال  الحياة
 سواء كان ىذا عمى مستوى القضاء الدولي ،ضمان حقوقو وحقوق غيره خاصة القضائية منيا

 يضمنيا ،مختمف التشريعات الدولية والوطنية حقوق اإلنسان حيث تضمنت،أو القضاء الوطني
.  واالتيامويحمييا القانون لمفرد والجماعة قبل المحاكمة وخاصة في مرحمة االشتباه

والعيد الدولي  جسد ىذه الحقوق في المواثيق الدولية منيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،ت وت
 كاالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان كذا في المواثيق اإلقميمية و،لمحقوق المدنية والسياسية

واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، واالتفاقية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقية 
 ولم تستثني القوانين الداخمية ىذه الحقوق المقررة لممشتبو فيو حيث تم . العربية لحقوق اإلنسان

 وقانون اإلجراءات  الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين الداخميةاتجسيدىا في بعض القوانين منو
. الجزائية

  الحماية الدولية لحقوق المشتبه فيه في المواثيق الدولية:المبحث األول

 لقد تضمنت مختمف االتفاقيات الدولية منيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي 
 حتى ال تكون تعسفا أو ،لمحقوق المدنية والسياسية ضمانات تحمي بموجبيا حقوق المشتبو فيو

 الدول الموقعة عمى ىذه االتفاقيات أثناء تجسيدىا في القوانين  طرفخرقا ليذه الحقوق من
: وىذا ما سنتناولو من خالل االتفاقيات التالية. الداخمية

حقوق المشتبه فيه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : المطمب األول

 حقوقا لممشتبو 1948 ديسمبر 10 لقد ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر في 
 الموقعة عمى ىذا اإلعالن عمى ضرورة تطبيق دولحيث أكدت ال، فيو في بعض نصوصو

 والتي تعد ، وىذا ما يكفل لإلنسان حقوقو أثناء مرحمة االشتباه،نصوص ىذا اإلعالن والعمل بو
ذات أىمية  قبل المحاكمة، أي أثناء مرحمة التحريات األولية التي تقوم بيا عناصر الضبطية 
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 من دستور 11 وتبنت الجزائر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب المادة .القضائية
1963. 

 احترام حقوق اإلنسان عزيز من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى ت2جاء في المادة " 
 والتشجيع عمى ذلك إطالقا بال تمييز بسبب العرق أو المغة ،والحريات األساسية لمناس جميعا

. أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى أنو ال يجوز إخضاع أحد 05 كما نصت المادة 
 وجاءت المادة .لمتعذيب وال المعامالت أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اإلطاحة بالكرامة

.  من نفس اإلعالن لكل إنسان في كل مكان أن يعترف لو بالشخصية القانونية06

 منو عمى أنو كل شخص متيم يعتبر بريئا إلى أن تثبت ارتكابو ليا قانونيا 11ونصت المادة 
 (1)."في محكمة  تكون قد وفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو

 وقد تضمن اإلعالن المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وانبثقت عنو عدة اتفاقيات ومعاىدات 
دولية تتناول عدة جوانب من حقوق اإلنسان كالحقوق السياسية، والحقوق االجتماعية والثقافية 

وصفو إنسان تطبق عميو جممة من ب أن المشتبو فيو ، حيثومن خالل استقراء ىذا اإلعالن
 (2).اء تعد ضمانات غير مباشرة لحقوقوعباأل

 وترسم تمك المبادئ اإلطار القانوني وتضع الحدود التي يجب عدم تجاوزىا من طرف األنظمة 
 وتمتزم بيا عند وضع دساتيرىا وتشريعاتيا بصفة عامة، ،السياسية في عالقتيا مع األفراد

وتشريعات اإلجراءات الجزائية بصفة خاصة باعتبار أن ىذه األخيرة ىي الوسيمة المشروعة 
. لتقييد حرية األفراد أو سمبيا في حاالت عديدة

ومن مجمل ىذه المبادئ التي نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مبدأ الحق في الحياة 
والحرية واألمن، ومبدأ األصل في اإلنسان البراءة، ومبدأ الشرعية اإلجرائية، ومبدأ االمتناع عمى 

                                                           
1
دار الفكر - النشأة والتكوين ومجموعة الوثائق األساسية،- قانون حقوق اإلنسان-سممان عبد عزيز/ عبد الغفور كريم عمي- 

. 167، 166ص ص، - 2015-مصر - اإلسكندرية-الجامعي
. 62ص - ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األولية - أحمد غاي2
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 ومبدأ عدم احتجاز أي شخص أو نفيو ,المساس بالكرامة اإلنسانية وحماية اإلنسان من التعذيب
المبادئ تعتبر ضمانات مبدئية لممشبو ىذه فكل .  ومبدأ حماية الحياة الخاصة,أو اعتقالو تعسفاً 

 عامًا تمتزم بو السمطات في عالقتيا مع األفراد، وتمتنع عن اإلخالل ا تعد إطار لكونيافيو نظرا
 (1).بيا أثناء سنيا لمختمف التشريعات وأثناء ممارسة سمطتيا، القضائية، التشريعية، التنفيذية

ية ساسوليذا يدق األمر لمعرفة مدى توافر الضمانات الكفيمة بحماية حقوق اإلنسان وحرياتو األ
 وال شك في القول بضرورة التزام مأمورية الضبط الفضائي لمبدأ ،في مرحمة جمع االستدالالت

 واألصل في . أعماليم وااللتزام باليدف من اإلجراءاتالتي يتخذونياةالشرعية في مباشر
اإلجراءات جمع االستدالالت ىو عدم المساس بحرية األفراد وحقوقيم المكفولة في اإلعالن 

 (2).العالمي لحقوق اإلنسان

 ، من اإلعالن05ومن جممة المبادئ عدم إخضاع الناس لمتعذيب، وىذا ما تضمنتو المادة 
 حيث ،حريات األوليةتبو فيو أثناء مرحمة الت ليذا فيو يشمل المش،حيث جاء ىذا المبدأ عاماً 

رض بغيكونون أكثر من غيرىم عرضة لممعاممة السيئة من طرف بعض عناصر األمن، 
صد الحصول عمى االعتراف، ومدلول التعذيب يشمل الجانب المادي والمعنوي، قالضغط عمييم 

سبب انتشار المعاممة ب توليو األمم المتحدة ليذا المبدأ وربما ذيوتجسيدًا ليذا المبدأ، فاالىتمام ال
وسعيًا لمحتواه، تبنت ،  حقوق اإلنسان وجميع أنواع التعذيب في كثير من البمدانكالسيئة وانتيا

، اإلعالن الخاص بحماية جميع األشخاص من 1975الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 
خالل باإلعالن العالمي  الخضوع لمتعذيب بجميع أشكالو وصوره، بعد انتياك لكرامة اإلنسان وا 

 (3).لحقوق اإلنسان

                                                           
. 63ص - المرجع نفسو- أحمد غاي- 1
 -2007-مصر-دار المطبوعات الجامعية- حقوق اإلنسان وضمانات المتيم قبل وبعد المحاكمة،-حسنين المحمدي بوادي- 2

 .186ص 
. 64 ص - مرجع سابق-أحمد غاي- 3
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يحضر التعذيب بكل أشكالو المادية والمعنوية أو معاممة غير إنسانية أو فإنو ومن خالل ىذا 
 (1). عمى االعترافإلجبارهإيذاء بدني أو معنوي 

 أو , ألم مبرحرائوولقد تضمن اإلعالن تعريًفا لمتعذيب عمى النحو التالي، أي فعل يحل من ج
 أو يتم بتحريض من موظف عام، ,معاناة شديدة، جسدية أو معنوية، ويقوم بإنزالو عمًدا

راض مثل الحصول منو أو من طرف ثالث عمى غشخص من األشخاص وذلك لبعض األب
م بارتكابو أو امعمومات أو اعترافات أو لمعاقبتو عمى فعل ارتكبو أو فعل يشتبو فيو أنو ق

 (2).إلرىابو أو إلرىاب غيره من الناس

إن تقرير مبدأ األصل في اإلنسان البراءة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يحتل مركز ىاًما 
 وىذا المبدأ يمزمو مبدأ أخر ىو مبدأ الشرعية ,سواء عمى مستوى التشريع أو الفضاء أو الفقو

 أي اإلثبات بالدليل أن ,ألن األصل  في اإلنسان البراءة وال يمكن اإلخالل بو إال بيقين
 ال يكون ،كنيا المادير وتحديد الوقائع التي تكون ,الشخص المشبو فيو قد ارتكب فعال جريمة

 الدولة لحقيا ضاءرم ذلك الوقائع ويعاقب عمييا ووجود نص يحدد طرق اقتجإال بوجود نص ي
في العقاب أي بعبارة أخرى توافر مبدأ الشرعية الجنائية شرعية التجريم والعقاب والشرعية 

كل شخض متيم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت  11اإلجرائية، وىذا حسب نص المادة 
إرتكابو ليا قانونا في محاكمة عمنية تكون قج وفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع 

ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل لم يكن في حينو -2-عن نفسو
كما ال توقع عميو أي عقوبة أشد من تمك التي , يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

، وباإلضافة إلى مبدأ البراءة ومبدأ كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيو الفعل الجاري
بو فيو وتمكينو من حق الدفاع عن تر المادة إلى مبدأ توفير جميع الضمانات لممشتشيالشرعية 

ىذه و فيذه القواعد الفرعية ,نفسو، ومبدأ التطبيق الفوري لمقانون ومبدأ عدم رجعية نص التجريم
 (3).مبدأ األساسي مبدأ أصل البراءة في اإلنسانللي لفعمبادئ تضمن التطبيق الال

                                                           
 الحماية القانونية لحقوق اإلنسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة -مدىش محمد أحمد عبد اهلل المعمري- 1

. 155ص - 2007- مصر-المكتبة الجامعية- اإلسالمية
. 64 ص - المرجع السابق-أحمد غاي- 2
. 63 ص -السابق المرجع -أحمد غاي- 3
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، وىذا بعدم االعتداء عميو بالقتل أو هولكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمان عمى شخص
 وىذا حسب نص ,عدم القبض عميو أو اعتقالو أو حجزه أو نفيو تعسًفاوالجرح وحقو في الحرية 

 حاالت ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيو تعسًفا وكل ىذه ال, من اإلعالن09المادة 
بو فيو ضمانات من بينيا السالمة الجسدية وسالمة نفسو وعدم تالقانونية لممادة تضمن لممش

  االعتداء عمى ىذه الحقوق وجبوتم بميتعرضو لكل أشكال االعتقال والحجز التعسفي الذي 
. المذكورة في اإلعالن

.  به فيه في العهد الدولي لمحقوق المدنية والسياسيةتحقوق المش: المطمب الثاني

 حقوق  عمىيعتبر العيد الدولي لمحقوق المدينة والسياسية من أىم المواثيق الدولية التي تنص
 حيث نص العيد عمى احترام حقوق اإلنسان وحرياتو ,بو فيوتباألخص المشو, اإلنسان

اعتمد ىذا العيد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من طرف الجمعية  والشخصية وسالمتيا،
 وقد اعتبر بداية نفاذه في 1966-12-16 المؤرخ في 2200رقم بقرارىا العامة لألمم المتحدة 

. 49نص  لممادة حسب  23-03-1976

وتناولت االتفاقية مجموعة من الحقوق  67-89انضمت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 فجعمت لكل شخص الحق في الحرية والسالمة الشخصية ومنعت ,العامة ذات الطابع القضائي

 ا إال وفقتوالقبض عمى األشخاص أو إيقافيم بشكل تعسفي ومنعت حرمان أي شخص من حري
. لمقانون المادة التاسعة من العيد

 ,سالمة الجسدبالحريات العامة بداية ضمان  وريراإلنسانوحرصت االتفاقية عمى ضرورة تح
 (1).07لتعذيب أو العقوبة أو معاممة قاسية أو غير إنسانية المادة نوع من اوحضرت أي 

ىم ارتكب تمن العيد الدولي لمحقوق المدينة والسياسية أنو من حق كل م14كما جاءت المادة 
.  إدانة قانونيةاجريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عميو قانون

                                                           
. 71 ص -2013- األردن– دار الراية لمنشر والتوزيع1-ط- الحماية الدولية لحقوق اإلنسان-مدحت مدحت غسان- 1
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ع أعضاء األسرة البشرية من يجمل بما  فقرتيا األولى و الثانية إلى اإلقرارديباجة فيالكما حثت 
من حقوق متساوية ومن أن حقوق اإلنسان إنما تنبثق من ىذه الكرامة ولة فييم يكرامة أص

 (1).وثابتة تشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم

كما حرم العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية التمتع بالحقوق الواردة فييا أيا كان أساس 
العرق، المون، الجنس، المغة، الدين، الرأي السياسي أو غير السياسي األصل ز ييالتفرقة التم

 ولقد فصل العيد في الحقوق 2/1القومي أو االجتماعي الثروة وغير ذلك في األسباب مادة 
:  جاءت المواد التي تنص عمى ذلك النحو اآلتي.السياسية والمدنية التي يتمتع بيا الفرد

. 06لكل إنسان حق الحياة وعمى القانون أن يحمي ىذا الحق، المادة - 

. 07ال يجوز تعذيب أي إنسان أو معاممتو أو معاقبتو بقسوة، المادة - 

حق الفرد في األمان عمى شخصو وال يجوز حرمان أي شخص من حريتو إال ألسباب ينص - 
عمييا القانون وطبقا لإلجراء المنصوص عميو قانونا وحق كل شخص كان ضحية لتوقيف أو 

 (2).09 المادة .اعتقال غير قانوني في الحصول عمى تعويض

كرامة األصيمة في الشخص المعاممة إنسانية تحترم في  المحرومين من حرياتيم ناس الوقحق- 
. 10اإلنساني، المادة 

حق الفرد في حرية التنقل، وحرية اختيار مكان اإلقامة، وحرية مغادرة أي بمد بيا في ذلك - 
. 12المادة 

. 14كل الناس أمام القانون سواء، وحق الجميع في محاكمة عادلة المادة - 

. 16لكل إنسان وفي كل  مكان الحق بأن يعترف لو بالشخصية القانونية المادة - 

                                                           
. 31ص -2005 - الجزائر- دار ىومة- الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة-يوسف دالندة- 1
 - عمان- دار الثقافة لمنشر والتوزيع- حقوق اإلنسان وحرياتو-عمي محمد صالح الدباس، عمي عميان محمد أبو زيد- 2

.  67 ص -2005
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حرمة الحياة الخاصة، فال يجوز التعرض لإلنسان في حياتو الخاصة أو أسرتو أو منزلو أو - 
. 17مراسالتو أو المساس غير قانوني بشرفو وشخصيتو المادة 

 20.1 المادة .الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز- 

 وليذا فإنو لإلنسان كرامة أصيمة متأصمة ال يحق لمدولة المستقمة انتياكيا وال لمدولة الوصية 
امتيانيا، وقد كرسيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأكدت المواثيق الالحقة كالعيد الدولي 

حماية القانونية لمشخص المشتبو فيو لللمحقوق المدنية والسياسية الذي كرس مجمل مواده 
وضمان حرياتو وسالمة شخصو عبر كامل المراحل التي يمر بيا أثناء التحريات األولية 

.  من األعمال التي سيقدم عمييا أمام الضبطية القضائيةىاوغير

 لممشتبه فيه في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حقوق : المطمب الثالث

 لقد جاءت مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية 
مبادئ عامة لذا استوجب عمى الدول تفسيرىا وتحميميا وكتابتيا  في مواثيق إقميمية تضمن من 

 اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي جاء ميثاقخالليا حقوق شعوبيا وىذا ما نمتمسو في ال
 تحت لواء منظمة الوحدة اإلفريقية 1981عمى اثر اتفاق لدول إفريقيا المنعقد في نيروبي سنة 

 والتي تضمن من خالل حقوق المشتبو فيو، إال أنو جاءت 1986والذي دخل حيز النفاذ سنة 
.  عبارة عن مبادئ عامةميثاقنصوص ىذا ال

 حيث يتضمن النظام القانوني اإلفريقي لحقوق اإلنسان عمى المستوى اإلقميمي مجموعة من 
الوثائق منيا الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وأشار ىذا الميثاق إلى ضرورة التمتع 
بمجموعة من الحقوق كعدم التمييز بين األشخاص في تمتعيم بالحريات والحقوق المكفولة في 
. الميثاق ألي سبب كان وىذه الحقوق مضمونة ألي شخص يقيم في بمد طرف في ىذا الميثاق

 ونص الميثاق وبصريح العبارة عمى أنو لكل فرد الحق في المساواة أمام القانون في الحماية 
المتساوية وسالمة شخصو من الناحية البدنية والمعنوية واحترام كرامتو وعدم تعرضو لإلىانة أو 

 (1).االستعباد والحق في الحرية واألمن الشخصي والحق في المجوء إلى القضاء
                                                           

1
 70-69ص ص -مرجع سابق-  عمي عميان محمد أبو زيد-عمي محمد صالح الدباس-
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:  من الميثاق عمى أنو حق التقاضي مكفول لمجميع ويشمل ىذا الحق07 ونصت المادة 

الحق في المجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا لمحقوق - 
. األساسية المعترف بيا والتي تضمنتيا االتفاقيات والقوانين والموائح

 (2).اإلنسان بريء حتى تثبت إدانتو أمام محكمة مختصة- 

إن التطرق إلى الضمانات التي أقرىا القانون لصالح المشتبو فيو والتي تصب أغمبيا في وعاء 
احترام وحماية حقوق اإلنسان وأصبح أمر يشد انتباه جميع الدول حين أصبح يقاس تقدميا 

وصالبة مركزىا في المجتمع الدولي بمدى احتراميا لمبدأ حقوق اإلنسان وألن الجزائر من بين 
. الدول التي تعمل عمى تأمين ىذا الجانب وجعمو ممموس عمى أرض الواقع

لجأت الجزائر إلى ترقية حقوق اإلنسان ومن بينيا االىتمام أكثر بضمانات األشخاص واحترام و 
حرياتيم والحفاظ عمى حقوقيم أثناء جميع مراحل الدعوى الجزائية ومن بين ما حافظ عميو 

 (3).القانون تقديسا لحياة الشخص وحرمتو وكرامتو

ن الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والذي في حد ذاتو تضمن عدة وسائل لتعزيز  وا 
 بإنشاء المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان صحماية حقوق اإلنسان عمى المستوى اإلقميمي، فن

والشعوب والتي تتولى رصد تنفيذ بنود الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ومن أىم ميام 
: المجنة

. النيوض بحقوق اإلنسان وحمايتيا وفق الكيفيات المقررة قانونا في الميثاق- 

وضع المبادئ القانونية والقواعد القانونية التي تيدف إلى حل المشكالت القانونية المتعمقة - 
 (1).بحقوق اإلنسان والتي يمكن لمحكومات أن تستند إلييا في إصدار تشريعاتيا

                                                                                                                                                                                           
، 2008-عمان- دار قنديل لمنشر والتوزيع-حقوق اإلنسان والحريات األساسية- حيدر أدىم عبد اليادي- مازن ليمو راضي- 1

. 50، 49ص ص 
. 250ص -مرجع سابق- حيدر أدىم عبد اليادي-مازن ليمو راضي- 2
 ص -2009 -91ع -الجزائر-مجمة الشرطة- احترام حقوق اإلنسان في مرحمة التحقيق االبتدائي-عبد الكريم الياشمي- 3

56 .
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كما نص الميثاق عمى إزالة كافة أشكال التفرقة وال سيما عمى أساس العنصر أو العرق أو - 
المون والجنس أو المغة، الدين، أو الرأي السياسي ولقد احتوى الميثاق عمى جممة من الحقوق 
منيا المساواة أمام القانون حق الفرد في احترام كرامتو واالعتراف بشخصيتو القانونية وعدم 

الالإنسانية وإخضاعو لمتعذيب سواء كان التعذيب مادي أو معنوي والمعاممة الوحشية 
أقر الميثاق الحقوق و (2).كما حث عمى الحقوق المتعمقة بالبراءة حتى تثبت التيمة.والمذلة

األساسية كالحق في المساواة أمام القانون وحق الحياة والسالمة الشخصية والبدنية واحترام 
 (3).الكرامة والحق في األمن والتدخل

  االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسانحقوق  المشتبه فيه:  المطمب الرابع

 تعتبر أوروبا من الدول الرائدة في حماية حقوق اإلنسان وذلك ما تم تجسيده في االتفاقية 
األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والتي جاءت عقب الحرب العالمية الثانية وعممت الدول عمى 

. حماية ىذه الحقوق وخاصة حقوق المشتبو فيو، أثناء التحريات األولية

 فالتجربة األوروبية لحقوق اإلنسان تعتبر تجربة رائدة وىي تفوق كثير من االتفاقيات اإلقميمية، 
خصوصا فيما يتعمق بتحديدىا لحقوق اإلنسان وضماناتو وتم التوقيع عمى االتفاقية األوروبية 

. 1950 نوفمبر 14لحقوق اإلنسان في 

وعرفت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ووضعت األدوات القانونية بصفتيا ذات تراث  » 
مشترك من الحرية وسيادة القانون، فقررت أن تتخذ خطوات عممية لتفعيل اإلعالن العالمي 

. «لحقوق اإلنسان لذا أنشأت الجياز األوروبي والمحكمة األوروبية 

 ويمكن اعتبار االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أنيا تفرض آراء ممزمة حتى تزود التدابير 
وكذلك تتضمن االتفاقية المحمية لمعالجات الناجعة بشأن عدد من الحقوق المنصوص عمييا في 

                                                                                                                                                                                           
ص ص - 2005- الجزائر-دار الخمدونية- حقوق اإلنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود-شطاب كمال- 1

174-175 .
 - الجزائر- دار ىومة- في القانون الدولي والعالقات الدولية المحتويات واآلليات-حقوق اإلنسان-زقادري عبد العزي- 2

. 136، 135 ص ص -2003
.  135 ص -2012-1 ط- دار النشر والتوزيع- الحماية الدولية لحقوق اإلنسان-مدحت مدحت غسان- 3
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تعريفا دقيقا وتفصيميا لمثل ىذه الحقوق التي يتضمنيا، وكذلك االستثناءات والقيود لكل حق 
 (1).منيا

 ومن بين الحريات التي تضمنتيا االتفاقية ىي الحق في الحياة وعدم التعرض لمتعذيب أو 
العقوبات والمعامالت غير اإلنسانية أو الميينة والحق في الحرية واألمن، والحق في احترام 

الحياة الخاصة والعائمية، والمنزل وكذا التمتع بالحقوق الواردة في االتفاقية بدون تمييز من أي 
تعتبر ىذه البنود ضمانات غير مباشرة لممشتبو فيو كونيا جاءت عبارة عن مبادئ و، (2)نوع 
. عامة

ذا ما اعترف   ويتمتع الشخص بالشخصية القانونية الداخمية والشخصية القانونية الدولية وا 
لإلنسان بالشخصية القانونية فإنو يتمتع بالحقوق المترتبة عمييا فاإلنسان ىو مناط الحقوق، ليذا 

وجب عمى الدولة أن تعترف لمشخص بشخصيتو القانونية  وكان لتطور المفاىيم القانونية 
 (3).الدولية أن أصبح االعتراف بالشخصية القانونية عمى الصعيد الدولي

إذا فإن لممشتبو فيو حق التمتع بالشخصية القانونية كونيا تعد من الضمانات القانونية التي 
يمارس بموجبيا حقو في الدفاع المشروع أما حق السالمة الجسدية من الحقوق المتعمقة بشخص 

اإلنسان نفسو ومعنى ىذا أن جسم اإلنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية خاصة فال يجوز 
المساس بجسمو من قبل الغير سواء من قبل سمطات الدولة فال يجوز ضربو أو جرحو أو 
تعذيبو بأية صورة كانت، وحق السالمة الجسدية ليس مظيرا ايجابيا يخول صاحبو حق 

االقتضاء من الغير فحسب إنما يفرض عمى الغير باحترامو، ويتمتع ىذا الحق باإلطالق عمى 
نحو يحيط جسم اإلنسان بقدسية كاممة ويمنع مناقشتو إمكان المساس بو بأي شكل من األشكال 

ويشمل الحق في السالمة الجسمية التعذيب واإلرىاب النفسي أو التيديد بارتكاب أي جريمة 
 في حين تم التطرق الي مفيوم العنف و االكراه بانو الم او عذاب شديد جسدي او (4).كانت

                                                           
. 361، 360 ص ص -2009 -الجزائر- دار الخمدونية-1 ط- حقوق اإلنسان في القانون الدولي-عبد العزيز العشاوي- 1
.  362ص -هسنفمرجع -اوي،شعبد العزيز الع- 2
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نفسي  يرتكبو عمدا موظف عمومي او يحرض عميو او يسكت عنو في جق شخص اخر 
 1لمالدالء بمعمومات

 أما حرمة شخص اإلنسان فتتجمى في الحق حماية الشرف والسمعة وحماية كرامة اإلنسان 
وسمعتو، فال يجوز أن يتعرض الشخص لالحتقار  أو أن نوجو لو كممات تافية أو الطعن فيو 
أو جرح شعوره، أما حرمة مسكنو فيقصد بو أن مسكن الشخص خاص بو ويحرم عمى الغير 

 (2).دخولو وىذا إال بأخذ موافقة السمطة القضائية

 وفي ىذا المضمار تنص االتفاقية عمى مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة 
القاسية الالإنسانية أو الميينة بحيث تظير تماما ممارسة التعذيب وغيره وتمنع من ممارسة أي 
ضغوطات بدنية أو نفسية عمى المشتبو فيو من أجل الحصول عمى معمومات أو االعتراف أو 

. الشيادة ضد نفسو

 ويقصد بالتعذيب كل إيذاء يسبب ألما جسديا أو نفسيا يرتكب عمدا أو يوافق عميو أو يسكت 
عميو في حق شخص لتخويفو أو إلرغامو عمى اإلدالء بمعمومات أو بيانات اعتراف عمى عمل 

 (3).يشتبو فيو

حقوق المشتبه فيه في القوانين الداخمية : المبحث الثاني

 إن سعي الدول إلى تحقيق العدل والعدالة بين أفرادىا يعد من األولويات في كل مجتمع وفي 
كل دولة تسعى من خالليا إلى ضمان حريات األفراد والجماعات أثناء مراحل معينة منيا 

. مرحمة االشتباه والتي تعد من أىم المراحل في جمع االستدالالت والتحريات األولية

وما القوانين التي جسدتيا الدول في دساتيرىا وقوانينيا الداخمية ال خير دليل عمى ذلك، وما 
روح تمك القوانين إال تمك االتفاقيات واإلعالنات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان حيث تم 

. تفصيل مبادئيا العامة التي جاءت بيا االتفاقيات واإلعالنات الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان
                                                           

1
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كل ىذا من اجل ضمان حقوق الفرد والجماعة قصد منع تعسف السمطة وأجيزتيا المختصة في 
. ممارسة عمميا أثناء مرحمة االشتباه

ة من المواد قصد حمايتو وضمان حقوقو ندساتير حقوق المشتبو فيو وذلك عبر ترساالوتضمنت 
القانونية التي تضمن لو سالمتو وحياتو المادية والمعنوية عمى غاية الفصل في قضيتو وفق ما 

. نص عميو القانون الداخمي لمدولة، كقانون اإلجراءات الجزائية  

 المشتبه فيه دستوريا  قوقح: المطمب األول

ي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي لحقوق الملقد عمدت جميع الدول إلى ترجمة اإلعالن الع
 ومن بين ،تفاقيات اإلقميمية الخاصة بحقوق اإلنسان في قوانينيا الداخميةاالالمدنية والسياسية و

 والتي نصت من خاللو ،سمى القوانين في الدولةأ والذي يعتبر ،ىذه القوانين الداخمية الدستور
 ومن بين ىذه الحقوق ،عمى حماية حرية األفراد وسالمتيم وضمان حقوقيم بمختمف أنواعيا

 في وجو الذين يحاولون ا منيعانص والتي ضمنيا وكفميا حتى تكون ح،حقوق المشتبو فيو
 والدستور ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم .التعدي عمى حقوق المشتبو فيو قانونا

 وتبين قواعده كذلك حقوق وحريات المواطن األساسية من خالل ،العالقة بين الحاكم والمحكوم
. سمطاتيا الثالثة التشريعية، التنفيذية، القضائية

 28 فدستور .واليدف من وضع الدستور ىو ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية
 المعدل والمتمم و الجاري العمل بو في الجزائر يتضمن مبادئ القواعد بعضيا 1996نوفمبر 

. ىا القانونيةتوقييدف إلى ضمان حقوق المشتبو فيو وىي القواعد التي سنتعرض إلييا مبرزين 
:  فقرات الديباجة مايميإحديحيث بين الدستور في مقدمتو اليدف من وضعو حيث جاء في 

أن الدستور فوق الجميع وىو القانون األساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية 
ويحمي حرية اختيار الشعب ويضفى الشرعية عمى ممارسة السمطات ويكفل الحماية القانونية 

ورقابة عمل السمطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيو تفتح اإلنسان بكل 
 (1).أبعاده
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 ، الجزائري جممة من المبادئ واألحكام في مجال الحقوق والحريات1996وتضمن دستور 
 وأضاف ال يمكن أن ، منو عمى أن كل المواطنين سواسية أمام القانون29وتضمن المادة 
ز يعود سببو إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف ييتضرع بأي تمي

 (1).شخصي أو جماعي

كما تضمن الدستور الجزائرية مجموعة من القواعد والمبادئ الرامية إلى توفير ضمانات لألفراد 
بو ت ومن ذلك المبادئ التي تعد ضمانات مباشرة لممش،عموما والمشتبو فيو بوجو الخصوص

 والتي جاء فييا كل ،45والتي تنص عميو المادة،  منيا مبدأ األصل في اإلنسان البراءة،فيو
انتو مع كل الضمانات التي يطبقيا  إدنظاميةشخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية 

 .القانون

 ، القانون الصادر قبل ارتكاب الفعل المجرمىنو ال إدانة إال بمقتضأ عمى 46ونصت المادة 
 ،حد وال يوقف أو يحجز إال في الحاالت المحددة في القانونأ ال يتابع :47وجاء في المادة 

 تضمن الدولة عدم انتياك حرمة اإلنسان 34وفي المادة . لألشكال التي نص عمييااوطبق
ال يجوز انتياك : 39ونصت المادة  .ي مساس بالكرامةأويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو 

 (2).حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفو يحمييا القانون حرمة

 ،     إن شرعية اإلجراءات تعد من أىم الضمانات وأبرزىا في المحافظة عمى الحريات الفردية
ة دون بوقذلك ألنيا تتعارض وتتزامن في تطبيقيا مع الشرعية الموضوعية تماما حيث ال ع

إجراء أو دون حكم صادر عن ىيئة قضائية مختصة، ومن ثم إن الدستور ولو لم ينص 
بصراحة عمى مبدأ الشرعية اإلجرائية إال انو جاء بصيغة الجمع الحاممة لمشرعية الموضوعية 

ضاء قأساس ال : في الدستور عمى مايمي137واإلجراءات والتدابير األمنية حيث نصت المادة 
مبادئ الشرعية والمساواة ومبادئ الشرعية منيا ما يتعمق بالجرائم وعقوبتيا ومنيا ما يتعمق 

نا بان عموم النص يحتوييا جميعا ومما يؤكد ىذا لقا  ومنيا ما يتعمق بالتدبير ولذ،باإلجراءات
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ة وال توقيف وال حجز إال في الحاالت بعاتمالنو أىو تمك النصوص التي جاءت تتكمم عمى 
وكذلك أن الحريات الفردية مضمونة وال .  من الدستور44المحددة قانونيا وفق لمقانون المادة 

 35-34-32-31-29تمس إال بمقتضى القانون وىي محمية من طرفو وما إلى ذلك المواد 
 (1).40-39وكما ىو الحال في المادة 

 ومادمت كذلك فإن عدم االعتداء عمييا ودخوليا قد ،فإن حرمة المسكن مرتبطة بالحرية الفردية
نو تضمن أ، عمى ر من الدستو40جعمت من المبادئ الدستورية وىذا ما نصت عميو المادة 

يش فت وال ت،ش إال بمقتضى القانون في إطار احتراموتي فال تف،الدولة عدم انتياك حرمة المسكن
 إن انتياك حرمة المسكن سواء (2).إال بأمر مكتوب، صادر من السمطة القضائية المختصة

بدخولو أو تفتيشو مالم يصدر أمر قضائي مسبب سواء في مرحمة التمبس أو غير ذلك يعتبر 
عمال غير قانوني، لذا اشترط المشرع عدم دخول وتفتيش المنزل ال بصدور أمر قضائي مسبب 

صباحا الي غاية 04وبحضور صاحب المنزل مع مرعاة الوقت المحدد في ذالك من الساعة 
 . مساء20

 إليو نالحظ أن الدستور الجزائري عمى غرار الدساتير األخرى أشرنا  الذيومن خالل التصور
وضع مبادئ وقواعد، تشكل ضمانات لممشبو فيو باعتبار أن الدستور ىو القانون األسمى 

توى 3تكون، متنافية مع أحكامو وال تتنافى مع محال والتشريعات ىي األدنى منو بحيث يجب أن 
الحريات العامة لممواطنين وتبين ولك األحكام ألنيا ىي التي تحدد اإلطار العام لمحقوق ت

األساليب الواجب إتباعيا أثناء ممارسة السمطة العامة لوظائفيا بما يكفل كل الضمانات المبدئية 
: صيا في ثالثة مبادئ ىيخبو فيو وىذه الضمانات نلتلممش

. مبدأ األصل في اإلنسان ىو البراءة- 

. مبدأ الشرعية اإلجرائية-  
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 (1).ال توقيف وفقا لمالشكال التي حددىا القانونمبدأ -  

بو ت تحت النظر حيث يوضع بموجبيا المشفيقتوال من الدستور والتي تخص 48أما المادة  
فيو تحت تصرف مصالح األمن، الدرك، الشرطة في مكان معين طبقا لتشكيالت معينة، 

 لمنظر في مجال التحريات الجزائية لمرقابة القضائية وال يمكن أن تتجاوز مدة فيقيخضع لمتو
 ساعة يممك الشخص الذي يوقف لمنظر حق االتصال فورا بأسرتو وال يمكن تمديد مدة 48

 لمشروط المحددة بالقانون ولدى انتياء مدة التوقيف يجب أن فقء ووباستثناالتوقيف لمنظر إال 
فالمقصود (2). فحص طبي عمى الموقوف إذ طمب ذلك عمى أن يعمم بيذه اإلمكانيةىجري

بالتوقيف لمنظر في التحريات الجزائية لمضبطية القضائية ىو توقيف المشتبو فيو لمنظر في 
األماكن المخصصة لذلك، والتي يراعى فيو جميع حقوق المشتبو فيو، أي ال تمس كرامتو وال 

ساعة، وخالليا يستطيع الشخص الموقوف أن 48يعذب وال ييان، وحدد القانون ذلك بمدة 
يتصل بأسرتو، كما نصت المادة بنص صريح عمى عدم تمديد ىذه المدة أال استثناء ووفقا 

فممشخص الموقوف الحق في الفحص , وفي حالة انتياء مدة التوقيف. لمشروط المحددة بالقانون
و فصل , و الغاية من ذلك ىي مواصمة عممية التحري وجمع االستدالل, الطبي إذا أراد ذلك

ويتم التمديد بالجرائم الموصوفة بأعمال . المشتبو فيو عمى المجتمع غرضو وقائي أمني قضائي
 .يوما12إرىابمة أو تخريبية إلى

 المشتبه فيه في قانون اإلجراءات الجزائية حقوق : المطمب الثاني

 من الحقوق ا لطالما سعت الدول إلى تطوير القوانين الخاصة التي توفر لممواطنين مزيد
 كما رأيناه سمفا في المواثيق الدولية والدساتير التي ,والحريات تضمن ليم سالمتيم وكرامتيم

. تعتبر من أسمى القوانين الداخمية، والتي كرست في بنودىا القانونية حقوق المشتبو فيو

وىذا ما جعل الدول .  جاءت عبارة عن ضمانات غير مباشرة كرست في شكل مبادئ عامة
تصوغ ىذه المبادئ العامة إلى قوانين داخمية وضعت لتفصيل ىذه المبادئ حتى تضمن 
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بموجبيا حقوق المشتبو فيو بشكل مباشر وممموس وتحميو من كل تعسف أو اعتداء عميو وعمى 
 وىذا ما تجسده في قانون اإلجراءات الجزائية الذي يعتبر من بين القوانين ,حرمتو الشخصية

. الداخمية التي وضعيا المشرع قصد توفير مزيد من الضمانات لممشتبو فيو

 تضمن قانون اإلجراءات الجزائية ضمانات مباشرة لممشتبو فيو وذلك من خالل المبادئ 
والقواعد التي استقر عمييا الفقو القانوني الدولي والتي تعتبر ثمرة لجيود اإلنسان عمى المستوى 

شرعية التجريم والعقاب،وشرعية و لذلك فإن مبدأ الشرعية اإلجرائية ,الدولي عبر أجيال متعاقبة
اإلجراءات الجزائية وصياغة النصوص القانونية لمعقوبات واإلجراءات الجزائية ونصوص قانونية 

 (1).تنظيمية تستيدف تحديد أشكال تنظيم مختمف األجيزة سواء الشرطة أو أجيزة القضاء

 ووفقا لمشرعية اإلجرائية البد من التوفيق بين حق المشتبو فيو والدولة في العقاب واحترام مبدأ 
قرينة البراءة وما ينص عميو القانون كحقوق لممشتبو فيو وضمان حريتو الشخصية، وما يضفيو 

. القانون لمرحمة التحري واالستدالل وضمانات عامة لمضبطية القضائية

مرحمة التحري واالستدالل ىي ضرورة يممييا الواقع وليس القانون، ألن ىذه المرحمة ليست إن  
فالتحريات .ليا قوانين توجب القيام بيا قبل البدء في التحقيق، ألن األمر متروك لمواقع

واالستدالل يعتبر من الضمانات األساسية لممشتبو فيو، وكما تعتبر سرية اإلجراء ضمانة أيضا، 
 (2).وذلك حتى ال تمس مصالحو بغير مقتضى

 حيث تطبق عمى المشتبو فيو القاعدة األصمية إذا ما , إن قاعدة األصل في اإلنسان البراءة
 وتمخص أىمية ىذه القاعدة في كونيا تشكل أحد التطبيقات لقاعدة الشرعية ,اعتبرناه غير متيم

: اإلجرائية الجزائية وتبرز ىذه األىمية في مايمي
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أنيا تعد سياجا يقي الحريات الشخصية من أي تعسف أو تحكم من طرف أجيزة التحري عن - 
 فكل شخص يعد بريئا حتى تثبت إدانتو وىو بذلك ال يطالب بإثبات براءتو التي ىي في ,الجرائم

 (1).األصل حقيقة ثابتة وعمى ضباط الشرطة القضائية مراعاة ىذه القرينة عند ممارسة مياميم

 ويحتل مبدأ األصل في البراءة مكانة ىامة في قانون اإلجراءات الجزائية، إذ ىو ركيزة أساسية 
 في حدود ما تحقق مصمحة الجماعة في تطبيق إالفي الشرعية اإلجرائية فال تقرر القيود 

القانون وتوقيع العقاب مع احترام الحريات الفردية بالقدر الضروري وبالتالي فإن مبدأ األصل 
في البراءة ىو أصل كل الضمانات التي يقررىا القانون لمحرية الفردية حيث يترتب عمى مبدأ 

: البراءة آثار ىامة

 يجب عدم التعرض لمحريات الفردية إال بالقدر الضروري الذي يسمح لمسمطات المختصة -
د الحرية في حدود ما يسمح بو يالضبطية القضائية لتطبيق القانون وصوال إلى الحقيقة وتقي

. القانون

ج يجب أن تعامل .ج.إ. يفسر الشك لصالح المتيم حسب القاعدة القائمة عمى إعمال ق-
 (2).المشتبو فيو عمى أساس براءتو لحين قيام دليل يثبت اإلدانة

 فمن نتائج مبدأ البراءة أيضا أن المشتبو فيو ال يمتزم قانونا بتقديم ,عدم إثبات الشخص براءتو- 
 123-51، 44، حسب المواد (النيابة العامة)دليل براءتو، فعمى من يدعي إقامة ذلك 

 (3).ج.ج.إ.ق

عد ضمانا لممشتبو فيو، ذلك ألن رجال الضبط القضائي ىم أقرب ت: مرحمة التحريات. 1
السمطات والجيات القضائية لممجتمع ومن ثم ىم أقرب األشخاص واألقرب إلى الجرائم 

 عمييا ومعرفتيا وذلك في أسرع وقت ممكن، حيث يقوم رجال الضبط القضائي بما واإلطالع
 كالمخبرين، والمساعدين واألعوان قد تصميم المعمومات اإلطالعلدييم من تعدد في مصادر 

                                                           
. 71 ص -مرجع سابق-أحمد غاي- 1
، 24 ص ص -2001 - الجزائر-دار ىومة- التحري والتحقيق-شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري-بيةايعبد اهلل أوه- 2

25 .
. 26ص -المرجع نفسو -عبد اهلل اوىايبية-3
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في وقت مبكر وكما نعمم بأن اإلجراءات كمما قربت من الجريمة كانت أسمم وأدق في اإلثبات 
ج، بحيث عمى مأمور الضبط القضائي الذي بمغ بجناية .ج.إ. ق42ومن ذلك نصوص المادة 

أو جنحة في حالة تمبس أن يخطر بيا وكيل الجميورية  عمى الفور ثم ينتقل بدون تميل إلى 
مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات الالزمة وعميو يجب أن يسير عمى اآلثار التي يجب أن 

 (1).تختفي

 من قانون اإلجراءات الجزائية حول اإلجراءات التي ينفذىا 65، 64، 63وحسب نص المادة 
ضباط الشرطة القضائية أثناء عممية التحري، وبذلك يكون ىذا اإلجراء مشروعا ويعتبر تنفيذه 

 (2).مندرجا في إطار مبدأ الشرعية اإلجرائية

:  من قانون اإلجراءات الجزائية41وحاالت التمبس نصت عمييا المادة 

توصف جناية أو جنحة في حالة تمبس إذا كانت مرتكبة في : ارتكاب الجريمة في الحال-
الحال، وحالة التمبس تتحقق بإحدى الحواس كالبصر، الشم والسمع، أما الحالة الثانية مشاىدة 
الجريمة المتمبس بيا عقب ارتكابيا، تعتبر جناية أو جنحة متمبسة إذا شوىدت عقب ارتكابيا 

 (3).مدة قصيرة

نما تعتمد :متابعة العامة بالصياح -  وىي حالة ال تعتمد عمى مشاىدة الجريمة وال باكتشافيا وا 
عمى عنصر المتابعة لممشتبو فيو ومطاردتو من طرف عامة الناس بالصياح والجري وراءه في 

. وتبقى مسألة تحديد ىذه الفترة لضباط الشرطة القضائية.وقت قريب جدا من وقت الجريمة

 إذا وجدت أداة الجريمة مع المشتبو فيو في الجريمة المتمبس فييا :أداة الجريمةالعثور عمى  -
 (4).بجناية أو جنحة أداة جريمة كحممو لمسالح أو في حيازة أشياء ودالئل تفترض مساىمتو فييا

 التبميغ عن جناية أو جنحة ارتكبت في المنزل، ونصت عمى ذلك :حالة التمبس الحكمي-
 الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية وتنقسم بصفة التمبس كل جناية أو جنحة 41المادة 

                                                           
. 65ص - ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األولية-محمد محدة- 1
. 154 ص -المرجع نفسو - 2
. 138ص - المرجع نفسو احمد غاي-3
. 228، 226 ص ص - مرجع سابق-يبيةعبد اهلل أوىا- 4
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ولو في غير الظروف المنصوص عمييا في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في منزل 
وكشف صاحب المنزل عنيا عقب وقوعيا وبادر في الحال بإبالغ رجال الشرطة القضائية 

 (1). من قانون اإلجراءات الجزائية8، 7قصد إثباتيا، حسب نصوص المواد 

 إجراء بوليسي الغرض منو تحقيق ىوية التوقيف ىوو:  بغرض تحقيق الهويةتوقيف لمنظرال-
المستوقف الذي يشك في أمره وىو إجراء تقرره المبادئ القانونية لرجال الضبطية 

يحق » والتي تنص عمى 50/1، 61 في نصوصو التوقيف لمنظرج .ج.إ.وتنظم ق.القضائية
لكل شخص في حالة الجناية أو الجنحة المتمبس بيا والمعاقب عمييا بعقوبة الحبس ضبط 

الفاعل واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، وفي المادة الثانية يجوز لضباط الشرطة القضائية 
 (2).منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتيي من إجراء تحرياتو

ىو عدم المساس بحرية الشخص التوقيف لمنظر  أما الضمانات التي بجب توافرىا لمفرد أثناء 
 مبني عمى اشتباه، ومن الضمانات العامة لممشتبو فيو ضمان التوقيف لمنظرويجب أن يكون 

حيادية سمطة التحري ويقصد بذلك اتصاف ىذه السمطة بعدم االنحياز والتجرد أثناء مباشرتيا 
 (3).إلجراء التحقيق، وانتياجيا السبل المشروعة في عمميا، والكفاءة واالستقالل

 ويفسر بعض الفقياء ىذا اإلجراء االستدالل والتحري مجرد مقدمة إلجراء التحقيق وأن الضبطية 
القضائية ليس ليا أن تتوغل في أعماق القضية الجنائية، وذلك لما يخشى منيا من تجاوز 

. وعدوان عمى الحقوق والحريات الخاصة بالمشتبو فيو

إجراء » ج .إ. ق11ومن حقوقو سرية التحريات وىذا ما نصت عميو المادة  :سرية التحريات-
التحقيق سري ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك، وىي السرية التي تكمم عنيا المشرع ىي 

ج حيث تعتبر ىذه السرية إجراء عند حجز .ج.إ. ق51لفائدة المشتبو فيو، وأكدتو كذلك المادة 

                                                           
. 141 ص - مرجع سابق-أحمد غاي- 1
. 234ص -مرجع سابق-يبيةعبد اهلل أوىا- 2
. 68ص -2003- عمان- دار وائل لمنشر- ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة-محمد الطراونة- 3
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األشخاص وزيارة أقاربيم ليم حيث مكنت ىذه المادة لممشتبو فيو من االتصال ومباشرة عائمتو 
 (1).وزيارتيم لو مع االحتفاظ بسرية التحريات

 وتفيد سرية التحريات المشتبو فيو وذلك بالتمحيص والتدقيق أثناء التحريات لمعرفة مرتكب 
الجريمة الفعمي واالبتعاد عن كل الشكوك والبالغات الكيدية، كما تساىم السرية السير الحسن 

. والجيد لمتحريات وجمع االستدالالت

قوم مبدأ شرعية القواعد الجنائية الموضوعية يو,  تعد ضمانة لممشتبو فيو:شرعية التحريات-
عمى أساس ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمني إال بنص، وأن المبدأ ال يكفي وحده لمتخفيف 

من حدة الضغط عمى الحريات التي تضمنيا النصوص الموضوعية، لذا جاء قانون اإلجراءات 
الجزائية ليضع توازن مستقر بين مصمحة الدولة في التحري عمى الفاعل الحقيقي لمجريمة 

ومصمحة المشتبو فيو في ضمان حقوقو وحرياتو، والشرعية اإلجرائية تعتبر من أىم الضمانات 
 63، 17، 12/3لممحافظة عمى الحريات الفردية لممشتبو فيو وىذا ما نصت عميو المواد التالية 

 (2).ج.ج.إ.ق

 وتخص ىذه المواد الضمانات اإلجرائية التي يضمنيا القانون لممشتبو فيو خالل قيام الضبطية 
القضائية بالتحريات وذلك بعدم إيذاء المشتبو فيو، إيذاء بدنيا أو معنويا ومنع كل أساليب الغير 

 االعتراف، أو االبتزاز إلى حتىقانونية كالضرب، والشتم والتعذيب المادي والمعنوي أو التيديد 
غير ذلك من األساليب الغير قانونية التي تتنافى وقانون اإلجراءات الجزائية الذي تحمي 

وكذلك الوعد وتحميف المشتبو فيو الذي قد يحتم عميو الكذب أحيانا . بموجبو حقوق المشتبو فيو
مرة واحدة :  ساعة12وعدم إطالة التحقيق لمدة تتجاوز .ليم الدين والقانوناوبالتالي يخالف تع

نو يقرر أوبيذا حرص المشرع الجزائري عمى وجوب اإلسراع في االستجواب و(3).في اليوم

                                                           
. 66 ص - مرجع سابق- ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األولية-محمد محدة- 1
. 122ص - مرجع سابق- ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األولية-حسيبة محي الدين- 2
. 136 إلى 131ص من -المرجع نفسو-حسيبة محي الدين- 3
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، 121-112إلخ، طبقا لممواد ...وجوب االستجواب كل من يصدر ضده أمر إحضار أو قبض
 (1).ج.ج.إ. ق158

 ولعل فرض المشرع عقوبات عمى البالغات الكاذبة والكيدية يعد من أىم الضمانات لممشتبو فيو 
في ىذا اإلجراء وذلك قصد القضاء عمى افتراء الناس عمى بعضيم وتشوه السمعة والتالعب 

فالمشرع تفطن لذلك فرتب جزاءات عمى ذلك متى ثبت سوء  (ضبطية قضائية)بأجيزة الدولة 
نية المبمغ، وبيذه اإلجراءات حفاظا عمى كرامة المشتبو فيو ومنع من تضميل العدالة ومخادعتيا 

لحاق أضرار بيا نتيجة سيرىا وراء بالغات كاذبة  (2).وا 

كما فرض المشرع الجزائري خضوع المشتبو فيو لمفحص الطبي ضمانة  :الفحص الطبي-
جوىرية ال تقل عن سابقتيا وتكمن العمة من تقريرىا في أن يكشف ىذا الفحص من جية  عن 
ممارسات الشرطة القضائية غير المشروعة ومن جية أخرى يوقف سماع الشخص الذي ليس 

 (3).ج.ج.إ. ق63/1بصحة جيدة كما يعتبر ضمانة ألفراد الضبطية القضائية أيضا المادة 

 ولقد أتى المشرع بعدة ضمانات لممشتبو فيو تجاه رجال الضبطية القضائية عند إرادة حجزه ومن 
، 65 استثناء وىذا طبقا لممواد  إال ساعة 48بين ىذه الضمانات أن ال تزيد مدة الحجز عن 

. ج.ج.إ. ق52، 51

ج عمى أنو ال حجز إال في .ج.إ. ق55 وزيادة في ضمانات المشتبو فيو نص القانون في المادة 
، في الجنح الغير معاقب عميو بالحبس (المشتبو فيو)الجنح التي عقوبتيا السجن ومنع الحبس 

 52، 51ج المواد .ج.إ. ق65وفي ىذه الحالة يمكن لممشتبو فيو من االتصال بأسرتو، المادة 
 (4).ج.إ. ق51وكذلك وجوب إجراء فحص طبي متى طمبو المشتبو فيو، حسب المادة 

وشروط تنفيذه رغم أن التفتيش من األعمال التي يقوم بيا قاضي التحقيق : إجراءات التفتيش-
ج إال أنو عمى صعيد الواقع العممي ينفذه ضباط الشرطة القضائية .ج.إ. ق83، 82طبقا لممواد 

                                                           
. 263 ص -مرجع سابق-يبيةعبد اهلل أوىا- 1
. 115 ص -مرجع سابق-محمد محدة- 2
. 152ص -مرجع سابق-حسيبة محي الدين- 3
. 149 إلى 145 ص من -مرجع سابق-محمد محدة- 4
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ج .ج.إ. ق44ج ومن خالل المادة .ج.إ. ق142 إلى 138سواء بموجب اإلنابة، المواد من 
 المشرع الجزائري عمى توفير ضمانات لممشتبو فيو وتتمثل في أن ترتكب جناية في حالة صحر

تمبس، وأن يكون صاحب المنزل محل تفتيش يكون قد ارتكب الجريمة أو شارك فييا، أو يحوز 
، ا عن وكيل الجميورية ومكتوباأشياء أو أوراق ليا عالقة بالجناية ويجب أن يكون األمر صادر

ج ال يجوز تفتيش المساكن ومعاينتيا .ج.إ. ق64 وحسب نص المادة ,أما في غير التمبس
 برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديو إجراءات، إالوضبط األشياء المسببة لمتيمة 

 (1).ويكون ىذا الرضا مكتوب بخط اليد

وأن يكون التفتيش في الفترة المحددة قانونا حيث اشترط المشرع إجراء التفتيش من الخامسة 
ج إال ما أستثني كطمب .ج.إ. ق48صباحا إلى غاية الثامنة مساءا وىذا حسب نصوص المادة 

 (2).صاحب المنزل وبحضوره

والضمانات المتعمقة بسماع األشخاص، وتدوين المحاضر والتي ىي عبارة عن تصريحات 
وأقوال المشتبو فيو عند الضبطية القضائية، حيث تم حظر كل أنواع اإلكراه المادي والمعنوي، 

ل العقاقير المخدرة أو جياز كشف الكذب، أو التنويم افالمحقق عميو أن يمتنع عن استعم
المغناطيسي باعتباره تؤثر عمى إرادة الشخص أو استعمال التيديد أو العنف أثناء سؤالو كما 

 (3).ايحظر التعذيب واإلجبار عمى االعتراف المذكورة سمف

وتحرير محضر االستجواب بواسطة كاتب التحقيق إعماال لفائدة وجوب التحقيق وتدوينو المادة 
 ج، واستدعاء مترجم كمما كان ذلك ضروريا مثل التحقيق مع أجنبي .ج.إ. ق95، 94

 

 

                                                           
. 220، 219ص ص -مرجع سابق-أحمد غاي- 1
. 218، 217ص ص -مرجع سابق-محمد محدة- 2
. 183 ص - مرجع سابق-أحمد غاي- 3



الداخمية والقوانين الدولية المواثيق في فيه المشتبه لحقوق الدولية الحماية     األول الفصل  

 

 
40 

 

ذا كان ذا عاىة كالصم والبكم يسأل كتابة ويج((مع أداء اليمين لممترجم)  وب كتابيا، ي، وا 
 (1). التوقيع عمى المحضر أو عدم التوقيع الحق فيلممشتبو فيو

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
. 363ص -مرجع سابق-يبيةعبد اهلل أوىا- 1
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     لقد بذلت جيكد دكلية كداخمية مف طرؼ مجتيدم القانكف مف أجؿ كضع حماية أكثر 

الدكتاتكرية كغير  كذلؾ بسبب االنتياكات كخرؽ الحقكؽ مف طرؼ بعض األنظمة, لممتيـ

كتضع حدكدا , مما جعؿ الدكؿ تسعى إلى كضع قكانيف دكلية تحمي بيا ىذه الفئة, الديمقراطية

كخير دليؿ عمى ذلؾ ما كضعتو , كالمتيـ خاصة, ليذه االنتياكات كسمب الحريات لألفراد عامة

قميمية كبعدما تـ , تـ بمكجبيا حماية المتيـ مف االعتداء عمى حقكقو, الدكؿ مف اتفاقيات دكلية كا 

تدكيف ىذه االتفاقيات كالمصادقة عمييا مف طرؼ الدكؿ تـ ترجمة ىذه االتفاقيات إلى قكانيف 

حيث كضعت الدكؿ بنكدا ليذه االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية في , داخمية كخاصة في دساتيرىا

كيعتبر الدستكر مف أسمى القكانيف . كقكانيف داخمية أخرل كقانكف اإلجراءات الجزائية, دساتيرىا

الداخمية إذ يحتؿ قمة اليـر القانكني في التصنيؼ الداخمي لمقكانيف،كىذا كمو مف أجؿ حماية 

 .حقكؽ اإلنساف أثناء مرحمة االتياـ

 حقوق المتهم في المواثيق الدولية: المبحث األول

كالتي تتمثؿ في المكاثيؽ كاإلعالنات , تعتبر المكاثيؽ الدكلية سكاء كانت عالمية أك إقميمية

كالعيكد الدكلية التي تـ االتفاؽ عمييا مف طرؼ الدكؿ قصد ترجمة جيكدىا في قكانيف بشكؿ 

جماعي لحماية  حقكؽ اإلنساف، كخير دليؿ عمى ذلؾ ماتـ التكصؿ إليو عمى المستكل العالمي 

كىذا ما نممسو في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيد , كاإلقميمي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف

كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ , الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، كاالتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف

حيث جاءت ىذه اإلعالنات كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف بحماية أكثر , اإلنساف كالشعكب
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كعدـ , قصد حماية فعالة لممتيـ, كتفعيال لمقكانيف  كاألجيزة المختمفة المكمفة بتطبيقيا, لممتيـ

كذلؾ لضماف السير الحسف لمعدالة عمى . االعتداء عمى حقكقو مف طرؼ الدكؿ كأجيزتيا

كضماف حقكؽ المتيـ أثناء مرحمة االتياـ أماـ األجيزة القضائية  المتمثمة في , المستكل الدكلي

 .النيابة العامة

 حقوق المتهم في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: المطمب األول 

 يعتبر اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف المكاثيؽ الدكلية األكثر عمكمية في مجاؿ حماية 

حقكؽ اإلنساف، حيث جاء ىذا اإلعالف بعد الدمار الذم شيدتو البشرية بعد الحرب العالمية 

كاالنتياكات التي تعرضت ليا بعد سطك األنظمة الدكتاتكرية عمى الحكـ، كمعاممتيا . الثانية

لشعكبيا معاممة قاسي، تنتيؾ فيو أدنى الحقكؽ اإلنسانية، كمف بيف ىذه الفئات التي ضمف ليا 

 . اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف حقكقو المتيـ

كجاء اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ليضمف ليذه الفئة حماية أكثر في مبادئ قانكنية، 

صادقت عمييا الدكؿ مف مختمؼ األنظمة، ديمقراطية  أك حتى دكتاتكرية، كذلؾ مف أجؿ 

 .كاحتراـ القكانيف التي ضمنت لممتيـ حقكقو. تكريس مبدأ العدؿ كالعدالة كضماف حقكؽ المتيـ

نص اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف , كبالنظر إلى أىمية القضاء كدكره في تحقيؽ العدالة    "

أف يككف :  عمى العديد مف المكاد كالمبادئ القانكنية كالتي جاءت عمى النحك التالي1948لعاـ 

لكؿ شخص فييا حؽ المجكء إلى المحاكـ الكطنية المختصة إلنصافو الفعمي مف أم أعماؿ 

 .تنتيؾ فييا الحقكؽ األساسية التي يمنحيا إياه الدستكر أك القانكف
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     كنص اإلعالف كذلؾ عمى استقالؿ القضاء كالمساكاة بيف الناس، كحياد القضاء 

كجعؿ المتيـ بريئا إلى أف يثبت ارتكابو لمجريمة قانكنا في .كاستقالليتو كاإلنصاؼ كالعالنية

كال يداف أم . تككف قد كفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو, محاكمة عمنية

شخص بجريمة بسبب أم عمؿ أك االمتناع عف عمؿ لـ يكف في حينو يشكؿ جرما بمقتضى 

 1"القانكف الدكلي أك الكطني

,     كلإلنساف كرامة أصيمة متأصمة ال يحؽ لمدكلة المستقمة انتياكيا كال لمدكؿ الكصية امتيانيا

كمنيا تدابير لضماف الحماية الكافية لجميع , كقد كرسيا اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف

األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية 

 .أك الميينة

    عممت األمـ المتحدة عمى مر السنيف كبطرؽ شتى عمى ضماف الحماية الكافية لجميع 

 ساألشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية، كقد اعتمدت مقايي

 خاصة تنطبؽ عمى سكما أنيا اعتمدت مقايي, عالمية لمحماية تنطبؽ عمى كؿ شخص

األشخاص الذيف حرمكا مف حريتيـ سكاء متيميف أك أدينكا بارتكاب جرائـ كأعمنت ال قانكنية 

كما أعدت مشركع مدكنة سمكؾ قكاعد المكاطنيف المكمفيف بتنفيذ , بعض أشكاؿ المعاممة القاسية

 2.القانكف

                                                           

-
1
 162ص - مرجع سابق-  عروٌة حبار الخزرجً- 
 .52ص - مرجع سابق- عبدالعزٌز العشاوي2
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     إف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف يقر بحرية المتيـ أثناء األداء بأقكالو بكؿ حرية كال 

كما أف لممتيـ , يجكز معاقبتو عمى ذلؾ أك النيؿ مف كرامتو أك الضغط عميو بدنيا أك معنكيا

 1.الحؽ في أػخذ الكقت الكافي لإلدالء بأقكالو إذ ال يجكز تقييد ذلؾ بزمف محدد كمعيف 

    إف مبدأ األصؿ في المتيـ البراءة التي تعد مف المبادئ الميمة جدا كالتي كافحت البشرية 
كما لممتيـ الحؽ في التنقؿ كفي الحرية كالحؽ في األمف ك ,كناضمت مف أجؿ أف تحصؿ عمييا
كمف أىـ الضمانات  التي  جاء بيا اإلعالف العالمي لحقكؽ , السالمة الشخصية كمنع التعذيب

كىذا , كىي مجمكعة الحقكؽ المصيقة بالشخصية أك ما يعرؼ بالحريات البدنية, اإلنساف لممتيـ
 :ك تشمؿ ىذه الحقكؽ  .14 إلى 03كفقا لممكاد المذككرة مف 

 .حؽ الفرد في الحياة ك الحرية كاألمف-

الحؽ في عدـ الخضكع لمتعذيب كال لمعقكبات كال المعامالت القاسية أك الكحشية أك الحاطة -

 .بالكرامة

 .الحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانكنية-

 .الحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالتمتع دكف تمييز في حماية القانكف-

حؽ المجكء إلى المحاكـ الكطنية إلنصافو مف أم عمؿ فيو اعتداء عمى حقكقو األساسية التي -

 .يحمييا القانكف

 .الحؽ في المحاكمة العادلة-

                                                           
 .45،46ص - مرجع سابق-ٌوسف دالندة 1
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الحؽ في اعتبار كؿ متيـ برمء في جريمة حتى تثبت إدانتو قانكنا بمحاكمة عادلة كتقرير -

 .مبدأ عدـ رجعية القكانيف الجزائية

حؽ كؿ إنساف في الحماية القانكنية مف التدخؿ في حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو أك -

 1.مرسالتو أك سمعتو

 أما المادة الختامية مف اإلعالف العالمي فتؤكد عمى أنو ليس في اإلعالف أم نص يجكز 

تأكيمو عمى نحك يقيد انطكاءه عمى تحكيؿ دكلة أك جماعة أك أم فرد أم حؽ في القياـ بأم 

نشاط ييدؼ إلى ىدـ أم مف الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في اإلعالف العالمي لحقكؽ 

 .2اإلنساف

     إف المتيـ كبتحريؾ الدعكل ضده، كبداية التحقيؽ تقمص جزئيا حريتو كيبدأ المساس بيا 

كىذه اإلجراءات قد تطكؿ , كمما اتخذت إجراءات جديدة ضده بيدؼ الكشؼ عف الحقيقة

كمجمكع المبادئ األخرل , األمر الذم جعؿ احتراـ مبدأ األصؿ في اإلنساف البراءة, كتتعدد

الخاصة كحماية الحرية الشخصية لممتيـ المذككرة في اإلعالف ذا أىمية كبيرة في ضمانات 

 3.حقكؽ المتيـ كالكقكؼ ضد تعسؼ السمطة

      إف المبادئ العامة التي جاء بيا اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ىي مبادئ عالمية 

يستكجب عمى كؿ الدكؿ المنطكية تحت ىيئة األمـ المتحدة احتراميا كتجسيدىا حتى ال تككف 
                                                           

 .57،58ص - مرجع سابق- علٌان محمد أبو زٌد- علً محمد صالح الدباس1
 2008-  مصر- دار المطبوعات الجامعٌة- حقوق اإلنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة- حسنٌن المحمدي بوادي2

 48-47ص
 .239ص-  مرجع سابق-محمد محدة 3
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 مف طرؼ السمطة كأجيزتيا المخكلة بذلؾ في االعتداء عمى حقكؽ تىناؾ خركقات كاعتداءا

حيث تعتبر ىذه المبادئ الدرع المنيع لممتيـ لمحفاظ عمى . المتيـ المكفكلة بمكجب ىذا اإلعالف

كما تعد ىذه المبادئ مثال عميا يصعب عمى السمطات خرقيا , حقكقو أماـ أجيزة الدكلة

ال كاف ىناؾ اعتداء كانتياؾ صارخ لحقكؽ الشخص المتيـ,  عمييا ءكاالعتدا  .كا 

 .حقوق المتهم في العهد الدولي لمحقوق السياسية والمدنية:المطمب الثاني 

      إف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ىك عبارة عف مبادئ عامة تحمى بمكجيا 

الحريات الشخصية لمفرد المتيـ حيث كرس العيد الدكلي ىذه المبادئ في شكؿ مكاد أساسية تـ 

تدكينيا كسردىا لمدكؿ قصد العمؿ بيا كما تعد ضمانات غير مباشرة لممتيـ كيجب عمى الدكؿ 

 . كلمفرد المتيـ المطالبة بيذه الحقكؽ عند خرقيا. احتراميا كعدـ خرقيا

 :حيث تأتي الحريات المدنية في طميعة الحقكؽ المدنية كالسياسية التي أعمنتيا االتفاقية كمنيا"

 .حؽ اإلنساف في الحياة-1

 .منع التعذيب كالعقكبة أك المعاممة الميينة بالكرامة-2

 .حؽ اإلنساف في الحرية كاألمف الشخصي-3

المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو طبقا لمقانكف كالحؽ في محاكمة عمنية كعادلة أماـ محكمة - 4

 .مستقمة خالؿ مدة معقكلة

 .عدـ رجعية القكانيف الجزائية-5
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 1".حؽ كؿ إنساف في احتراـ حياتو الخاصة العائمية كمسكنة كمراسالتو-6

كما أشارت ديباجة العيد الدكلي في فقرتيا األكلى كالثانية إلى اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة 

إنما تنبثؽ مف ىذه الكرامة مف حقكؽ , البشرية مف كرامة أصيمة فييـ، كمف حقكؽ اإلنساف

كما حـر العيد الدكلي التفرقة , متساكية كثابتة تشكؿ أساس الحرية كالعدؿ كالسالـ في العالـ

كالتمييز في العرؽ كالمكف كالجنس كالمغة كالديف كالرأم  السياسي كغير السياسي، األصؿ 

 2.القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك غير ذلؾ مف األسباب

كما نص الميثاؽ عمى تكفؿ الدكلة تكفير السبيؿ الفعاؿ لمتظمـ ألم شخص انتيكت حقكقو 

حتى كلك صدر ىذا االنتياؾ عف أشخاص يتصرفكف , كحرياتو المعترؼ بيا في ىذا العيد

كال يقبؿ فرض أم قيد أك تضييؽ عمى أم مف حقكؽ -01الفقرة 05المادة - بصفتيـ الرسمية 

اإلنساف األساسية المعترؼ بيا أك النافذة في أم بمد تطبيقا لمقكانيف أك االتفاقيات أك األنظمة أك 

 05المادة - أعراؼ بذريعة ككف ىذا العيد ال يعترؼ بيا أك ككف االعتراؼ بيا في أضيؽ مدل

, إسناد التحقيؽ إلى مف ىك أىؿ لو: كمف بيف الضمانات التي تعد ميمة لممتيـ - 023الفقرة 

حيث يجب عمى المحقؽ أف يككف معدا كمؤىال لمقياـ بمينتو عمى الكجو األحسف كاألكمؿ 

, فضال عف ضركرة تحميو ببعض الصفات كالصبر كطكؿ الباؿ كالذكاء كحسف طرح األسئمة

ثبات براءتو  كبيذه الشركط المتكفرة في المحقؽ نككف قد كفرنا المناخ لممتيـ لمدفاع عف نفسو كا 

                                                           
 .363.364ص ص- مرجع سابق- أحمد سلٌم سعٌفان1
 .67ص - مرجع سابق- علً علٌان محمد أبو زٌد–علً محمد صالح الدٌاس 2
 147لٌنا الطبال مرجع سابق ص 3
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كما نككف قد بينا استخداـ األساليب غير المشركعة في التحقيؽ , كصيانة حريتو مكضكع التنفيذ

 1.كفي نفس  الكقت نككف قد حرصنا عمى السير الحسف لمتحقيؽ

يقدـ :  عمى3     كقد نص العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية في مادتو التاسعة الفقرة 

المكقكؼ المعتقؿ بتيمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أك أحد المكظفيف المخكليف قانكنا مباشرة 

كظائؼ قضائية كيككف مف حقو أف يحاكـ في مدة معقكلة أك أف يفرج عنو كال يجكز احتجاز 

لكف مف الجائز تعميؽ اإلفراج عنيـ , األشخاص الذيف ينتظركف المحاكمة ىي القاعدة العامة

 .بكفالة حضكرىـ في مرحمة أخر مف مراحؿ  اإلجراءات القضائية

مف نفس المادة عمى أف لكؿ شخص حـر مف حريتو بالتكقيؼ أكاالعتقاؿ حؽ 4    كتنص الفقرة

كتفرج عنو إذا كاف االعتقاؿ , الرجكع إلى المحكمة دكف إبطاء لكي تفصؿ في قانكنية اعتقالو

 2.غير قانكني

 القضاء كلكؿ فرد ـعمى أف جميع األشخاص متساككف أما1مف العيد ؼ14    كأكدت المادة 

الحؽ  عند النظر في أم تيمة جنائية ضده في محاكمة عادلة كعمنية بكاسطة محكمة مختصة 

 .3كمستقمة كمحايدة قائمة إسنادا إلى القانكف

                                                           
دراسة مقارنة خالل مرحلة التحقٌق االبتدائً وخالل مرحلة -ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة - حسنٌن بشٌت خوٌن1

 .62ص -2010عمان -دار الثقافة للنشر و التوزٌع - المحاكمة 
دار الفكر -النشأة والتكوٌن ومجموعة الوثائق األساسٌة -قانون حقوق االنسان- سمان عبد هللا عزٌز- عبد الغفور كرٌم عل2ً

 .181ص 2015- مصر- االسكندرٌة- الجامعً
 .55ص - مرجع سابق-حسن المحمدي بوادي 3
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     كما أقر العيد عمى فصؿ المتيميف عف المحككميف كأف يعاممكا  كأشخاص غير 

ك لو الحؽ في ,محككميف،كما اليمـز المتيـ بالشيادة ضد نفسو أك االعتراؼ بأنو مذنب

 دفاعو كاالتصاؿ بمف يختاره مف المحاميف  دالحصكؿ عمى الكقت كالتسييالت الكافية إلعدا

حيث جاءت ىذه المادة . 1 ب 3 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الفقرة 14المادة 

كبنص صريح في اختيار محامي لممتيـ لإلنابة عنو كالحضكر بجانبو في مراحؿ التحقيؽ كىذه 

 .ضمانة لممتيـ

كؿ شخص كاف ضحية تكقيؼ  أك اعتقاؿ غير قانكني :  منيا5فقرة 09     كنصت المادة

يفصؿ المتيمكف األحداث " ب "1 الفقرة 10كما نصت المادة , الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض

 2.عف البالغيف كيحالكف بالسرعة الممكنة إلى القضاء لمفصؿ في قضاياىـ

حيث نصت المادة التاسعة عمى التعكيض المادم كالمعنكم الذم يطالب بو المتيـ في     "

أم أف السمطات القضائية قد تعسفت في حقو كتـ اعتقالو . حاؿ اعتقالو اعتقاال غير قانكني

كجاءت المادة , كالذم ىك رد االعتبار لشخصو, ظمما مما استكجب التعكيض المادم كالمعنكم

حيث حدد سف , عمى الدكؿ المصادقة عمى العيد أف تفصؿ المتيميف األحداث أم األطفاؿ10

الحدث حسب قانكف كؿ دكلة عمى األشخاص البالغيف ككذلؾ  غالبا  كفي جميع الدكؿ يككف 

 . فما فكؽ 19سف الراشد ىك سف البمكغ أم 

                                                           
 .14ص- مرجع سابق-ٌوسف دالندة 1
 .182ص - مرجع سابق- سمان عبد هللا عزٌز–عبد الغفور كرٌم عل2ً
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 منو مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئا إلى أف 2 الفقرة 14    كما نصت المادة 

كأف يتـ إبالغو سريعا كبالتفصيؿ كبمغة يفيميا بطبيعة التيمة المكجية . يثبت عميو الجـر قانكنا

كأف يناقش شيكد االتياـ بنفسو أك مف قبؿ غيره كأف يحصؿ عمى المكافقة عمى , إليو كأسبابيا

كأف يزكد بترجماف إذا كاف . استدعاء شيكد النفي بذات الشركط المطبقة في حالة شيكد االتياـ

 1.اليفيـ أك ال يتكمـ المغة المستخدمة في المحكمة

 حقوق المتهم في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان:المطمب الثالث 

     تعتبر االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف مف االتفاقيات اإلقميمية التي أقرتيا الدكؿ األكربية 

حيث أكلت ىذه , قصد كضع قكانيف تحمي بمكجبيا حقكؽ اإلنساف عامة كالمتيـ خاصة

ك ضمنت لو حقكقو كأحاطتو بمجمكعة مف القكانيف , االتفاقية لممتيـ جانبا كبيرا مف نصكصيا

ككذلؾ يمارس بمكجب ىذه القكانيف حقكقو المكفكلة إقميميا , التي تحميو مف تعسؼ السمطة لو

ركزت االتفاقية األكربية عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية لألفراد كقد نصت عمى حقكؽ  "(أكربيا)

كقد حضرت المجكء إلى التعذيب , كالذم ال يجكز المساس بو-02المادة - أساسية كحؽ الحياة

كما يحضر أم .أك العقكبة القاسية كالمينية لمكرامة، كعدـ التمييز، ككذلؾ في األمف كالحرية

نكع مف أنكاع التمييز الذم قد تمارسو السمطة العامة في حؽ أم شخص ميما كانت 

كحثت االتفاقية عمى عدـ التمييز بسبب الديف أك , كما شجعت عمى المساكاة بيف األفراد.الدكافع
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أكاآلراء األخرل أك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك بسبب ةالمكف أك المغة  أك اآلراء السياسي

 .1االنتساب إلى أقمية قكمية أك الممكية أك الميالد

 كتميزت االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف بأنيا أضافت إلى الحقكؽ اإلنسانية المعركفة كالحؽ 

كال يجكز , في الحياة كالسالمة الجسدية كاحتراـ حريات اإلنساف األساسية المصيقة بيذه الحقكؽ

 2.حرماف الشخص مف الحرية إال في حاالت معينة كبإجراءات محددة في القانكف

                                                                                         03 فقرة 05         كنصت المادة 

ك بمغة يفيميا باألسباب التي , أم شخص يمقى عميو القبض أك يحجز عميو أف يخطر فكرا

 مف نفس المادة عمى أف أم 04كنصت الفقرة . قبض عميو مف أجميا كالتيـ المكجية إليو

لو حؽ اتخاذ اإلجراءات التي يتقرر بيا مدل , شخص يحـر مف حريتو بالقبض عميو أكحجز

أما المادة ,  شرعية القبض عميو أك حجزه بمعرفة محكمة كيفرج عنو إذا كاف حجزه غير مشركع

لكؿ شخص عند الفصؿ في حقكقو المدنية كالتزاماتو،أك في :   فقد جاءت عمى النحك التالي06

الحؽ في مرافعة عمنية عادلة خالؿ مدة معقكلة أماـ محكمة مستقمة , اتياـ جنائي مكجو إليو

 3.غير منحازة مشكمة طبقا لمقانكف

      كما تطرقت االتفاقية إلى حؽ المتيـ في حمايتو الخاصة كالعائمية كحرمة المسكف كحرية 

لكؿ إنساف حؽ احتراـ حياتو الخاصة :  مف االتفاقية09كىذا ماكرد في المادة . المرسالت
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كبما تمميو , كالعائمية كال يجكز لمسمطة العامة أف تتعرض لممارسة ىذا الحؽ إال كفقا لمقانكف

الضركرة في مجتمع ديمقراطي لصالح األمف القكمي أك حماية اآلخريف كحرياتيـ ككؿ شخص 

كما يمكف لممتيـ أف يكجو أسئمة إلى شيكد , يتيـ يعتبر بريئا حتى تثبت إدانتو طبقا لمقانكف

اإلثبات كتمكينو مف استدعاء شيكد النفي كتكجيو األسئمة إلييـ في ظؿ ذات القكاعد كشيكد 

 1.كما لو الحؽ في مترجـ إذا كاف ال يفيـ المغة المستعممة, اإلثباتّت 

      كفي حالة اعتقاؿ الشخص طبقا لمقانكف يجب تقديمو إلى السمطة المختصة كفقا لمقانكف 

كما يحؽ لمشخص المعتقؿ المجكء إلى القضاء لتقرير .بناء عمى اشتباه مقبكؿ بارتكابو جرما

بحيث يحؽ ليذا الشخص المطالبة بالتعكيض , مدل شرعية اعتقالو كحرمانو مف حقو في الحرية

 .2العادؿ إذا تبيف أف اعتقالو أك حرمانو مف ممارسة حريتو تـ بصكرة غير قانكنية

مف االتفاقية األكربية 03    إضافة إلى ذلؾ فقد كرد ذكر حؽ الدفاع في المادة السادسة الفقرة 

 :لحماية حقكؽ اإلنساف حيث ذكرت أف لكؿ شخص متيـ بجريمة جنائية الحقكؽ التالية

.                                                   أف يككف لو الكقت الكافي كاإلمكانيات إلعداد دفاعو-

أك إذا لـ تكف لو , أف يدافع عف نفسو بشخصو أك عف طريؽ مساعدة قانكنية مف اختياره- 

كاف تييأ لو بال ,  لو الحؽ في  المساعدة القانكنية, اإلمكانيات الكافية لكي يدافع عف نفسو
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مقابؿ حيف يتطمب ذلؾ                                                        مصمحة 

  1.العدالة ذلؾ

يجكز إلقاء القبض :      أما بخصكص االعتقاؿ فقد نصت المادة الثانية الفقرة ب عمى أنو

عمى الشخص تنفيذا لقرار مشركع أك لمنع شخص مقبكض عميو كفقا ألحكاـ القانكف مف 

كما نصت المادة الثالثة مف االتفاقية عمى أنو ال يجكز إخضاع أم شخص لمتعذيب أك . اليرب

.                                                                                       المعاممة القاسية أك العقكبة الميينة لمكرامة

 مف االتفاقية عمى كؿ إنساف لو حؽ الحرية كاألمف لشخصو كال يجكز 05كنصت المادة 

لقاء : حرماف أم شخص مف حريتو إال في األحكاؿ اآلتية كفقا لإلجراءات المحددة في القانكف كا 

القبض عمى شخص أك حجزه طبقا لمقانكف بيدؼ تقديمو إلى السمطة الشرعية المختصة عمى 

 .2اشتباه معقكؿ بارتكابو الجريمة

  اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبةحقوق المتهم في االتفاقي:المطمب الرابع 

      بادرت دكؿ إفريقيا كغيرىا مف الدكؿ إلى عقد اتفاؽ قارم يضـ الدكؿ األطراؼ في الكحدة 

اإلفريقية سابقا كاالتحاد اإلفريقي حاليا إلى ترجمة أفكار ىذه الدكؿ إلى كاقع مممكس  

فكانت االتفاقية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ىي عصارة ىذا , بخصكص شعكب المنطقة

حيث جاءت في طيات ىذه االتفاقية بنكد تحمي بمكجبيا المتيـ مف تعسؼ سمطات . العمؿ

الدكلة كأجيزتيا التنفيذية كالقضائية التي ليا صمة مباشرة مع األشخاص ككيفية التعامؿ معيـ 
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كفي ىذا الصدد سنحاكؿ معرفة الحقكؽ التي جاءت بيا , سكاء كاف قبؿ االتياـ أك أثناء االتياـ

 .ىذه االتفاقية لممتيـ

, يتمتع كؿ شخص بالحقكؽ كالحريات المعترؼ بيا كالمكفكلة في ىذا الميثاؽ دكف تمييز     "

خاصة إذا كاف قائما عمى العنصر أك العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم 

. المكلد أك أم كضع آخر, الثركة, السياسي أك أم رأم آخر أك المنشأ الكطني أك االجتماعي

  02المادة 

 كال 03كما لكؿ فرد الحؽ في الحماية المتساكية أماـ القانكف المادة , الناس سكاسية أماـ القانكف

كمف حقو احتراـ حرمة حياتو كسالمة شخصو البدنية كالمعنكية كال , يجكز انتياؾ حرمة اإلنساف

 كلكؿ فرد الحؽ في احتراـ كرامتو كاالعتراؼ 4.المادة .يجكز حرمانو مف ىذا الحؽ تعسفا 

بشخصيتو القانكنية كحضر كافة أشكاؿ التعذيب كالمعاممة الكحشية كالالإنسانية كالمذلة المادة 

051 

       كما أقر الميثاؽ أنو لكؿ شخص الحؽ في الحرية كاألمف الشخصي كال يجكز سمبو 

حيث يتبيف عمى الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ 2الحرية إال بالشركط التي يحددىا القانكف مسبقا

ضماف استقالؿ المحاكـ كضماف كتحسيف المؤسسات الكطنية المختصة التي يعيد إلييا 

كنصت المادة السادسة عمى . 26بالنيكض بحماية الحقكؽ كالحريات التي يكفميا الميثاؽ المادة

كؿ فرد الحؽ في الحرية كاألمف الشخصي كال يجكز حرماف شخص مف حريتو إال لمدكافع كفي 
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حاالت يحددىا القانكف سمفا كال يجكز بصفة خاصة القبض عمى أم شخص أك احتجازه تعسفا 

كاإلنسانبرمء حتى تثبت إدانتو أماـ محكمة مختصة كحؽ الدفاع بيا في ذلؾ الحؽ اختيار 

 .مدافع عنو

     كما اليجكز إدانة شخص بسبب عمؿ أك امتناع عف عمؿ ال يشكؿ جرما يعاقب عميو 

 1.القانكف كقت ارتكابو كال عقكبة إال بنص كالعقكبة الشخصية

حيث أقرت أنو لممتيـ الحؽ في , كجاءت بنكد االتفاقية حكؿ الحرمة كالسالمة الشخصية لممتيـ

الحرية كاألمف الشخصي كال يجكز أف يحـر  حريتو إال كفؽ القانكف بنص عمى ذلؾ، كما أنو 

كما ال يجكز أف يحتجز , مف حؽ المتيـ أف يخطر بالتيـ المنسكبة إليو في حالة احتجازه

ككانت قرينة البراءة ىي المبرر األساسي  في ذلؾ حيث يعتبر  المتيـ بريئا حتى تثبت , تعسفا

كما كفمو الميثاؽ اإلفريقي , كبحكـ بات صادر عف الجية المختصة, إدانتو مف طرؼ محكمة

لحقكؽ اإلنساف كما لممتيـ الحؽ في الدفاع أكفي مف ينكب عنو في كافة المراحؿ التي يمر بيا 

 .المتيـ أثناء التحقيؽ

 حماية حقوق المتهم في القوانين الداخمية:المبحث الثاني 

      لقد عمدت الدكؿ األطراؼ في المعاىدات الدكلية كاإلقميمية إلى حماية المتيـ كذلؾ بسف 

حيث . نصكص قانكنية تساير تمؾ المبادئ العامة التي جاءت بيا االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية

كاف الدستكر كقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم كفقا لتمؾ المبادئ كعمى شكؿ نصكص 
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ككانت ىذه القكانيف مفسرة حسب نظاـ كؿ دكلة كجسدت القكانيف الدكلية كاإلقميمية  قانكنية ّت

 .الخاصة بحقكؽ اإلنساف في جميع الدساتير الدكلية كقكانينيا اإلجرائية الجزائية

        كمف بيف ما نصت عميو ىذه الدساتير كالقكانيف اإلجرائية حماية حقكؽ المتيـ  كضماف 

كما كضعت , حقكقو في جميع مراحؿ التحقيؽ الذم تقـك نو النيابة العامة في مرحمة االتياـ

كجاءت ,قكانيف أماـ السمطات القضائية حتى ال تتعسؼ في استعماؿ السمطة لخرؽ ىذه القكانيف

سكاء في الدستكر أك في قانكف , النصكص الخاصة بحماية حقكؽ المتيـ كاضحة كجمية

 .العقكبات أك قانكف اإلجراءات الجزائية

  المعدل و المتمم1996حقوق المتهم في دستور :  المطمب األول 

 المعدؿ ك المتمـ مثمو مثؿ بقية الدساتير الدكلية 1996لقد تضمف الدستكر الجزائرم لسنة 

األخرل مجمكعة مف القكانيف التي كضعت قصد حماية حقكؽ المتيـ أثناء سير إجراءات 

الدعكل العمكمية كخاصة أثناء عممية التحقيؽ كما يتطمبو مف إجراءات قانكنية قد تنتيؾ فييا 

 .حقكؽ المتيـ لذا استكجب حماية ىذه الحقكؽ كفقا لممعايير الدكلية كاإلقميمية

 المعدؿ المتمـ كالتي يحمي 1996      إف أىـ المكاد التي جاء بيا الدستكر الجزائرم سنة

حيث نصت , بمكجبيا حقكؽ المتيـ أثناء سير إجراءات التحقيؽ إلى غاية اإلدانة أك البراءة

حيث كفؿ المشرع الجزائرم حقكؽ ,  منو عمى أف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف مضمكنة32المادة 

كجاء . لذا استكجب احتراميا كعدـ االعتداء عمييا, المتيـ باعتبارىا حقكقا متأصمة في اإلنساف

كيحضر أم عنؼ ,  أف الدفاع الفردم عف الحقكؽ األساسية لإلنساف مضمكف33في المادة 
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 تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة 34كنصت المادة ,بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة

 .1اإلنساف كيحضر أم عنؼ بدني أك معنكم أك أم مساس بالكرامة

     إف مبدأ الشرعية الجنائية ال تككف لو الصيغة اإللزامية إال مف خالؿ النص عميو في 

الدستكر كىك الذم يرسـ حدكد ىذه الشرعية كيمـز المشرع بإتباعو لككنو يحتكم عمى القكاعد 

التي تنظـ كظائؼ السمطات المختمفة  حيث كجب عمى الدستكر بالنص صراحة عمى حماية 

 .2حقكؽ المتيـ بصكرة مطمقة كال يجكز الحد مف ىذه الحقكؽ إال بنص دستكرم مماثؿ

     إف مبدأ الشرعية ييدؼ مف خالؿ القانكف إلى حماية الفرد المتيـ مف  تيكـ  السمطة 

إال أف مضمكف ىذا المبدأ يختمؼ مف دكلة إلى دكلة كما يختمؼ , كضماف تمتع المتيـ بحقكقو

كمعنى الشرعية ىك سيطرة القانكف , مدل احترامو بقدر سالمة التطبيؽ كاحتراـ الدكلة لمقانكف

 . 3بالمعنى العاـ عمى فكرة التجريـ كالعقاب

       كمف الضمانات التي أقرىا الدستكر لممتيـ ىك الحؽ في الدفاع الذم ىك حؽ معترؼ بو 

كيككف الدفاع سكاء مف المتيـ نفسو أك عف طريؽ محامي يعينو بنفسو أك يعيف لو حسب نص 

 4.مف الدستكر حيث يعتبر اتصاؿ المتيـ بمحاميو حقا مف حقكؽ المتيـ األساسية151المادة 
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 مف الدستكر عمى أف أساس القضاء كالشرعية كالمساكاة كالكؿ سكاسية 140      كتنص المادة 

كبيذه النصكص يتأكد أف مبدأ .أماـ القضاء كىك في متناكؿ الجميع كيجسده احتراـ القانكف

أما بخصكص شرعية , تالشرعية ىك الذم يقيد الحريات بتجريـ األفعاؿ كينزؿ العقكبا

 فكالتي ال يمؾ, اإلجراءات فإف النصكص التي تكممت عف الحقكؽ الخاصة بالمتيـ كثيرة

كالتأكد مف براءة اإلنساف ألنو ال يكصؼ باإلدانة إال بعد صدكر حكـ مف جية , المساس بيا

 مف الدستكر عمى كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت 45حيث تنص المادة . 1قضائية مختصة

 .جية قضائية نظامية إدانتو مع كؿ الضمانات التي يتطمبيا القانكف

    جاءت ىذه  المادة لتؤكد ضمانة أساسية لممتيـ كىي قرينة البراءة حيث تعتبر ىذه القرينة 

الضامف األساسي لمحرية الشخصية لممتيـ كمقتضاه أف كؿ متيـ بجريمة كميما كانت جسامتيا 

كيعني ىذا , كيجب أف يعامؿ عمى ىذا األساس حتى تثبت جية قضائية مختصة, يعتبر بريئا

المبدأ أيضا أف األصؿ في المتيـ البراءة فيما أسند إليو كيبقى ىذا األصؿ حتى تثبت إدانتو 

 .ألف الشؾ يفسر لصالح المتيـ, بصفة جازمة

 تعتبر قرنية البراءة مف الضمانات الدستكرية األساسية لحماية الحرية الشخصية لممتيـ في 

فتحريؾ الدعكل العمكمية في مكاجية شخص ما ال يعني , مكاجية سمطات الدكلة القضائية

إذ أنو يتمتع بقرنية البراءة التي كفميا لو الدستكر كالتي تقضي بعدـ المساس , الجـز بأنو مذنب
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ثباتيا كانتياء محاكمتو , بحقكقو كال يثبت االتياـ الفعمي لمفرد إال بعد جمع كافة األدلة ضده كا 

 .1بصدكر حكـ نيائي بات

     إف قرينة البراءة تستمد شرعيتيا مف المعاىدات الدكلية كالقكانيف الداخمية كمبدأ حماية 

الحريات الشخصية كحقكؽ اإلنساف حيث أقر بعض الفقياء أنيا كؿ إجراء جنائي يسمح بو 

ال كاف مخالفا  القانكف يجب أف يككف مقيدا بيذه الضمانات درءا لخطر التحكـ في مباشرتو كا 

لقرينة البراءة، ألف القرينة تجعؿ المشرع كىك يضع القكاعد اإلجرائية يحتاط كال يسمح ألعضاء 

النيابة العامة بالمساس بحقكؽ المتيـ إال بالقدر الضركرم الذم يسمح بو القانكف لمكصكؿ إلى 

 .2ليذا كاف مبدأ األصؿ في اإلنساف البراءة يحتؿ مركزا ىاما بالنسبة لمشرعية اإلجرائية, الحقيقو

كقد ساؽ الفقو إلى بعض ,      تعتبر قرنية البراءة إحدل عناصر المحاكمة الجنائية المنصفة

 :كيمكف إجماليا فيما يمي, االعتبارات المكممة تأييدا ليذا األصؿ العاـ

 .               حماية أمف األفراد كحرياتيـ الفردية ضد تيكـ السمطة عند افتراض جـر في حؽ المتيـ-

تفادم ضرر ال يمكف تعكيضو إذا ثبت براءة المتيـ الذم افترض فيو الجـر كعكمؿ عمى ىذا - 

 .األساس

 يتفؽ ىذا األصؿ العاـ مع االعتبارات الدينية كاألخالقية التي تيتـ بحماية الضعفاء                       -

                                                           
1

 -2009-المغرب - مطبعة صناعٌة الكتاب- ضمانات المتهم وحقوق الدفاع خالل مرحلة التحقٌق االعدادي-جمال سرحان -
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يسيـ ىذا األصؿ في األخطاء القضائية في إدانة األبرياء                                                -

إذ لـ تفترض البراءة في : استحالة تقديـ دليؿ سمبي كفي ىذا الشأف يقكؿ بعض الفقياء- 

المتيـ فإف ميمة ىذا األخير سكؼ تككف صعبة ألنو يمتـز بتقديـ دليؿ مستحيؿ، ألف  افتراض 

 1.كيتعيف رفضو إلى المجـر بالميالد, البراءة ال يصمح إال بالنسبة لممجـر بالصدفة أك بالعاطفة

 .حقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري:المطمب الثاني 

       مف بيف القكانيف التي يضمف بيا المتيـ حقكقو قانكف اإلجراءات الجزائية كالذم ىك عبارة 

عف مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي كرسيا المشرع الجزائرم قصد تقنيف اإلجراءات الجزائية 

كصياغة نصكص تنظيميو تيدؼ إلى تحديد تنظيـ مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية ابتداء مف 

كجاءت النصكص , فالنيابة ككصكالإلىالفصؿ فييا عف طريؽ حكـ قضائي, عمؿ الضبطية

 ليذه األجيزة لصالح المتيـ في حماية حقكقو كالحفاظ عمييا كعدـ االعتداء عمى ةالتنظيمي

 .شخصو كممتمكاتو خالؿ مرحمة االتياـ

حيث  كجكد مرحمة التحقيؽ في حد "     تعددت حقكؽ المتيـ كاختمفت مف مرحمة إلى أخرل 

أكليما ككنيا ضمانات لممتيـ : ذاتو ضمانة لما كقع في التحريات، كذلؾ مف خالؿ كجييف اثنيف

لزاـ القانكف لو بالتحقيؽ , لما كقع أك يقع في مرحمة التحريات كثانييما أف كجكد قاضي مستقؿ كا 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية ك المادة  66كىذا مانصت عميو المادة , بنفسو يعتبر ضمانة

 كالتي تكضح كيفية التحقيؽ كالسمطة المخكلة بذلؾ، كىذا طبعا بعد جمع االستدالالت 175
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كعميو فإف التحقيؽ ييدؼ إلى تمييد الطريؽ 1.كالتحرم التي قامت بيا عناصر الضبط القضائي

فتنص المادة . أماـ قضاء الحكـ التخاذ جميع اإلجراءات الضركرية لمكشؼ عف الحقيقة

يقـك قاضي التحقيؽ كفؽ القانكف باتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضركرية 168/1

حيث تحدد نسخ عف ىذه اإلجراءات , لمكشؼ عف الحقيقة كبالتحرم عف أدلة االتياـ كأدلة النفي

كيؤشر كاتب التحقيؽ أك ضابط الشرطة القضائية المنتدب عمى كؿ نسخة , ككذا جميع األكراؽ

كترقـ كتجردجميع أكراؽ الممؼ . مف نفس المادة05لمطابقتيا لألصؿ كىذا حسب نص الفقرة 

 2.أكال بأكؿ حسب تحريرييا أك كركدىا لقاضي التحقيؽ

 :كلضماف  عدالة التحقيؽ البد

أف تكفؿ أقصى حد مف الضمانات لمحرية الفردية لألفراد كالتي تعد مف أككد حقكؽ الدفاع - 

لما تتسـ بو إجراءات التحقيؽ مف ركح الحياة التي تمـز المحقؽ بأف يتحرل الحؽ أينما كاف 

 سكاء بإقامة دليؿ  ضد المتيـ أك لصالحو

أف يسعى ما أمكنو األمر إلى الترجيح بيف األدلة في حياد تاـ كمكضكعي كالتجرد مف أم - 

قيد أك رأم سابؽ،                                                                                         

أف يتصؼ بالنزاىة التامة في عممو، كأف يمتنع  مف  المجكء إلى الغش أك اإلكراه لحمؿ المتيـ _

 إرادتو الحرة إلى اإلفضاء قأك معمكمات ال تتج, أك حممو عمى اإلدالء بأقكالو, عمى االعتراؼ

 .                          بيا
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إذ اإلجماع منعقد عمى أف األدلة التي ,التحصف بالمشركعية عند جمع األدلة خالؿ التحقيؽ_

 1.يجمعيا يتعيف أف تتـ كفقا لمضمانات التي شرعيا القانكف

حيث تككف متابعتو لو عف , كما يستطيع قاضي التحقيؽ أف يعيف مف ينكب عنو في التحقيؽ

حيث أف القانكف , مف قانكف اإلجراءات الجزائية68/7كما نصيت المادة , ك مرحمة مرحمة, كثب

 ققد منح قاضي التحقيؽ حؽ االقتناع الشخصي مثمو مثؿ قاضي الحكـ حيف إصداره ألكامر

فإف إصدار قاضي التحقيؽ ألكامره باإلحالة أك انقضاء الدعكل تككف كفؽ اقتناع ذاتي ,كقراراتو

كشخصي نابع مف الكاقع كاألدلة المعركضة أمامو أك يحصؿ عمييا نتيجة تحقيقو، ك ىك ما 

ك عمى ذلؾ فإف قاضي . مف قانكف اإلجراءات الجزائية163/164/166.أكدتو  المكاد التالية 

كمف , السالفة الذكر68/1حسب المادة 2التحقيؽ ىك صاحب القرار النيائي كسيد لحظة االتياـ

 :ثـ نستخمص أف لمتحقيؽ ثالثة عناصر يجب أف تتكافر فيو كىي 

النيابة العامة كبعض األشخاص , كىي سمطة التحقيؽ األصمية: الجية المختصة بالتحقيؽ-

 .ممف ليـ صفة الضبطية القضائية في حالة اإلنابة

إجراءات التحقيؽ بطبيعة خاصة كذلؾ ككنيا ذات :طبيعة إجراءات التحقيؽ كالغاية منيا-

طبيعة قضائية ليست إدارية كتتحرؾ الدعكل العمكمية بأكؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽ 

االبتدائي كاليدؼ مف اإلجراءات ىك البحث عف األدلة التي تفيد في الكشؼ عف الحقيقة 
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بالتنقيب عنيا كالكشؼ عف حقيقة أمرىا كالتمحيص فييا مراعاة الشكؿ القانكني في إجراءات 

 1.التحقيؽ  أف يككف صادرا مف سمطة التحقيؽ المختصة كمراعيا الشكؿ الذم حدده القانكف

فالمشرع الجزائرم خكؿ سمطة المتابعة ك االتياـ لجياز النيابة العامة ممثالفي النائب العاـ 

ا ج كيخكؿ سمطة التحقيؽ لجية 29كمساعديو عمى مستكل كؿ مجمس قضائي طبقا لممادة 

 2.تحقيؽ مستقمة كمحايدة ال تخضع لغير القانكف عمى مستكل المحاكـ

كال يجكز لو , تناط بقاضي التحقيؽ إجراءات البحث كالتحرم,ؽ اج .  ا38    كنصت المادة 

ال كاف الحكـ باطال ،  أف يشترؾ في الحكـ في قضايا نظر فييا بصفتو قاضيا لمتحقيؽ كا 

 ال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يجرم التحقيؽ إال بمكجب طمب مف ككيؿ الجميكرية 67/1كالمادة

 2،3 /67 التحقيؽ حتى كلك كاف ذلؾ بصدد جناية أك جنحة متمبس بيا، ك تنص المادة ءإلجرا

 .  كلقاضي التحقيؽ سمطة االتياـ لكؿ شخص بصفتو فاعال أك شريكا في الكاقع المحاؿ

 .3 عمى يتحقؽ قاضي التحقيؽ مف المتيـ لديو ألكؿ مرة مف ىكيتو100كتنص المادة 

كالسرية اإلجرائية ,مف خصائص التحقيؽ أف يككف سريا ككنو يعد ضمانة لممتيـ:سرية التحقيق

تعني قياـ قدر اإلمكاف ممف ىك قائـ بالتحقيؽ أصال أك كمؼ بإجراء مف إجراءاتو  أك ساىـ فيو 

بالمحافظة عمى السرية بما ىك مستطاع ضمف ما استمزمو القانكف كاشترطو دكف أف يحصؿ 
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حيث أصبحت السرية كسيمة لضماف حقكؽ الدفاع كحماية , بيذه السرية أضرارا بحقكؽ الدفاع

 1.المتيـ 

تككف إجراءات التحرم كالتحقيؽ سرية ما " مف قانكف اإلجراءات الجزائية 11     كحسب المادة 

كعميو فإف القانكف يمـز كؿ مف " لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ دكف أضرار بحقكؽ الدفاع

كأعضاء النيابة , ككؿ مف يصؿ بالتحقيؽ بطريؽ أك آخر, قاضي التحقيؽ, ساىـ في التحقيؽ

العامة، الضبط القضائي، الخبراء، المترجمكف، بحضكر إجراءات التحقيؽ أك اإلطالع عمى 

ال تعرض المفشي بالسر , بكجكب كتماف السر الميني بعدـ إذاعة أسرار التحقيؽ, أكراقو كا 

 كؿ شخص يساىـ 11/2 ؽ ع كتنص المادة 303كطبقا لممادة , لمعقكبات المقررة في القانكف

في التحقيؽ ممـز بكتماف السر الميني بالشركط المبينة في قانكف العقكبات كتحت طائمة 

 2.العقكبات المنصكص عمييا فيو

     كتعتبر سرية التحقيؽ كمبدأ مف المبادئ العامة التي سارت عمييا معظـ التشريعات 

كتنبع أىمية سرية التحقيؽ مف أنيا ترمي إلى , اإلجرائية المعاصرة كمنيا التشريع الجزائرم

فضال عف ككنيا أمرا الزما , حماية المتيـ البرمء مف الزج بو ظمما كعدكانا في الحبس

.                                                                                     لذا كانت السرية مقررة لصالح المتيـ كلصالح العدالة أيضا, الكتشاؼ الحقيقة

كالغرض مف ذلؾ ىك حماية سمعة المتيـ كحفاظا عمى قرينة البراءة المفترضة فيو كصكنا 
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ج ال تعني الخصـ في الدعكل ألنو .إ. مف ؽ11كالسرية المقصكدة في المادة . 1لحقكقالدفاع 

، كعميو حضكر إجراءات قال يجكز صد الخصـ عمى حضكر التحقيؽ أك اإلطالع عمى أكراؽ

كفؽ , تعني كؿ مف لو مصمحة فيو كالمتيـ، المدعي المدني كككالئيما،كالنيابة العامة,التحقيؽ

حيث أكجب القانكف إخطار ىؤالء بمكاعيد , ،ؽ إ،ج96،102،103،104،106،107المكاد،

كلممتيـ الحؽ في اصطحاب محاميو معو ليحضر . التحقيؽ يـك كساعة كمكاف مباشرة التحقيؽ

التحقيؽ، كيمـز قاضي التحقيؽ إخطار المحامي قبؿ كؿ استجكاب يجريو لمككمو ألنو اليمكف 

كما يحؽ لككيؿ الجميكرية حضكر ,ج .إ.ؽ.100.102.104الفصؿ بيف المتيـ كمحاميو المكاد

بداء الرأم فييا كتقديـ طمبات إبداء رده في دفع المتيـ  كمحاميو  إجراءات التحقيؽ كا 

 2ج. إ. ؽ.106.87.82مكاد

 ل      جميع ىذه النصكص يستفاد منيا أف األصؿ في إجراءات التحقيؽ ىك السرية ثـ استثف

بعض اإلجراءات كمنحيا طابع  العمنية بالنسبة لممتيـ كلممدعي المدني حيث نص في مكاد 

كثيرة عمى ما تفيد عالنية التحقيؽ بالنسبة لمنيابة، لذلؾ فيي مستثناة مف األصؿ كذلؾ بالمكاد 

 .3ؽ، إ، ج،ج.106.162.165.109.110

       كتتجمى أىمية السرية في أنيا تحافظ عمى المتيـ كالشيكد الماسة بكرامتيـ كسمعتيـ 

كشرفيـ باعتبار إجراءات التحقيؽ ماىي إال عمميات تمييدية القصد مف كراءىا ىك الكصكؿ 

كتكفؿ كذلؾ سرية التحقيؽ عدـ إعاقة إجراءاتو حتى نيايتيا كضماف تحقيؽ . إلى الحقيقة
                                                           

 .50ص - مرجع سابق- جمال سرحان1
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كفسر بعض الفقياء السرية بثالثة مبررات , نجاعتو كالكصكؿ إلى الحقيقة االتياـ أك العكس

 :كىي 

 .تسيؿ كتمكف مف عممية السير الحسف لمتحقيؽ-1

تؤدم إلى تفادم ضغكط الرأم العاـ عمى قضاة التحقيؽ الذيف يجب أف يككنكا مستقميف ك -2

 .أحرارا

تضع المتيـ في مأمف مف التشنيع، كتضيؼ إلى ذلؾ أنيا تؤدم إلى سالمة شيادة الشيكد،  -3

الشرعية .1 اإلدالء بشيادتيـ دكف خشية أك خكؼ أك تأثير مف المتيـفحيث يستطيعك

تعتبر مف الضمانات الحقيقية لممتيـ حيث أف حماية كاحتراـ حرية اإلنساف مف : اإلجرائية

في باب الحقكؽ كالحريات إذ ال يجكز قانكنا اتخاذ , المبادئ األساسية التي جاءت في الدستكر

كحدد قانكف اإلجراءات الجزائية دكر . أم إجراء أك تدبير غير منصكص بصراحة في القانكف

كفي , كرسـ حدكد ال يجكز تجاكزىا,  القضائية كقضاة التحقيؽ كقضاة الحكـ كالنيابةةالضبطي

حالة المخالفة يترتب عمى ذلؾ البطالف، كقد يككف المخالؼ محؿ مساءلة كمبدأ الشرعية 

حيث يتعمؽ بكيفية تطبيؽ القانكف عمى حريات األفراد، برسـ كيفية التكقيؼ كالمتابعة , الجزائية

 .كالتحقيؽ

كالتي تنص عمى مبدأ  ال جريمة كال عقكبة إال بنص أك تدبير أمر بغير :الشرعية الموضوعية

 .قانكف
                                                           

 .125 ،124ص - ضمانات المتهم أثناء التحقٌق- محمدمحدة1
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كتعني المساكاة أماـ القانكف كسيادتو كما تضمف عدالة القضاة  سيادتو ك :الشرعية القانونية

كما تعتبر الشرعية كسيمة ضغط كتأثير . 1مف تعسفيـ كذلؾ لتقيدىـ بالقانكف, حماية األفراد

بذلؾ فإف ىذا المبدأ يالحؽ , تكاب الجريمةركذلؾ ككف كجكد القانكف قبؿ ا, عمى الجاني

 .اإلنساف كيتبعو فما يضمف حريتو ككرامتو نحك البراءة

ف  كمف الضمانات األخرل المترتبة عمى الشرعية معرفة المتيـ لمييئة التي سيقدـ أماميا كا 

تعسؼ في حقو يعرؼ الجية التي يستأنؼ القرار المتخذ ضده كتنادم الشرعية بالمساكاة بيف 

المتيميف كمصدر ىذا ىك القانكف الذم يعتبر مصدر العقكبات كاإلجراءات، كعدـ الرجعية 

الجزائية ىك عدـ تطبيؽ القانكف عمى أم إنساف لـ يكف  كقت كقكعو مجرما،كتطبيؽ القانكف 

 .2كاحتراـ القانكف ىك أىـ ضمانة لممتيـ كأنجع أسمكب في حماية الحريات.األصمح لممتيـ

كتعتبر مف الحرية الشخصية كمف ضمانات المتيـ ككف األصؿ في اإلنساف ىك : قرنية البراءة

كمقتضاىا أف كؿ إنساف ميتـ .حيث يعتبر ىذا المبدأ أساسا في الحرية الشخصية لممتيـ, البراءة

بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي بات، كيعني أيضا أف األصؿ في المتيـ 

ك أساسيا .براءتو مما أسند إليو كيبقى ىذا األصؿ  حتى تثبت إدانتو بصكرة قاطعة كجازمة

الشرعية اإلجرائية فإف تطبيؽ قاعدة الجريمة كالعقكبة إال بنص قانكني  يفترض حتما كجكد 

 .3قاعدة قانكنية أخرل الفتراض البراءة في المتيـ حتى يثبت جرمو كفقا لمقانكف

                                                           
 .29،30ص - مرجع سابق-ٌوسف دالندة 1
 ..209ص -ضمانات المتهم أثناء التحقٌق - محمد محدة2
 07،08ص - مرجع سابق- محمد مصباح القاض3ً
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   كحماية قرينة البراءة كالتي تعد مف الضمانات الدستكرية األساسية لحماية الحرية الشخصية 

فتحريؾ , لممتيـ في مكاجية سمطة الدكلة حيث كرسيا المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية

إذ يتمتع بقرنية البراءة التي تقتضي , الدعكل العمكمية في حؽ ىذا الشخص ال يعني أنو مذنب

كال يثبت االتياـ الفعمي لمفرد إال بعد جمع , عدـ المساس بحقكقو التي كفميا لو الدستكر كالقانكف

ثباتيا كانتياء محاكمتو بصكرة فعمية كبحكـ قضائي  1.كافة األدلة ضده كا 

    كرأل بعض الفقياء بأف أصؿ البراءة يقتضي افتراض البراءة في المتيـ كمعاممتو بيذه 

 .الصفة في جميع مراحؿ الدعكل الجنائية 

        إف أصؿ البراءة يعني أف القاضي كسمطات الدكلة أيا كانت يجب عمييا أف تعامؿ 

المتيـ كتنظر إليو عمى أساس أنو لـ يرتكب الجريمة محؿ االتياـ ما لـ يثبت عميو ذلؾ بحكـ 

قضائي نيائي غير قابؿ لمطعف بالطرؽ العادية حيث يكفر ىذا األصؿ البراءة عدة ضمانات 

 :لممتيـ منيا 

 .حماية الحرية الشخصية أثناء إجراءات الدعكل كبداية التحقيؽ -

نقؿ عبء اإلثبات عمى النيابة العامة، كيقتضي ذلؾ عدـ مطالبة المتيـ بتقديـ األدلة عمى -

ألف في حالة ك إف ساد األدلة الشؾ كالغمكض فإنيا تفسر لصالح المتيـ ألف جية . براءتو

 ج.ج.إ.ؽ  .212 الجريمة المادة تاالتياـ مطالبة باألدلة الكافية إلثبا

                                                           
 .60ص - مرجع سابق-جمال سرحان 1
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كىك أنو حصكؿ الشؾ في دالئؿ اإلثبات كعدـ انطكاء الكقعة , يفسر الشؾ لصالح المتيـ- 

 1تحت نص قانكني يحكميا

ذا : تنحي قاضي التحقيق كمف الضمانات التي حظي بيا المتيـ خالؿ التحقيؽ عمى المحقؽ كا 

كانت ىناؾ أسباب يستشعر معيا الحرج في القضية أف يطمب التنحي حسب المكاد  التالية 

كيككف ذلؾ عف طريؽ طمب يقدـ إلى ككيؿ . ج حفاظا عمى سير العدالة. ج.إ.ؽ .556.557

 .ج.ج.إ.ؽ.71حسب المادة .الجميكرية 

إذا كقعت الجريمة عميو شخصيا أك كاف زكجا ألحد الخصـك أك تربط بأحد صمة قرابة أك -

 .                                                                                نسب حتى الدرجة الرابعة

إذا كاف بينو كبيف أحد الخصـك عداكة أك مكدة تؤثر عمى مسار التحقيؽ                                 -

إذا كاف القاضي المحقؽ قد سبؽ كأف أدل الشيادة فييا أك باشر عمال باعتباره خبيرا أك -

 .محكما

إذا لـ يتنح قاضي التحقيؽ بنفسو بالرغـ مف تكافر أم سبب مف أسباب  : رد قاضي التحقيق

 محافظة عمى المتيـ 71التنحي جاز طمب رده حيث نص قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة 

كمف أسباب الرد المذككرة في المادة .ك حقكقو حيث يعتبر ىذا اإلجراء ضمانة جد ىامة لممتيـ 

  557 .559.ح .ج .إ.  ؽ 554

                                                           
 .239.240ص ص - مرجع سابق- ضمانات المتهم قبل المحاكمة- محمد محدة1
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إذا كانت ثمة  قرابة أك نسب بيف القاضي ك زكجتو أك بيف أحد الخصـك في الدعكل أك - 

 .                                        زكجو أك أقاربو حتى درجة ابف العـ الشقيؽ  كابف الخاؿ الشقيؽ ضمنا

 مصمحة في النزاع  أك زكجو أك ألشخاص  الذم يككف  كصيا عمييـ أك مإذا كاف لمقاض-

 .ناظرا أك قيما

إذا كاف القاضي أك زكجو قريبا أك صيرا إلى درجة معينة آنفا لمكصي أك الناظر أك القيـ أك  - 

 .       مساعدا قضائيا ألحد الخصـك

 (الخ...دائف ك مديف كرثا)إذا كجد القاضي أك زكجو تبعية ألحد الخصـك - 

 1الخ... قد نظر القضية المطركحة محكما شاىدامإذا كاف القاض-

يعد تدكيف إجراءات التحقيؽ شرطا جكىريا في كؿ إجراءات التحقيؽ :تدوين إجراءات التحقيق

بالنسبة لمتشريع الجزائرم بحيث ال يتصكر كجكد إجراء معيف دكف أف يتـ تدكينو تحقيقا لممبدأ 

القائؿ مالـ يكتب لـ يحصؿ ك مف ثـ األىمية البالغة كضمانة أساسية مف ضمانات المتيـ 

حيث أنو إذا لـ يتـ إثبات اإلجراءات في المحضر تعتبر ال كجكد ليا قانكنا ك ال يرتب عنو أم 

 .  أثر

                                                           
 .261/262ص ص - ضمانات المتهم أثناء التحقٌق- محمد محدة1
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ج  .إ.ؽ . 79إف أىمية تدكيف اإلجراءات ككنيا مف أىـ الضمانات المقررة لممتيـ حسب المادة 

كذلؾ في المكاد المذككرة . كيشترط في التدكيف التاريخ  كالتكقيع ك حضكر كاتب التحقيؽ 

 ؽ اج ج"" 168،69،70،94،95،108"

 خالؿ جميع اإلجراءات الجزائية                                                              :السرعة في إجراءات التحقيق

 ؽ، إ،ج،ج حيث 112السرعة في االستجكاب عند تنفيذ أمر القبض، كذلؾ حسب المادة -

استمـز عمى قاضي التحقيؽ أف يستجكب المتيـ في الحاؿ رغـ ما منح لقاضي التحقيؽ مف 

سمطة تقديرية فيما يخص كقت االستجكاب                                                                                               

 مف 141/1السرعة بمكافاة قاضي التحقيؽ المحاضر المحررة حاؿ اإلنابة حسب المادة - 

 ر بالمحاضقإ،ج،ج ال يحدد قاضي التحقيؽ المدة التي يتعيف فييا الضبط القضائي مكافات,ؽ

                             2المتخذة لمكجب اإلنابة القضائية08التي يحرركنيا خالؿ األياـ

ح .ج .ا.  ؽ168إرساؿ الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية في حاؿ االنتياء منو ،حسب المادة   -

 .عمى قاضي التحقيؽ إرساؿ الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية حاؿ انتياء منو

لكؿ مف الككيؿ الدكلة كالمتيـ  (170.172.173)تقصير مدة االستئناؼ حسب المكاد -

بالنسبة لمنيابة العامة مف . كحددت المدة ب ثالثة أياـ, كالمدعي المدني عند إرادتيـ االستئناؼ

 .تاريخ صدكر الحكـ بالنسبة لممتيـ ك المدعي المدني تبدأ مف تاريخ تبميغ األمر

                                                           
 .86/87ص - مرجع سابق- جمال سرحان1
 .282/283ص ص -ضمانات  المتهم أثناء التحقٌق-محمد محدة 2
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ح  عمى .ج.ا.ؽ  .192رد الممؼ إلى قاضي التحقيؽ بعد الفصؿ في االستئناؼ حسب المادة 

 1.غرفة االتياـ بأف ترد الممؼ إلى قاضي التحقيؽ المختص مف غير تميؿ

االستئناؼ طريقة مف طرؽ الطعف قرره القانكف لمنعي ألكامر : استئناف أوامر قاضي التحقيق

كالمقصكد بالطعف ىك إعادة التحقيؽ المادة . قاضي التحقيؽ لمجية العميا ىي غرفة االتياـ

  1 /172جمككيؿ الجميكرية الحؽ باالستئناؼ أماـ غرفة االتياـ المادة .ج.إ.ؽ 170/1

ج أك ككيمو الحؽ في رفع االستئناؼ أماـ غرفة االتياـ بالمجمس القضائي كتنص المادة .إ.ؽ

ج يجكز لممدعي المدني أك لككيمو أف يطعف بطريؽ االستئناؼ كيحكـ استئناؼ .ج. إ2./173

 .2إ ج ج. ؽ 170/174أكامر التحقيؽ ضكابط مختمفة مدتيا الكاردة في المادة 

ساعة كيخطر ككيؿ 24      كلكؿ مف المتيـ كالمدعي المدني حؽ االستئناؼ كذلؾ في ظرؼ 

 ؽ ا ج 29/1ا لمطالبتو في اليـك نفسو حسب المادة ؼالجميكرية بكؿ أمر قضائي يصدر مخاؿ

 : ؽ إ ج ج كيحؽ االستئناؼ لكؿ مف168 مف المادة 4ج  كالفقرة 

 ؽ ا ج ح لككيؿ الجميكرية الحؽ في أف يستأنؼ أماـ 170تنص المادة : النيابة العامة- 1

غرفة االتياـ جميع أكامر قاضي التحقيؽ بتقرير لدل قمـ كاتب المحكمة في ثالثة أياـ مف 

ؽ ا ج ج يحؽ لمنائب االستئناؼ أيضا في جميع األحكاؿ االستئناؼ 171ككذلؾ. صدكر األمر

 ؽ إج ج لممتيـ أك ككيمو الحؽ في رفع االستئناؼ أماـ 170 حسب المادة مف طرؼ المتيـ

غرفة االتياـ بالمجمس القضائي المنصكص عمييا في المكاد 
                                                           

 284/285-المرجع نقسه ص ص1
 .426ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة2
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اياـ في عريضة 3في أجؿ.127.143.154 1.2.مكرر 1.125\125.مكرر74.125.123

 .1تكدع إلى قمـ كاتب المحكمة 

 :كمف بيف االجراءات التي يسمح القانكف لممتيـ االستئناؼ ىي

تمديد -  ؽ إ ج ج74تدخؿ المدعي المدني في الدعكل أثناء سير التحقيؽ حسب المادة -
رفض طمب - ؽ ج ج                              25الحبس المؤقت كتجديده حسب المادة 

  ؽ إ ج ج127اإلفراج المؤقت المقدـ مف طرؼ المتيـ أك محاميو حسب المادة 

األكامر التي يصدرىا قاضي التحقيؽ كالمتعمقة باالقتصاص في نظر الدعكل سكاء كاف نكعيا -
 2. ؽ إ ج ج172أك محميا حسب المادة 

 .2مكرر125 رفض طلب  الرقابة القضائٌة المنصوص علٌه فً المادة -

أجاز القانكف لممدعي المدني أيضا استئناؼ بعض , االستئناؼ مف طرؼ المدعي المدني -

يجكز لممدعي المدني أك لككيؿ أف " ؽ ج ح 173/1أكامر قاضي التحقيؽ حسب نص المادة 

يطعف بطريؽ االستئناؼ في األكامر الصادرة بعدـ إجراء التحقيؽ أك بأف ال كجو لممتابعة أك 

األكامر التي تمس حقكقو المدنية غير االستئناؼ ال يمكف أف يصب في أم حاؿ مف األحكاؿ 

 سكاء بتقرير صعمى أمر أك عمى شؽ مف أمر متعمؽ بحبس المتيـ كأكامر االختصا

 3اختصاصو بنظر الدعكل أك عدـ اختصاصو 

                                                           
 .430ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة1

 
 .294ص- ضمانات  المتهم أثناء التحقٌق-محمد محدة 2

 
 .432ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة3
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كأقر المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية ضمانات لممتيـ خالؿ االستجكاب كمنيا 

 .مناقشة المتيـ في األدلة القائمة في الدعكل

 .أف يككف الذم باشر استجكاب محققا كفؽ ما يسمح بو القانكف-

 أف يككف الشخص متيما  - 

أف يكاجو المتيـ بأدلة،كذلؾ حتى تعد المناقشة التفصيمية استجكابا البد مف مكاجية المتيـ -

بأدلة حيث تككف إرادة المتيـ حرة غير مكرىة ككؿ تأثير عمى إرادة المتيـ يعتبر االستجكاب 

باطال فال يجكز استجكاب المتيـ تحت طائمة تأثير المنـك المغناطيسي أك تحت عقار مف 

عقارات كشؼ الحقيقة  أك تحت تأثير استعماؿ جياز كشؼ الكذب  كال يجكز إرىاؽ المتيـ في 

 .االستجكاب 

أف تتـ المناقشة التفصيمية في التيمة المنسكبة إليو كذلؾ باستجكاب المتيـ عف باقي إجراءات -

 1جمع األدلة

كما لو ,  مف ؽ إ ج ج100حسب نص المادة,أف يخطر بالتيمة المكجية إليو بكؿ كقائعيا- 

حيث يقكؿ بعض الفقياء , الحرية في عدـ اإلدالء بأم أقكاؿ أك إقرار في المكضكع محؿ التيمة

كال يجكز , أنو إذا أجبر المتيـ عمى اإلجابة فميس ىناؾ ما يضمف صدقو في كؿ ما يقكؿ

 .2استخداـ العنؼ أك التعذيب أك التحايؿ

                                                           
 .224/225ص ص- مرجع سابق- محمد مصباح القاض1ً
 .321ص - ضمانات  المتهم أثناء التحقٌق-محمد محدة 2
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إف االستجكاب ييدؼ إلى البحث عف الحقيقة لذا كجب أف يتـ كفؽ األكضاع التي حددىا 

كلذا , فال تمارس عمى المتيـ أم صكرة مف صكر التعذيب, القانكف كاحتراما لضمانات المتيـ

كقد ذىب البعض إلى أف , فإف استعماؿ الكسائؿ التي تؤثر عمى المتيـ تأخذ حكـ التعذيب

فتجعمو يبيح بما لـ يكف , تحميؼ المتيـ اليميف صكرة مف ىذه الصكر التي تؤثر في إرادة المتيـ

كينبو  (200المادة )يريد اإلدالء بو خاصة كأف القانكف نفسو يقرر حؽ المتيـ في أف يصمت 

 .1كينكه عف ذلؾ في المحضر, قاضي التحقيؽ بأنو حر في عدـ اإلدالء بأم إقرار

ف لـ يكجد عيف لو محاميا , نص المشرع في  دعكة محامي المتيـ إف كجد : حق الدفاع كا 

كىذا في الجنايات أما في الجنح أك المخالفات فدعكل , إال إذا رفض المتيـ ذلؾ, تمقائيا

 .مف ؽ إ ج ج . 104 .100المحامي كاجبة حسب نص المادة 

 فقد أكصت أف ال يجكز سماع المتيـ أك إجراء مكاجية لو إال بحضكر 105كتنص المادة 

ك يعد بصفتو مراقبا , المحامي أك دعكتو لو قانكنا، حيث يمعب المحامي دكرا كبيرا أثناء التحقيؽ

 مكرر 105/68كما أجاز القانكف لممحامي اإلطالع عمى ممؼ التحقيؽ حسب المكاد , لتحقيؽ

 ؽ ج كالتي 102ؽ إ ج  كاالتصاؿ بالمتيـ شخصيا أك عف طريؽ المراسمة حسب نص المادة 

تنص عمى حؽ المتيـ أف يتصؿ بمحاميو كبالتالي فإف كؿ ما يعطؿ ىذه الحرية أك يعرقميا يعد 

 .2أمرا غير مشركع

                                                           
 .362ص- مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة1
 .337ص - ضمانات المتهم أثناء التحقٌق-محمد محدة 2
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       كلما كانت غاية قاضي التحقيؽ البحث عف الحقيقة بصرؼ النظر عما إذا كانت في 

فإنو مف الضركرم أف يستجيب لطمب المتيـ في استدعاء الشيكد , صالح المتيـ أك ضده

كجاءت مف حؽ قاضي التحقيؽ سماع ,  ؽ إج ج88حسب نص المادة .كالسماع إلى شيادتيـ

كنص المشرع الجزائرم عمى تحميؼ الشاىد اليميف قبؿ البدء , كؿ شخص يرل فائدة في سماعو

 .1ؽ إج ج105.108كما أباح القانكف مكاجية الشيكد حسب نص المادة , في سماع شيادتو

أجاز قانكف اإلجراءات الجزائية التحقيؽ في الجرائـ بالقياـ بالتفتيش عند :القيام بالتفتيش

كىذا بعد صدكر أمر بالتفتيش كالحفاظ , حيث يراعى في ذلؾ احتراـ أحكاـ التفتيش, الضركرة

فتنص المادة  2 كىذا بعد صدكر أمر قضائي بالتفتيشعمى السر الميني كاحتراـ أحكاـ التفتيش

 ؽ ا ج إذا حصؿ التفتيش في مسكف المتيـ الفعمي فعمى قاضي التحقيؽ أف يمتـز بأحكاـ 82

ؽ إ ج ج كىي مكاد متعمقة باحتراـ كتماف سر المينة كحقكؽ الدفاع .47الى 44المكاد مف 

كذلؾ حرصا عمى الحقكؽ , مساء08كالميقات كالذم حدد مف الخامسة صباحا إلى غاية 

 .3كالحريات التي يحرص القانكف عمى ضمانيا

كحصؿ المشرع لممتيـ عدة ضمانات سكاء ما كاف منيا لصالحو أك ضده كلممتيـ : الخبرة

 .                                        ؽ إ ج ج143كقاضي التحقيؽ كالخصـك حؽ طمب الخبرة حسب نص المادة 

                                                           
 .218ص -مرجع سابق -  جمال سرحان1
 .78.79ص ص- 2009-المغرب -مطبعة افالكً انزنٌت -1ط- ضمانات المتهم فً مرحلة ما قبل المحاكمة- زٌنب عٌوش2

2
 

 
 .333ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة 3
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     كالخبرة حسب الفقياء ىي االستعانة بشخص لو كفاءة عممية أك فنية خاصة معينة 

إلعطاء الرأم كالتكضيحات في المسألة الخارجة عف نطاؽ معارؼ القاضي القانكنية أك 

 .1العامة

كذلؾ عف طريؽ , منح المشرع الجزائرم األمر باإلحضار إلى قاضي التحقيؽ:األمر باإلحضار

كيككف ذلؾ بتقديـ نسخة مف األمر بإحضار , إصدار أمر إحضار المتيـ إلى القكة العمكمية

 .2ؽ إ ج ج116المتيـ  عما ىك بصدد االتياـ بو مع احتراـ لحرمة شخصو كفقا لممادة 

إلى جانب األمر بالحضكر كاإلحضار الذم يحؽ لقاضي التحقيؽ المجكء :األمر بإلقاء القبض

ىك األمر بإلقاء , إليو قصد إرغاـ المتيـ المثكؿ أمامو فإف ىناؾ أمر آخر ال يخمك مف الخطكرة

لذلؾ حرص المشرع الجزائرم , القبض الذم يعد مف اإلجراءات الخطيرة الماسة بحرية المتيـ

حيث ينقؿ المتيـ إلى , كىذا إذا كاف المتيـ في حالة فرار, عمى المحافظة عمى حرمتو كحريتو

قاضي التحقيؽ ك بأمر  قاضي التحقيؽ األمر باإليداع كىك األمر الذم يصدره قاضي التحقيؽ 

ك قد نظمت المكاد 3إلى المشرؼ عمى مؤسسة إعادة التربية باستالـ كحبس المتيـ

 .ؽ إج ج األمر بالقبض.110.116

ىك ذلؾ األمر الذم يصدر إلى القكة , األمر بالقبض,119.122       كتضمنت كذلؾ المكاد 
 ساعة 48العمكمية بالبحث عف المتيـ كسكقو إلى المؤسسة العمكمية العقابية مدة ال تزيد عف 

                                                           
 .371ص - ضمانات المتهم أثناء التحقٌق - محمد محدة 1
 .138-134ص ص- المرجع نفسه2
 .134/138ص ص -مرجع سابق-جمال سرحان 3
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كأمر بحبسو مؤقتا تحت المراقبة القضائية أك بإخالء سبيمو ككؿ ىذا في الجنايات ك .الستجكابو
 1.الجنح المعاقب عمييا بالسجف

كال اتياـ دكف تكافر األدلة القكية كالمتماسكة ,       كعميو فالقاعدة أنو ال حبس دكف اتياـ
 ؽ إ ج ج فإنو اليجكز لقاضي التحقيؽ إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة 118كحسب نص المادة 

كتتحكـ في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أك جنحة , عقابية إال بعد استجكاب المتيـ
ؽ إ ج ج فإف حبس .125 .124كالعقكبة المقررة ليا كمدل تكافر الشركط المقررة في المكاد 

 اشير 4 يكما أك 20المتيـ مؤقتا عمى ذمة التحقيؽ يجب أف تككف لفترة محددة سمفا كىي 
 .2كىي مدة تتقرر بحسب نكع الجريمة كجسامتيا, بحسب األحكاؿ

كأجاز المشرع الجزائرم لممتيـ الذم أديف ككانت العقكبة حبسا أف تخصـ منو مدة الحبس 
أما في حالة الحكـ بالبراءة فالمشرع الجزائرم أعطى , المؤقت مف العقكبة المحكـك عمية فييا

 يجكز لممتيـ متى حكـ 4مكرر125لممتيـ ضامنتيف معنكية كمادية األكلى كحسب نص المادة 
عميو بالبراءة أف يطمب مف الجية التي أصدرت الحكـ أف ينشر حسب الكسائؿ المتاحة كىذا 

ؽ ا ج ج 49قصد رد االعتبار لسمعتو التي خدشت بسبب الحبس المؤقت كىذا حسب المادة 
يترتب عمى الخطأ القضائي التعكيض مف الدكلة كيحدد القانكف شركط التعكيض , مف الدستكر

 .3ككيفتو

 :حقوق المتهم أمام النيابة العامة وغرفة االتهام:المطمب الثالث

      إف مف بيف اليياكؿ القضائية التي ضمنت لممتيـ حقكقو أماميا نذكر النيابة العامة كغرفة 

االتياـ باعتبارىما جزءا ال يتجزأ مف مراحؿ التحقيؽ التي يمر بيا المتيـ خالؿ إجراءات 
                                                           

 373ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة1
 389ص -المرجع نفسه2
 .449ص- مرجع سابؽ- ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ-.محمد محدة 3
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فقد ضمف ىذا القانكف حقكؽ المتيـ أماـ , كيمر بو قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, التحقيؽ

يجيز لككيؿ 17/3إف قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة "ىاتيف الجيتيف القضائيتيف 

كفقا لمشركط , الجميكرية حؽ إصدار أمر بإيداع المتيـ مؤسسة التربية في حالة التمبس

كما أعطاه القانكف في غير حالة التمبس حؽ طمب اإليداع , ج . ج .ؽ/59المذككرة في المادة 

 مف نفس القانكف المذككر فإف كافؽ 118/2مف قاضي التحقيؽ دكف إصداره حسب المادة 

, قاضي التحقيؽ طمب النيابة ك المسبب فيو كاف مف حؽ النيابة االستئنافأماـ غرفة االتياـ

 1. أياـ 10حيث ال تتعدل مدة الفصؿ في االستئناؼ 

 ؿ ك ىك األمر باعتقا117/118نظـ قانكف اإلجراءات الجزائية األمر باإليداع في المادتيف 

ال يجكز لقاضي التحقيؽ إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة 118/1المتيـ بالمؤسسة العقابية المادة 

ذا كانت الجريمة معاقب عمييا بعقكبة جنحة أك بأية عقكبة  عقابية إال بعد استجكاب المتيـ كا 

 2.اشد ك يككف ىذا اإلجراء مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك بناء عمى طمب مف ككيؿ الجميكرية

-         كالقاعدة أف لمنيابة العامة كحدىا حؽ استئناؼ األكامر الصادرة عف قاضي التحقيؽ

فإف األمر الصادر عف النيابة العامة بحبس المتيـ احتياطيا ال يككف نافذا - ككما ذكرنا سابقا 

المفعكؿ إال بعد حبس المتيـ ك قبؿ انقضاء مدة الحبس االحتياطي إلى أف تعرض األكراؽ 

ككاف . عمى القاضي الجزائي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة ك المتيـ

                                                           
 .403ص- مرجع سابق- ضمانات المتهم أثناء التحقٌق –محمد محدة1
 .376ص - مرجع سابق-عبد هللا أوهاٌبٌة2
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لمقاضي الجزائي أف يفرج عف المتيـ المحبكس احتياطيا كمما طمبت النيابة العامة بتمديد الحبس 

 1.كلو أف يقدر كفالة اإلفراج عف المتيـ

فإف األمر باإليداع بمؤسسة إعادة التربية ىك ذلؾ األمر الذم يصدره , 117كحسب نص المادة 

القاضي إلى المشرؼ عمى مؤسسة إعادة التربية  باستالـ ك حبس المتيـ ك يرخص ىذا األمر 

 بالبحث عف المتيـ كنقمو إلى مؤسسة إعادة التربية ،

، أنو ال يجكز لقاضي التحقيؽ إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة 118/1     كتنص المادة 

 .التربية إال بعد استجكاب المتيـ عمال بمبدأ أف األصؿ في اإلنساف البراءة

      كيجكز لغرفة االتياـ إصدار األمر باإليداع إذا كانت غرفة االتياـ غير منعقدة كظيرت 

 .ج. ج. ا. ؽ  .192حسب المادة .أدلة جديدة مف شأنيا المراد األمر بإيداع المتيـ

حيث أنو ماداـ أف 2. مف قانكف القضاء العسكرم تكجيز لمقاضي العسكرم  ذلؾ33    كالمادة 

 قضاة ك أنيا بحكـ مكقعيا القضائي تعتبر درجة ثانية 03غرفة االتياـ المشكمة قانكنا مف 

لمتقاضي بالنسبة لغرفة التحقيؽ فإنو ال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يحؿ محميا لمفصؿ في طمب 

كمف ضمانات .اإلفراج المؤقت بالنسبة لممتيميف،التي قامت ىي بإيداعيـ الحبس االحتياطي

 :المتيـ خالؿ ىذه المرحمة 

                                                           
- 2006- مصر–دار الكتب القانونٌة -التحقٌق الجنائً االبتدائً وضمانات المتهم وحماٌتها - أشرف الشانعً–أحمد المهدي 1

 .159ص
 376/377ص -  مرجع سابق–عبد هللا أوهاٌبٌة2
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أف ال يجكز إصدار األمر في حؽ المتيـ دكف استجكابو،كذلؾ حتى يستطيع المتيـ الدفاع -

عف نفسو، ك ذلؾ بإثبات ما يبرئ نفسو أك يشؾ في مانسب إليو أك التـز الصمت أك طمب 

ك اليدؼ مف ذلؾ تمكيف المتيـ مف الدفاع عف نفسو ك تفنيد األدلة . 1ميمة الختيار محامي

 .القائمة ضده 

استجالء الحقيقة مف فـ المتيـ مباشرة قبؿ تقييد حريتو، كىذا حتى ال تنتيؾ الحريات ألدنى - 

 .األسباب

      كبأخذ أف فكرة الحبس المؤقت ىك إيداع المتيـ مؤسسة عقابية لمدة محددة سمفا في 

 يأمر بو قاضي االقانكف كىك ما يتفؽ كمضمكنو في القانكف الجزائرم باعتباره إجراء استثنائي

 مكرر كتحديد 124،125،125/1،125إال أف مدتو المقررة في المكاد , التحقيؽ ك لمدة محددة

حد أقصى ليا ، يؤدم إلى أف يستغرؽ مدة التحقيؽ كميا ك قد نتجاكز ذلؾ المدة في أقصى 

 2.مفترة لو ك التحقيؽ لـ  ينتيي بعد مما قد تتكفر فيو حاالت اإلفراج الكجكب

    كقد لكحظ أف الحبس االحتياطي لو ماض ممكث فقد أسيء استخدامو في كثير مف الدكؿ 

حيث تنتيؾ حرمة . كخصتا في النظـ التسمطية التي تتفكؽ فييا السمطة بحكـ نظاميا السياسي

المتيـ  ك يتعرض النتياؾ كرامتو اإلنسانية كذالؾ ما قد يمحؽ المتيـ أذل بميغ ك صدمة تمس 

شخصو أك شرفو  أك أسرتو ك مصالحو األمر الذم يمحؽ بو أضرار يستحيؿ تعكيضيا لذا 

                                                           
 .405/406ص ص -مرجع سابق- ضمانات المتهم أثناء التحقٌق –محمد محدة1
 .380ص - مرجع سابق- عبد هللا أزهاٌبٌة2
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كجب أف يحاط ىذا اإلجراء بقدر أكبر مف الضمانات التي تكفؿ كضعو في النطاؽ السميـ 

 1.لتأكيد أصؿ البراءة في المتيـ

     كمف حؽ المتيـ أك غير في التظمـ أماـ القضاء مف إجراء الذم يقيد حريتو الشخصية في 

ال  كؿ األحكاؿ كعمى أف ينظـ القانكف حؽ التظمـ بما يكفؿ الفصؿ فيو خالؿ مدة محددة كا 

ك قد كاف أصؿ ىذه المادة في الدستكر ينص عمى عرض التظمـ أماـ , كجب اإلفراج حتما

ككاف الغرض منيا ىك األخذ .محكمة الجنايات المختصة في خالؿ مدة معينة

أم األمر بإحضار المحبكس كذلؾ لفحص مدل مشركعية حبسو  ((habeascorpus))بنظاـ

كقضت المحكمة الدستكرية اإلسبانية أف الحبس االحتياطي يقع بيف كاجب الدكلة في مباشرة 

 2.االتياـ بفعالية ككاجبيا بالمحافظة عمى حرية المكاطف

ج التي يؤسس عمييا األمر .إ.  ؽ123     كمف مبررات الحبس االحتياطي حسب نص المادة 

 :بالحبس

 .إذا لـ تكف التزامات الرقابة القضائية كافية-

 أماـ العدالة أك ؿإذا لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر أك كاف ال يقدـ الضمانات الكافية لممثك- 

 .كانت األفعاؿ جد خطيرة

                                                           
 .474-470 ص ص – مرجع سابق –أحمد فتحً سرور 1
 .385-384ص ص-مرجع سابق-أحمد أوهاٌبٌة2
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عندما يككف الحبس المؤقت الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الحجج كاألدلة المادية أك كسيمة -

لمنع الضغط عمى الشيكد أك الضحايا أك لتفادم تكاطؤ بيف المتيميف الشركاء الذيف قد يؤدم 

 .إلى عرقمة الكشؼ عف الحقيقة

عندما يككف ىذا الحبس ضركريا لحماية المتيـ أك كضع حد لمجريمة أك الكقاية مف حدكثيا -

 .مف جديد

عندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو الكجبات المترتبة عمى إجراءات الرقابة القضائية المحددة -

 .لو

ج بأنو األمر الذم .ج . مف ؽ إ119األمر بالقبض عمى المتيـ ك حسب نص المادة      إف 

كالجيات .يصدر إلى القكة العمكمية بالبحث عف المتيـ كسكقو إلىالمؤسسة العقابية العمكمية

:                                                           -المخكلة بإصدار ىذا األمر ىي

ج  كغرفة االتياـ كالنيابة العامة حسب نص .إ.  ؽ121قاضي التحقيؽ حسب نص المادة 

ككانت , ج ك ىذا في حالة ما إذا تعمؽ بجنحة مف جنح القانكف العاـ.ج .  ؽ إ358المادة 

كمف ىنا نستخمص بأف األشخاص الذيف يحؽ ليـ , عقكبتيا المقضي بيا ال تقؿ عف سنة حبس

قاضي التحقيؽ أك مف ينكب مقامو حتى جية التحقيؽ كغرفة : إصدار األمر بالقبض ىـ

ككانت الجريمة المتابع , ككاف الممؼ لدييا أك لدل النيابة العامة, متى رأت لزـك ذلؾ, االتياـ

                                                   كطبقا لتعديؿ قانكف اإلجراءات 1.فييا جناية

                                                           
 .408ص - مرجع سابق- ضمانات التهم أثناء التحقٌق- محمد محدة1
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 أصبح مف القيكد الكاردة عمى سمطة 2000 يكنيك 26المؤرخ في 01/08الجزائية بالقانكف

,  مكرر المضافة بالتعديؿ السابؽ123فتنص المادة , قاضي التحقيؽ أف يككف الحبس مسببا

يجب أف يؤسس أمر الكضع في الحبس المؤقت عمى األسباب المنصكص عمييا في المكاد 

.                                                                                 مف ىذا القانكف123

ك أضاؼ ؽ إ ج  ضمانة ىامة أخرل ىي حؽ المأمكر بحبسو مؤقتا في استئناؼ أمر حبسو 

                              1. أياـ مف تاريخ التبميغ03مؤقتا لدل غرفة االتياـ كحدد ىذا في 

كلغرفة االتياـ صالحية تمديد الحبس المؤقت كذلؾ بتقديـ طمب مسبب ليا بكاسطة النيابة 

 أياـ 05فيقـك النائب العاـ بتييئة القضية قبؿ , العامة شير قبؿ انقضاء مدة الحبس المحددة

 .مف تسميمو لألكراؽ ليرسؿ الممؼ مع طمبات النيابة العامة لغرفة االتياـ

 :  كمف ضمانات الحبس االحتياطي لممتيـ

يبمغ فكرا كؿ مف يقبض عميو أك يحبس احتياطيا : إعالم المتهم بأسباب األمر الصادر ضده-

.                                                                                 الخ...بالقبض عميو أكحبسو

حيث يعتبر الحبس , كااللتزاـ بقكاعد في معاممتو: حق كفالة وجود المتهم في مكان آمن-

حيث يجب أف , االحتياطي مجرد إجراء لصحكة الضمير بحرمانو مف الحرية كال يعتبر عقكبة

 فيك مازاؿ بريئا لـ تثبت إدانتو بحكـ قضائي                                                     , يعامؿ المتيـ معاممة حسنة

                                                           
 385ص - مرجع سابق- عبد هللا أوهاٌبٌة1
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يحؽ المتيـ المحبكس احتياطيا بغيره : حق اتصال المحبوس احتياطيا بغيره في حدود     -

تقررت إحالة المتيـ أك , كبعد جمع كافة األدلة الكافية التي تحيط بالمتيـ كتدينو. 1في حدكد

. كذلؾ قصد تقديـ أدلة االتياـ, فيما يتعمؽ بالجنايات (غرفة االتياـ)إرسالو إلى صاحب الشأف

 : المتيـ في ىذه المرحمةتكمف ضمانا

حيث يتـ مراقبة كؿ , نجد أف األمر باإلحالة يعتبر في حد ذاتو ضمانة لممتيـ: األمر باإلحالة-

.                                                                                           األدلة التي تبرر إحالة المتيـ إلى المحكمة

ؽ إ ج مع الممؼ إلى غرفة االتياـ                          166إرفاؽ األمر بإرساؿ أدلة اإلثبات المادة -

حاطة ىذا األخير باألمر المادة- ذاكاف 2 ؽ إ ج ج168تبميغ محامي المتيـ كا               كا 

كليا الحؽ في , كىك تمثيؿ المجتمع كالدفاع عف الحقكؽ العامة, لمنيابة العامة دكر أساسي

بدا, كحؽ الحضكر كالمرافعات, مباشرة الدعكل العمكمية لتطبيؽ العقكبات  الرأم كالقياـ ءكا 

باستئناؼ االحكاـ كحرية التصرؼ في القضايا التي تصؿ إلييا عف طريؽ الضبطية أك 

 .كذلؾ بإحالتيـ إلى قضاء التحقيؽ, الشكاكل

 كذلؾ باستعمالو كافة الكسائؿ القانكنية لتفنيد أداة :حق المتهم في المساواة مع النيابة -

عمى أف يعامؿ , النيابة كتعزيز براءتو كما لممتيـ الحؽ في اإلحاطة بالتيـ الكاردة كالمسندة إليو

 , عمى أساس أنو برمء

                                                           
 97ص-مرجع سابق-  التحقٌق الجنائً االبتدائً وضمانات المتهم وحماٌتها –أشرف شفاعً –أحمد المهدي 1
 .464ص -مرجع سابق - ضمانات المتهم أثناء التحقٌق–محمد محدة2
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مبدأ المساكاة بيف النيابة كالمتيـ كذلؾ بتقديـ دفاعو كاإلدالء بأقكالو، كحؽ المتيـ بإبالغو في 

 .حالة تغيير تكييؼ التيمة
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مي ل العااإلعالنوالمتمثمة  في   المواثيق الدوليةأقرتيا مجمل الضمانات التي إن
 والعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية بخصوص الشخص المشتبو اإلنسانلحقوق 

 . مرحمة التحري وجمع االستدالالت والتوقيف لمنظر تمحورت حولفيو

 بل ,ماناتض ىذه الاإلنسان الخاصة بحقوق اإلقميميةولم تستثني االتفاقيات      
 عمييا كل مايضمن لممشتبو فيو حريتو الشخصية والبدنية وما يتعمق ت وزادأكدتيا

 وىذا ماذكر في االتفاقية األوربية ,سالتوابصون حياتو وكرامتو وحرمة مسكنو ومر
 . والشعوباإلنسان لحقوق اإلفريقية واالتفاقية اإلنسانلحقوق 

 المعدل 1996 لسنة  يالجزائر الداخمي فكان الدستور ى المستوى عل      أما
وفند واإلقميمية الدولية  االتفاقياتأقرتيا  معظم  الضمانات التي كرسوالمتمم قد 

 إلى التي تحمي المشتبو فيو عبر كل المراحل السابقة الذكر وتطرقنا الحقوقبدوره 
 ثم تم تفصيل مجمل الحقوق في حقوق المشتبو فيو خالل مرحمة التحري واالستدالل

وباعتبار ان مرحمة ألالتيام تمي مرحمة االشتباه .قانون االجراءت الجزائية الجزائري  
 فإن لممتيم ضماناتو

 العالمي اإلعالن من خالل واإلقميميةجمية في االتفاقيات الدولية        كانت 
 لحقوق األوربية  والعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية  واالتفاقية اإلنسانلحقوق 
 حيث لم تستثني ىذه االتفاقيات , والشعوباإلنسان لحقوق اإلفريقية واالتفاقية اإلنسان

 .جميع الحقوق الخاصة بالمتيم خالل جميع مراحل التحقيق واالتيام

 المعدل 1996 فقد ضمن الدستور الجزائري لسنة , عمي المستوي الداخمي      أما
الدي ضمن  الجزائية اإلجراءات قانون كدا والمتمم كافة الحقوق المتعمقة بالمتيم و
 النيابة العامة وغرفة وأمام  التحقيق  بدوره كافة الحقوق لممتيم اثناء اجراءت 

 .االتيام
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، مع بعض إلييال صىم النتائج المتونرصد أ س     وفي ختام ىذا البحث 
 :االشارة إلييا من المفيد أنواالقتراحات التي نرى 

 من أىمبو فيو والمتيم والضمانات التي يخولو ليما القانون ت موضوع المشإن-

 ومختمف اإلقميمية ليا مختمف المواثيق الدولية وتالمواضيع الحيوية التي تطرق

بو فيو والمتيم ت والتي تنظم وتضمن لممش,االتفاقيات الدولية والدساتير الداخمية لمدول

ما يتمتع بو الشخص من حقوق في مراحل التحري  تبيين والقصد من ذلك, احقوقيم

. واالستدالل والتحقيق 

بو فيو والمتيم في القوانين الداخمية عمى صعيد قانون تاقرار ضمانات المش-

 الجزائية والمطالبة بصيانتيا من أجيزة الدولة المختصة في ىذا الميدان اإلجراءات

 يوكيل الجميورية وقاضوضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة  والمتمثمة في 

لمبادئ األساسية التي جاءت بيا ت إلى ا ترجملتي وىذه الضمانات ا.التحقيق

 .إرادتيا الدولة بمحض امختمف المواثيق الدولية واالقميمية وصادقت عميو

 والتي أقرتيا الجزائر في قوانينيا اإلنسانالتطور اليائل في مجال تطبيقات حقوق -

 الجزائية اإلجراءات في قانون أو المعدل والمتيم 1996الداخمية سواء في الدستور 

وقانون العقوبات  

 في مختمف الدول والمنظمات اإلنسانالنتياكات حقوق الردعية  األجيزةانعدام -

 واإلقميميةالدولية 
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 والمعاىدات الخاصة لممارسة التعذيب واإلقميميةتحريم االتفاقيات الدولية -

ال يعتبر ح وىذا بطبيعة ال,ة لمشخصين  والمواإلنسانة بكرامة حاطوالمعامالت ال

 . ولشخصةاإلنسان لحرية امكسب

 بإنشاء خاصة عند التوقيف وذلك ,اإلنسانتفاقيات الدولية لحقوق الكبة الجزائر لامو-

 .أماكن لمتوقيفات وفق لممعايير الدولية

تم وفق اإلجراءين ىذا إ منقولة فأوة تلتفتيش سواء كانت عقارات ثابل بالنسبة أما-

ذن وذلك ,القانون المعمول بو   أوقات التفتيش خصما يا, من وكيل الجميوريةبإصدارا 

نو قد ال يساعد أ وليذا الوقت يرى , غاية الثامنة مساءإلىتكون من الرابعة صباحا 

ل قائم عمى الساعة الرابعة صباحا وغروب ازمفي فصل الشتاء باعتبار الظالم 

سكن والحياة مقد يمس بحرمة ال وىذا ما. مساء17الشمس يكون مبكرا حوالي 

ضبطية القضائية و لحسن ترك السمطة التقريرية لمتفتيش لاأللذا من . الخاصة لممتيم

 طموع النيار في ت مثال ح, التحقيق في استعمال الوقت المناسب لمتفتيشيقاض

 .فصل الشتاء حتى يسيل عميو عممو ويكون محيط بكل ما قد يساعده في التحقيق

 وىذا ما اإلنسان لحقوق اإلفريقية كالجنة اإلنسان حقوق , المراقبةآلياتعدم فعالية -

 اإلنسانترك تدخل المنضمات الحكومية في ىذا المجال واستعماليا النتياك حقوق 

 .كذريعة لمتدخل في الدول
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تجاىل المشرع الجزائري باكتئاب محامي في مرحمة االشتباه وىو األمر الذي لم -

 حت لذلك لو كان انتداب محامي في مرحمة االشتباه وذلك ,اآلنيفصل فيو حتى 

 وال يعتمد األولمن  الخاصة بالتحري وجمع االستدالل  واإلجراءاتيواكب مجريات 

 .عمى النسخ التي تأتيو من عناصر الضبطية القضائية 

الترسانة القانونية اليائمة التي ضبطت بيا عناصر الضبطية القضائية عند ممارسة -

صيانة كرامتيم وعدم االعتداء عمى األشخاص و عمى حرية اعمميم حفاظ

 .بو فيوت وتفتيش المشالتوقيف لمنظر عند ةخاص.شرفيم

بو فيو والمتيم بالنسبة لمدول العربية ألن تلو كان تعريف اطالحي موحد لممشحبذا - 
 .زالت تقصد المشتبو فيو لممتيم ابعض التشريعات العربية م

 .قصور في التفصيل بالنسبة لحقوق المشتبو فيو والمتيم في المواثيق الدولية عامو-
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 ملخص

مي لحقوق ل العااإلعالنوالمتمثمة  في   المواثيق الدوليةأقرتيا مجمل الضمانات التي إن
 و المتيم  والعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية بخصوص الشخص المشتبو فيواإلنسان

 . و التحقيق مرحمة التحري وجمع االستدالالتوالتي تمحورت حول

 ت وزادأكدتيا بل ,ماناتض ىذه الاإلنسان الخاصة بحقوق اإلقميميةولم تستثني االتفاقيات      
 حريتو الشخصية والبدنية وما يتعمق بصون حياتو  والمتيمعمييا كل مايضمن لممشتبو فيو

 واالتفاقية اإلنسان وىذا ماذكر في االتفاقية األوربية لحقوق ,سالتواوكرامتو وحرمة مسكنو ومر
 . والشعوباإلنسان لحقوق اإلفريقية

  وقانون المعدل والمتمم1996 لسنة  يالجزائر الداخمي فكان الدستور ى المستوى عل      أما
وفند اإلقميمية الدولية   االتفاقياتأقرتيا  معظم  الضمانات التي كرساقد اإلجراءات الجزائية 

  . عبر كل المراحل السابقة الذكر و المتيم التي تحمي المشتبو فيوالحقوق مابدوره
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