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إهداء

الوالدین : لطالما شغلنی هذا العمل عن من أحب، لذا أهدي هذا العمل إلیهم
زوجی العزیز، رفیق دربی الذي تحمل مشقۀ وعناء هذا . الکریمین، أطال اهللا فی عمرهما

.سیرین، سالف، محمد رضا، حفظهم اهللا ورعاهم: والديأ. البحث وکان سندا ودعما لی

.   وإلى أخی وأخواتی، أهدي هذا العمل مع وافر الحب واالمتنان

ةـــاحثــــالب



تقديرشكر و

ال يسعين بعد شكر ا عز وجل ومحده والثناء عليه، إال أن أتقدم خبالص الشكر 
، الذي تكرم وقبل اإلشراف على "أوسوكني عبد احلفيظ" والتقدير إىل أستاذي الفاضل

رساليت، وزودني باإلرشادات والنصائح اليت زادت من قيمة الرسالة، وجعلتها خترج بالوجه 
فيه وجزاه عين خري، وسدد خطاه يف إنارة الطريق للباحثني، ورفع اليت هي عليه، فبارك ا

.   مكانته بني الصاحلني والعلماء، وجعله ذخرا لنا ولكل أمتنا اإلسالمية

كما أتقدم بأصدق الشكر وبوافر االحرتام إىل األساتذة األجالء الذين شرفوني 
ملت نواقص هذا البحث وقومت بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتزويدي باملالحظات اليت أك

.عثراته

وآخر دعواي أن احلمد  رب العاملني
ةـــاحثــــالب
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مقدمة
نه جزء ال يتجزأ عن هذه عن حق الدفاع حييلنا إىل احلديث عن حقوق اإلنسان، ألإن احلديث 

قد ل. احلقوق
تكون خالقية، لكي واملبادئ اإلنسانية واألتنظم حقوق اإلنسان مبا يتفق و الديانات السماويةتأيتمث . القدمية

" ومن أعرقها وثيقةيف وثائق وإعالنات،كر البشري الذي عمل على مجع حقوق اإلنسانسندا لتطور الف
إجنازات توالت. قوق اإلنسان ضد الظلم والطغيانحاليت أعطت بصمتها يف الدفاع عن"العهد األعظم

لعاملي حلقوق اإلنسان لسنة اإلعالن ااإلنسان يف الدفاع عن حقوقه وتنظيمها، ومن أبرز إجنازاته احلديثة
القائمة على أساس حقوق اإلنسان املقياس الذي مييز الدول املتحضرة والدميقراطية، تصبحكي .م1948

سيادة القانونوالذي يعين. ناط املشروعيةالذي حيمي بدوره حقوق اإلنسان، وهو مالدولة للقانوناحرتام
ة للقواعد القانونية، ما عتكون كل تصرفات اإلدارة خاضى احلكام واحملكومني على حد سواء، فتطبيقه علو 

.يضمن للمواطنني ممار 

امة، ال يغين عن مشروعية العإذا كان نبل الغاية اليت تستهدفها اإلدارة واملتعلقة بتحقيق املصلحة ف
. حقته أو حيول دون معاجلتهفال يتجمد عن مالمة القانون للواقع،التسليم مبالئوسائلها، إذن جيب باملقابل

ما مع املستجدات دون أن تقيد حقوق الذي يضمن أن يكون القانون متالئأمهية مبدأ الشرعية،هنا تظهر 
فإذا كان مبدأ . "الضرر وال ضرار:" حسب القاعدة الفقهيةرورةاألفراد إال مبا يتناسب ودفع حالة الض

املشروعية يطبق بصورة موسعة تدعم توسيع صالحيات السلطة التنفيذية ملواجهة خطر الظرف االستثنائية 
الدفاع، األفراد وخاصة حق والدفاع عن سيادة الدولة، فإن مبدأ الشرعية يضمن احلد األدىن من تقييد حريات

.صاحلا للتطبيق حىت يف احلاالت االستثنائيةنا ه مر لعمبا جي

. ربز على وجه اخلصوص، أمهية مبدأي املشروعية والشرعية عند تطبيق نظرية الظروف االستثنائيةت
.اليت ال تزال تفتك بالبشرية وبكل املبادئ اإلنسانية،هذه األخرية اليت تطبق يف حاالت املخاطر واألزمات

تسع نطاقها مؤخرا ليشمل سوريا وليبيا االيت،املعاصر فوضى انتشار احلروب الطاحنةعاملنايعيش حيث
موضوع حق من عل ما جي. تقييدوالنسان بني االنتهاكهذه احلروب تتخبط فيها حقوق اإل.....واليمنوالعراق
.بشيء من التفصيلله من األمهية ما توجب دراستهالدفاع 
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فليس من العدل، بل من الظلم
رضي اهللا عنه 

اإلسالمية ما يثبت بأن احلرية الشخصية يف الشريعة". ستعبدمت الناس وقدمىت ا:" وأرضاه
القانونناهيك على أن تقريرها كان يف صلب. هي أصل وفطرة فطر اهللا عل

وصيانة تنفيذا لهاحلقوق واحلريات تكريس ومحاية األنظمة الدميقراطية على الذي عملت من خاللهالوضعي
،عامالذي يسعى إىل التوفيق بني محاية النظام التربز أمهية تطبيق القانونل.لنظام العام واآلداب العامةل

، سواءا كان القانون العادي على أساس مبادئ العدل واإلنصافوتكريس حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
األمر تظافر تعسف السلطة وجتاوزاجتنبمن أجل . يأو االستثنائ

مراعاة الذي يقوم علىاجلهود الدولية واإلقليمية لتكريس حقوق اإلنسان ومن بينها احلق يف حماكمة عادلة، 
بدأ قرينة الرباءة فاع ومحايته من التقييد املفرط، واحق الد

على مرونته اليت تسمح له بالتكيف مع حق الدفاع ليحافظ .ثنائيةاالستالعادية و احلاالت، يفومبدأ الشرعية
احلالة ال تكونف.دفع ضرر احلالة االستثنائيةحالة األزمة، وال ينتقص من ضماناته إال باحلد الضروري ل

.يف سبيل محاية النظام العاممربرا للتضحية حبرية الشخص وحقه يف الدفاعاالستثنائية 

كان لزاما علينا أن نبحث يف حق الدفاع الذي يعد الركيزة اجلوهرية للحق يف سبق،على اعتبار ما 
ونوضح حدود تطبيقه ومدى . ستقرارها الدولة باالحماكمة عادلة، ونبني ضماناته يف الظروف اليت تنعم في

أمنها من جهة، جتاوبه مع احلالة االستثنائية اليت تفرض توسعا يف صالحيات السلطة التنفيذية من أجل محاية
بحث يف موضوع األطروحة اللكن املالحظ عند.وتقييدا حلقوق األفراد واليت منها حق الدفاع من جهة ثانية

بالرغم من أمهيته يف ،مل حيظ باهتمام الباحثنيأنه"مرونة حق الدفاع بني املشروعية والشرعية"واملوسومة ب
لذلك أمتىن أن يساهم هذا . ال وأزمات، جتعله موضوع الساعةأهو وقتنا احلاضر وما تعيشه األمة العربية من

البحث املتواضع يف إثراء مكتبتنا العربية، وحتفيز الباحثني واألساتذة للبذل املزيد من اجلهد لسد الفراغ الذي 
.يكتنف هذا املوضوع

يكتمل إال بدراسة ال "مرونة حق الدفاع بني املشروعية والشرعية"موضوع يف بحث العليه وملا كانو 
ودراسة حق الدفاع وضماناته اليت ،جذوره التارخيية، فقد عمدنا إىل التطرق للحضارات اإلنسانية القدمية

وال عن الديانات السماوية ومدى معاجلتها حلق الدفاع،مث احلديث . 
أكملها، وأعين بذلك يفوتنا يف هذا املقام ذكر من كان له الفضل يف إرساء حقوق اإلنسان، بأنصع صورة و 

يف تنظيم حقوقه وحرياته عرب جمموعة من اإلعالنات مث احلديث عن مسامهة اإلنسان.ميةاإلسالالشريعة
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مث البحث يف ماهية حق .لدفاعمن أجل تسليط الضوء على مسامهتها يف تقرير ضمانات حق ااحلقوقية، 
. الدفاع، بتعريفه وحتليل املبادئ العامة اليت تكفل تطبيقه يف كل الظروف

وضوع ، حييلنا بداية إىل حبث ضمانات حق الدفاع يف الظروف العادية، هذا املل يف أن دراسة ال جد
قيقا حلق حت.اجلزائية يف الظروف العاديةابعة اليت تتجسد يف جمموعة من احلقوق الواجب محايتها خالل املت

املشروعية يتطبيق مبدأأي. القانون ومبادئ اإلنصاف والعدالةالشخص يف حماكمة عادلة قائمة على احرتام
خيتلف إذا ما تعرض أمن الدولة إىل خطر احلالة لكن هذا األمر. عوالشرعية كضمانات هامة حلق الدفا 

مث حتليل ضمانات حق . ونطاق تطبيقها ونتائجهايان ماهية الظروف االستثنائية، بومنه جيب. ثنائيةاالست
.املشروعية والشرعيةيتطبيق نظرية الظروف االستثنائية، ومدى تأثري هذه الظروف على مبدأدالدفاع عن
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اإلطار المنهجي للدراسة
مشكلة الدراسة-1

يف االنزالقات اليت قد حتدث أثناء املتابعة اجلزائية، سواءا يف مرحلة التحريات تكمن مشكلة الدراسة
فكان البد من توضيح مجلة الضمانات اليت جيب على . األولية أو التحقيق االبتدائي أو حىت خالل احملاكمة

ون حق الدفاع مضممعرفةومن الضروري . السلطات الشبه قضائية والقضائية إتباعها واحللول دون خمالفتها
. اماالشتباه أو االحقوق األفراد عندتنبثق عنه، كضمانة لعدم إضاعة ومجلة احلقوق اليت

يعترب مظهرا من مظاهر العدالة النزيهة اليت تطبق مبدأ املساواة وتقوم على أسس وتكريس حق الدفاع
فهوم دولة القانون، نصت عليه دلة ومونظرا ألمهيته يف ترسيخ مفهوم احلق يف حماكمة عا. العدل واإلنصاف

-16م بالقانون رقم 07/03/2016أغلبية دساتري دول العامل املتحضر منها الدستور اجلزائري املعدل يف 
.  منه169الذي اعرتف صراحة حبق كل شخص يف الدفاع يف املادة 01

:ومن جملة التساؤالت التي تطرحها الرسالة
اجلزائية اجلزائري كل ضمانات حقوق الدفاع اليت نصت عليها الشريعة هل راعى قانون اإلجراءات- 

قرا املواثيق الدولية املصادق عليها من طرف اجلزائر؟ ية، وأ اإلسالم
؟ وهل كانت  هذه املعاجلة كافية ملواجهة هذه كيف عاجل املشرع اجلزائري نظرية الظروف االستثنائية- 

الظروف ؟
ظل الظروف االستثنائية، اليت تتطلب نظرا لطبيعتها الغري عادية توسع يف ما هو مصري حق الدفاع يف- 

اإلجراءات املقيدة للحرية الشخصية لألفراد من أجل حتقيق األمن واالستقرار؟
؟مبدأي املشروعية والشرعيةعلىالظروف االستثنائيةما هي انعكاسات- 

أهمية الدراسة-2
عتبار أن اإلنسان خلقه اهللا مربءا من اخلطيئة من أمهية حقوق اإلنسان، باتنبع أمهية دراسة حق الدفاع

كاملة، لذلك ال ميكن أن تنتقص من هذه احلرية أو أن ينتهك حق من حقوقه مهما كان وحقوقهمتمتعا حبريته
شخص، فهي ومحاية حقوق اإلنسان مطلب كل .

إن اهللا ال يظلم الناس شيئا لكن :"ويف ذلك يقول اهللا عز وجل. وتفادي الظلم والطغيانالسبيل للعيش بكرامة
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من جرد ظهر مسلم بغري حق لقي اهللا وهو :" ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم". الناس أنفسهم يظلمون
".عليه غضبان

نتباه املشرع إىل وضع قوانني تراعي ضمانات حق الدفاع، ولفت احتديد يفكما تظهر أمهية الدراسة 
هذه الضمانات وجتعلها متماشية ومتفقة والتطور الذي يعرفه جمال حقوق اإلنسان، من جهة، ومن جهة 

. تعمل هذه القوانني على حتديد أبعاد تطبيق هذه الضمانات يف حالة األزمةأخرى 

اع باعتباره حجر الزاوية للمحاكمة العادلة، يف حماولة تسليط الضوء على وتأيت أمهية دراسة حق الدف
اجلزائر مرتكزات هذا احلق يف الشريعة اإلسالمية، ودعوة املشرع اجلزائري لوضع مقاربة بني النظام اجلنائي يف

.    ياإلسالموبني النظام اجلنائي

منهج الدراسة-3
واالعتماد على املنهج . التارخيي بسرد التطور التارخيي الذي عرفته حقوق الدفاعنهجاملاتبعت الدراسة 

وضمانات احملاكمة العادلةاالستقرائي التحليلي، الذي يقوم على استقراء النصوص املنظمة حلقوق الدفاع
ي يعتمد على متت االستعانة كذلك باملنهج املقارن الذكما . وحتليل احلقائق النظرية والتطبيقية إن وجدت

ستناد من أحكام خبصوص هذا املوضوع، واالاملقارنة بني التشريع اجلزائري وما جاءت به الشريعة اإلسالمية 
أيضا اعتمدت الدراسة على املنهج االستنباطي .الدوليةتفاقياتأيضا إىل بعض نصوص القوانني املقارنة واال

الذي كان من مثرته تقرير مبدأ الشرعية كمبدأ مستقل عن مبدأ املشروعية، وإزالة اللثام عن إشكالية املفهوم 
.املوحد للمشروعية والشرعية

خطة الدراسة-4
:أبواب، على النحو التايلةإىل ثالثالرسالةتمقس

.مضمون حق الدفاع:الباب التمهيدي
.ضمانات حق الدفاع يف الظروف العادية:الباب األول
.ضمانات حق الدفاع يف الظروف االستثنائية:الباب الثاين
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ديــــــاب التمهيـــــالب
اعــــــق الدفــــون حـــمضم

ولفهم حق الدفاع واحلقوق املنبثقة عنه ، جيب أوال . القانون إال تقريره، وعلى اجلهات القضائية اإللتزام به
لذا ستتناول الباحثة . احلديث عن مفهومهدراسة جذوره التارخيية ملعرفة الظروف اليت ساعدت على تطوره، مث 

.هذه العناصر يف فصلني، األول يتضمن التطور التارخيي حلق الدفاع، والثاين يدرس ماهية حق الدفاع

األولفصلال
التطور التاريخي لحق الدفاع

األمر التعرف على بدايات االهتمام به من خالل طلبيت،الدفاعحلقدراسة اخللفية التارخيية تقتضي 
اإلنسانية القدمية سواء الشرقية كحضارة بابل ومصر القدمية أو الغربية كحضارة حلضاراتملوقعه يف اعرضنا

.والروماناإلغريق

اليهودية، املسيحية، (األديان السماوية بموضوعناعالقةفوتنا يف هذا املقام أال نتحدث عنال يو 
يت جاءت لتأكد أمهية حق لبيان دورها يف بلورة وتطوير حقوق الدفاع، مث نذكر املواثيق الدولية ال) اإلسالم
:هذا ما سيعاجل يف ثالث مباحث كاآليت.تشمله باحلمايةالدفاع و 

حق الدفاع في الحضارات القديمة: بحث األولمال
ألنه ينبع ،وإمنا ارتبط وجوده بالوجود البشريمل يكن حق الدفاع وليدا للتنظيمات القانونية احلديثة 

متداد جذوره اهذا ما يفسر لنا .نسان يف ضرورة الدفاع عن نفسه ورد أي خطر أو ضرر حيدق بهمن غريزة اإل
.التارخيية إىل احلضارات القدمية
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القديمة الشرقية حق الدفاع في الحضارات : المطلب األول
البابليةاحلضارة : الفرع األول

بالد سومر وهو مصطلح كان يستخدم قدميا : أطلق الباحثون على العراق القدمي تسميات عدة، منها
وبالد بابل وبالد آشور، ومن التسميات األخرى أكدللداللة على اجلزء اجلنويب من السهل الرسويب، وبالد 

1ميزوبوتاميا: أو بصيغتها األجنبيةبالد مابني النهرين، أما بصيغتها العربية: اليت استخدمها الباحثون

)Mésopotamie(.

إذ ، حضارة بالد الرافدين من أقدم احلضارات اليت عرفها التاريختعترب و 
ن من بني العناصر احلضارية اليت وجدت يف أمجع الباحثون على أحيث 2،

وبذلك فإن االمتياز الذي حصلت عليه هذه احلضارة على .النهرين هي مبادئ النظام والعدالةبالد ما بني 
وقد ظهرت عدة جمموعات قانونية كانت تسمى تيمنا بأمساء 3.مور القضائيةكان باألاألخرى  بقية احلضارات 

7.وقانون محورايب6وقانون لبت عشتار5وقانون إشنونة4قانون أورنامو: ملوكهم وأمهها

إذ تعترب هذه الشريعة احملور ،قانون محورايب من أشهر القوانني اليت عرفها جمتمع وادي الرافدينيعد
ظم من أعلشريعة من أشهر ملوك مملكة بابل و امللك محورايب واضع هذه او .األساسي ألي دراسة قانونية تارخيية

م بفضل لوحة حجرية مصنوعة من 1902محورايب عام مت اكتشاف قانون.مشرعي بالد ما بني النهرين
De("دي مورجان"اإليرانية بواسطة بعثة أثرية فرنسية يرأسها عامل اآلثار )Suze("سوز"الديوريت يف مدينة

Morgan( . 8.هو يتلقى قانونه من آهلة الشمسهذه اللوحة صورة امللك محورايب و وقد نقش على

.68، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صفحة م1998صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، 1
.17، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، صفحة م2011صالح الدين جبار، املدخل إىل تاريخ القانون، الطبعة األوىل، 2
.21، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، صفحة م2012، األوىل، الطبعة "دراسة مقارنة"احملاكمات اجلزائية أصولحسن محاد محيد احلماد، العالنية يف قانون 3
، وهذا امللك هو مؤسس ساللة أور الثالثة و شريعته تعترب يف الوقت احلاضر أقدم .م.ق2080سنة )Urnamu(ظهر يف عهد امللك السومري أورنامو :قانون أورنامو4

). 76مرجع سابق، صفحة صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، . (شريعة معروفة لدى اإلنسان وقد سبقت شريعته شريعة محورايب بثالثة قرون
صالح الدين جبار، املدخل إىل . (م.ق1935صادر سنة ) ()Ichnouna(نسبة ملدينة يف العراق :قانون إشنونة5

).18تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 
صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ . (أهم ما ميز هذا القانون هو أخذه مببدأ قرينة الرباءة. م.ق1872عام )Ishtar Lapit(أصدره امللك عشتار :قانون لبث عشتار6

)78القانون، مرجع سابق، صفحة 
صالح الدين . (م.ق1750أصدره امللك السادس من ملوك الدولة البابلية هو امللك محورايب الذي حكم البالد ثالثني سنة كاملة وأصدر هذا القانون عام:قانون حمورابي7

).18جبار، املدخل إىل تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 
.96صفحة ،م2010الطبعة الثانية، ،1اجلزء حممد سليمان شبري، تاريخ النظم القانونية، 8
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عبارات تفخيم ملؤسسة تتضمن املقدمة. مقدمة ومنت وخالصة: ثالثة أبوابتتألف شريعة محورايب من 
مادة بسبب التلف الذي حلق 33مادة، ضاع منها 282ضم التشريع .لكل رعايا امللك" السعادةالعدالة و "

يويف اخلالصة يزده.رائم واألسرة وامللكية واملرياث وااللتزاماتاجلعلى نصف. املسلة البازلتية اليت نقشت عليها
.1

 ُ تقالل القضاء اسمبدأحيث كفل تطبيق ،لقانون محورايب اهتمامه حبق املتهم يف احملاكمة العادلةمدحي
تعرض لعقوبة الإو يصر عليه أنحكمه بال خوف و يصدر أنجيب على القاضي ":هاخلامسة مناملادةيف

هيتحمل تعويض املتضرر من احنرافأنتالعب فيه، على أوغري حكمه إذاالقضية اليت ينظرها والطرد 
أهذه القاعدة كان من شأنوال شك يف ."باحلكم
ملن يتهم جبرم معني قبل حماكمته من كضمانة من الضمانات املقررة نص على حق الدفاع  و 2.أحكامهعدالة 

عن طريق إتاحة الفرصة له جبمع ن يثبت حقهأخالل إعطاء احلق للمدعي أن يرتافع لنفسه أمام القضاء و 
قه وإثبات كما أعطى له احلق يف توكيل شخص غريه للمطالبة حب3،األدلة وإقامة احلجج على صدق دعواه

الغري أو واليت كرست نفسها للدفاع عن ،احلكماءطبقة من العلماء و فقد عرفت بابل . براءته إذا كان متهما
كان من حق الشخص املوكل إليه الطعن يف احلكم واحلضور أمام اهليئات القضائية املختلفة املطالبة حبقه، و 

4.والرتافع أمامها مبا يف ذلك الرتافع أمام امللك

نقل مهمة إدارة القضاء من مع5،عالنية احملاكماتورايب مبدأ ومن الضمانات اليت قررها قانون مح
كانت هذه اهليئة عندما تنظر يف دعوى معينة تعقد جلستها أمام البوابة و .أيدي الكهنة إىل هيئة القضاة

صارمة حلماية اأحكامنجدف،واجتهت أحكامه حنو حتقيق العدالة بني الناس6.العظمى ويف سوق املدينة
القانون من مميزات إال أن هذا اتصف به ومع كل ما7.الضعيف من ظلم القوي، كما أقر مبدأ القصاص

فكثريا ما كان املتهم حيرق حيا أو يطعن برمح أو بسيف أو باخلازوق وقد ،العقوبات امتازت بالقسوة والشدة

.98دمشق، سوريا، صفحة ،1اجلزء الء الدين،دار عم، 2000احلضارات القدمية، الطبعة األوىل، نسيم واكيم اليازجي،: ، ترمجة.وكوفاليف س. دياكوف ف1
.14اإلسكندرية، صفحة منشاة املعارف،م،1997حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة،2
.88فاضلي إدريس، املدخل إىل تاريخ النظم، ديوان املطبوعات اجلامعية، صفحة 3
.12، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، صفحة م2005، رسالة ماجستري، "دراسة مقارنة"احملاكمة سلمان محد حممد اهلدية، ضمانات املتهم أثناء 4
حاكمة أمام مجع من املواطنني وقد من أمثلة احملاكمات العلنية، حماكمة الزوجة الساكتة عن اإلبالغ عن جرمية قتل زوجها بالرغم من علمها بذلك وبالقتلة أيضا، وقدمت للم5

حسن محاد محيد احلماد، العالنية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية : نظرأ. ام تسعة من أفراد الشعب، أما الدفاع فقد تواله اثنان منهم، وانتهت املرافعة بتربئتها
.24- 23، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، م2007املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، السعودي و اإلجراءات اجلزائيةعبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظام6

.37الرياض، السعودية، صفحة 
.85صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 7



التطـــور التــــاريخي لحـــــق الدفــــــاع: الفصل األول

-4 -

وهذا ما نستنبطه من املادة ،عليها باإلعدامعاقبمأبسطها أتفه اجلرائم و جندكما1.تقطع يداه أو أصابعه
: "قانون محورايب اليت نصت على أنهمناألوىل
يف قضية ومل يستطع إثبات إذا شهد شاهد بشهادة زور : "يف حني تنص املادة الثالثة على أنه."قتليعليه، 
2."لقضية تتصل باحلياة، يقتلكانت اقوله، و 

اليتاعترب نفسه يد اآلهلة املنفذة ملبادئ العدل واملساواة، الذيمحورايب امللك ما ذكر عن من خالل
وضع قانون من نعتربه من صفوة وخرية املشرعني ألنه قام بإال أن ناال ميكن،تسعى لنشر اخلري ومحاية الضعفاء

عالنية استقالل القضاء و على أمسى املبادئ كمبدأ محورايباشتمل تشريع.حلد اآلنةكتشفاملبني أهم القوانني
.هذا ما جعله مشبعا بروح العدالة واملشروعيةو ،ق الدفاع كأساس للمحاكمة العادلةاحملاكمات واحرتام حقو 

احلضارة الفرعونية:الثانيفرعال
تألقت .من أقدم احلضارات وأعرقها يف التاريخوهيعلى ضفاف النيلاحلضارة الفرعونيةقامت

،وازدهرت على امتداد ثالثة آالف عام قبل امليالد يف كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية
3.ن لديها نظام دقيق وقانون مستقرحيث تكوّ 

املبادئ األساسية للتشريع ، ويقينية العقاب عن اجلرائم من يءالبحث عن احلقيقة ومحاية الرب كان
رئيس القضاة إىلوما يدل على ذلك التوجيهات احلكيمة الصادرة من حتتمس الثالث 4.اجلنائي لدى الفراعنة

أن أعمل ما يطابق القانون، وال تتحيز، ألن التحيز يغضب اهللا، وال ترفض اإلنصات :" عند تعيينه" ويكماير"
يشكو، ال ز له رأسك عندما يإىل . تحدث، وال تعاقب أحدا قبل أن تسمع منه دفاعه عما ستعاقبه عليهمن 

5".وإن مما يبعث على غضيب أن تضار العدالة

أن مصر القدمية عرفت عدة )Diodorus siculus"(ديدور الصقلي"يذكر لنا املؤرخ اإلغريقي 
إله القانون الذي صدر قبل عهد األسرات، وآخرها هو التقنني الذي صدر ،تشريعات كان أوهلا تقنني تاحوت

.69فاضلي إدريس، املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، صفحة 1
.103يمان شبري، تاريخ النظم القانونية، مرجع سابق، صفحة حممد سل2
.18، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، صفحة "دراسة مقارنة"القوانني الوضعية عي، الشرطة يف النظم اإلسالمية و حممد إبراهيم اإلصبي3
. 46اإلسكندرية، صفحة منشأة املعارف،، م2006حممد مخيس، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، الطبعة الثانية، 4
.12، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، صفحة م2012وىل، رؤوف عبيد، حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، الطبعة األ5
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)Bokhuris"(بوكخوريس"دونة اليت أصدرها امللك امللكن أشهرها كان 1،يف عهد امللك الفارسي دار األول
غري ،"بوكنرانيف"أو " باك آن رنف"مسه املصري هو االعشرون، و سرة الرابعة و مؤسس األفهو،اليت حتمل امسه

2.مق 715إىل 720دام حكمه من سنة الذياشتهر عند اإلغريق باسم بوكخوريسأنه

تأثر امللك بوكخوريس عند وضعه لقانونه بالتشريع الذي أصدره امللك محورايب حيث أكد على الطابع 
القواعد القانونية من دائرة القواعد إخراج3،ثرا مبا فعله امللك محورايبأاملدين لقانونه مت

غري أن قانون بوكخوريس بالرغم من تأثره بقانون محورايب إال أن العقوبات كانت أرحم، فمثال يلزم 4.الدينية
5.السارق برد مثلي الشيء املسروق لصاحبه بينما كان عقوبة هذا اجلرم يف قانون محورايب هو القتل

بوكخوريس هي إلغائه للرق بسبب الدين، إذ أصبحت أموال املدين هي 
وبالتايل أصبح التنفيذ القتضاء الدين ينصب على ذمة املدين املالية فقط .ال جسمه،الضامنة للوفاء بدينه

يت تكون الدولة طرفا يف كما نص على حق املتهم يف االستعانة مبحام يف احلاالت ال6.دون املساس بشخصه
كانت علنية، ومل يكن مسموحا بإجراءات احملاكمة بغري حضور املتهم، ويتعني فن احملاكمات لدعوى، أما عا

7.على القضاة تسبيب أحكامهم كي يتسىن للمحكمة العليا مراقبتها وتصحيحها إذا اقتضى األمر

،العامة واخلاصةأحد أساسيات السلوك يف احلياة ة مبدأ املساواة كأساس للعدل، و عرفت مصر القدمي
أن يستمعوا للشكاوى وااللتماسات دون متييز ،فيهظبدءا من امللك نفسه حىت أصغر مو ،فكان من املفرتض

إذ ،ملبدأ املساواة أمام القضاء الذي يضمن حق الدفاعاكريستففي هذا8.بني قوي وضعيف وال غين وفقري
.املساواةعلى قدم يتيح لكل اخلصوم تقدمي حججهم وإثبات حقهم

.92صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 1
.122فحة فاضلي إدريس، املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، ص2
.115حممد سليمان شبري، تاريخ النظم القانونية، مرجع سابق، صفحة 3
.93صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 4
.31صالح الدين جبار، املدخل إىل تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 5
.124فاضلي إدريس، املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، صفحة 6
.40-39املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة ام اإلجراءات اجلزائية السعودي و عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظ7
.60، اهليئة املصرية العامة للكتاب، صفحة م1997أمحد زهري أمني، احلياة أيام الفراعنة، : ، ترمجة.ج. جيمس ت8
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لقد فتحت العدالة صدرها حىت .األقوياءو األغنياءمل ينظر للعدالة يف مصر باعتبارها امتياز يتمتع به 
هذا ما أكده قانون بوكخوريس عندما نص على مبدأ املساواة 1.ألدىن الناس، فاملساواة كانت مكفولة للجميع
2.الطبقاتتفاوتأمام القانون بدون تفرقة بني األشخاص رغم 

ظهر اهتمام الفراعنة بالقضاء دعما للحق يف العدالة من خالل انتشار احملاكم بالقرى واملدن، ووجود 
يف سبيل ذلك كان و .تيسريا الستيفاء احلقوقجراءاتمع كفالة بساطة اإلحكامهاأحمكمة عليا للتعقيب على 

ام"فقد كانوا يعطون الفرصة الكافية لصياغة ،مو للخصحق الدفاع مكفوال  وجه دفاعهم أوتوضيح "مذكر
3.مادفوعو 

 ّ لنا رقي النظام القانوين الذي عرفته مصر القدمية القائم على مبدأ املساواة من خالل ما سبق يتبني
هذا النظام حقوق الدفاع من خالل علنية ضمنكما .ونظام التقاضي على درجاتأمام القانون ومبدأ العدالة

مكن من الطعن فيها وإعادة النظر يف وتسبيب القضاة ألحكامهم للتّ ،احملاكمات ووجوب حضور املتهم
.مشروعيتها

حق الدفاع في الحضارات الغربية القديمة :نيالمطلب الثا

وأقدم .إىل مرحلة تدوين القانون يف تاريخ الحق لشعوب الشرق بعدة قرون"الغرب"وصلت شعوب 
أما .الشعوب الغربية اإلغريق والرومان، اليت وصلت إىل هذه املرحلة منذ منتصف األلف السابقة على امليالد

4.يه السالمبقية شعوب أوروبا فلم تصل إىل هذه املرحلة إال منذ منتصف األلف التالية على ميالد املسيح عل

اليونانيةاحلضارة:الفرع األول
تقريبا وهي حضارة متتاز بالفكر السياسي . م.ق1200إىل عام 1يرجع تاريخ احلضارة اليونانية

السياسة والقانون، الذين شكلوا بواكري املذاهب والنظريات اليت علماءسفة و الفالفقد كثر فيها . والفلسفي

.61أمحد زهري أمني، احلياة أيام الفراعنة، مرجع سابق، صفحة : ، ترمجة.ج. مس تجي1
.31صالح الدين جبار، املدخل إىل تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 2
.16- 15، صفحةمرجع سابق،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلةحامت بكار، 3
.137، دار النهضة العربية، صفحة م1984جتماعية، صويف حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية واال4
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ر ا الغرب املعاصر تخ : بالسياسة وحقوق اإلنسانومن أبرز املفكرين اليونانيني الذين اهتموا. يف
Aristotle.(2(وأرسطو) Plato(أفالطون ،)Brcellis(يسبركل،)solon(صولون

من خالل مدونته اليت صدرت يف أثينا ) Drakoun"(دراكون"من أهم
على تطبيق مبدأ املساواة بني الناس أمام القانون سواء من حيث كانت تعتمد . م.ق621ببالد اإلغريق عام 

ومن مميزات هذا القانون . وحدة القضاء أو وحدة القواعد القانونية واجبة التطبيق أو تنفيذ األحكام القضائية
القصد وأدخلت يف االعتبار ،إقراره ملبدأ املشروعية اجلنائية حيث وضع عقوبات حمددة لألفعال املعاقب عليها

زت لكن بالرغم من ذلك فقد متيّ .فاختلفت عقوبة القتل العمد عن غري العمد،اجلنائي للفاعل يف جرائم القتل
3.دة لدرجة أن دراكون صار مضرب األمثال يف قسوتهأحكامه بالقسوة والشّ 

يوم وأطلق سراح ننيياملدمت حترير . م.ق594الذي صدر عام 4مبوجب قانون صولونو  من د
أنشأت ف5.ومنع اسرتقاق املدين والتنفيذ على جسمه كوسيلة إلكراهه على الوفاء بالدين،املسرتقني منهم

، اليت تتكون من أعداد كبرية من املواطنني اجلالسني يف صورة )Heliala(تشريعات صولون احملاكم الشعبية 
ااماتينظرون فيما يقدم أمامهم من ش،هيئة قضائية ات و لم تظ وى و ا وقد تطورت هذه احملاكم يف الفرتة . ك

6.الالحقة ليصبح هلا احلق يف حماسبة أعضاء اهليئة التنفيذية والنظر يف شكاوى األفراد ضد هذه اهليئة

وعلى العموم، امتازت إصالحات صولون باالعتدال ومراعاة التطور االجتماعي ومبادئ القانون 
وقد ظل 7."أبو الدميقراطية وواضع أصوهلا: "اب عصره وخاصة الفيلسوف أرسطو بأنهتّ كُ هالطبيعي، ولذا وصف

8.قانون صولون نافذا يف أثينا حوايل مخسة قرون

،أما أصل تسميتهم باليونانيني "Hellenes"، وأطلق سكنها على أنفسهم إسم اهليليني"Hellas"يف بالد اليونان القدمية واملعروفة بإسم هيالسيظهرت احلضارة اليونانية1
م،مكتبة 1998عاصم أمحد حسني، املدخل إىل تاريخ حضارة اإلغريق، : أنظر".Graeci"اليونانيني تسمية اإلغريقوأطلق الرومان على . فمرجعه إىل اللغات السامية القدمية

.  01ضة الشرق، القاهرة، مصر، صفحة 
.21ة، صفحة ، جامعة حممد خيضر، بسكر م2012بن نويل زرزور، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة، رسالة ماجستري، 2
.139-138تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، مرجع سابق، صفحة صويف حسن أبو طالب، 3
عاصم أمحد حسني، املدخل إىل :أنظر.، وقد كان يف شبابه شاعرا وخطيبا"كدروس"ينتمي صولون إىل أصل نبيل من أسرة عريقة يرجع نسبها إىل امللك اآلثيين :صولون4

.160، صفحة مرجع سابقاإلغريق،تاريخ وحضارة 
.159املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، صفحة فاضلي إدريس، 5
.129، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، صفحة م1991، "مقدمة يف التاريخ احلضاري"لطفي عبد الوهاب حيي، اليونان 6
.46بق، صفحة صالح الدين جبار، املدخل إىل تاريخ القانون، مرجع سا7
.160املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، صفحة فاضلي إدريس، 8
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ومل توجد ضمانات كافية للمتهم خالل هذه ،اكمة مل تكن معروفةكما أن مرحلة التحقيق اليت تسبق احمل
.الفرتة

عرفت اإلمرباطورية اليونانية حق الدفاع، إذ كانت قوانينها تسمح للخصوم باالستعانة بوكيل يقوم برفع 
ام ا من قبل اخلصوم بأنفسهم لقي عذر ا ت ات رفعها، وي اء إجر بة  لصعو وى  لدع إملام فيقوم الوكيل الذي لديه ،ا

1.بالقانون بتقدمي دفوعه نيابة عن موكله أو يهيئ الدفوع كتابة ويسلمها ملوكله ليلقيها بنفسه

أما إذا كان املتهم من .ون اجلرميةتعذيب املتهم حلمله على االعرتاف الذي كان مقصورا على العبيد ممن يرتكب

فمبدأ 2.الدولة، وهو األمر الذي أضفى على املواطن احلر من الوجهة اإلجرائية القانونية امتيازا قانونياأمنأو
املساواة ب

الفوارق االجتماعية بني الناس، فاليونانيون والربابرة، واألشراف والعامة، واألحرار واألرقاء واألغنياء والفقراء  
3.والتفرقة الوحيدة اليت ميكن االعتدعلى حد سواء،كلهم 

مل يعرتف يف حضارة اإلغريق مببدأ احلرية الشخصية اليت كان مفهومها يقتصر على املواطن بصفته 
فالشخص الذي ال حيوز على صفة ،من مركز الفرد داخل مجاعتهتنبعكانتواحلقوق.

والغريب يف ذلك أن الطبقة املثقفة وأعظم فالسفة هذه . املواطنة يعامل مبذلة كما ميكن اسرتقاقه لديونه
اآلهلة للعبيد أجساما قوية ، أعطتفحسب تفكري أرسطو.حاولوا إعطاء مربرات لالسرتقاق،احلضارة كأرسطو

فيجب أال ،لسفتفالأما األشراف فقد منحتهم عقوال نرية للتأمل و ،ةلكي يقوموا باألشغال الشاقة واملتعب
.األعمالأجسامهم تعبتُ 

.41املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة ام اإلجراءات اجلزائية السعودي و عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظ1
.41املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة ام اإلجراءات اجلزائية السعودي و املتهم يف الدفاع يف نظعبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق2
ارك، صفحة ، األكادميية العربية يف الدامنارك، الدامنم2008شهاب طالب الزوبعي، احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات الدولية، رسالة ماجستري، 3

23 .
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:احلضارة الرومانية:ثانيالفرع ال
:ينقسم تاريخ روما القدمي إىل ثالثة عصور تقليدية تباينت فيها النظم القانونية كاآليت

مل تكن . م.ق509حىت عام . م.ق753عام تبدأ فرتته منذ تأسيس املدينة : العصر امللكي. 1
.معامل النظام القانوين واضحة خالل  هذه الفرتة

نتيجة لثورة وطنية، لتستمر بعدها اجلمهورية الرومانية حنو . م.ق509بدأ عام : العصر اجلمهوري. 2
27حد عام وكتافيوس هلا حىت وضع أمخسة قرون انتهت بسلسلة من الصراعات احلزبية واحلروب األهلية

1.م.ق

للنظام الرئاسي اجلديد ) أوكتافيوس(بدأ هذا العصر مع تأسيس أغسطس : العصر اإلمرباطوري. 3
وقد مر العصر 2.م أمام غزوات القبائل املترببرة يف الغرب410واستمر حىت سقوط روما لسنة . م.ق27عام 

:اإلمرباطوري يف عهدين

.م284وانتهى عام . م.ق27عام عهد اإلمرباطورية العليا، وبدأ: األول
1453.3عام على يد السلطان العثماين حممد الثاين، اليت سقطت عهد اإلمرباطورية السفلى: الثاين

ساد القانون الروماين كثري من املبادئ اإلنسانية اليت كانت توجه الدولة يف معاملتها للفرد، وأقرّ 
موا تقييد حريته، وأوجبوا عدم توقيفه إال يف فقد حرّ .الرومان بعض الضمانات للمتهم جبرمية معينة قبل حماكمته

.4

اتمع ،لكن مهما يكن من أمر اد  فر بني أ نون  لقا ام ا أم ة  ا او ملس ا أ  بد ية م لرومان ارة ا حلض ا رف  تع لم  ف
رم الفقراء من احلقوق واحلريات األساسية فقد حُ 5.العامةطبقة و ان مقسما إىل طبقتني، طبقة األشراف الذي ك

.12، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، صفحة م1999، "النظام اإلمرباطوري ومصر الرومانية"مصطفى العبادي، اإلمرباطورية الرومانية 1
.12، مرجع سابق، صفحة "النظام اإلمرباطوري ومصر الرومانية"مصطفى العبادي، اإلمرباطورية الرومانية 2
اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب و عاصمتها روما ، واليت سقطت يف القرن السادس ميالدي بوفاة آخر -1: قسمنيإىلكانت اإلمرباطورية الرومانية مقسمة تقسيما إداريا 3

). م565- 527إمتد عهده من ( أباطرة روما الغربية امللك جوستينيان
. وعاصمتها القسطنطينية وكانت ترتكز يف أقاليم آسيا الصغرى ومشال العراق و فلسطني و مصر ومشال إفريقيا،"اإلمرباطورية البيزنطية" ماةاإلمرباطورية الرومانية الشرقية واملس-2

نورمان : أنظر. مد الفاتحعلى يد السلطان العثماين حمه1453واليت مل تسقط إال يف عام . بقيت على حاهلا بعد سقوط اإلمرباطورية الغربية حىت فتحت من قبل املسلمني
حممود : أنظر. ي-، مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة والنشر، القاهرة، صفحة كم1950حسني مؤنس وحممود يوسف زايد، اإلمرباطورية البيزنطية، الطبعة األوىل، : بينز، ترمجة

عبد السالم الرتمانيين، الوسيط يف تاريخ : أنظر أيضا. 13لبنان،صفحة العربية، بريوت،دار النهضة،م2002الطبعة األوىل،
.284- 279، جامعة الكويت، الكويت، صفحة م1982القانون والنظم القانونية، الطبعة الثالثة، 

.43املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة ي و ام اإلجراءات اجلزائية السعودعبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظ4
.230جملة املفكر، العدد الثامن، صفحة القة ذلك بالعوملة،مسعود شعنان، حقوق اإلنسان بني عاملية القيم وخصوصية الثقافات وع5
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يوم، وأخضعوا إىل الرق والعبودية يف ح بد اء  لوف عجزهم عن ا لة  إثر ، ثين عشراإلاأللواحأن صدر قانونإىلا
يعترب هذا القانون 1.املساواة بني الناس يف احلقوقثورة الفقراء وعامة الناس على طبقة األشراف الذي أقر مبدأ 

جاء بناءا على طلب العامة يف سبيل نيل حقوقهم وحىت ال ، والذيأول تدوين رمسي للقوانني عرفته روما
تعرضت هذه املدونة 2.نقالبا قضائيا مزدوجااأحدث هذا القانون كما.تكون حكرا على الكهنة واألشراف

ببيان كيفية حصول الشخص على حقه أمام القضاء وتفصيل أحكام العقوبة واجبة التطبيق حىت حيل القانون 
3.ء اخلاصوقضاء السلطة العامة حمل االنتقام الفردي والقضا

وصلت مفاهيم اإلنسانية إىل قيمتها يف العهد اجلمهوري حيث عرفت احلضارة الرومانية يف هذا العهد 
العديد من الضمانات كحق الشخص يف الطعن باالستئناف والنقض بالرغم من أنه مل يكن يف طريقه القومي 

يستأنف حكما صدر من أحد القضاة أمام إال أنه وجد، فصار للفرد احلق يف أن ينقض أو ومنهجه السليم
4.قاض آخر من نفس الدرجة أو أمام درجة أعلى كحكام مدينة روما

و ،حرتاما لقرينة الرباءةاكان املتهم ميثل أمام احملكمة طليقا 
املسموح به إمتام حماكمته حتت وطأة احلبس ومن مث مل يكن من . عليه، ومتكينا له من الدفاع عن نفسه

اااعرتف بايكن قد مت ضبطه متلبسا باجلرمية أو كان قد ملحتياطي مااال تك 5.ر

أعمال الدفاع الذي كان يتواله جمموعة من الفقهاء الذين يقدمون عرفت احلضارة الرومانيةهذا وقد
للحيلولة دون وقوعهم يف اخلطأ الذي كان يرتتب ،إرشادات لألفراد على كيفية حترير صيغ التصرفات القانونية

وتشكلت نقابات 6.
،يسجل أعضاءها أمام كل اختصاص قضائي ميارسون عملهم أمامهكان و ،هذه املهنةتتكر احني للمحام

.19، دار الثقافة، الدوحة، قطر، صفحة م1994فرج حممود حسن أبو ليلى، تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي، الطبعة األوىل،1
. 146جملة االجتهاد القضائي، العدد التاسع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، صفحة ي للحق يف التقاضي،شهرزاد بوسطلة، التطور التارخي2
.144تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، مرجع سابق، صفحة صويف حسن أبو طالب، 3
.48، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، صفحة م1991، الطبعة األوىل، 1مانات املشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد الرببري حىت االستقالل، اجلزء حممد حمدة، ض4
.19صفحة،مرجع سابقحامت بكار،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، 5
.138صاحب عبيد الفتالوي، تاريخ القانون، مرجع سابق، صفحة 6
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النضمام هلا مؤهالت يف دراسة القانون تؤيدها شهادات من املعاهد اليت كانت تقوم على لكان يتطلب حيث  
1.تدريسه

القانون يقضي بضرورة أصبح إذ ،اتسع جمال ضمانات حقوق الدفاعفقدأما يف العهد اإلمرباطوري 
والوصول اطالع املتهم على التهمة املنسوبة إليه ووجوب إجراء املواجهة بينه وبني املدعني قصد حتري احلقيقة

2.ذ احلكم إال بعد متكني الشخص من عرض حجته وتفنيد أدلة املشتكني املدعني عليهوال ينفّ ،إليها

عن نفسه شخصيا أو بواسطة غريه أثناء احملاكمة واليت  الدفاع يف ق احلأعطي للمتهم ،إضافة إىل ذلك
اليت 17يف مضمون القاعدة 3كانت جتري فيها املرافعة شفاهة وعلنية، وهذا ما أكدته مدونة جوستينيان

وتقضي "4،": "نصت على
5".احلكم على إنسان من غري مساع أقوالهالعدالة بعدم جواز 

بل أصبح التحقيق أمرا الزما ،لم تكن جتري رأسا كما كان عليه األمر من قبلفاحملاكمات عنماأ
ولكن ليس معىن هذا أن هناك جهازا مستقال للتحقيق بل قد .

6.يكون احملقق هو نفسه احلاكم الذي يقضي يف النزاع

ما وهذا ،لقد ترك الرومان وراءهم تراثا قانونيا ضخما كان مصدرا تشريعيا بامتياز لألجيال املتعاقبة
امية اليت ظهرت جلية يف العهد املبادئ اإلنسانية السّ هحظنال

وتطورت بعد ذلك يف العهد اإلمرباطوري، حيث .كان أمهها مبادئ العدالة وحقوق الدفاعو اجلمهوري 
اتضحت معامل إجراءات الدعوى وظهرت مرحلة التحقيق كمرحلة مستقلة يراعى فيها إجراءات املواجهة بني 
اخلصوم وضرورة إعالم املتهم بالتهمة املنسوبة إليه لكي يتمكن من تقدمي دفاعه مع وجوب حضوره للمحاكمة 

.28، دار النشر، الرياض، صفحة م1987حممد إبراهيم زيد، احملاماة يف النظام القضائي يف الدول الغربية، 1
.65-64، مرجع سابق، صفحة 1رببري حىت االستقالل، اجلزء حممد حمدة، ضمانات املشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد ال2
م، ومتكن من جتميع 565م حىت وفاته سنة 528رباطور جوستينيان احلكم يف اإلمرباطورية الرومانية الشرقية سنة توىل اإلم:Codex Justinianusمدونة جوستينيان3

534م وانتهت سنة 528أالرتاث القانوين الروماين يف جمموعات رمسية وقد بد
فاضلي إدريس، املدخل إىل تاريخ النظم، مرجع سابق، صفحة :أنظر.طورية الشرق واحلضارة الرومانيةنية وبريوت وبعض احملامني، وقد مثل هذا العمل مفخرة إمرباالقسطنطي

امع العلمي، جدة، السعودية، صفحة 1977أمست غنيم، إمرباطورية جوستينيان، :أنظر أيضا.215 ار  .72م، د
.17، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد اهلدية، ضمانات املتهم أثناء احملاكمة سلمان محد 4
.44رجع سابق، صفحة عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي و املواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، م5
.66ات املشتبه فيه وحقوق الدفاع من العهد الرببري حىت االستقالل، اجلزء األول، مرجع سابق، صفحة حممد حمدة، ضمان6
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والتفرقة ،هو عدم اعرتافه مببدأ املساواة أمام القانونفيؤاخذ عليه ماماأ.نية والشفهيةاليت روعي فيها مبدأ العل
.

حق الدفاع في الديانات السماوية: المبحث الثاني
هلذه الفرتة هي العمل مة البارزة أين كانت السّ الغابرةعانت البشرية من اضطهاد وقهر يف العصور 

حىت جاءت .بنظام الرق، وبقسوة وصلت إىل حد االستباحة التامة لإلنسان وانتهاك حلقوقه يف أبشع الصور
.األديان السماوية كطوق جناة ختلص املقهورين واملظلومني من الظالم الدامس إىل نور تعاليمها السمحة

الديانات السماوية، فهي وإن كانت خلت هذهعرفت احلقوق واحلريات نقلتها الكربى مع ظهور
أا حفلت مببادئ وقيم وأوامر ونواهي إال  ان  نس اإل وق  لح حق مصط تنظم حياة البشر وحتفظ هلم حقوقهم من 

وملا كانت الشريعة اإلسالمية متثل حمطة أساسية باهتمامها بكرامة اإلنسان وحقه يف ممارسة 1.يف كافة النواحي
يف هذه الدراسة من أجل بيان دورها يف خدمة حقوق اإلنسان إليهاالبد من اإلشارةحرياته وحقوقه كان 

أا أوجدت مفاهيم جديدة  اصة  املساواة تتالءم مع كل التطورات الفكرية يف كل ملبادئ احلق والعدالة و خ
.زمان ومكان

حق الدفاع في الديانة اليهودية:المطلب األول
مي إليه دين إبراهيم األوثان وظواهر الطبيعة كان الدين اليهودي، الذي ينتإن أول دين جرد اإلله عن 

اليت أوحيت إىل أنبياء بين إسرائيل هي ديانة توحيدية غري أن اليهود أنفسهم مل يكونوا فاليهودية .عليه السالم
الديانة عن الديانتني ختتلف هذه إذ 2.االلتباسيف كل عصورهم موحدين، وهذا مثار 

اإلسالم كوا د يحية و ملس ا تني  لعاملي انت شريعة اليهود مصدرا حيث ك.ين خاص بشعب معني هم بنو إسرائيلا
3.تارخييا لبعض القواعد القانونية اليت ظهرت يف القانون الكنسي وقانون أوروبا يف العصور الوسطى

لعشر اليت وردت يف فجاءت الوصايا ا،واملساواة بني الناسقام هذا الدين على مبادئ الرمحة والعدالة 
.إشارات صرحية للحقوق واحلرياتا سيدنا موسى عليه السالم متضمنةو ،سفر التثنية

ال تسجد للتماثيل وال تعبدهن، ال تنطق باسم الرب باطال، أذكر يوم ،ال تضع لك متثاال: "وهذه الوصايا هي

.م2001، تشرين الثاين 63جملة النبأ، العدد نسان يف اإلسالم، علي الشمري، حقوق اإل1
.29والنشر، بريوت، لبنان، صفحة ، دار العلوم للطباعة م2005طارق خليل السعدي، مقارنة األديان، الطبعة األوىل، 2
.430-429صويف حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، مرجع سابق، صفحة 3
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لتقدسه، أكرم أباك وأمك، ال تقتل، ال تزن، ال تسرق، ال تشهد على قريبك شهادة زور، ال تشته السبت
ت عند تركيزها على احلرياكما أكدت على جانب من احلقوق و 1."وال عبده وال محارهامرأتهوال بيت قريبك
2.اجلماعة كهدف ينبغي الوصول إليه لتحقيق التكامل اإلنساينحترير الفرد و 

أما عن حق الدفاع فقد كان لليهود يف زمن سيدنا موسى عليه السالم رجال يشتغلون أمام القضاء 
همو .من املسائل القانونيةحل املشكالت اليت تظهر بني األفراد علىكانوا يعملونففيما يشبه احملاماة اليوم، 

ال من بيت املال، وكانوا يعتربون  
أم من رجال القضاء وهم الذين ينتخب من بينهم القضاة 3.ك

اليهود لكن نظرا للتحريفات اليت وقعت يف التوراة فإن مفاهيم جديدة شوهت هذه الديانة مثل إظهار 
أم شعب اهللا املختار، وهذ نتهاك حقوق امن صورةبين البشر وهي صور ا يعين إقرارهم بعدم املساواة معب

باختصار فإن املمارسة الدينية . أخرى طالت الكتاب املقدس نفسهاإلنسان، إضافة إىل حتريفات وتأويالت
ية ألا بعيدة عن مبادئ  او لسم نة ا لديا من ا ا  اره اعتب ميكن  ية ال  نصر لع لى ا ية ع املبن احملرفة  يم  اه ية باملف يهود ال

حيث قام أحبار اليهود جبمع األسفار ومت تداوهلا 4.قوق الطبيعية لإلنسانالعدل واحلرية واملساواة واحرتام احل
مبا يسمى بالتلمود الذي هو مستودع شرور اليهود، ومن التلمود استمد روح سفك الدماء بأساليب بربرية 

5.فاشية

أنزلت يف فمن املؤسف أن التعاليم الدينية السمحة القائمة على مبادئ الرمحة والعدل واملساواة اليت
قد جرى حتريفها إىل احلد الذي أفرغت فيه هذه احلقوق من مضامينها ،التوراة على سيدنا موسى عليه السالم

واستباحة الدم غري ،حيثهم على احتقار غريهم من الشعوبأصبح التلمود هو دستور اليهود الذي إذ .األصلية
يادة ولعل أصدق مثال يعرب عن حتريف هذا الدين وس. ة

وكل أساليب ،غطرسة اليهود، االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان يف فلسطنياملبادئ الرببرية الوحشية و 
ىل إإلضافة اب.ارس ضد شعبنا األعزل يف األراضي املقدسةمتيتوب األراضي والتعذيب والقتل الالتهجري 

نتفاضة األقصى اليت بدأت يف أوائل شهر أكتوبر ااإلعدامات امليدانية اليت طبقت حبق شبابنا الثائر يف 

.32بن نويل زرزور، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 1
.22، مكتبة دار بريوت القدمية، بريوت، لبنان، صفحة م1976السماوية كمصدر حلقوق اإلنسان عرب التاريخ، عبد اهلادي عبد الرمحن، الشرائع 2
. 37، دار الفيحاء، عمان، األردن، صفحة م1987، الطبعة األوىل، "تارخيها يف النظم وموقف الشريعة اإلسالمية منها"مشهور حسن حممود سلمان، احملاماة 3
.231مرجع سابق، صفحة بسكرة، وق اإلنسان بني عاملية القيم وخصوصية الثقافات وعالقة ذلك بالعوملة، جملة املفكر، حقمسعود شعنان، 4
.20فرج حممود حسن أبو ليلى، تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة 5
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سن التمييز أي ومشروع القانون الذي يتيح لدولة الكيان الصهيوين مبحاكمة وسجن األطفال دون . م2015
ما هو إال دليل ؛القصر ذكورا وإناثاعتقاالت اليومية لألطفال محلة املدامهات واالأيضا ،سنة13األقل من 

، فلم يبق هذا الدين على صفائه ونقائه بل اعرتته علل مرضية حالت ديانتهمقاطع على حتريف اليهود لتعاليم
.دون حتقيقه للهدف السامي الذي أنزل من أجله

الديانة المسيحية:المطلب الثاني
أن الديانة املسيحية رفعت ) Cicéron("شيشرون"اعرتف بعض الفالسفة وعلماء الالهوت ومنهم 

هود باعتبارهم ألغت االمتياز الذي منحه اهللا لليحيث.ادت باملساواة واحملبة بني البشرمن قيمة اإلنسان ون
كما قامت على اإلخاء والتسامح والعفو واحرتام اآلداب العامة والفصل بني الدين .شعب اهللا املختار

تمع ارتكزت عالقاته على القوة عتربت ثورة متقدمة يف جمااإلنسانية اليت رسختها املسيحية فاملبادئ 1.والدولة
2.التمايز الطبقيو 

إذ جند يف إجنيل مىت ،ورد يف تعاليم املسيحية بعض التفاصيل املتعلقة حبقوق اإلنسان وبالعدل
لألولني ال تقتل، فإن كان من قتل لقد مسعتم من قبل أنه قيل: "عليه السالممن قول السيد املسيح) 5/31(

كما ورد يف ".يه وإن مل يقتل استحق الدينونةيستوجب الدينونة، أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخ
إن العدل وحده حيجر القلوب إذا مل تصاحبه دفقة : "قول السيد املسيح عليه السالم) 19/16(إجنيل لوقا 

3."من احملبة

فلم تتعرض لألمور الدنيوية لذلك4.كانت الديانة املس
ردوا ما "فصلت بني الدين والدولة إذ .لى نشر املبادئ الروحية واخللقيةتتناول املبادئ القانونية واقتصرت عمل

لكن مع ذلك تركت املسيحية أثرا ملموسا يف الشرائع القانونية الغربية كالقانون ،"لقيصر لقيصر وما هللا هللا
روح املسيحية الروماين لألفعال اليت تتعارض و العقوبات القاسية اليت قررها القانون: الروماين، ومن أمثلة ذلك

تطبق عقوبة السجن والزنااليت تقوم على نشر الفضيلة بني الناس، كحالة زواج احملارم تطبق عقوبة اإلعدام، 
5.املؤبد يف الدير

.73، جامعة احلاج خلضر، بسكرة، اجلزائر، صفحة م2010اجلزائرية، رسالة دكتوراه، نادية خلفة، آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية 1
.28شهاب طالب الزوبعي، احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات الدولية، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 2
.33ظمة األمم املتحدة، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة بن نويل زرزور، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار من3
.231حقوق اإلنسان بني عاملية القيم وخصوصية الثقافات وعالقة ذلك بالعوملة، جملة املفكر، مرجع سابق، صفحة مسعود شعنان، 4
.179-178صويف حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، مرجع سابق، صفحة 5
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.سيحية كان حديثا نوعا ما حمتشماحق الدفاع، جند أن احلديث عن حقوق الدفاع يف الديانتني اليهودية وامل
هلذه . ليه دون شرح أو تفصيل يشبع حاجة الباحثإالديانتني فإنه يتم اإلشارة ن انعدم ذكره يف هذهإحيث و 

ارا مببادئ احملاكمة العادلة فاضة يف الشريعة اإلسالمية لتوضيحستاباألسباب ستتم دراسة هذا احلق  دى غز م
. وحقوق الدفاع ودرجة متيزها عن الديانة اليهودية واملسيحية

الدفاع في الشريعة اإلسالميةحق : المطلب الثالث
جاء اإلسالم نظاما كامال شامال لكل نواحي احلياة البشرية الدينية منها والدنيوية منفردا خبصائص مل 

َم ﴿: تعاىلاهللا قال . جتتمع يف دين مساوي من قبل، إذ أكمل به سبحانه وتعاىل شرائع السماء ورساالته اْليـَوْ
أَ  ْم َو يَنُك ْم ِد ْلتُ َلُك َم يًناَأْك َم ِد الَ ِْْس ُم اإل يتُ َلُك َرِض ِتي َو َم ْم نِْع تُ َعَلْيُك ْم )3: سورة املائدة(.﴾ْتَم

جعلته و هذا احلقتلذلك كفل،يف الشريعة اإلسالميةالدفاع من أهم صور حتقيق العدالةيعترب حق 
ملا كان الناس على درجة متفاوتة يف القدرة على الدفاع عن و .جبا على كل شخص أن يدافع عن نفسهوا

الذين من والدفاع عنهم،ستطيع تقوية حجتهماالستعانة مبن يهلم أنفسهم، جاز 
.هلم دراية بأحكام الشارع احلكيم

حق املتهم يف الدفاع عن نفسه:الفرع األول
بالرغم من عدم نصها صراحة على ذلك  ف.حق الدفاع عن نفسهسالمية للمتهمكفلت الشريعة اإل

يف كما هو احلال يف القانون الوضعي، إال أن هذا احلق يف الشريعة اإلسالمية متمثل يف مظاهر عدة تشكل 
اا ضمانة حلق الدفاع و  :هيحد ذ

مساع أقوالهحق املتهم يف احلضور و : البند األول
فعلى 1.ط لصحة احلكم يف الدعوى حضور اخلصم املدعى عليهيرى فريق من العلماء أنه يشرت 

ال جيب على لذلك2.يطلب املشكو يف حقه أمامه إىل جملس القضاءأن يستمع إىل الشاكي و القاضي 
:دليل ذلكو 1.القاضي أن حيكم على متهم غائب

.222م، دار البيان، صفحة 1994/ه1415مد رأفت عثمان، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثانية، حم1
.30صفحة ، دار القطري بن الفجاءة، قطر،م1985عبد احلميد إمساعيل األنصاري، نظام احلكم يف اإلسالم،2
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بشر مثلكم وإنكم إمنا أنا «:قال) لى اهللا عليه وسلمص(عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا 
رواه (.»...بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منهحبجته من ختتصمون إيل فلعل بعضكم أن يكون أحلن

دليل قاطع على وجوب حضور املتهم أمام »على حنو ما أمسع منه«):صلى اهللا عليه وسلم(فقوله).البخاري
.القاضي، ومساعه قبل الفصل يف الدعوى

حتضر : "فقئت عينه فقال له عمرأنه جاءه رجل)هرضي اهللا عن(وي عن عمر بن اخلطاب ما ر و 
فلعلك فقأت عيين : "يا أمري املؤمنني أما بك من غضب إال ما أرى، فقال له عمر: ، فقال له"خصمك

: ، قالوا"حجة اآلخر بان القضاءإذا مسعت : "، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معا، فقال عمر"خصمك معا
2.ال يعلم لعمر من ذلك خمالف من الصحابةو 

ه صلى اهللا علي(قال رسول اهللا حيث3،على القاضي أال يصدر حكمه إال بعد مساع كل اخلصومف
يثبت لسانك، إن اهللا سيهدي قلبك و «: لعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه عندما بعثه قاضيا إىل اليمن)سلمو 

فإذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضي حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول، فانه أحرى أن يتبني 

امحد بن ، و ابن املاجشون من املالكية، و ال يصح القضاء بشيء على الغائب، و هذا ما يراه أبو حنيفة: األولالرأي . اختلف العلماء يف القضاء على الغائب على رأيني1
ِرُضون﴿: أدلتهم يف ذلك قوله تعاىل. حنبل، و ابن أيب ليلى، و الثوري ْم ُمْع ُه نـْ ْم ِإَذا َفرِيٌق ِم ُه نـَ َم بـَيـْ ُك وِلِه ِلَيحْ َرُس ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َو ، فاآلية الكرمية )48: سورة النور(﴾َو

يستحقوا الذم، ملحلكم مع الغيبة مل جيب احلضور و لو نفذ انه جيب عليهم أن حيضروا للحكم، و ذمتهم إلعراضهم إذا دعوا إىل اهللا و رسوله ليحكم بينهم، و هذا يدل على ا
.فدل هذا على عدم جواز احلكم على الغائب

، وما روي عن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد )صلى اهللا عليه وسلم(لة وجوب جلوس اخلصمان بني يدي القاضي كرواية أم سلمة عن قول النيب باإلضافة اىل ما ذكرناه من أد
.العزيز رضي اهللا عنهما وأرضامها

عموم األدلة كقوله : أدلتهم يف ذلك. لظاهرية و مجهور العلماءال يقضى به يف حدود اهللا و هذا رأي الشافعية و اء على الغائب يف حقوق اآلدميني و يصح القضا: الرأي الثاين
لَ اللَّه﴿: تعاىل ا أَنـَْز ْم ِبَم ُه نـَ ْم بـَيـْ ُك َأِن اْح أنه حكم على )يه و سلمصلى اهللا عل(صح عن رسول اهللا و . الغائبيفصل النص الكرمي بني احلاضر و ملو ). 49: سورة املائدة(﴾َو

دخلت :"يف قضية هند بنت عتبة دون حضور املدعى عليه وهو زوجها أبا سفيان، وهو ما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت) صلى اهللا عليه وسلم(حيث قضى النيب الغائب، 
النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال ما أخذت من يارسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين من : ، فقالت)صلى اهللا عليه وسلم(هند بنت عتبة إمرأة أيب سفيان رسول اهللا 

.»خذي من ماله باملعروف ما يكفيك و يكفي بنيك«): ص(فقال رسول اهللا. ماله بغري علمه فهل علي يف ذلك من جناح
فبايعوه على اإلسالم، )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا مثانية، قدموا على رسولأن رهطا من عكل :"أنه قال)رضي اهللا عنه(ما رواه أنس بن مالك .يف حادثة العرننييضا أحدث وما

بلى، : ، فقالوا»«: فاستومخوا األرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل يف آثارهم فأدركوا فجيء 

ئب فدل على العرنني ، واحلكم كان على الغا) صلى اهللا عليه وسلم(وهنا حكم الرسول . 
.226- 222صفحة مرجع سابق،حممد رأفت عثمان، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، : أنظر.ذلك على جوازه

فقد يكون يف احلكم على الغائب مصلحة للقضاء إذا ما إختبأ املدعى عليه . أن احلكم على الغائب يعود للسلطة التقديرية للقاضي، حسب ظروف كل جرميةترى الباحثة
للمدعي مبوجب ما يقدمه املدعي حيث ميكن للقاضي أن حيكم . أو توفرت حالة االستعجال كأن يكون املدعي يف حاجة ماسة ألن يستفي حقوقه.إضرارا حبقوق املدعي مثال

ون هرم لكي ميتنعوا عن آداء و هذا الرأي وسط بني آراء الفقهاء، وفيه من فائدة ما حيقق املصلحة العامة اليت تقتضي أداء احلقوق للمظلومني من الظلمة الذين يستغل.من بينة
.اإلعتداء على حقه ويستولوا عليهومن ناحية أخرى لكي ال يؤخذ بغيبة املدعى عليه لكي يتم . حقوق الناس

.227صفحة مرجع سابق،حممد رأفت عثمان، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، 2
.60صفحة م، اهليئة املصرية العامة للكتاب،1999الطبعة الثانية، حممود الشربيين، القضاء يف اإلسالم، 3
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أال حيكم على )كرم اهللا وجهه(على سيدنا علي ) صلى اهللا عليه وسلم(قد أكد النيب و 1.»لك القضاء
.الشخص حىت حيضر ويسمع منه دفاعه

جاءك الرجل وقد إذا : قال لقمان:"أنه قال)رضي اهللا عنه(وما روي عن عمر بن عبد العزيز 
2".له حىت يأيت خصمهفال تقضسقطت عيناه،

، واملراد باخلصم وشرط احلكم وهو حضور اخلصم:" ذكره ابن جنيم يف البحر الرائقما إىلباإلضافة 
وكيال عن الغائب ليسمع احلاضر من كان وكيال من جهة املدعى عليه أو مسخرا، وهو من نصبه القاضي 

3".وإن مل يكن اخلصم حاضرا، ال حيكم عليه..... الدعوى عليه

وال حيكم إال حبضرة املدعى و األصل أال يسمع القاضي البينة،:"....وجاء يف روضة الطالبني للنووي
أحد وال يسمع من : وقال مطرف وابن ماجشون:" ... مواهب اجلليل للحطابكما جاء يف 4....".عليه

ورد و 5....".اخلصمني إال مبحضر صاحبه، إال أن يعرف من املتخلف لددا يف ختلفه فيشكوا إليه فيسمع منه
وال ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إال ومعه خصمهن هكذا ورد عن النيب :"...يف الفروع حملمد بن مفلح

6)".صلى اهللا عليه وسلم(

هحكمأال يصدر القاضي القاضي، و خلصمان بني يدي وجوب جلوس امن خالل ما سبق يتبني لنا
ى عللذا وجب. ن حكم دون مساعه ألقوال أحدمها كان حكمه باطالإف.إال بعد مساع أقوال اخلصمان

يقضي لكي يتبني له احلق و ىألطراف الدعو هال يكون كذلك إال بسماعالقاضي أن يسمع القضية كاملة و 
حضور املتهم إلبداء ألن كم قبل مساع حجة املتهم، سلم عن احلعليه و د ى رسول اهللا صلى اهللا فق. به

.دفاعه شرط الزم لصحة القضاء

الد ، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوتم1989/ه1403الشاويش، الطبعة الثانية، حممد زهريشعيب األرنؤوط و : البغوي، شرح السنة، حتقيق1 .96، صفحة 10، 
.1403304، الطبعة الثانية، 8حبيب الرمحن األعظمي، اجلزء : مصنف عبد الرزاق الصنعاين، حتقيقأبو بكر عبد الرزاق الصنعاين، 2
.3، الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، الصفحة 7اجلزء البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن جنيم املصري،3
.193م، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عمان، صفحة 1991، الطبعة الثالثة، 11زهري الشاويش، اجلزء: أبو زكريا النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق4
.130م، دار الفكر، صفحة 1992، الطبعة الثالثة، 6رعيين، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، اجلزء مشس الدين احلطاب ال5
.160م، مؤسسة الرسالة، صفحة 2003، الطبعة األوىل، 11عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، اجلزء : حممد بن مفلح، الفروع، حتقيق6
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حق املتهم يف املساواة:البند الثاني
:روته أم سلمة رضي اهللا عنها، قالتدليل ذلك ماو ،ية بني اخلصمني يف جملس القضاءجيب التسو 

لنظر إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بني املسلمني فليسو بينهم يف ا«: يقول)سلمصلى اهللا عليه و (مسعت النيب 
الس واإلشارة إذا ابتلي بالقضاء بني الناس فال يرفع صوته على أحد اخلصمني «: مسعته يقولو : ، قالت»و
ألنه إذا قدم أحد اخلصمني على اآلخر .األمر للوجوب وال صارف له عن هذا األصلو 1.»أكثر من اآلخر

من إقامتهاةنا منه أنه رمبا ال فائدظ،قد ال يتمكن من استيفاء حجتهمن ذلك انكسر قلب اآلخر و يف شيء 
2.خصمه فال بد أنه ناصرهما دامت هناك مودة بني القاضي و 

اخلصمني يف كل فعلى القاضي أن يعدل بني3.توازن القضاء يستدعي ضرورة التسوية بني اخلصومو 
الس واخلطاب  من  العدل أساس ألن 4.االستماع منهمااإلنصات و يه و الدخول علواللحظ واللفظ و شيء 

5.يقوم العدل على أساس التسوية بني الناس يف املعاملة أمام القضاءامللك، و 

فإن القضاء فريضة حمكمة، : "...فقد كتب عمر بن اخلطاب يف وصيته الذائعة أليب موسى األشعري
جهك، إليك، فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، آس بني االثنني يف جملسك وو وسنة متبعة، فافهم إذا أديل 

6."ال ييأس ضعيف من عدلكحىت ال يطمع شريف يف حيفك و 

حق املتهم يف الصمت: البند الثالث
التعبري ألسباب ترجع إىل إرادته أو لسبب امتناع الشخص عن الكالم و : فقهايعرف سكوت املتهم

7.اإلرادةخارج عن تلك 

الد 1991/ه1412د الغفور بن عبد احلق البلوشي، الطبعة األوىل، عب: ابن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، حتقيق1 نورة،  امل نة  ملدي ا ان،  اإلمي بة  مكت .82، صفحة 4م، 
.190النظام القضائي يف اإلسالم، املكتبة التوفيقية، مصر، صفحة يد حممد واصل، السلطة القضائية و نصر فر 2
الد سوريا، دمشق، دار الفكرأدلته، الطبعة الرابعة،اإلسالمي و لفقه اأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و 3 .5925، صفحة 8، 
.58صفحة مرجع سابق،حممود الشربيين، القضاء يف اإلسالم، 4
.84-83صفحة ،م، عامل الكتاب، القاهرة، مصر1985/ه1405نظام احلكم يف اإلسالم، الطبعة األوىل، لة و حسن السيد بسيوين، الدو 5
، صفحة 14211ابو عبد الرمحن عادل يوسف الغراري، الطبعة الثانية، : املتفقه، حتقيقاخلطيب البغدادي، الفقيه و 6

492.
.8، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، صفحة م2007/ه1428مسعود بن عبد الرمحن الرومي، حق املتهم يف السكوت يف الدعوى اجلزائية، رسالة ماجستري، 7
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، حيث يتخذ حملاكمة العادلةضمانة من ضمانات السكوت من حقوق اإلنسان و حق املتهم يف او 
يعد هذا احلق يف موضع املشتبه به أو املتهم، و و وضعه أاملتهم موقفا سلبيا من الكالم بسبب مفاجئة املوقف 

1.حقا طبيعيا يتالزم مع حق اإلنسان يف الكالم

على املدعي تقدمي الدليل و ،يتخذ موقفا سلبيا يف مواجهة الدعوى املقامة ضدهفمن حق املتهم أن 
األصل يف إلقاء عبء اإلثبات على غري املتهم هو قول رسول اهللا و 2.على ثبوت التهمة املنسوبة إىل املتهم

اليمني على لكن دماء رجال وأمواهلم، و لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى الناس «: )صلى اهللا عليه وسلم(
كوت ما دام ذلك ال خيالف الشرع منه حيق للمتهم الكالم كما حيق له السو .)رواه مسلم(»املدعى عليه

.قواعده الثابتةو 

قاضيهم، إىلري اطمئنان اخلصوم يشري ما سلف بيانه إىل مدى حرص الشريعة اإلسالمية على توفو 
3.هذا هو الواجب على احملقق مراعاتهو 

حق املتهم يف االستعانة مبحام: الفرع الثاني
وز له أن األصل أن صاحب احلق هو الذي يقوم بالدفاع عن نفسه أمام القضاء، لكن استثناءا جي

".الوكيل باخلصومة"يسمى هذا يستعني بغريه يف ذلك، و 

تعريف الوكالة باخلصومة: البند األول
:الوكالة باخلصومة يف اللغة:أوال

يدل على اعتماد غريك يف ) وكل(الفعل منها اسم مصدر، و - كسرهاو بفتح الواو- الوكالة: الوكالة لغة
االعتماد على غريك، ومسي و األمرالعجز يف إظهار: والتوكلاعتمده؛ إذاأمره، واتكل على فالن يف أمرك

يل ذا  لوك 4.األمرإليهيوكل ألنها

.21صفحة مرجع سابق،سعود بن عبد الرمحن الرومي، حق املتهم يف السكوت يف الدعوى اجلزائية، رسالة ماجستري، م1
.23صفحة مرجع سابق،سعود بن عبد الرمحن الرومي، حق املتهم يف السكوت يف الدعوى اجلزائية، رسالة ماجستري، م2
.178، اإلسكندرية، صفحة مؤسسة شباب اجلامعةالقانون الوضعي، ي العملي يف الشريعة اإلسالمية و عبد الفتاح مراد، التحقيق اجلنائ3
زين الدين احلنفي الرازي، خمتار :أنظر أيضا.136دار الفكر، صفحة م،6،1979عبد السالم حممد هارون، اجلزء: حتقيقاحلسني الرازي، معجم مقاييس اللغة،أبو4

.734، املكتبة املصرية، بريوت، صيدا، صفحةم1999الطبعة اخلامسة، يوسف الشيخ حممد،: الصحاح، حتقيق
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األول: أمرينوهي تدل على ) اخلاء، الصاد، امليم( أحرف ثالثةاخلصومة كلمة من :اخلصومة لغة
1.اخلصومة هي اجلدلو . والثاين هو جانب الوعاء،زعةاملنا

:تعريف الوكالة باخلصومة يف االصطالح: ثانيا
ي بني اثنني على سبيل املنازعة اخلصومة هي اسم لكالم جير "جاء يف املبسوط للسرخسي أن 

الوكالة على اخلصومة هي إستنابة جائز التصرف مثله يف مدافعة غريه عن حقه الذي تدخله أما 2."املشاحنةو 
3.النيابة حال احلياة لدى قاض

التوكيل يف اخلصومة إلقامة دعوى نيابة عن املدعي أو للمرتافع عنه أو عن املدعى عليه أمام القاضي 
أ. ء كانت الوكالة بأجر أو بغري أجرجائز، سوا معروف من الوكيل إن كانت بغري أجر فهي إحسان و ا إال 

جارة، ووجب تسليم إو أجر فيكون بعوض جماعلة أن كان بإما أ4.استمر يف الوكالةيل و تلزمه إذا قبل التوك
للموكل أن و 5."املسلمون على شروطهم):" لى اهللا عليه وسلمص(خري تطبيقا لقول الرسولأليه دون تإجرة األ
6.ميل مع املخاصم اآلخرمنه يف خصومته و ل الوكيل إن ظهريعز 

أن الوكيل إذا صحت : "قال الفقيه السمناينويف ذلك،جواز الوكالة يف اخلصومةعلى الفقهاء أمجع
صلى اهللا عليه (ألن النيب الدعوى عليه يف ما يصح أن يتواله لغريه، لته جاز للقاضي أن يسمع دعواه، و وكا

)سلمصلى اهللا عليه و (فعقد للنيب 7،"وكل عمر بن أمية الضمري يف تزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان)وسلم
8.هو عمل الناس يف مجيع األمصارعليها و 

مل يكن متوكًال عليه ،فمن ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس
منتهى اهلداية ومنتهى القوة ومنتهى : وال واثقًا به وال مطمئن النفس بتوكيله إال إذا اعتقد فيه أربعة أمور

. 187، مرجع سابق، صفحة 2احلسني الرازي، معجم مقاييس اللغة، اجلزء أبو1
ام، دار املعرفة، بريوت1993/ه1414السرخسي، املبسوط، 2 .5، صفحة 19لد ، 
.29م، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، صفحة 2009/ه1430القوانني الوضعية، رسالة ماجستري، احملامي يف الشريعة اإلسالمية و راجح بن خبيت السناين، أدب3
.129الرسالة، بريوت، صفحة م، مؤسسة 1989/ه1409عبد الكرمي زيدان، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، 4
.83اململكة العربية السعودية، صفحة،ه1422، السنة الرابعة 15ل، العددحممد بن سعد آل خنني، الوكالة على اخلصومة وأحكامها املهنية، جملة العدنعبد اهللا ب5
.242صفحة مرجع سابق،حممد رأفت عثمان، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، 6
، صفحة 1م1984ن املناهي، الطبعة الثانية، صالح الدي: القاسم السمناين، روضة القضاة وطريق النجاة، حتقيقأبو 7

181.
.129صفحة مرجع سابق،عبد الكرمي زيدان، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، 8
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.فيهادقيق على ما جيرين يكون مأمونا على اخلصومة و إذ على وكيل اخلصومة أ1.الشفقةهى ومنتالفصاحة 
نه قد أقامه مقام نفسه فال يغشه أو إف،إذا الحت له خصمهال يتوقف عن حجةوال خيضع فيمن يتوكل له و 

2.يواطئ عليه يف الباطل

احملافظة على لى أداء وظيفته يف فض النزاعات و و 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه قا.هي مهنة مباحة شرعا إذا التزمت ضوابط الشريعةو . قوق املتقاضنيح

إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على حنو مما أمسع منه، «:وسلم
.)رواه مسلم(»فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فال يأخذه، فإمنا أقطع له به قطعة من النار

حكم التوكيل يف اخلصومة: البند الثاني
وبناءا على 3.إن اختلفوا يف شروط صحتهاالتوكيل يف اخلصومة يف اجلملة و اتفق الفقهاء على جواز

4:قول الفقهاء ميكن تصنيفها إىل مخس حاالت

فتنة أو كان ة شابة ذات مجال و أإذا رأى القاضي ضرورة للتوكيل، كأن يكون بني اخلصوم امر : واجبة. 1
. املدعى عليه عليال أو ضعيفا يف مقابلة خصمه

ال ي أن يوكلوا ألنفسهم يف احلقوق و تكون الوكالة مندوبا إليها يف حق ذوي املروءات، فينبغ: مندوبة. 2
. يباشروا اخلصومة بأنفسهم

. إذا كانت فيها إعانة على مكروه كأن حياول الوكيل االلتواء بالدفاع لتضييع وقت احملاكمة: مكروهة. 3
. ال معونة له من الوكيل كما لو وكل غريه ترفهاللموكل فيها و ا إذا مل تكن حاجة يف حالة م: مباحة. 4
.تكون الوكالة باخلصومة حمرمة يف حال الدفاع عن الباطل: حمرمة. 5

تحي وال اقع التلبيس حىت ال خيفى عليه من غوامض احليل شيء أصًال وأما القدرة والقوة فليستجرئ على التصريح باحلق فال يداهن وال خياف وال يس1
أما الفصاحة فهي أيضاً من القدرة جينب فإنه رمبا يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه اخلوف أو اجلنب أو احلياء أو صارف آخر من الصوارف املضعفة للقلب عن التصريح به و 

عقدة التلبيس وأما منتهى الشفقة 
.260-259، صفحة 4أب: أنظر. 

الد القاسم السمناين، روضة القضاة و أبو2 بق،  نجاة، مرجع سا يق ال .122، صفحة 1طر
، صفحة 19996/ه1419عادل أمحد عبد املوجود، الطبعة األوىل، علي حممد معوض و : الكبري، حتقيقاملاوردي، احلاوي3

لسان الدين الثقفي احلليب، لسان احلكام يف معرفة :أنظر كذلك. 65، صفحة 5الد ، مكتبة القاهرة،م1968ابن قدامة املقدسي، املغين البن قدامة، :أنظر أيضا. 496
جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى اهلندية، الطبعة الثانية، :للمزيد أنظر. 250يب احلليب، القاهرة، صفحة م، البا1973/ه1393األحكام، الطبعة الثانية، 

.615، صفحة 13103
الد و جامعة أم القرى لعلوم الشريعةحممد بن إبراهيم بن علي الغامدي، التوكيل يف اخلصومة يف الفقه اإلسالمي، جملة4 ية،  اإلسالم ات  اس لدر .24، العدد 14ا
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دليل مشروعيتها: البند الثالث
حق أصيل ثابت يف القرآن حق املتهم يف االستعانة مبن يدافع عنه مشروع يف الشريعة اإلسالمية، فهو 

:هذا كاآليتوالسنة النبوية، و الكرمي 

يف القرآن الكرمي:أوال
َر ﴿: قال تعاىل ْم َأوْ َأْن يُْظِه يَنُك افُ َأْن يـَُبدِّلَ ِد ْلَيْدُع رَبَُّه ِإنِّي َأَخ ى َو ُتْل ُموَس ُن َذُروِني َأقـْ قَالَ ِفرَْعوْ َو

بِّي  تُ ِبَر ى ِإنِّي ُعْذ قَالَ ُموَس اَد، َو َس َْرضِ اْلَف ْ قَالَ ِفي األ ، َو ابِ َس ِم اْلحِ ُن بِيـَوْ ِم بٍِّر الَ يـُؤْ لِّ ُمَتَك ْن ُك ْم ِم رَبُِّك َو
ْم بِ  اءَُك َقْد َج الً َأْن يـَُقولَ رَبَِّي اللَُّه َو تـُُلوَن َرُج انَُه َأتـَْق ُتُم ِإيَم َن َيْك نْ آلِ ِفرَْعوْ ٌن ِم ِم ٌل ُمؤْ ْم رَُج نْ رَبُِّك َناتِ ِم يـِّ اْلبـَ

بًا فـَعَ  اِذ ِإْن َيكُ َك ِرفٌ  َو َو ُمْس ي َمْن ُه ِد ْم ِإنَّ اللََّه الَ يـَْه ي يَِعدُُك ْم بـَْعضُ الَِّذ ْبُك قًا ُيِص ِإْن َيكُ َصاِد بُُه َو ِذ َلْيِه َك
ذَّابٌ  ، دلت هذه اآلية الكرمية على مشروعية حق الدفاع فيجوز أن يدافع )44-26: سورة غافر(﴾...َك

املدافع هو رجل مؤمن هو نيب اهللا موسى عليه السالم و فاملتهمعن املتهم شخص غريه، مثل ما ورد يف اآلية 
.من آل فرعون

نِّي ﴿:قوله تعاىلو  َو َأْفَصُح ِم اُروُن ُه ي َه َأخِ ، َو تـُُلوِن افُ َأْن يـَْق ا فََأَخ ًس ْم نـَْف ُه نـْ قَالَ َربِّ ِإنِّي قـَتـَْلتُ ِم
ًءا ُيَصدِّقُِني ِإنِّي أَ  ْلُه َمِعَي رِْد انًا فََأْرسِ ا ِلَس َم َعُل َلُك َنجْ يكَ َو كَ بَِأخِ َنُشدُّ َعُضَد ، قَالَ َس بُوِن ذِّ افُ َأْن يَُك َخ

ا اْلَغالُِبونَ  َم َعُك َمِن اتـَّبـَ ا َو ا بِآيَاتَِنا َأنـُْتَم َم ُلوَن ِإلَْيُك ْلطَانًا َفالَ َيِص سيدنا ن أل.)35- 33: سورة القصص(﴾ُس
ما أمره به من هذا املقام أن يؤنسه أخوه هارون فيكان يف لسانه لثغة، فطلب من اهللا عليه السالموسىم

1.يقوي حجتهخيرب به عن اهللا عز وجل و را ومعينا ومقويا ألمره، ويصدقه فيما يقوله و يكون له وزيو .العظيم

بأخيه للدفاع عنه يف شجار، بل ليدافع عنه بقوة حجته ولسانه، عن جرم القتل الذي االستعانةفهو ال يريد 
ن بسط القرآن على إمكانية استعانة الشخص الذي يرى أنه عاجز عتقريرواآلية تبني2.موسىسيدناارتكبه

.هو ما يقوم به الوكيل باخلصومةو .حجته بآخر قادر على ذلك

ُفورٍ ﴿: قوله أيضاو  وَّاٍن َك لَّ َخ بُّ ُك يَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه الَ ُيحِ اِفُع َعِن الَِّذ : سورة احلج(﴾ِإنَّ اللََّه يَُد
إذا كان اهللا عز و . )38

.إزهاق الباطلاملهمة اجلليل

.236، صفحة 6الد التوزيع،م، دار طيبة للنشر و 1999لثانية، سامي بن حممد سالمة، الطبعة ا: حتقيقابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 1
.204صفحة، جامعة الكويت،م1983سبتمربالسنة السابعة،،3العددإحسان الكيالين، السالمة الشخصية وحقوق الدفاع ودور احملاماة يف اإلسالم، جملة احلقوق،2
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النبوية الشريفةيف السنة: ثانيا
رضي اهللا (عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين . 1

أما قاال)عنهما يا رسول اهللا، أنشدك : ، فقال)صلى اهللا عليه وسلم(إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا : ، 
ض بيننا بكتاب اهللا، وأذن يل، وهو أفقه منه، نعم فاق: اهللا إال قضيت يل بكتاب اهللا، فقال اخلصم اآلخر

إن ابين كان عسيفا على هذا، فزىن بامرأته، وإين أخربت : ، قال»قل«: )صلى اهللا عليه وسلم(فقال رسول اهللا 
أن على ابين الرجم، فافتديت منه مبائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخربوين أمنا على ابين جلد مائة 

والذي نفسي بيده ألقضني «: )صلى اهللا عليه وسلم(ا الرجم، فقال رسول اهللا وتغريب عام، وأن على امرأة هذ
بينكما بكتاب اهللا، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، اغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن 

رواه (.رمجت، ف)صلى اهللا عليه وسلم(: ، قال»اعرتفت فارمجها
)البخاري

إنكم ختتصمون إيل، «: قال)صلى اهللا عليه وسلم(أن رسول اهللا : عن أم سلمة رضي اهللا عنها. 2
فإمنا أقطع له قطعة من النار فال : ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض، فمن قضيت له حبق أخيه شيئا، بقوله

.أدلته أمر مشروعالشخص مبن يستطيع عرض حجته و انة يدل احلديث على استع. )رواه البخاري(»يأخذها
لعدم ضياع - البيان فيأخذ حق اخلصم اآلخر، فيحق هلذا األخري غلب أحد اخلصمني بتفوقه باحلجة و قد يتف

.باالستعانة مبن يدافع عنه- حقه

مهنة الوكالة على اخلصومة يف القضاء اإلسالمي:البند الرابع
مهنة يف تارخينا القضائي، وما ذكره أهل العلم عن هذه املهنة من أحكام ظهرت الوكالة على اخلصومة 

قال . 
وقد كان القاضي ". باب وكالء القاضي، وهذا باب يذكر فيه وكالء القاضي وما جيب عليهم:" السمناين

الشيوخ، والكهول، من : للقاضي أن يتخذ من الوكالء:" ...هلذه املهنة من كان أهال هلا، يقول السمناينيتخذ 
كالء بالرفق كما يوصي القاضي الو ...". أهل السرت، والعدل، والعفاف، ومن يكون مأمونا على اخلصومة

، لتنظيم يف الذي يعينه احملتسبالعر باخلصوم وقلة الطمع فيهم، لكي ال يضر بالناس، وتتم مراقبتهم من قبل
1.حاهلم، ومن ظهر منه خيانة أو خمالفة جيري تعزيره مبا يليق حباله

. 53- 51آل خنني، الوكالة على اخلصومة وأحكامها املهنية يف الفقه اإلسالمي ونظام احملاماة السعودي، جملة العدل، مرجع سابق، صفحة سعدحممد بن عبد اهللا بن 1
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حق الدفاع في المواثيق الدولية:المبحث الثالث
حترير املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وحرياته بالثورات وسلسلة الكفاحات البشرية اليت ارتبط

ومع ، يف ظل ظروف سادها الفساد وسطوة الكنيسة.م والثوابت األخالقية واإلنسانيةسعت إىل إرساء القي
خلاصة بالنهضة الفكرية ات اواالخرتاعاالكتشافاتدخول اإلنسان إىل جمال البحث العلمي وظهور العديد من 

وقد ترمجت بسلسلة من ،بدأت حركة واسعة تستهدف حترير الشعوب من طغيان احلكاملذلك.يف أوروبا
.ية الكربىدول أوروبا ومتخضت عنها الوثائق احلقوقشهداالشعبية اليت االنتفاضات

من فكانت اإلعالنات العاملية حلقوق اإلنسان مبثابة البادرة اليت صحبت معها آماال عريضة للحد 
ملي ذا احلق و ،حلريات واليت من ضمنها حق الدفاعااالنتهاكات املستمرة للحقوق و  لعا م ا تما لاله ا  فع ا د

ندما يكون يف موضع شبهة للتقليص من مظاهر اإلخالل به، باعتباره من احلقوق األساسية لإلنسان خاصة ع
اا لذا توالت اجلهود الدولية تباعا مقررة عدد من الضمانات تأكيدا منها على وجوب محاية حقوق . مأو 

.اإلنسان وحرياته

املعطاةهنا تربز األمهية و 
هذه الدول ومن .بداديلتتحرر من قيود احلكم االست

أعطى مفهوما آخر للحقوق واحلريات مما جعل حيث،نص عليها اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن
والذي تبنته دول ،ليأيت فيما بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.ل العامل تعتربه مصدرا لقوانينهاأغلب دو 

.العامل العريب من خالل وضعها البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم

م1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن و م1215كناكارتاا الم:المطلب األول
م1215املاكناكارتا :الفرع األول

وثيقة بشرية حلقوق م كان امليالد ألول1215يونيو 15يف القرن الثالث عشر ميالدي وحتديدا يف 
بالء على امللك يف اجنلرتا ومثرة من مثرات ثورة النجونوكانت نتيجة الصراع الطبقي مع احلاكم1.اإلنسان

لتزام العدالة يف اإلدارة والقضاء وضمان احلرية ا:أحكاما أساسية أمههاالوثيقة احتوت .الذي هدد مصاحلهم
نقطة اعتربتلذا فقد 2.الشخصية لكل فرد من أفراد الرعية مهما ا

.33، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، صفحة م2000يف اإلسالم، الطبعة األوىل، عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق اإلنسان 1
.38شهاب طالب الزوبعي، احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات الدولية، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 2
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وما كفلته من حقوق وأسسملا تضمنته من مبادئ ،القضائيخ إجنلرتا ويف نظامها القانوين و حتول كبرية يف تاري
1.مما يعد تقدما كبريا يف ذلك الوقت،وحريات

من إدانتهتضمن هذا امليثاق ألول مرة يف التاريخ اعرتاف احلاكم حبق كل مواطن يف الرباءة حىت تثبت 
كما ظهر يف هذا العهد حق كل مواطن يف التظلم أمام القضاء ضد أي حبس غري .طرف القضاء

جواز أخذ شخص أو ها عدم كان حلق الدفاع احلظ يف كفالته من خالل هذه الوثيقة اليت جاء فيو 2.قانوين

.قبض على الشخص سلطة قانونية لذلكيكون لدى من يقوم بالأنجيب فإنهاألساسوعلى هذا .لعدو 
من نص استنباطهوهو ما مت 3.عليهموقعا مكتوبا خبط اليد و القبض صحيحا و أمرجيب أن يكون كما

.األعظممن امليثاق 405و394القسمني 

الذي كان نقطة انطالق ،بيد أن االهتمام حبق الدفاع يف بريطانيا مل يتوقف عند امليثاق األعظم
عريضة : ومن أهم القوانني نذكر.أخذت على عاتقها محاية هذا احلقاملسرية التشريعية اليت

لسنة )Act of Habeas Corpus(م وقانون اإلحضار 1628لسنة )(Petition of Rights)احلقوق
كل هذه القوانني احتوت أهم املبادئ اليت . م1689لسنة )Bill of Rights(م وقانون احلقوق 1679

وحق املواطن يف الدفاع عن نفسه أمام القضاء وتقدمي تكفل حق الدفاع وأمهها مبدأ محاية احلرية الشخصية
مع ،وحرية التنقل وعدم جواز اعتقال األفراد واحتجازهم بدون حماكمة قائمة على أسس قانونيةعرائضهم

6.ز الطعن يف قرار االعتقال لدى القاضي للنظر يف شرعية هذا األمراجو 

قدرا على إنذاك اجنازا عظيما،آاعتربت وثيقة املاكناكارتا  سامية للعالقات اإلنسانية رساء قواعدل
وقتنا الراهن لكن إذا قارناها مبقاييس حقوق اإلنسان وفقا للمعايري العاملية يف .وكبحها جلماح وعظمة امللك

. 125، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، صفحةم2001عبد اهللا، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، الطبعة الثانية،عبد الغينبسيوين 1
.10-9، جامعة منتوري، قسنطينة، صفحة م2007تباين الطاهر، الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، 2
.126-125دأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، مرجع سابق، صفحة عبد الغين عبد اهللا، مببسيوين 3

4 39: “No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or any way destroyed. Nor will we go upon him
nor send upon him. Escept by the lawful judgment of his peers or by the law of the land”. (The Magna Carta.
Prepared by: Nancy Troutman, The Cleveland Free-Net aa345, Distributed by The Cybercasting Services
Division of National Public Telecomputing Network (NPTN)).
5 40: “To no one will we sell. To no one will we refuse or delay. Right or justice”. (The Magna Carta. Op.
Cit.).

.40-39شهاب طالب الزوبعي، احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات الدولية، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 6
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ويف ذلك متييز طبقي واضح .طبقة النبالء دون باقي املواطننيألا جاءت لتدافع عن ،جندها وثيقة منقوصة
ما حرم باقي مواطين اململكة من حقوقهم واليت من صرة على طبقة اجتماعية معينة،ألا أقرت حقوقا كانت قا

.بينها حق الدفاع الذي ال ميكن أن ميارس يف غياب مبدأ املساواة

م1789الفرنسيإعالن حقوق اإلنسان واملواطن: الثانيالفرع
وآمال يسعى إىل حتقيقها الشعب الفرنسيإال تسجيال آلالم واملواطن حقوق اإلنسان كن إعالنيمل

م اليت مل تقف آثارها عند 1789عام ويف هذا املقام تأيت أمهية الثورة الفرنسية.طغيان واالستبدادته على الثور ب
.فرنسا فقط بل امتدت لتشمل العامل أمجع

حيث  .ب الفرنسي بضرورة إعادة النظر يف أوضاعه الداخليةنتيجة إلميان الشع1كانت هذه الثورة
ساعد يف ذلك الفكر ما و .وهذا ال يليق بشعب فرنسا العظيمكبري،مهزوزة بشكل  كانت هذه األوضاع

لتأثري يف شعب أصبح مقتنعا متاما بإعادة النظر يف أسلوب حياته، وعالقة باقا لكان سالتقدمي يف فرنسا الذي
ومن مث كانت النظم القائمة املهزوزة يف طريقها إىل الزوال .ببعض، وعالقة الشعب باحلكومةضهماألفراد بع

.2

وحمطة هامة م انتصارا هلذه الثورة1789اعترب إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف أغسطس 
وقد 3.غزارة فكرية ال قرار هلامادة وهو بإجياز ينم عن17احتوى على مقدمة و.يف تاريخ حقوق اإلنسان

كما تضمن حق امللكية واحلرية واألمن وحق املقاومة ضد .على مبدأ املساواة بني كل الناسنصت مادته األوىل 
اتري الفرنسية التالية والكثري من الدساتري أوربا الغربية وسادت مبادئ هذا اإلعالن الدس. االستبداد والطغيان

4.الصادرة خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

قبل الثورة الفرنسية مل تكن  حقوق الدفاع معروفة يف النظام اإلجرائي الفرنسي، الذي كان 1
الذي يف مقاطعة أورليان و م1155ميثاق ن جاءأة ومنها انتهاك حرمة املساكن؛ إىلوكانت إدارة القضاء يف يد البوليس الذي طبق أشكاال متنوعة النتهاكات احلرية الفردي

أما عن املراسالت فأبيح انتهاكها إذ أنشأ لويس اخلامس عشر املكتب األسود ملراقبتها، كما استعملت الوسائل القهرية حلمل املتهم . القضاءحظر اقتحام املساكن دون إذن من
حضوره عملية التفتيش، فقد أعطى للمتهم بعض احلقوق كحقه يف االستجواب بعد حتليفه اليمني ويفم1670أما عن قانون . على االعرتاف كملء جوف املتهم باملاء ضربه

أمحد فتحي سرور، الشرعية : انظر. ومع ذلك بقي حمروما من حقه يف الدفاع حيث كان التحقيق يتم دون حضور احملامي  مع جواز تعذيب املتهم خالل االستجواب
. 76- 75صفحةدار النهضة العربية، القاهرة،،م1977واإلجراءات اجلنائية، 

.278، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، صفحة م1999، ""ار، التاريخ األوريب احلديث عبد العزيز سليمان نو 2
.48، جروس يرس، بريوت، صفحةم1986حممد سعيد جمذوب، احلريات العامة وحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، 3
. 34اإلنسان يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق4
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:أهم خصائص هذا اإلعالن تتمثل يفو 
ينة أو حقوق اإلنسان يف مل يعلن حقوق مواطن دولة معز على ما سبقه من املواثيق، و أنه امتا: أوال

.بلد معني
1."يولد الناس أحرارا ومتساوين يف احلقوق: "احلقوق الفردية األصلية

أنه أصبح مرجعا لكل الثورات الليربالية اليت اجتاحت معظم بلدان أوربا الغربية إبتداءا من سنة : ثانيا
2.دساتريهايفوأدخلتهامضامينهواليت استوحتم1830

عة الشمولية لكي يكون عامليا اهلدف األول هو حتقيقه للنز : هلذا اإلعالن هدفانأنةالباحثترى
الذي يتجاوب مع التخصيص الذي " املواطن"وهدفه الثاين يتحقق يف لفظ . "اإلنسان"يف ذكر لفظ ذلكو 

قوق اإلنسان يف العصر احلديث وأثر حلتهبلور بعلينا اإلقرارو .نسيالفرد الفر عالن طابعا وطنيا خيص يعطي لإل
.إجيابا على كل الوثائق اليت تلت صدوره

سرد أهم ضمانات هذا ، الذيحقوق اإلنسان واملواطن الفرنسيإعالنكان حق الدفاع حمور اهتمام 
على أن حقوق اإلنسان هي حقوق طبيعية غري قابلة الثانيةاملادة أكدت.احلق من خالل جمموعة من املواد

3.للتقادم وهذه احلقوق هي احلرية وامللكية واألمن ومقاومة الظلم

عدم جواز القبض على أي شخص أو النص على،اإلعالنهذااملادة السابعة منبينما احتوت
ميكن معاقبة إذ ال،منه فقد نصت على مبدأ املشروعيةأما املادة الثامنة4.معاقبته تعسفا وبدون مربر قانوين

.10، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "مبدأ سيادة الشعب- املساواة- حرية العقيدة"تباين الطاهر، الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان 1
.11رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة ،"مبدأ سيادة الشعب- املساواة- حرية العقيدة"تباين الطاهر، الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان 2

3 Article 2: Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression. (Voir:
www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-Droits-de-L-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789).
4 Article 7: nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les
formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires
doivent être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant: il se rend coupable
par la résistance. (Voir: www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-Droits-de-L-
Homme-et-du-Citoyen-de-1789.)
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إال إذا نص القانون على جترميه وكان سابقا لوقوع الفعل مع وجوب تطبيق النص ،شخص على فعل ارتكبه
1.بطريقة قانونية

كل متهم ةملوجوب معاجاء يف فحواهااليت ،منهالتاسعةاملادة يف نص على مبدأ قرينة الرباءة مث
صل لضمان احلرية األهذا املبدأ هو على أنوصفه بريئا حىت تثبت إدانته، و جبرمية مهما بلغت جسامتها ب

2.الشخصية للمتهم

ما جاء يف مضمون املادة الثانية عشر من اإلعالن واليت أكدت على وجوب لالنتباهلكن امللفت 
فلم يكتف اإلعالن بالنص على ضمانات حقوق 3.احرتام ضمانات حقوق اإلنسان حتقيقا للمصلحة العامة

بل أكد .مبدأ سيادة القانون ومبدأ قرينة الرباءةوالنص على،ية الشخصية وحقه يف األمنالدفاع كحقه يف احلر 
.بتطبيق هذه الضمانات محاية حلقوق اإلنسان وحرياته وحتقيقا للمصلحة العامةااللتزامعلى ضرورة 

م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : نيالمطلب الثا
العديد من تر صدفقد أ.نشأت منظمة األمم املتحدة وهي تنشط يف جمال حقوق اإلنسانمنذ 

وقد تولد عن اجتماع جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم . اإلعالنات الدولية واال
4.ريات األساسية لإلنسان مسيت باإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناملتحدة إصدار قائمة دولية للحقوق واحل

مت و ، م10/12/1948بتاريخ 218ة حتت رقم صدر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدالذي 
الوثيقة األساسية أو املرجعية لتحديد مفهوم ترببباريس، ويع"شايو"اإلعالن عنه يف جو احتفايل يف قصر 

1 Article 8: La loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires, et nul ne peut être punis
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (Voir:
www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-Droits-de-L-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789.)
2 Article 9: Toute homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimé par la loi. (Voir: www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-
Droits-de-L-Homme-et-du-Citoyen-de-1789.)
3 Article 12: La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux aux quels elle est confiée. (Voir:
www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-Droits-de-L-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789.)

.61، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، مصر، صفحة م1999حممد أنس جعفر، أمحد حممد رفعت، حقوق اإلنسان، 4
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هو حق الدفاع ما ورد ، و الدراسة يف هذا اإلعالنحموروما يعكس لنا االهتمام العاملي باحلق .حقوق اإلنسان
:يف املواد التالية

ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة : 05املادة 
.بالكرامة

احلق يف التمتع حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقة،  كل الناس سواسية أمام القانون وهلم : 07املادة 
.

لكل شخص احلق يف ان يلجأ إىل احملاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على : 08املادة 
.مينحها له القانوناحلقوق األساسية اليت

.ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا: 09املادة 
قضيته حمكمة تنظرأنيفلكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق : 10املادة 

.
ؤمن له ت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تكل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن تثب.أ:11املادة 

.فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن حينه يشكل جرما ال يدان أي شخص جبرمية .ب

مبقتضى القانون الوطين أو الدويل، كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي 
1.ارتكب فيه الفعل اإلجرامي

ضمانات لاإلعالنهذا أوالهمن خالل دراسة النصوص السابقة يتجلى لنا مدى االهتمام الذي 
أمامفقد كفل للمتهم حق التقاضي .وكالةأوأصالةالقضاء اجلنائي أمامحقوق املتهم يف الدفاع عن نفسه 

يستطيع املشرع الوطين على هديها عليهو 2.حمكمة قانونية تؤمن فيها كافة الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه
حىت اامهالقسرية جتاه الفرد منذ حلظة اإلجراءاتيسن تشريعاته اليت يكون هلا الفعالية للوقوف يف وجهأن

.صدور احلكم بإدانته أو براءته

/www.un.org/ar/docuemnts/udhr:م يف موقع األمم املتحدة1948أنظر وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1
، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، صفحةم2012أثرها على حقوق املتهم، الطبعة األوىل، نائية و عيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثعبد اهللا س2

225.
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تقبلها العرب الرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جاء مببادئ إنسانية رفيعةعلى لكن و 
إال أن ذلك يلقي على عاتق املسلمني مسؤولية خاصة يف .ديانتهمواملسل

، ولية العظمى لتحقيق مصاحلهااليت تستخدمها القوى الدو .وجوب أخذ احليطة واحلذر من هذه املبادئ
يف الدفاع عن حقوق اإلنسان والقضاء على اإلرهاب والتطرف قضيةما رأيناه مؤخرا بأخذ هذه الدول بسبب

هذا ما جيعلنا . واليمنللتدخل العسكريذريعةالدول العربية 
مثالية اتضمن أهدافمع أنه و .مدى جدية وفعالية هذا اإلعالن حلماية حقوق اإلنسان بصفة عامةنفكر يف

ى تلبية تساعد عله بضماناتتطاحواجب إالدول العربية فعلى . اإلنسان يف السلم واحلربلتلبية حاجات 
.املعايرييةكون ضحية الزدواجأهدافه النبيلة ولكي ال ن

م1981البيان العالمي لحقوق اإلنسان في اإلسالم : ثالثالمطلب ال
من خالل استعراضنا للمواثيق الدولية و ،دفاعحقوق التعزيز وترقيةمسامهة الدول الغربية يف بعد ذكرنا

اإلعالن العاملي حلقوق كواحلديثة  ،نسان واملواطنعالن الفرنسي حلقوق اإلاإلو كناكارتاا امل:القدمية منها
يف محاية هذا احلق وتعميم ضماناته من خالل سالميةاإلكان البد من التطرق إىل دور الدول . اإلنسان

واليت كان من أبرز نتائجها إصدار البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم بباريس،
.م19/09/1981

سنة أبريل 12" البيان اإلسالمي العاملي"صدرت الوثيقة األوىل 
الس اإلسالمي ال. تتضمن اإلطار العام للنظام اإلسالميم و1980 دويل الوثيقة الثانية سنة كما صدر عن 
1.م متضمنة حقوق اإلنسان يف اإلسالم1981

احتوى هذا .وبنود خمتصرةحاول البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم بلورة احلقوق يف عناصر
احلياة، احلرية، املساواة، العدالة، حرية ":عشرين مادة، أتت يف صدارة احلقوق اليت نص عليهاثالثا و البيان

محاية األعراض واخلصوصيات، بناء األسرة، و ية الدعوة والبالغ، حرية التعلموالتفكري والتعبري، حر االعتقاد
، محاية امللكية، العمل، حرية االرحتال واإلقامة، حقوق الزوجة، االقتصاديةاملشاركة يف احلياة العامة، احلقوق 

بسوق ةمصحوبهذه احلقوقكانت ".، حق اللجوء، حقوق األقلياتمن تعسف السلطة والتعذيباحلماية 

.36عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 1



التطـــور التــــاريخي لحـــــق الدفــــــاع: الفصل األول

-31-

لكننا سنحاول ذكر األقسام املتعلقة حبقوق الدفاع واحملاكمة العادلة وضمانات محايتها كما 1.الشرعيةاأدلته
:قررها الشرع احلكيم، وجاء تفصيلها يف هذا البيان

:حق العدالة* 
ُتْم : "قال تعاىل. ىل الشريعة وأن حياكم إليها دون سواهاكل فرد أن يتحاكم إمن حق  . أ ْن تـََناَزْع َفِإ

الرَُّسول ٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َو يْ .)59: النساء("ِفي َش
َر : "قال تعاىل. من حق الفرد أن يدافع عن نفسه ما مل يلحقه من ظلم. ب ْه بُّ اللَُّه اْلَج الَ ُيحِ

وْلِ ِإالَّ َمنْ ظُِلم َن اْلَق ومن حق .عن غريه مبا ميلكومن واجبه أن يدفع الظلم .)148: النساء("بِالسُّوِء ِم
وعلى احلاكم املسلم أن .وتدفع عنه ما حلقه من ضرر أو ظلمالفرد أن يلجأ إىل سلطة شرعية حتميه وتنصفه 

.اها واستقالهلدامانات الكفيلة حبييقيم هذه السلطة، ويوفر هلا الض
.من حق الفرد ومن واجبه أن يدافع عن حق أي فرد آخر وعن حق اجلماعة. ج
. ال جتوز مصادرة حق الفرد يف الدفاع عن نفسه حتت أي مسوغ. د

:حق الفرد في محاكمة عادلة* 
وهو )رواه البخاري(.": "قال صلى اهللا عليه وسلم:الرباءة هي األصل. أ

.
َعثَ َرُسول":قال تعاىل. جترمي إال بنص شرعيال. ب تَّى نـَبـْ بِيَن َح نَّا ُمَعذِّ َما ُك .)15: اإلسراء("َو
ثبوت إرتكابه له بأدلة ال تقبل املراجعة أمام ال حيكم بتجرمي شخص وال يعاقب على جرم إال بعد . ج

يـَُّنوا: "قال تعاىل. احملكمة ذات طبيعة قضائية كاملة ٌق بَِنَبٍإ فـََتبـَ ْم فَاسِ اءَُك .)6: احلجرات("ِإْن َج
من مبادئ الشريعة مراعاة الظروف واملالبسات .ال جيوز جتاوز العقوب. د

إدرأوا احلدود عن املسلمني ما «: )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا . اليت ارتكبت فيها اجلرمية درءا للحدود
2.»استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله

اِزرٌَة ":قال تعاىل. اإلنسان جبريرة غريهال يؤخذ . ه الَ َتِزُر َو َرىَو َر ُأْخ وكل .)15: اإلسراء("ِوْز
.إنسان مستقل مبسؤوليته عن أفعاله

ه، 1428، حمرم 29، جملة الشريعة والقانون، العدد م2007، "رنة بني اإلسالم واهلندوسية واملاجوسيةدراسة مقا"محدي عبد اهللا الشرقاوي، حقوق اإلنسان يف األديان 1
.27صفحة 

م، دار الكتب العلمية، بريوت، 1985/ه1405الشيخ خليل حمي الدين امليس، الطبعة األوىل، : بن سلطان حممد، أبو احلسن القاري، شرح مسند أيب حنيفة، حتقيقعلي2
.186صفحة لبنان، 



التطـــور التــــاريخي لحـــــق الدفــــــاع: الفصل األول

-32-

:حق الحماية من تعسف السلطة* 
لكل فرد احلق يف محايته من تعسف السلطات معه، وال جيوز مطالبته بتقدمي تفسري لعمل من أعماله 

اام له إال بناءا على قرائن قوية تدل على  توجيه  اعه وال  وض أ من  وضع  : "قال تعاىل. تورطه فيما يوجه إليهأو 
ا ُمِبينً  ِإْثًم َتانًا َو ُلوا بـُْه َتَم ِد اْح ُبوا فـََق َتَس َناتِ ِبَغْيِر َما اْك ِم ؤْ اْلُم ِنيَن َو ِم ؤْ ُذوَن اْلُم يَن يـُؤْ الَِّذ ).58: األحزاب" (اَو

:حق الحماية من التعذيب* 
إن اهللا يعذب الذين يعذبون : "عليه وسلمقال صلى اهللا. . أ

، كما ال جيوز محل الشخص على االعرتاف جبرمية مل يرتكبها، وكل ما ينتزع )رواه اخلمسة" (الناس يف الدنيا
.بوسائل اإلكراه باطل

فإن إنسانيته وكرامته اآلدمية تضل . مهما كانت جرمية الفرد، وكيفما كانت عقوبتها املقدرة شرعا. ب
.ونةمص

:حق الفرد في حماية عرضه وسمعته* 
عرض الفرد ومسعته حرمة ال جيوز انتهاكها، وحيرم تتبع عوراته، وحماولة النيل من شخصيته وكيانه 

ًضا: "قال تعاىل. األديب ْم بـَْع ُضُك الَ يـَْغَتبْ بـَْع سَُّسوا َو الَ َتَج ).12: احلجرات" (َو

:اإلقامةو االرتحالحق حرية * 
حق كل فرد أن تكون له حرية احلركة، التنقل من مكان إقامته وإليه، وله حق الرحلة واهلجرة من . أ

.من موطنه والعودة إليه دون ما تضييق عليه أو تعويق
1.ال جيوز إجبار شخص على ترك موطنه، وال إبعاده عنه تعسفا دون سبب شرعي. ب

كما .املي حلقوق اإلنسان يف اإلسالميها البيان العهذه أهم البنود املتعلقة حبق الدفاع واليت أشار إل
أا كانت مصحوبة بأدلتها الشرعية سواء كان مصدرها القرآن الكرمي أو السنة النب ا  وية الشريفة وهو ما أشرن

وإمنا هي واجبة ،فهي ليست فقط حقوق مكتوبة حبرب على ورق باعتبارها وصايا أخالقية.جيعلها ملزمة
.لذا على كل مسلم واجب تنفيذها حتقيقا ملقاصد الشرع.الفها العقاباالحرتام وعلى من خيالتطبيق و 

www1.umn.edu/humanrts/arab/UIDHR.html: م1981البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم أنظر وثيقة 1
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الفصل الثاني
اعـــــق الدفــــاهية حــــم

احلقوق الدستورية فهو العديد منبيرتبطإذ 1،يعد حق الدفاع الركيزة اجلوهرية للمحاكمة املنصفة
االام والدفاع3واحلق يف التقاضي واحلق يف املساواة يف األسلحة2،بقرينة الرباءة األصليـةشديد الصلة .بني 

اجلنائي أمجعت عليه  فحق الدفاع أمام القضاء 4.املوازنة بني احلقوق واحلريات واملصلحة العامةيضمنكما
حياته، أو أصله من حق اإلنسان الطبيعي يف الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يهددويستمد،كافة الشرائع

متوازنة قامة عدالة حقيقيةإلاأساسعتبارهباكما ال ميكن االستغناء عن هذا احلق 5.صحته أو ماله أو حريته
6.ممارسة حقهم يف الدفاع مع توفري كل الضماناتلألفرادتكفل 

من براءتهإثبات قق مصلحة املتهم يف عدم إدانته و ، فهو حيألطراف الدعوىاً حق الدفاع مهميعترب 
ملا هلذا احلق من أمهية و .لى غري اجلاينحيقق مصلحة اجلماعة يف عدم إنزال العقاب عمن ناحية أخرىو .ناحية

.عدم اإلخالل بهمن الضمانات اليت تكفل احرتامه و فقد أحيط بالعديد 

مفهوم حق الدفاع: المبحث األول
من املفيد البحث عن مفهومه، أصبحالتارخيية حلق الدفاعاألصولعن األولحبثنا يف الفصل أنبعد 

.طبيعته وقيمته الدستوريةإىلقبل التطرق وأمهيتهالذي يوجب علينا بيان تعريفه 

.476، صفحة ، دار الشروق، القاهرة، مصرم2002الطبعة الثانية، أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، 1
.248، صفحة مرجع سابقحامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، 2
متتع أطراف اخلصومة بذات احلقوق واحلريات وأمهها حق الدفاع، وال يعين التوازن بني احلقوق أن يرسم النص حق الدفاع يف ممارسة حقوقه،" مبدأ املساواة يف األسلحة يعين3

أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، :انظر". ا احلق بالقدر الضروري الذي يتفق مع املقتضيات العامة للمحاكمة املنصفةبل جيب أن يشتمل على متكينه من هذ
.431مرجع سابق، صفحة

.476أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 4
أكادميية نايف م،2003، رسالة ماجستري،"مع التطبيق يف اململكة العربية السعودية"القانونقاضي اجلنائي بني الشريعة و لبن غطاي العنزي، االقتناع الذايت لةكرمي بن عياد5

.197-196صفحة ،العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية
.64األردن، صفحة،دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، م2015األوىل،حقوق الدفاع، الطبعة ، سرية التحقيقات اجلزائية و موفق علي عبيد6



ماهية حق الدفـاع: الفصل الثاني

-34-

تعريف حق الدفاع:المطلب األول
حق الدفاع لغة:األولالفرع 

وأحققتهحيق حقا إذا وضح فلم يكن فيه شك، : حيق وقال قوماألمروحق ضد الباطل،:لغةاحلق
1.إحقاقا وحققت الشيء حتقيقا إذا صدقت قائله

يدفعها أنستدفع اهللا األسواء أي طلب منه إال دافع اهللا عنك السوء دفاعا و من دفع، يق: الدفاع لغة
2.عنه

اإلسالميةيف الشريعة :الفرع الثاني
كفله االجتهاد أواإلسالميةإجراء قضائي نصت عليه الشريعة أوإن اهلدف العام لكل وسيلة 

بط ا نض امل عي  لشر هذه الوسائل حبيث ميارس أهمحق الدفاع من ويعترب.، إمنا هو ضمان احملاكمة العادلةا
احلق يف و 3.النزاعحكم عادل سليم فاصل باحلق يفإىلاخلصوم كافة حقوقهم يف الدفاع من اجل الوصول 

تبصري العدالةإىلأواإلجراءاتجمموعة من " :هواإلسالميةالشريعة الدفاع يف 
4."منع وقوعهأورفع الظلم إىلاليت تؤدي األسبابالتماس واالنتصار للحق و 

القانونيف: الفرع الثالث
:جمموعة من التعاريف اخلاصة حبق الدفاع نذكر منهاوردت

االام عن نفسه " من درء  تهم  امل كني  مت اع هو  لدف له أو بإقامة الدليل على ما بإثبات فساد دليإحق ا
تهم بنفسه أو بواسطة حماميه جمموعة من األنشطة يباشرها امل"على أنه عرفه البعض و 5."هو الرباءةنقيضه و 

6."بشأن االدعاء املقام عليهكيد وجهة نظرهلتأ

على النقيض ،1ن التعريفني السابقني خصوا حق الدفاع يف الشخص املوصوف باملتهمأةالباحثرى ت
كما جتدر . يضاأمن حق اخلصم للمشتبه فيه و حق الدفاع ال يقتصر على املتهم فقط بل هو مقررمن ذلك، ف

. 100، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، صفحة م1987، الطبعة األوىل،1رمزي منري بعلبكي، اجلزء : أبو بكر حممد األزدي، مجهرة اللغة، حتقيق1
أمحد : أنظر أيضا. 105، صفحة م، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، صيدا1999الطبعة اخلامسة، يوسف الشيخ حممد، : حتقيقالرازي، خمتار الصحاح، احلنفيزين الدين2

.330، مؤسسة الرسالة، بريوت، صفحة م1986، الطبعة الثانية، 1زهري عبد احملسن سلطان، اجلزء : القزويين، جممل اللغة، حتقيق
، 27/28تها حبقوق الدفاع كما كانت جتريها احملاكم يف ظل احلضارة اإلسالمية، جملة العلوم اإلنسانية، العددصلاألسس العامة للمحاكمة العادلة و إبراهيم بودوخة، 3

.312جامعة حممد خيضر، بسكرة، صفحة م، 2012
.219االستثنائية وأثرها على حقوق املتهم ، مرجع سابق، صفحة عيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة و عبد اهللا س4
. 6، صفحة مرجع سابقاإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، حممد مخيس، 5
.97، صفحة م، منشورات عشاش، اجلزائر2003الطبعة األوىل، درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، 6
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النتيجة اليت يصبو ، ألاجعل الرباءة دليل يقيمه املتهماعندمولىل عدم دقة صياغة التعريف األإشارة اإل
.ىل حتقيقهاإالدفاع 

نسانية، واليت ال ميلك املشرع تلك املكنات املستمدة من طبيعة العالقات اإل:" انهمن التعاريف أيضاو 
ام و قرارها بشكل حيقق التوازن بني حقوق األإسوى  د وحري ا بني مصاحل الدولة، وهذه املكنات ختول فر

الرد على كل دفاع مضاد يف ظل حماكمة عادلة يكفلها النظام لقضاء و مام اأثبات ادعاءاته القانونية إللخصم 
2."القانوين

يراه يف ن يعرض على قاضيه حقيقة ما أمن املتهمهو متكني": أن املراد حبق الدفاعذهب البعضدوق
ن إفهو و .أافه للجرمية املسندة إليه رت قان يكون منكرا أيستوي يف هذا الصدد إليه، و الواقعة املسندة 
مالبسات قد أحاط به من ظروف و كيد براءته فقد يكون اعرتافه مربزا ما أىل تإنكاره الوصول إتوخى من وراء 

و أروف املعفية من العقاب و ما يبني بعض الظأيكون من بينها ما يدل على انه يف حالة دفاع شرعي، 
3."املخففة له

و أو معنوي حرية إثبات دعوى أذلك احلق الذي يكفل لكل شخص طبيعي " : نهأهناك من عرفه بو 
طراف ضع هلا األخيواليت ،ها القانونئم استثنائية اليت ينشأئية عادية مام كل اجلهات القضاأليه إدفاع موجه 

دم والذي يضمن وينظم  ا إر ما، فوضوحالعدم و يشمله الغموض هذا التعريف لكن4."ممارسة هذه احلريةب
قصد ماهل؟ "ستثنائيةاعادية و "عباريت داللة هي ن يكون اهلدف أومن املفروض حاليت السلم واحلرب ؟ ي

.ال طرح التساؤالت حول  املقصود منهمن التعريف هو إزالة الغموض

أصيل من حقوق املتهم يتمتع به مبجرد توجيه االهو حق ":يضاأحق الدفاع يعرف 
درء التهمة املوجهة القضاء من اجل كفالة حقوقه ومصاحله و أمامعن طريق حماميه أواحملاكمة، ميارسه بنفسه 

5."إليه

حمرضا يف أي مرحلة من مراحل أوشريكا أو، وذلك بوصفه إما فاعال إليهالشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد معاقبته عن اجلرمية املرتكبة املنسوبة " املتهم هو1
م، دار اهلدى، عني مليلة، صفحة 1992/م1991، الطبعة األوىل، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء : نظرأ". الدعوى ودلك ما

18.
.217أثرها على حقوق املتهم ، مرجع سابق، صفحةاصة واالستثنائية و عيد فهد الدوه، احملاكم اخلعبد اهللا س2
.60حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحةعبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و موفق علي 3
.22، صفحةاإلسكندرية، منشاة املعارف، م1997حبق الدفاع، اإلخاللواريب، عبد احلميد الش4
.217أثرها على حقوق املتهم ، مرجع سابق، صفحةاحملاكم اخلاصة واالستثنائية و عيد فهد الدوه، عبد اهللا س5
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واليت ال ميكن ،ة للمتهمليصنه من احلقوق األأمهية حق الدفاع و أيتضح لنا من خالل هذا التعريف 
لضمان حسن سري و .الل بركن جوهري للمحاكمة املنصفةخىل اإلإنه يؤدي نقاص منها ألو اإلأسقاطها إ

لكن.لة اخلصم يف كل مراحل الدعوىدأدلته ودحض أالعدالة يتوجب متكني املتهم من حقه يف الدفاع وتفنيد 
.التحقيق االبتدائيمرحليت التحري و ى مرحلة احملاكمة فقط دونعليقتصر هجعلالتعريف

احرتامها جيب من احلقوق اليت جمموعة "بأنه- ةالباحثمن وجهة نظر - وميكن تعريف حق الدفاع
من استدالل يف الظروف العادية ويف األزمات، واليت تشمل كل مراحل املتابعةاملتابعة اجلزائيةأثناءتطبيقها و 

يف إطار احرتام قواعد اإلنصاف يكفلها القانونمبحاكمة عادلةالشخصلكي يظفر ،حماكمةوحتقيق و 
قه يف الدفاع وتفنيد أدلته ودحض من حن سري العدالة يتوجب متكني املتابع جزائيافلضمان حس".والعدالة 

أدلة اخلصم يف كل مراحل الدعوى، ولعدم تقييد استعمال هذه الضمانة اجلوهرية للمحاكمة العادلة على 
كما مشلنا هذا .متهماأوكان مشتبها فيه نإ، فقد تعمدنا عدم ذكر صفة املتابع جزائيا أخرىمرحلة دون 

ولضمان التزام الدولة " املشروعية والشرعية" سا ملبدأياالستثنائية، تكرياحلق باحلماية يف كل الظروف العادية و 
بالقيم اليت حتقق احلد األدىن من احلماية لألشخاص، مبا حيفظ إنسانيتهم يف كل األوقات السلمية منها 

.والعصيبة

حق الدفاعأهمية:المطلب الثاني
دولة أو التوازن بني السلطة املمثلة لل" الفرصتكافؤ "تبدو أمهية حق الدفاع يف أنه تأسس على فكرة 

ابع قضائياع على حتقيق مصلحة املتال تقتصر أمهية حق الدفا و . الشخص املوجهة ضده إجراءات املتابعةبني و 
1.حتقيق العدالةالفعالة يف تنفيذ مهمة القضاء و إمنا متتد كذلك إىل املسامهةفحسب و 

رخصه على النحو حقوقه و فردلحة العامة تقتضي أن يستعمل الكما تتجلى أمهية الدفاع بأن املص
يف ميساعدها و م، فان دور الدفاع أن يعرفهمحقوقهستيفاءااألفراد كيفيةملا كان الغالب جهل و .السليم

استيفاء حقه يف و فهو يتسم بالعمومية أل2.استعمال تلك احلقوق
ومن هنا تظهر صلة .ستقرارهدعما القانون حفاظا على كيانه و ممن تعدى على املصاحل اليت حيميها الالعقاب

بو هريرةأذلك ما قاله الصحايب اجلليل لاومصداق3.هذا احلق بالنظام العام مما يرتتب على خمالفته البطالن

.8-7حممد مخيس، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، مرجع سابق، صفحة 1
.199صفحة األردن،م، دار وائل للنشر، عمان، 2003الطبعة األوىل، ، "دراسة مقارنة"ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة،2
.53، صفحة مرجع سابقرسالة دكتوراه،حامت بكار حسن، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة،3
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اهللا حىت بلى و " :)رضي اهللا عنه(سه فقال له ال يضر إال نفملإن الظا: مسع رجال يقولعندما) رضي اهللا عنه(
1)رواه البيهقي(."احلبارى لتموت يف وكرها هزال لظلم الظامل

طبيعة حق الدفاع وقيمته الدستورية: المطلب الثالث
طبيعته:األولالفرع 

لجدل، هيف،إنسانفاع من احلقوق الطبيعية لكل يعد حق الد
مجيع اجلهات القضائية وعلى .نسانية يف خمتلف العصوروجدان اإلاستقر عليهاالضمري العاملي و اثبت عليه

ااأل،م مل ينص عليهأسواء نص عليه القانون االلتزام بتطبيقه  لة ذ عدا ل دئ ا ا من مب تمد  مس عليه فإذا نص.نه 
من العدم بل هو هن القانون ال خيلقإنكاره، أليكفله وإذا مل ينص عليه فال جيوز القانون فإمنا هو ليؤكده و 

الشخصيةنسان كسائر حقوقههو لصيق بشخص اإلل، و ز لإلنسان منذ األلثابتةامن احلقوق باعتباره موجود 
2.منوسالمة جسمه وحقه يف األفرديةالمثله مثل حقه يف احلرية 

حماكمة يف، وحقهقيقأثناء التحقوامه مصلحة املتهملذا فحق املتهم يف الدفاع هو حق شخصي 
من م، وان تتاح له مع ،مام قاضيه الطبيعيأعادلة  يه  ند إل يس ا  حض كل م د فسه و ن اع عن  لدف من ا نه  متكي

يقتصر دوره على جمرد محاية مصلحة املتهم فحسب بل حيقق الو .حكامأمكنة الطعن فيما يصدر ضده من 
.3

ال تدبريا س ميزة اقرها القانون و ن حق الدفاع ليإ": هذا الصدد قالت حمكمة التمييز اللبنانيةويف
ن أميحوه إذ ن أينظمه ولكن ليس له ن حيدده و أللقانون ،منا هو حق طبيعي للفردإنسانية، و إوصت به شرعة أ

ة حيث ال يكون حق عدالوال. يضا ملصلحة العدالةأهذا احلق مل يوجد ملصلحة املتهمني وحسب بل وجد 
4."يتعذر التثبت من احلقيقةالدفاع كامال و 

.32موقف الشريعة اإلسالمية منها، مرجع سابق، صفحة ان، احملاماة تارخيها يف النظم و مشهور حسن حممود سلم1
.73- 72، صفحة عبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع، مرجع سابق2
.53حامت بكار حسن، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة 3
.65حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و موفق علي : نظرأ.م29/6/1956يف 267قرار متييز لبناين رقم 4
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قيمته الدستورية: الفرع الثاني
يف املتهم الرباءة باألصلبأكثر من حق من احلقوق الدستورية، فهو لصيق الصلة صلة ق الدفاع حل

البالغة حلق الدفاع فقد لألمهيةنظرا و 1.وهو ال ينفصل عن احلق يف املساواة واحلرية الشخصية ومبدأ املشروعية
فمنها من نص صراحة .تها ملوضوع حق الدفاعجل، لكنها تباينت يف كيفية معاعنت بتقريره جل دساتري الدول

الدستور اجلزائري لسنة واليت من بينها نه ركن جوهري للمحاكمة املنصفة،ألهذا احلقاحرتامعلى ضرورة 
ع مضمون يف القضايا احلق يف الدفاع معرتف به، احلق يف الدفا ":جاء فيهاواليت 169يف املادة 2م1996
القانون أمامكمبدأ املساواة ومل يكتف عند هذا القدر وإمنا تضمنت مواده ضمانات حق الدفاع".اجلزائية

).56املادة(، مبدأ قرينة الرباءة)58املادة(ومبدأ املشروعية) 32املادة(

حىت تثبت املتهم بريء ":منه67فقد جاء يف املادة3،الدستور املصرياتبعهوهو نفس النهج الذي 
ن يكون له أإدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها مجيع ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية جيب 

حق الدفاع أصالة ":منه على69/01الته نصت املادة محاية حق الدفاع وكفليؤكد ضرورةو ". حمام يدافع عنه
".و بالوكالة مكفولأ

ردنية ىل ضماناته كدستور اململكة األإكتفت بالتطرق ا مل تنص صراحة على حق الدفاع بل ومنها ما
ن يوقف أال جيوز ":8، كما نصت املادة "احلرية الشخصية مصونة":7حيث جاء يف نص املادة4.اهلامشية
يف إال دخوهلا جيوز للمساكن حرمة فال ":على10ت املادة نصو ."نأحكام القانو و حيجز إال وفق أاحد 

".بالكيفية املنصوص عليها فيهحوال املبينة يف القانون، و األ

ن حق الدفاع يعترب إ":أكيدا هلذه القيمة اليت أت
جنائي، تقديرا اامكإطار للفصل يف كل ) 67(الدستور يف املادةاملنصفة اليت تطلبهاركنا جوهريا يف احملاكمة 

و فرض قيود حتد منها خيل أنكار ضمانة الدفاع إن إو . دارة فعالةإدارة العدالة اجلنائية للمفهوم الصحيح إل
اليت تعكس نظاما متكامل املالمح يتوخى صون كرامة ،ليت تقوم عليها احملاكمة املنصفةبالقواعد املبدئية ا

.476مرجع سابق، صفحة الدستوري،امحد فتحي سرور، القانون اجلنائي 1
اجلريدة الرمسية، : أنظر. م2016مارس سنة 06ه املوافق 1437مجادى األوىل عام 26املؤرخ يف 01- 16عدل مبوجب القانون رقم م1996الدستور اجلزائري لسنة 2

.م2016مارس سنة 07ه املوافق 1437األوىل عام مجادى 27يفةصادر ، ال53، السنة 14العدد 
.1971سبتمرب11دستور مجهورية مصر العربية الصادر يف 3
.ه4/4/1371م املوافق ل 1/1/1952دستور اململكة األردنية اهلامشية الصادر يف 4



ماهية حق الدفـاع: الفصل الثاني

-39-

ستخدام العقوبة مبا خيرجها عن أهدافها  اساسية، وحيول بضماناته من دون إساءة األمحاية حقوقهنسان و اإل
1."صل الرباءةأبضمانة الدفاع من خالل كما ينال اإل

كيد القيمة الدستورية حلق الدفاع يف عدة مناسبات نذكر منها أ
ا مؤسسة على أمهية حقوق الدفاع و أوالذي نص على م1981يناير19و18صدره يف أالقرار الذي 

2.الفرنسيساسية اليت احتواها الدستورجمموعة املبادئ األ

ساسية التي تكفل حق الدفاعالمبادئ األ: المبحث الثاني
الس أكدهوهذا ما .اليت تشكل ضمانة لهاسيةاألسجمموعة من املبادئ إىليستند حق الدفاع 

األساسيةتستخلص من املبادئ حقوق الدفاع ":أنالدستوري الفرنسي عندما اقر 
مبدأ "من هذه املبادئ 3.مل يضمن هذا القانون حقوق الدفاعال جيوز تطبيق القانون مابأنه، وقرر "اجلمهورية

.دعامة حلقوق الدفاع يف النظام اإلجرائيتعترباليت،"رينة الرباءةمبدأ ق"و" مبدأ املشروعية"و" احلرية الشخصية
من خالل هذا املبحث سنحاول معرفة و . شرعيةاملبادئ اجلنائية بأصول سعت الشريعة إىل تأسيس هذه كما

توجد ا استثناءات يف محاية وضمانة حقوق الدفاع، و مدى فاعلية هذه املبادئ  أم  ا  قه طال إ لى  تؤخذ ع هل 
؟الوضعي

مبدأ الحرية الشخصية: المطلب األول
اتمع وام حياته و ينبغي احملافظة عليها، فهي قه و اإلنسان الشخصية هي أعز ما ميلكإن حرية اس  أس

اتمع و ملما كانت هذه احلرية مصونة و كو .السليم ازدهر  ا  لم لة ك لذا كان الصراع على تثبيتها .تقدمكفو
التاريخ جيد أن الشعوب قد قامت بثورات عدة قصدت من ذلك أخها من أكرب الصراعات، فمن استقر ترسيو 

بني األخذ أحسن األحوال رعاية للحرية وتوفيقا بينها و و .العبودية باحثة عن احلريةمقاومة الظلم والطغيان و 
ن، اليت تأخذ مببدأ سيادة القانو مة الدميقراطيةهي تلك اليت يتم االحتكام فيها إىل األنظ،باألنظمة الضرورية

.   أي أن الكل خيضع للقاعدة القانونية سواء كانوا حكاما أم حمكومني

.65مرجع سابق، صفحةحقوق الدفاع، عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و موفق علي : نظرأ.16/5/1992يف13س16قرار احملكمة الدستورية العليا املصرية رقم1
.477امحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة2
.422محد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحةأ:نظرأ. 1976/ديسمرب/ 02قرار جملس الدولة الصادر يف 3
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لتعرض للحرية نه يضمن عدم األاحلقوق الفردية، راءات اجلزائية دستورا للحريات و يعترب قانون اإلجو 
التعرض لك للسلطة املخولة فيقوم بوضع حدود ذ.ال يف احلدود اليت يقررها صراحةإالسلب الفردية بالتقييد و 

ليت من خالهلا حتمى تلك احلقوق او .احرتامها من طرف السلطات العامةالشروط الواجبيقرر القيود و هلا، و 
ماعة يف الوصول لتطبيق القانون مصلحة اجل: ني املصلحتنيباحلريات من جتاوزات السلطة انطالقا من موازنته و 
ارم وبني مصلحة الفرداقتضاء حق اجلماعة يف مو  بة  هذا ما سعت الشريعة . من كل مةهو بريء أصالو عاق

احلق اجلماعي ني احلق الفردي اهلادف للسالمة واحلرية الشخصية، و اإلسالمية إىل حتقيقه عن طريق املوازنة ب
.القضاء على اجلرميةيف حق الدولة يف حماربة الفساد و املتمثل 

وضعيالقانون الة و اإلسالميشريعةماهية احلرية الشخصية يف ال: األولفرعال
خيتلفهلذا السبب .يتحد يف خصوص املعىنمفهوم نسيب خيتلف يف العموميات و إن مفهوم احلرية 

صل عليه مل حيو .فكر آخرمعتقد وفكر ملعتقد و من تعريف احلرية من حضارة ألخرى، ومن دين آلخر، و 
إن ": لرئيس األمريكي لنكولن، لذلك قال اهيوضع تعريف جامع مانع متفق عليملاتفاق على حدود معناها و 

".أمل يصل العامل

هي اليت تتعلق حريات عامة و : ا إىل نوعني اثننييف العصر احلديث بتصنيفه1قد انتهى حتديد احلرية
حرية اختيار أنظمة احلكمحرية التنظيم احلزيب و األفكار و نشر العامة مثل حرية التعبري و ماعية باحلياة اجل

اليت يكون البعد اجلماعي و ، اليت تتعلق بالفرد يف ذات نفسههي احلريات الفردية أو الشخصية و .والقيمني عليه
الذيهي حمل حبثنا هذا و .التنقلحرية واملأكل واملسكن و امللبس يفا كاحلرية يف اختيار األفكار و فيها ضع
يف القانون رية الشخصية يف الفقه اإلسالمي و تعريف احلرية من الناحية اللغوية مث تعريف احلمن خالله سنحاول 
.الوضعي

صطالحااو لغة"احلرية"و"املبدأ"مصطلحي تعريف : البند األول
:صطالحااو لغةحتديد مصطلح املبدأ .1

لشخصية اليت تتضمن حرية الذهاب واإلياب وحق األمن احلرية اات فكرية، حقوق اقتصادية واجتماعية، و ة، حريحريات مجاعي: قسمها األستاذ بريدو إىل أربع جمموعات1
، دار حامد، عمان، األردن، م1998األوىل، حرياته األساسية، الطبعةفيصل شطناوي، حقوق اإلنسان و : ظرأن. املراسالتاخلاصة اليت تشمل حرمة املسكن و حرية احلياةو 

. 228فحةص
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كالنواة مبدأ النخل، وكاحلروف ومادته اليت يكون منها،1،تعين أول كل شيءاملبدأ يف اللغة كلمة 
.مبدأ الكالم

2.واليت ختضع هلا مجيع تفاصيلهد واملسائل املوجهة واملميزة للشيءصطالحا هو جمموعة القواعاواملبدأ 

:صطالحااحتديد مصطلح احلرية لغة و .2
:احلرية يف اللغة
خالف العبودية وبريء من العيب فاألول ما : الراء يف املضاعف له أصالناحلاء و ":قال ابن فارس

3."الثاين خالف الربدو . ال رمل فيه: ويقال طني حر. يقال هو حر بني احلرورية واحلرية. لنقصاو 

حرية العرب نقيض العبد، واجلمع أحرار وحرار، واحلر من الناس أخيارهم وأفاضلهم، و : احلر، بالضم
5.احلرية هي اخللوص من الشوائب أو الرق أو اللؤمو 4.أشرافهم

:لفظ احلرية يف كالم العرب مطلقا على معنيني أحدمها ناشئ عن اآلخرجاء 
فا هي أن يكون تصرف الشخص العاقل يف شؤونه باألصالة تصر ضد العبودية أي الرق و : ىن األولاملع

تصرف صرف السفيه سفها ماليا يف ماله و حنو تإلخراج " باألصالة"قويل غري متوقف على رضا أحد آخر، و 
ف على تصرف املتعاقدين حبسب ما تعاقدا عليه، ألن ذلك كله يتوقو .وجني فيما تتعلق به حقوق الزوجيةالز 

لكن ذلك التوقف ليس أصليا بل جعليا أوجبه املرء على نفسه مبقتضى التعاقد رضا غري املتصرف بتصرفه، و 
.يف نفسه حبريته فهو حبريته وضع لنفسه قيودا ملصلحتهفهو يف التحقيق تصرف منه 

شؤونه كما يشاء دون متكن الشخص من التصرف يف نفسه و هو ناشئ عن األول جمازاو : املعىن الثاين
6.معارض

:يف االصطالحاحلرية

م، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر 2005حممد نعيم العرقسوسي،الطبعة الثامنة، : بإشرافمكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،: الفريوزآبادي، القاموس احمليط، حتقيق1
.34والتوزيع،بريوت، لبنان، صفحة 

.539م، اإلسكندرية، صفحة 2010، 2، جملة احلقوق، العدد"دراسة مقارنة" ية السعوديةخالد خليل الظاهر، الرقابة القضائية لضمان مبدأ الشرعية يف اململكة العرب2
.7-6، صفحة مرجع سابقأبو احلسن الرازي، معجم مقاييس اللغة، 3
.182-181، صفحة 14144، لسان العرب، الطبعة الثالثة، ابن منظور4
. 165، املعجم الوسيط، دار الدعوة، صفحة )جممع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار 5
.391-390ألردن، صفحة التوزيع، عمان، ام، دار النفائس للنشر و 2001نية، حممد الطاهر ميساوي، الطبعة الثا: الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق6
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أاالدكتور وهبة الزحيلي األستاذعرفها  املعنوية كما املادية و أعمالهيف ممارسة إنسانحق كل ":ب
األخالقيةو االحنراف عن هدي القيم الدينية ختضع عند أاإال، اآلخرينيشاء، دون مصادمة مع حريات 

1."للمساءلة والعقاب

ةاإلسالميالشريعةاحلرية الشخصية يف : البند الثاني
ريته حإليها، و حرية الفرد على جسده وحريته يف التنقل داخل الدولة والعودة : "خصية هياحلرية الش

مبا يعود إليه باخلري يف نظره أن يتصرف يف دائرة شخصهيف أن يعتقد ما يراه حقا، وأن يقول ما يراه حقا، و 
2."دون تدخل من أحدو 

قصد ا أيضاو  أن يكون الشخص قادرًا على التصرف يف شئون نفسه ويف كل ما يتعلق بذاته، ":ي
يكون يف أو مال أو مأوى أو أي حق من حقوقه، على أن الآمًنا من االعتداء عليه يف نفس أو عرض

،حلرية الشخصية تتحقق بتحقيق أمورومن هذا التعريف يتبني أن ا."تصرفه عدوان على غريه
. حرية الذات، وحرية املأوى، وحرية امللك، وحرية االعتقاد، وحرية الرأي، وحرية التعليم: من حريات عدة وهي

3.ففي تأمني الفرد على هذه احلريات كفالة حلريته الشخصية، وهذا ما قرره اإلسالم يف شأن هذه احلريات

مت ا الشريعة اإلسالميةتأيت احلرية الشخصية يف مقدمة احلريات اليت ت يرتتب على وجودها و .اه
4.إمكان التمتع بغريها من احلريات، بل أن وجودها شرط أساسي للتمتع بغريها من احلريات األخرى

عند فقهاء القانوناحلرية الشخصية :البند الثالث
5،للنظرة املرجوة منهـاقد كان حتديد مدلول احلرية الشخصية بدقة، مبعث خالف بني الفقهاء تبعا ل

6.لوجية املعتمدة يف نظام الدولة و وتبعا لأليديو 

. 19، دار الفكر، دمشق، صفحة م2012، األوىل، الطبعة "دراسة مقارنة"اإلنسانحقوق و اإلنساينحيلي، القانون الدويل وهبة الز 1
.126نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة حسن السيد بسيوين، الدولة و 2
.38، دار القلم، صفحة م1988ورية واخلارجية واملالية، عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية يف الشؤون الدست3
.314النشر، األردن، صفحة ، دار وائل للطباعة و م1999وىل، الشريعة اإلسالمية، الطبعة األته األساسية يف القانون الدويل و حرياإبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان و جابر4
أا5 يل ب ام يه دوه يف أول ا  فه منصور القاضي، : أيف ميين، املعجم الدستوري، ترمجةأوليفيه دوهاميل و : أنظر". ناسبةق أساسي للفرد يف أن يعيش احلياة اليت يراها مح: "يعر

.468النشر، لبنان، صفحة ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و م1996زهري شكر، : مراجعة
.15بريوت، لبنان، صفحة، منشورات احلليب احلقوقية،م2009حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، الطبعة األوىل، 6
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يف املادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي الصادر الشخصية وقد ورد تعريف للحرية 
فممارسة الفرد حلقوقه . احلرية تعين القدرة على فعل كل ما ال يضّر اآلخرين: "بقوهلام1789وت أ26يف 

والقانون هو الذي ينظم . 
".أنت حر ما دمت ال تضر:" وهذا التعريف يطابق املثل األورويب الشهري1".احلدود

أا)Gérard Cornu(ومن التعريفات الفقهية جند تعريف الفقيه  ة ب لشخصي ة ا ي لحر حق ":ل
اتمع منعه، هي ممارسة اإلرادات املشروعة لكل شخص عمل يف أساسي من حق  يس  ا ل يف حدود م

حيتجز من أن ال يوقف أحد أو وبأكثر دقة، هي األمن الذي يضمن لألشخاص .حتميات النظام االجتماعي
لكل شخص من أن ال يتم تقدميه أو إال يف احلاالت احملددة بالقانون وتبعا لألشكال احملددة مسبقا، واحلق

حماكمته أمام قضاة غري قضاته الطبيعيني املعينني من قبل القانون، وهي مصطلح يستعمل كذلك للداللة على 
2."احلق يف حرية التنقل دون حجز أو قبض حتكمي

:اعترب تعريف احلرية الشخصية مرتبط بناحيتني مهاوهناك من 
لة حبكم طبيعتها بكيان : الناحية الشكلية

احلق يف األمن الشخصي واحلق احلق يف سالمة اجلسم و : حلقوق هيما يتفرع عنها، وهذه ااإلنسان وحياته و 
.ة اخلاصةيف حرمة املسكن واحلق يف احليا

اقتضاء منع السلطة مكنة: أما الناحية املوضوعية
التزام -مبعىن آخر- و هيتوقف حياته اليومية على تأمينها أمن التعرض لبعض نواحي نشاطاته األساسية اليت ت

3.املعنويةوأبعض نواحي نشاطاته املادية يدها عن التعرض للفرد يفبغليرد على السلطة العامة 

حرية الفرد اجلسمانية وحريته يف التنقل داخل الدولة واخلروج منها والعودة إليها : "ومن التعريفات أيضا
وفقا إلرادته الذاتية، وحقه يف األمن مبعىن عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو معاقبته نفسيا أو بدنيا بغري 

4."مربر قانوين

1 www.legifrances.gouv.fr/Droit-Français/Constitution/Declaration-des-Droits-de-L-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789.)
2 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, 11ème édition, Janvier 2016, Presse Universitaire de France, page 613.

.33لبنان، صفحة،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،م2012عمار تركي السعدون احلسيين، احلماية اجلنائية للحرية الشخصية، الطبعة األوىل، 3
.35م، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر، صفحة 2001حمفوظ لعشب، التجربة الدستورية يف اجلزائر، 4
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–ةالباحثمن وجهة نظر -لحرية الشخصية لافيعر نضع تميكن أن من خالل ما سبق من املفاهيم 
تكونأنعلى الكاملة،ى إتيان تصرفاته بإرادته احلرة و وقدرته علحق من حقوقه،بكل الشخصمتتع:"هي

."تصرفاته يف حدود الشرع والقانون، وال تضر باآلخرين

ن أشرط ،املعنويةموره املادية منها و أكل التصرف يفعلىذن احلرية الشخصية هي قدرة الشخص إ
طار إن متارس احلرية يف أبل جيب .و حدود حمافظة على النظام العامأال تكون هذه احلرية مطلقة دون قيود 

ة ال تشكل ممارسأخرى أخالقية مع وجوب احرتام القانون هذا من جهة، ومن جهة القيم األاحرتام الدين و 
ويكون اإلنسان حرا إذا سيطر عن نفسه، وتقيد بضوابط .خرينحريات اآلهذه احلرية اعتداءا على حقوق و 

. العقل والضمري والدين

الوضعيالقانونة و اإلسالميشريعةيف الالشخصيةمصادر احلرية: الثانيفرعال
أا مالزمة لشخصية اإلنسانللحرية حقيقة كونية و  لذلك جند ،لأصالوالدة فهي فطرة و منذهي 

وير عماد التطإذا كان العطاء واالبتكار و .مطلب لكل إنساناليت هيلطباع تأىب الظلم وتعشق احلريةا
ه احلرية األحرى بنا معرفة مصادر هذو االبتكار قرينا احلرية، فاإلبداع و .ن ذلك ال يكون مع العبوديةإف،التنميةو 

.    يلوضعاالقانونيف الشريعة اإلسالمية و 

ةاإلسالميشريعةمصادر احلرية الشخصية يف ال: أوال
بلغ بذلك ما مل تبلغه البشرية من الكمال و ،هاأسسلقد أرسى اإلسالم قواعد احلرية وأبان معاملها و 

العمل كما أنه متوازن، فهو قائم على التوحيد و النظام اإلسالمي يف جمال احلرية نظامو 1.على مر عصورها
لذا كان .واإلميان أعز احلريات وأقدسها وأعالها وأغالها.حر بال فردية، فهو نظام إمياينو نظامي بال مجاعية، 

ليس من خالل ب للفرد و اتصافه باحلرية أنه خطاأساس مي نظام حرية بالدرجة األوىل، و النظام اإلسال
نه دين حرية، ألنه جاء لينهي عبودية اإلنسان ألخيه اإلنسان فأطلق احلريات من أال نبالغ إذا قلنا و 2.الدولة
3.عقاهلا

.4التوزيع، القاهرة، مصر، صفحة ، إيرتاك للنشر و م1998ة األوىل، ة العقيدة يف الشريعة اإلسالمية، الطبعأمحد رشاد طاحون، حري1
.54أمحد رشاد طاحون، حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، صفحة 2
.84حرياته األساسية، مرجع سابق، صفحة فيصل شطناوي، حقوق اإلنسان و 3
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يشري إىل مصطلح احلرية أثبتا ذلك، فقد ورد يف النص القرآين مرة واحدة ماوجاء القرآن والسنة و 
ْرتُ َلكَ َما ِفي َبْطِني ﴿: يف قوله1عمراناالشتقاق يف سورة آل باللفظ و  اَن َربِّ ِإنِّي َنَذ َر ْم َأتُ ِع َر ِإْذ قَاَلتِ اْم

يُع اْلَعِليمُ  نِّي ِإنَّكَ َأْنتَ السَِّم بَّْل ِم َق رَّرًا فـَتـَ .)35: سورة آل عمران(﴾ُمَح

يَن ﴿: ىليف قوله تعا2،يف إطار القصاص" احلر"ملرة واحدة كلمة وورد قبل ذلك ترتيبا و  ا الَِّذ يَا َأيـَُّه
ُنـَْثى َفمَ  ْ ُنـَْثى بِاأل ْ األ اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َو رِّ َو رُّ بِاْلُح َلى اْلُح تـْ ُم اْلِقَصاصُ ِفي اْلَق ِتبَ َعَلْيُك يِه آَمُنوا ُك نْ َأخِ َي َلُه ِم ْن ُعِف

اٍن َذِلكَ تَ  َس ْح َأَداٌء ِإلَْيِه بِِإ ْعُروفِ َو ٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَم يْ َد َذِلكَ فـََلُه َش ى بـَْع ِن اْعَتَد ٌة َفَم َم رَْح ْم َو ْن رَبُِّك ِفيفٌ ِم خْ
اٌب َألِيم . )178: سورة البقرة(﴾َعَذ

سورة آل عمران اآلية الواردة يف "حمررا"كلمة " اجلامع ألحكام القرآن"فسر القرطيب يف كتابه حيث
أا 35 لذكر  ة ا بق لسا كتاب وختليصه من من هذا حترير الالعبودية، و ضد مأخوذ من احلرية اليت هي ا

صلى اهللا عليه (االستعباد، قال دلت على حترميقد جاءت األحاديث النبوية و و 3."الفساداالضطراب و 
.)رواه البخاري(.»أميا رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار«:)وسلم

د أن احلرية الشخصية يف الشريعة اإلسالمية جيالسنة النبوية الشريفة و املتأمل لنصوص القرآن الكرمي
حرية سدية، حرية الفكر، حرية الرأي و متعددة فمنها احلق يف احلياة اخلاصة، حرية التنقل، احلق يف السالمة اجل

اسرتاق السمع منع طالع عليه و اإلة اخلاصة لإلنسان، فحرم التجسس و قد أقر اإلسالم حرمة احلياف.العقيدة
ًضا﴿: يقول تعاىل4.منع تصويره بغري إذنهو  ْم بـَْع ُضُك الَ يـَْغَتبْ بـَْع سَُّسوا َو : سورة احلجرات(﴾والَ َتَج

حامه أو تفتيشه إال يف حرمته، فمأوى اإلنسان حيرم على غريه اقتما نص اإلسالم على حرية املسكن و ك.)12
َلِكنَّ ﴿: قال تعاىل5.اليت حيددها القانوناتبالكيفياحلاالت و  ا َو ورَِه ْن ظُُه لَْيسَ اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوتَ ِم َو

ا اِبَه ْن َأبـَْو ْأتُوا اْلبـُُيوتَ ِم ى َو .)189: سورة البقرة(﴾اْلِبرَّ َمِن اتـََّق

، حبث مقدم للدورة التاسعة عشر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، إمارة الشارقة، "ضوابطهاأبعادها و "يف الشريعة اإلسالمية سعد السحمراين، احلرية الدينية 1
.1اإلمارات العربية املتحدة، صفحة 

.1، حبث مقدم للدورة التسعة عشر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة "ضوابطهاو أبعادها "يف الشريعة اإلسالمية سعد السحمراين، احلرية الدينية 2
الد 1964أمحد الربدوين و إبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية، : القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيقمشس الدين 3 اهرة،  لق ية، ا ملصر ا تب  لك ار ا .66، صفحة 4م، د
.82نصاري، نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة عبد احلميد إمساعيل األ4
.129حسن السيد بسيوين، الدولة و نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 5



ماهية حق الدفـاع: الفصل الثاني

-46-

إمنا امتد بأن كفل و ،عدم االعتداء عليهااحلرية الشخصية عند حد محايتها و مل يقف اإلسالم ب
نسان خلق ليسعى يف عمارة األرض وهذا السعي يقتضي احلرية إذ اإل.آلخران حرية التنقل من مكان لإلنس

ا﴿: تعاىليقول سبحانه و 1.التنقلو  ُشوا ِفي َمَناِكِبَه َْرضَ َذُلوالً فَاْم ْ ُم األ َعَل َلُك ي َج َو الَِّذ : سورة امللك(﴾ُه
بالتحديد مقصد د الشرعية، و يندرج ضمن املقاصكما محت الشريعة احلق يف السالمة اجلسدية الذي.)15

فس ألا تتعلق بالنفس البشرية ن فظ ال فكان إهالك اجلزء كإهالك الكلاإلنسان كل ال يتجزأ،ألن 2.ح
على املسلم حرام، دمه، كل املسلم «: )سلمصلى اهللا عليه و (قال 3.موصل إليه ألن اجلسد هو مهبط الروح

)رواه مسلم(.»عرضهوماله، و 

ِفي ﴿: الرأي، قوله تعاىلنصوص اليت حتدثت عن حرية الفكر و من الو  ، َو وِقِنيَن َْرضِ آيَاٌت ِلْلُم ْ ِفي األ َو
ُرونَ  ْم َأَفالَ تـُْبِص ُك ْيفَ ﴿: قوله تعاىل، و )21-20: سورة الذاريات(﴾َأنـُْفسِ ِبلِ َك ِْ وَن ِإَلى اإل َأَفالَ يـَْنظُُر

ِإَلى  ، َو ِلَقتْ تُخ ْيفَ ُسِطَح َْرضِ َك ْ ِإَلى األ ، َو َبتْ ْيفَ ُنِص َبالِ َك ِإَلى اْلجِ ، َو ْيفَ رُِفَعتْ اِء َك سورة (﴾السََّم
ا َأوْ آَذاٌن ﴿: قوله أيضا، و )20- 17: الغاشية ُلوَن ِبَه ِق ْم قـُُلوٌب يـَْع وَن َلُه َْرضِ فـََتُك ْ وا ِفي األ يُر َأفـََلْم َيسِ

ا الَ تَـ  نـََّه ا فَِإ ُعوَن ِبَه َم ورَيْس ى اْلُقُلوبُ الَِّتي ِفي الصُُّد َلِكنْ تـَْعَم َْبَصاُر َو ْ ى األ أيضا،)46: سورة احلج(﴾ْعَم
َنةِ ﴿: قوله تعاىل لنبيه َس َظِة اْلَح ِع وْ اْلَم ِة َو َم ْك ِبيلِ رَبِّكَ بِاْلحِ من السنة قوله .)125: سورة النحل(﴾ادُْع ِإَلى َس

رواه (.»حديث ال تبلغه عقوهلم، إال كان لبعضهم فتنةما أنت مبحدث قوما«: )سلمصلى اهللا عليه و (
4."تفكر ساعة خري من قيام ليلة: ")رمحه اهللا(من األقوال املأثورة قول احلسن البصريو . )مسلم

َن ﴿: من النصوص اليت كفلت حرية العقيدة، قوله تعاىلو  ُد ِم يََّن الرُّْش يِن َقْد تـَبـَ اَه ِفي الدِّ َر الَ ِإْك
يظًا ِإْن َعَلْيكَ ِإالَّ ﴿: قوله تعاىل، و )256: سورة البقرة(﴾اْلَغيِّ  ِف ْم َح ْلَناكَ َعَلْيِه ا َأْرَس ُضوا َفَم ْن َأْعَر فَِإ

غُ  ِنين﴿: قوله أيضا، و )48: سورة الشورى(﴾اْلَبالَ ِم ونُوا ُمؤْ تَّى َيُك رُِه النَّاسَ َح : سورة يونس(﴾َأفَأَْنتَ ُتْك
قد جعل اإلسالم و .نظره الصحيحته بناءا على ما يصل إليه عقله و قيدفكل فرد حر يف أن تكون ع. )99

5.التقليدأساس التوحيد واإلميان البحث والنظر ال القهر واإلجلاء وال احملاكاة و 

.127نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة دولة و حسن السيد بسيوين، ال1
- 2008، رسالة ماجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، "القانون الوضعيقارنة بني الفقه اإلسالمي و اسة مدر "خلذاري عبد احلق، ضمانات محاية احلق يف سالمة اجلسم 2

.م2009
. 83م، دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة 2004، الطبعة الثانية، "مقارنا بالشريعة اإلسالمية"حسن سعد سند، احلماية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلسدية 3
ه، مكتبة الرشد، الرياض، كتاب الزهد، كالم احلسن 1409كمال يوسف احلوت، الطبعة األوىل، : اآلثار، حتقيقبة، الكتاب املصنف يف األحاديث و أبو بكر بن أيب شي4

الد  بصري،  .190، صفحة 7ال
.41-40ابق، صفحة املالية، مرجع سة الشرعية يف الشؤون الدستورية واخلارجية و عبد الوهاب خالف، السياس5
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ورد يف كتاب اخلراج نذكر ما. ة الشخصية لإلنسان فيحرتم آدميتهكما أن اإلسالم حيافظ على احلري
ليس الرجل مبأمون : ")رضي اهللا عنه(قال عمر : عن الشيباين عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: أليب يوسف

تحقق بغري يال م الكرامة اإلنسانية ااحرت و 1."على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه
َنا بَِني ﴿: قال تعاىل2.احلرية رَّْم ْد َك َلَق ْم َو َفضَّْلَناُه َن الطَّيَِّباتِ َو ْم ِم َناُه َرَزقـْ ِر َو اْلَبحْ ْم ِفي اْلبـَرِّ َو ْلَناُه َم َح آَدَم َو

يالً  ِض َنا تـَْف َلْق مَّْن َخ ِثيٍر ِم ت و .)70: سورة اإلسراء(﴾َعَلى َك
حفظ النفس، حفظ حفظ الدين، : الضرورات اخلمس هيو .حلماية مصاحل الناس الضرورية ودرءا للمفاسد

من أشهر املقوالت اليت دلت و 3.يدعو اإلسالم إىل حرية اإلنسان فهو حر منذ والدتهالعقل، والعرض واملال، و 
)هرضي اهللا عن(14على احلرية منذ أكثر من 

ام أحرارااس و مىت استعبدمت الن: "اليت جاء فيهار عمرو بن العاص و واليه على مص أمه لدم  4."قد و

حقوقه لذلك بدأ م جاء يدافع عن كرامة اإلنسان وحيافظ على حرياته و نستخلص من ذلك أن اإلسال
رِيُر َرقـََبة﴿: بالتخلص من نظام الرق يف قوله تعاىل اادلة،92: سورة النساء(﴾فـََتحْ ل أبطو .)3: سورة 

.كانت هذه اخلطوة هي أساس احلرياتجل، و إال هللا عز و فال عبودية .استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان
أصال الذي اعتربه اإلسالم ،ناسالسنة مبا حيقق مصاحل الام الشرعية اليت مصدرها الكتاب و جاءت األحكو 
.نطاقهامداها و حتديدحلريات الفردية و اتقرير ل

الوضعيانونمصادر احلرية الشخصية يف الق: اثاني
:والدساتري املقارنةيف الدستور اجلزائري.أ

اليت تعرب عن ،ينطوي الدستور اجلزائري على جمموعة أحكام شأنه يف ذلك شأن جل دساتري العامل
نينقتو ديحدبتعىن الدستور وي.أسس عليه نظام احلكم يف الدولةفكري يتو أساس فلسفي وجهة نظر جمتمع و 

اا اص تص اخ لة و لدو ات ا لط األساسية للفردقوقيبني الدستور احلكما. بعضها وعالقتها باملواطنبتها عالقو ،س
.يف مواجهة سلطات الدولة

. 191سعد حسن حممد، املكتبة األزهرية للرتاث، صفحة طه عبد الرؤوف سعد و : راج، حتقيقأبو يوسف األنصاري، اخل1
.52أمحد رشاد طاحون، حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، صفحة 2
.311الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، صفحة القانون الدويل و ته األساسية يف حرياإبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان و جابر3
. 22التوزيع، عمان، األردن، صفحة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و م1997اريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرياته، الطبعة الثانية، غازي حسن صب4
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ل يف وجود النشاط املختلف االجتماعية اليت جيب أن تعمبتحديده اجلهات السياسية و الدستور يقوم 
وجب أن يتضمن الدستور زيادة نتيجة لذلك.ما تعلق منها بالسلطة العامة والفرد على حد سواء.للدولة

خصية للفرد وتصون حقوقه على تلك القواعد املنظمة للسلطة السياسية، الضمانات اليت تكفل احلرية الش
اا،األساسية ية ضم بغ امة  لع لطة ا لس اوز ا من جت ا حتد  يود وضعه ق من الدستور تقييد السلطة منه فالغاية و 1.ب

.حلساب احلرية الشخصية ليصب يف صاحل املواطن، أي أن السلطة تعترب هي الضرورة واحلرية هي غاية

مكرسا للحقوق واحلريات مع إبراز األمور التفصيلية ذات الطابع اإلجرائي م1996جاء دستور 
) جةالديبا( وقد انعكس هذا يف مقدمته 2.حلماية احلرية الشخصية

اليت و 3.وباالنتماء احلضاري) حقوق اإلنسان وحرياته(الصياغة القانونية إىل متسك اجلزائر باملبادئ اإلنسانية 
نصت عليها اإلعالنــات واملـواثيق الدوليــة، وأحاطها بسياج من اإلجراءات املعقدة يصعب تغيريها أو تعديلها 

املعدل م1996يف البند اخلامس من دستور 212غري الدستور وهو ما نصت عليه املادة مهما عدل أو 
تعديل دستوري أن ميس احلريات ال ميكن ألي: "بقوهلام07/03/2016الصادر يف 01-16بالقانون رقم 

جهة أخــرى، أهم املبادئ والضمانات كما حدد وبصفة دقيقة من ."...األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن
وأن حدود محاية احلرية الشخصية إمنا يكمن يف تطابق ممارسات السلطة .القانونية حلماية احلرية الشخصية

العامة والنظام القانوين، وإقامة املوازنة ما بني احلرية الشخصية وحق الدولة يف توقيع العقاب على كل من يعبث 
4.إن مل نقل لصاحل احلرية الشخصيةالدولة وفق احلدود املرسومة هلاكون تدخلحبيث ي،ا أو ميسها

بل قام ،ال بذكرها حىت كمصطلحالشخصية و بتعريف للحريةيأتمل الدستور اجلزائري أنإال 
لقة ابتحد تع امل اسية  األس وق  احلق وعلى ذلك فإن املؤسس الدستوري إمنا كرس احلرية الشخصية وحصرها .يد 

نتهاكاايشكل من خالل احلقوق اليت م1996صلب الدستور اجلزائري لسنة يف 
من الدستور، 41و40املادتني اليت نصت عليها و احلق يف السالمة اجلسدية: أمههاو .لحرية الشخصيةل
اليت نص عليها الدستور يف منه، وحرمة احلياة اخلاصة و 55التنقل اليت كفلها الدستور يف نص املادةحرية و 

5.منه47و46املادتني 

.178-177، الدار اجلامعية، بريوت، صفحة م1985ئ العامة للقانون الدستوري، بسيوين عبد الغين عبد اهللا، املباد1
.40-39، دار هومة، اجلزائر، صفحة م2004ن الدويل والقانون الداخلي، حيياوي نورة بن علي، محاية حقوق اإلنسان يف القانو 2
.46–42، صفحة ، دار الفرقان، اجلزائرم2001، الطبعة الثانية، "ر منوذجااجلزائ"فوزي أوصديق، دراسات دستورية والعوملة 3
.39-31صفحة مرجع سابق،، "اجلزائر منوذجا"فوزي أوصديق، دراسات دستورية والعوملة 4
". ، املعاملة القاسية والإلنسانية أو املهينة يقمعها القانونحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامةدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان، و تضمن ال: "40املادة 5

".على كل ما ميس سالمة اإلنسان البدنية واملعنويةاملرتكبة ضد احلقوق و احلريات، و يعاقب القانون على املخالفات : "41املادة 
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اكتفى وإمناحيث مل يعرف احلرية الشخصية ،حذو املشرع اجلزائرياملشرع الدستوري العراقيحذى 
اا تكز يد مر تحد كما،واحلريةواألمنمن الدستور العراقي احلق يف احلياة 15املادةتر ذك.باحلمايةوإحاطتهاب

فقد نصت على حرية 12فقرة 19املادة أما،احلق يف اخلصوصية وحرمة املساكنعلى17نصت املادة 
1.التنقل

احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال ":بقوله41أما الدستور املصري فقد عرفها يف املادة 
عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه متس، وفيما 

اتمع، ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو  من  أ نة  وصيا يق  تحق لزمه ضرورة ال تست أمر  إال ب قل  ن من الت
ومل يكتف بذلك بل 2."ببامن النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون، شريطة أن يكون هذا األمر مس

على 45نصت املادة ، مثالنص على حرمة املسكن44املادة خص بالذكر صور احلرية الشخصية فجاء يف
3.عن حرية التنقلاحتدث51و50ما املادتني أاحملادثات اهلاتفية،حرمة املراسالت و حلياة اخلاصة و حرمة ا

07من خالل املادةاحلرية الشخصيةمبدأاحتوى يف صلبهاألردينالدستور أنذلك جند وعلى غرار 
اليت جاء فيها 08ةداا نستشفه من نص املها، وهذا مكل صور احرتاممع ضرورة ."احلرية الشخصية مصونة"
، "وفقا للقانونإالحرمة املساكن واليت ال جيوز دخوهلا "نصت على 10دة ااملأما،"محاية حق التنقل"

لعل أكرب و 4."وفقا للقانونإالحرمة املراسالت وسريتها وعدم جواز االطالع عليها "على 18املادةواحتوت
دليل على قدسية احلرية الشخصية هو النص عليها يف صلب دساتري الدول، لتسموا نصوصها الدستورية على 

5.غريها من التشريعات العادية

ال جيوز بأي شكل              .االتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونةسرية املراسالت و . ميها القانونحياملواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، و ال جيوز انتهاك حرمة حياة: "46املادة 
."

".  لطة القضائية املختصةوال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن الس. فال تفتيش إال مبقتضى القانون، ويف إطار احرتامه. تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن:" 47املادة 
.   اخلروج منه مضمونحق الدخول إىل الرتاب الوطين و . أن ينتقل عرب الرتاب الوطين، أن خيتار حبرية موطن إقامته، و املدنيةل مواطن يتمتع حبقوقه السياسية و حيق لك: "55املادة 

".ر من السلطة القضائيةال ميكن األمر باي تقييد هلذه احلقوق إال ملدة حمددة ومبوجب قرار مرب 
.م15/10/2005دستور العراق اجلديد الصادر يف 1
.13لكويت، صفحة حممد علي السامل عياد احلليب، ضمانات احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل يف القانون املقارن، الطبعة الثانية، ذات السالسل، ا2
.م1971دستور مجهورية مصر العربية لسنة 3
.ه04/04/1371م املوافق ل 01/01/1952ور األردين الصادر يف دستال4
.10، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 5
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:يف قانون اإلجراءات اجلزائية.ب
هو القانون الذي يضمن عدم ف.احلقوق الفرديةللحريات و يعترب قانون اإلجراءات اجلزائية دستورا 

لك للسلطة ضع حدود ذذ يإ.التعرض للحرية الفردية بالتقييد أو بالسلب إال يف احلدود اليت يقررها صراحة
السلطات العامة اليت من خالهلا حتمى الشروط الواجب احرتامها من طرف املخولة التعرض هلا، ويقرر القيود و 

1.احلريات من جتاوزات السلطةك احلقوق و تل

حتقيق مبدأ سيادة القوانني صلة حبسن سري العدالة و قانون اإلجراءات اجلنائية أوثق فإن كذلك
احلريات باحلقوق و القواعد الرئيسية اليت تشكل الضمانات احمليطةألنه يتضمن املبادئ األساسية و ،القانون
على حساب حقوق هاوحتكمها وحتول دون حتقيق أهداف،حتميها من تدخل السلطةكملها و اليت تو .الفردية

املسؤول حيكم القاضي و ألنهالنظام د الدميقراطية واحرتام القانون و وهو القانون الذي يؤك2.الشعب و حرياته
3.قانون الشرفاء من الناس)Ferri(يأقبل 

إمنا و ،هدف جمرد تطبيق قانون العقوباتاإلجراءات اجلزائية ال يستسبق فإن قانون ىل ماإإضافة 
كما يهدف 4.ىل محاية احلرية الشخصية للفرد و يهدف إ

إقرار حق الدولة يف و ، ينظمه من إجراءات لكشف احلقيقةإىل محاية املصلحة االجتماعية من خالل ما 
حريات املتهم اليت تتعرض للخطر من جراء هذه مانات اليت يقررها محاية حلقوق و العقاب من خالل الض

5.اإلجراءات

ال ينهض قانون اإلجراءات اجلنائية مبجرد وضع التنظيم القضائي الستعمال سلطة الدولة يف و 
ل هي أعمال متس احلرية الشخصية ب،ألن اإلجراءات اليت ينظمها ليست جمرد وسائل فنية حبتة.العقاب

6.و 

.23هومة، اجلزائر، صفحة م، دار 2011، الطبعة الثانية، "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا1
.207-206، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 2
الد"القانونعلوم الشريعة و "لة دراسات حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، جم3 ، 1، العدد32، 

.123، صفحةم2005
.8التوزيع، القاهرة، صفحة م، دار الفجر للنشر و 2006فردية، جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية ال4
:أنظر أيضا.10-9أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 5

Jacques  Fortin, Louise Viau,Traité De Droit Pénal Général,1982,Les éditions Thémis Inc ,Canada, Page 7.
.63م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، صفحة 1995حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، طبعة معدلة، فتحي سرور، الشرعية الدستورية و أمحد6
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ستلزم حد أدىن أن اإلجراءات اجلزائية الرامية إىل الكشف عن مالبسات اجلرمية تمما سبق نستخلص 
شف عن ظروف ارتكاب تلك اجلرمية الالزم للكلكن بالقدر الضروري و ،حرية األفرادمن املساس حبقوق و 

"األصل يف اإلنسان الرباءة"احرتام مبدأ قواعد قانون اإلجراءات معهذا القدر تضبطهو .التعرف على مقرتفهاو 
1."عدم رجعية النصوص اجلنائية"و" عيةو شر مبدأ امل"و

مبدأ المشروعية : المطلب الثاني
مببدأ "ال شك أن محاية احلرية الشخصية مطلب مهم لتحقيق مبدأ سيادة القانون أو ما يعرب عنه 

احلريات يف تقوم إال لتأكيد وجود احلقوق و بل أن الدولة ال.الذي تقوم عليه الدولة القانونية"املشروعية
بني عقوبات تظهر عرضة جلرائم و ال ميكن أن تتحقق حرية اإلنسان وحقوقه إذا كان و 2.مواجهة السلطة العامة

العقوبات درعا واقيا للحريات لذا كان مبدأ شرعية اجلرائم و .ر دون سند قانوين أو ركيزة شرعيةاآلخاحلني و 
: هذا املبدأ مؤسس على قاعدةو .جيوز معاقبة األفراد على أفعال وجرائم مل ينص عليها القانونفال .الشخصية

نص قانوين يقر ذلكبوجود ال تعترب جرائم إال األفرادمنه فجميع أفعال و ."بنصال عقوبة إال ال جرمية و "
العقاب حق التجرمي و إذا كانت القوانني اجلنائية الوضعية قد أعطتف. السلطة التشريعية يف الدولةعندراص

تعاىل سبحانه و اخلالق التحرمي من حق الشريعة اإلسالمية أن التحليل و فمن الثابت يف،للسلطة التشريعية
:     سنذكر ذلك بالتفصيل من خالل العناصر اآلتيةو .وحده

أمهيتهعية و و شر مضمون مبدأ امل: الفرع األول
ةاإلسالميمضمونه يف الشريعة: ولالبند األ

لكن،يف التشريعات الوضعية إال يف أعقاب القرن الثامن عشرمببدأ املشروعيةيتعمم األخذ مل
فقد تقرر أول مرة يف املادة الثامنة من إعالن حقوق 3.عشر قرناأكثر من أربعةمنذ طبقته الشريعة اإلسالمية 

جرمية ال : "على القوليف الشريعة اإلسالمية يتأسس هذا املبدأ و 4.م1789اإلنسان واملواطن الفرنسي لسنة 
ن يكون هناك نص حيرم هذا الفعل توجب الشريعة اعتبار الفعل جرمية أحيث".ال عقوبة إال بدليل شرعيو 

5.الركن الشرعي للجرمية: هذا ما نسميه اليومويعاقب على إتيانه، و 

.72م، دار هومة، بوزريعة، اجلزائر، صفحة 2003، "دراسة مقارنة"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية 1
.151ويت، صفحة، جامعة الكم1998، 22، السنة 4جملة احلقوق، العدد ،"دراسة يف التشريع األردين" 2
.75، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، صفحة "اجلرمية"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء األول 3
.يف املطلب الثاين من املبحث الثالث1789إرجع إىل نصوص إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي لسنة 4
الد 5 عي،  وض ل نون ا لقا ارن با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا . 112، دار الكتاب العريب، بريوت، صفحة 1ع
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الكتاب : هيالدليل الشرعي يشمل األدلة املتفق عليها على ما يف بعضها من خالف ضعيف جدا و و 
املصاحل االستصحاب وشرع من قبلنا و : ر فيها اخلالف وهياشتهيشمل األدلة اليت القياس، و السنة واإلمجاع و و 

1.العرفقول الصحايب واالستحسان و سلة و املر 

وضعييف القانون الهمضمون: البند الثاني
ود اجلزاء على مع وج،عية أن تلتزم كل من الدولة واألفراد بعدم خمالفة القواعد القانونيةو شر تعين امل
.االلتزام مبدى فاعلية هذا اجلزاءحيث تتوقف قيمة ،ال ضمانة بغري جزاء على املخالفةإذ .اإلخالل بااللتزام

العقاب سيادة القانون يف جمال التجرمي و و 2.
بيان األفعال اليت تعد جرائم و حتديد عن طريق ،جلرائم والعقوبات يف القانون املكتوباتعين وجوب حصر 

ال "قد صيغ هذا املبدأ بعبارة موجزة و .مدا من جهة أخرىونوعها و 
ال عقوبة أو تدبري ال جرمية و : "قانون عقوباتمن 1ادة هذا ما جاء يف نص املو 3."ال عقوبة إال بنصجرمية و 

بالتايل ال ميكن و ."معاقبة أحد إال مبوجب قانونال ميكن":يستند هذا املبدأ للقولكما ".أمن بغري قانون
شريعية العقاب بغري األداة التإلنسان من خطر التجرمي و حلماية ا4،قانونالمعاقبته إال بتنفيذ مالحقة أحد و 

5.هو القانوناملعربة عن إرادة الشعب و 

كام مبدأ املشروعية يف قاعدة املشروعية املوضوعية اليت تعرتف وقد إنتهى التطور القانوين إىل جتميع أح
وبذلك تأكد مبدأ 6.باحلقوق واحلريات األساسية للفرد، وقاعدة املشروعية الشكلية اليت ختضع الدولة للقانون

.املشروعية يف شكل نظام قانوين راسخ ووطيد ينضوي حتت لوائه كل حكم دميقراطي سليم

ة العربية السعودية، ه، جامعة أم القرى، اململك1408، رسالة ماجستري، "ال عقوبة إال بنصال جرمية و "ن القاعدة القانونية تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية م1
.137صفحة 

.124التوزيع، عمان، صفحة ، دار الثقافة للنشر و م2005حرياته، ان حممد أبو زيد، حقوق اإلنسان و علي عليحممد صاحل الدباس و يعل2
:أنظر أيضا.74- 73صفحة مرجع سابق،، "اجلرمية"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء األول 3

Jacques  Fortin, Louise Viau,Traité De Droit Pénal Général, Op. Cit., Page 23.
.115، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، صفحة م1999موريس خنلة، احلريات، 4
.124صفحة مرجع سابق،حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، فتحي سرور، الشرعية الدستورية و أمحد5
أما قاعدة املشروعية املوضوعية فتتمثل يف االعرتاف باحلقوق األساسية . تتمثل قاعدة املشروعية الشكلية6

لدول باحرتام القانون الدويل، فإنه من الناحية الداخلية يرمي إىل ضمان احلقوق فكما أن مبدأ املشروعية من الناحية الدولية يرمي إىل التعاون السلمي يف عالقات ا. لإلنسان
العربية يف القانون املقارن ويف تشريع اجلمهورية" زكريا حممد عبد احلميد حمفوظ، حالة الطوارئ:أنظر. 

.   50صفحة سكندرية، مصر،م، جامعة اإل1966، هكتورا، رسالة د "املتحدة
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: على أنهم1959املؤمتر الدويل لرجال القانون املنعقد بنيودهلي سنة ملبدأ املشروعية وقد أشار 
اصطالح يرمز إىل املثل واخلربة القانونية العملية اليت جيمع عليها مجيع رجال القانون يف جــزء كبري من العامل، "

ن فإن كل سلطة يف الدولـة هي هو أنه مهما كان فحوى القانو :األول:وأن هذا املبدأ يعتمد على عنصرين
سامي هو احرتام احلرية افرتاض أن القانون نفسه يعتمد على مبدأ :الثاين.نتـاج القـانون، وتعمل وفقا له

1."حقوق اإلنسانالشخصية و 

جاء منه واليت 15هذا املبدأ من خالل املادة إىلالسياسية ق العهد الدويل للحقوق املدنية و كما تطر 
يشكل جرمية مبقتضى ارتكابهعن فعل مل يكن وقت امتناعبسبب فعل أو يدان أي فرد بأية جرميةال":فيها

عقوبة تكون اشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف أيةكما ال جيوز فرض .الدويلأوالقانون الوطين 
اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، ارتكابحدث بعد وإذا.يه اجلرميةلوقت الذي ارتكبت فا

2."يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيفأنوجب 

العقوبة شخصية، وال جرمية وال عقوبة إال بناء ":66نص الدستور املصري على املبدأ يف نص املادة و 
إذن 3."لتاريخ نفاذ القانونعلى قانون، وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة 

دق عليها وصف الدولة القانونية وينتفي عنها وصف عية يعين خضوع الدولة للقانون حىت يصو شر مبدأ امل
ألنه ال توجد حريات حقيقة ،.الدولة البوليسية

Principal of(ي املبدأ يف إجنلرتا وقد مس4.إال يف الدولة القانونية law rule(أمامبدأ حكم القانون، أي
The principal(مبدأ احلكومة املقيداألمريكية فيطلق عليه اسميف الواليات املتحدة  of limited

government()Government of law not of men( 5.أشخاصأي حكومة قانون ال حكومة

5.أشخاص

نظام قانوين قائم على خضوع كل سلطات الدولة إىل القانون، : "أن مبدأ املشروعية هوترى الباحثة
."

.123صفحة مرجع سابق،أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، 1
.م1966لعام نظر وثيقة العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مركز جنيف الدويل للعدالةأ2

www.gicj.org/index.php?option=com-content&task=view&id=157&ltemid=162.
.م1971دستور مجهورية مصر العربية الصادر سنة 3
اا نشأة احلقوق السياسية وتطورها و حسين قمر، حقوق اإلنسان يف جمال 4 .118-117، دار الكتب القانونية، مصر، صفحة م2006، "دراسة مقارنة"ضمان
.124مرجع سابق، صفحة مد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين،حم5
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عيةو شر أمهية مبدأ امل: البند الثالث
ام من حتكم السلطة العامة احقوق األفراد و مبدأ املشروعيةيضمن تصبح حمكومة بالقانون ليت حري

نتصارا ااملبدأ تتوجيا للحرية الفردية و إذ يعد هذا1.حتكمهابعيدة عن كوحده و 
2.حتكم القضاةهلا على استبداد احلكام و 

أما عن محاية احلرية .محاية احلرية الشخصية ومحاية املصلحة العامة: مهاعلى دعامتنييقوم املبدأ 
يوضح لألفراد احلدود و ،يت عانت منها العدالة اجلنائيةالتحكم الأصنافالشخصية فجاء ليضع حدا ملختلف 

االتجرمي األفعال قب تك ار مشروع قبل اإلقدام جلية لكل ما هو مشروع أو غريفيبصرهم من خالل نصوص،ل 
اشرا لى مب اإلجراءات اجلنائية إسناد وظيفة التجرمي والعقاب و قق من خاللأما محاية املصلحة العامة فتتح.ع

3.إىل الشرع وحده

"سيادة القانون"مبدأ : ديثة مهافوق ذلك فان املبدأ يرتبط مببدأين أساسيني من مبادئ الدولة احلو 
سواء حد احملكومني على القانون تقوم على تقييد احلكام و فكرة سيادة ف4."الفصل بني السلطات"مبدأ و 

حيث تشكل.عليا كاحرتام كرامة اإلنسان وحريتهالثل املقيم و البالنظام القانوين القائم والذي يستند بدوره إىل 
ال بد من وجود ضابط و 5،سيادة القانون ضمانة هلاخطرا على كيان الفرد وحريته و سلطة احلاكم غري املقيدة 

.هو مبدأ الشرعيةهذا الضابطيق سيادة القانون هلذه األهداف و لتحق

رتام هذا ن األصل يف احفا.إحدى السلطات بزمام األمور فيه وتطغى وتستبدالداخلي للدولة، حىت ال تنفرد 
التشريعية بسن القواننيعماله إمنا يتمثل يف احلفاظ على انفراد السلطة إاملبدأ و 

يعترب املبدأ من بني كما 6.حرياتهاصة تلك اليت متس حقوق اإلنسان و بصفة خوتعمل على استقراره وأمنه، و 

.209صفحة مرجع سابق،، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 1
.108، الدار اجلامعية، بريوت، صفحة م1986، "دراسة حتليلية انتقاديه"علي عبد القادر القهوجي، قانون االشتباه 2
.49صفحة مرجع سابق،جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، 3
.79صفحة مرجع سابق،، "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 4
.77-76التوزيع، صفحة للنشر و ون الدستوري، دار العلومحسين بوديار، الوجيز يف القان5
.400م، دار اجلامعيني، صفحة 2002، "دراسة مقارنة"خريي أمحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان 6
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سائل حتقيق املساواة بني األفراد يف مواجهة السلطات العامة مبا متتلكه من ترسانة عقابية سواء على و أهم 
1.التشريع أو القضاء، فاألفراد سواسية أمام نصوص التجرميصعيد 

وبني ما هو ،هو احلد الفاصل بني ما هو مباح وجائزالقانون يقضي بأناملبدأ ذلك فإن إىلإضافة 
يعاقب سبقه قانون ينص على جترميه و قد يكن فال يفاجأ شخص بعقوبة استبدادية عن فعل مل .حمظورممنوع و 

محاية لألفراد من حتكم املشرع إذا ما أراد أن يقرر عقابا على أفعال سابقة على صدور النص فهي 2.عليه
.3

القانون اجلزائري و ةاإلسالميوعية يف الشريعةشر أصل مبدأ امل:الفرع الثاني
يةاإلسالمالشريعةأصل املبدأ يف :البند األول

أنه ال يعذب أحدا إال بعد أن و ،تتضمن بيان عدل اهللا يف خلقهوردت آيات كثرية يف القرآن الكرمي
4صوليةاألقواعد الأكدت ذلك، إضافة إىل إقرار جاءت أحاديث نبوية و كما .حيذرهيبعث إليه رسوال ينذره و 

.عيةو شر بدأ اململ

النبويةالسنة القرآن الكرمي و :أوال
إمنا تستند إىل كالم اهللا و كالم البشر، أو إىل قول إنسان،العقوبة ال تستند إىل  عية اجلرمية و و شر مإن 

قوله :من اآليات الدالة على ذلكجترمي الفعل قبل تقرير عقوبته، و إىل آيات قرآنية صرحية دالة على جل و عز و 
َعثَ ﴿: تعاىل تَّى نـَبـْ بِيَن َح نَّا ُمَعذِّ َما ُك رتك اخللق سدى، بل ، أي أن اهللا مل ي)15: سورة اإلسراء(﴾َرُسوالً َو

وَن لِلنَّاسِ َعَلى ﴿: قوله تعاىلو 5.يف هذا دليل على أن األحكام ال تثبت إال بالشرعو . أرسل الرسل لَِئالَّ َيُك
َد الرُُّسل جٌَّة بـَْع رسله بالبشارة والنذارة، وبني نزل كتبه وأرسل أنه تعاىل أ: ، أي)165: سورة النساء(﴾اللَِّه ُح

ِلكَ اْلُقَرى ﴿: قوله تعاىلكذلك6.يأباه، لئال يبقى ملعتذر عذرما حيبه ويرضاه مما يكرهه و  اَن رَبُّكَ ُمْه َما َك َو
ُلهَ  َأْه ى ِإالَّ َو ِلِكي اْلُقَر نَّا ُمْه َما ُك ْم آيَاتَِنا َو ُلو َعَلْيِه ا َرُسوالً يـَتـْ َعثَ ِفي ُأمَِّه تَّى يـَبـْ ونَ َح : سورة القصص(﴾ا ظَاِلُم

.328-327م، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، صفحة 2000سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، 1
.185صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"ق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة، ضمانات حقو 2
.71صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستري، "ال جرمية و ال عقوبة إال بنص"تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية من القاعدة القانونية 3
عبد : أنظر. ية : القواعد األصولية4

.229صفحة زيع، بريوت، لبنان،التو النشر و ، مؤسسة الريان للطباعة و م1997، العنزي، تيسري علم أصول الفقه، الطبعة األوىليوسفاهللا بن 
.231، صفحة 10الد مرجع سابق،مشس الدين القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، 5
.475ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، صفحة 6
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أصلها : لقرية اليت هي أمها، أيما كانت عادة ربك أن يهلك القرى يف كل وقت حىت يبعث يف ا: ، أي)59
أم ال يؤمنونوتوابعها رسوال إللزام احلجة و قصبتها اليت هي أعماهلاو  لمه  مع ع عذرة،  امل 1.قطع 

لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف : قال سعد بن عبادة: عن املغرية بن شعبة، قال: من السنةو 
أتعجبون من غرية سعد، فو اهللا ألنا«: ، فقال)سلمصلى اهللا عليه و (غري مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول اهللا 

ال شخص أغري من اهللا،و ا بطن،ممنها و اهللا أغري مين، من أجل غرية اهللا، حرم الفواحش ما ظهرأغري منه، و 
ال شخص أحب و منذرين،مبشرين و ال شخص أحب إليه العذر من اهللا، من أجل ذلك بعث اهللا املرسلني،و 

)رواه مسلم(.»إليه املدحة من اهللا، من أجل ذلك وعد اهللا اجلنة

ال جرمية قاعدةعلى،عية وليس احلصرو شر ملبدأ املثالبيل املعلى س،احلديث السابقو اآليات دلت 
تعاىل ال يكتفي بعلمه دليل على عقاب الظاملني بل يبعث رسله فاهللا سبحانه و .شرعيعقوبة إال بدليلالو 

.أوال لبيان ما هو مباح أو حمظور، مث يلزمهم بالعقاب بعد اإلعالم

القواعد األصولية : ثانيا
فاظ على أمهية يف احلملا له من ،عيةو شر لتطبيق مبدأ املسالمية الغراء قواعد أصوليةأرست الشريعة اإل

ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود : "القواعد قاعدةهذه من و .حقه يف الدفاعو احلرية الشخصية للفرد
هذه نص جيرمأساس القاعدة أن األفراد ال حياسبوا عن ما قاموا به من أفعال سابقة عن ورودو 2."الشرع

.األفعال

اإلباحة ورفع احلرج عن الفعل األصل يف األفعال كلها إمنا هو":األصولية اليت تقضي بأنقاعدةالو 
األصل يف األشياء اإلباحة، حىت يدل الدليل "و3."األصل عدم املغريإال ما دل الدليل على تغيريه، و الرتكو 

.فكل أفعال اإلنسان مباحة وال تنشأ مسؤوليته اجلنائية إال إذا جاء دليل التحرمي4."على التحرمي

الد ، دار الكتاب العريب، بري ه1407أبو القاسم الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الطبعة الثالثة، 1 .424، صفحة 3وت، 
.91، صفحة 1: أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق2
.178، صفحة 1الد مرجع سابق،أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، 3
.60م، دار الكتب العلمية، صفحة 1990، النظائر، الطبعة األوىلالسيوطي، األشباه و 4
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أن يكون قادرا على : يشرتط يف املكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان": أيضاصولية األواعدقالمنو 
يكون يف حيثأن يكون قادرا على فهم دليل التكليف، ، أي "أن يكون أهال ملا كلف بهفهم دليل التكليف، 

1

2.أهلية أداءوجوب و 

أصل املبدأ يف القانون اجلزائري:البند الثاني
نصوص قانون الدستور و العمل مبقتضاه من خالل نصوص عية و و شر أخذ املشرع اجلزائري مببدأ امل

.اإلجراءات اجلزائيةالعقوبات و 

اجلزائري وعية يف الدستورشر مبدأ امل:أوال
الصادر 01-16املعدل مبوجب القانون رقم م1996نوفمرب 28أقر الدستور اجلزائري الصادر يف 

:ذلك من خالل املواد اآلتيةعية و و شر يف الكثري من نصوصه على ضرورة احرتام مبدأ املم 07/03/2016يف 
".كل املواطنني سواسية أمام القانون: "32املادة -
، يف إطار حماكمة عادلة تؤمن له كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته: "56املادة -

".الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه 
ارم: "58املادة - عل  لف اب ا تك ار بل  نون صادر ق تضى قا إال مبق نة  إدا ".ال 
طبقا لألشكال اليت و ،بالقانونضمن الشروط احملددةإال،ال يوقف أو حيتجزال يتابع أحد و ":59املادة -

".نص عليها
واة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو يف متناول اجلميع املساأساس القضاء مبادئ الشرعية و : "158املادة -

".جيسده احرتام القانونو 

.الصالحية، يقال فالن أهل للنظر على الوقف أي صاحل له: األهلية معناها يف اللغة1
.أهلية وجوب، وأهلية أداء: وأما يف اصطالح األصوليني فاألهلية تنقسم إىل قسمني

هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وجتب عليه : فأهلية الوجوب
نسان حقوق قبل غريه، ووجبت عليه ألن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وهذه اخلاصة هي اليت مساها الفقهاء الذمة، فالذمة هي الصفة الفطرية اإلنسانية اليت به ثبتت لإل

.لغريهواجبات
صام أو حج فهي صالحية املكلف ألن تعترب شرعا أقواله وأفعاله، حبيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتربا شرعا وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلى أو: وأما أهلية األداء

جبنايته وعوقب عليها بدنيا وماليًا فأهلية األداء هي املسئولية أو فعل أي واجب كان معتربا شرعا ومسقطا عنه الواجب، وإذا جىن على غريه يف نفس أو مال أو عرض أخذ 
.136- 135عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، الطبعة الثامنة، مكتبة الدعوة، صفحة : أنظر. وأساسها يف اإلنسان التمييز بالعقل

.136- 135صفحة مرجع سابق،عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، 2
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يضمن القانون التقاضي على . الشخصيةمبدئي الشرعية و ات اجلزائية إىلختضع العقوب: "160املادة -
".درجتني يف املسائل اجلزائية وحيدد كيفيات تطبيقها

عية يف القانون اجلنائي اجلزائريو شر مبدأ امل:ثانيا
عية املوضوعية و شر امل.إجـرائيـةعيـةو شر معية موضوعيـة، و و شر م:قسمنيإىل ائيةالشرعية اجلنتنقسم 

قصد ا .عليها السياسة اجلنائية املعاصرةتعد الدعامة األساسية اليت ترتكز  ي ال جرمية وال عقوبة إال مبقتضى "و
"نص قانوين

م1989من دستور 43ادة هو ذات املبدأ املنصوص عليه يف املو 1.منصوصا على جترمي هذا الفعل يف القانون
فمبدأ .م2016من التعديل الدستوري لسنة 58واملادة اجلزائري1996من دستور 46املادة اجلزائري و 

عية من جانبه املوضوعي يعترب محاية للحرية الشخصية، من حيث عدم إمكان توقيع أي جزاء على فعل و شر امل
2.كان هذا الفعل جمرما بنص قانوينما، إال إذا

ال حتديد لإلجراءات اجلزائية إال بقانون يكفل ضمانات احلرية : "اإلجرائيةعية و شر أما امل
3."الشخصية حتت إشراف القضاء

:التاليةعية وذلك من خالل املوادو شر أكد قانون العقوبات اجلزائري بدوره احرتام مبدأ املوقد
".أو تدبري أمن بغري قانون/ال جرمية وال عقوبة و":1املادة -
".ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة: "2املادة -
يطبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية، كما يطبق على : "3املادة -

حكام قانون اختصاص احملاكم اجلزائية اجلزائرية طبقا ألاجلرائم اليت ترتكب يف اخلارج إذا كانت تدخل يف
."اإلجراءات اجلزائية

.78، دار النهضة العربية، صفحة م1982قسم العام، الطبعة اخلامسة، ين، شرح قانون العقوبات الحممود جنيب حس1
.63صفحة مرجع سابق،،الدعوى اجلزائية، رسالة ماجستريبوداود لطفي، احلماية الدستورية حلقوق الدفاع أثناء 2
. .340، صفحة م1978، نوفمرب، 3، العدد 9الد الة القانونية، اإلجرائية اجلنائية،حي سرور، الشرعية فتأمحد3
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:التاليةاملوادمبدأ املشروعية يف فحوى قانون اإلجراءات اجلزائية فنجد عن أما 
يباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم عمومية لتطبيق العقوبات حيركها و الدعوى ال: "1املادة -

...".القانونمبقتضى
التحقيق االبتدائي وجويب يف مواد اجلنايات أما يف مواد اجلنح، فيكون اختياريا ما مل يكون : "66املادة -

...".هناك نصوص خاصة

قانون اإلجراءات أن،عيةو شر ملاأملبداللتان ذكرنامها كمثال ضح من خالل املادتني السابقتني و يت
هذا املبدأ يف كلعتمد فقد ا.عية إال أنه اعتمدها ضمنياو شر مبدأ املأنه مل ينص صراحة علىمع اجلزائري

ات الالزمة حلماية هذه احلريات توضح كيفية إتباع اإلجراءو ،مواده اليت متنع املساس حبقوق وحريات األفراد
كل هذا .التمتع حبق الدفاعدعوة يف االستئناف والنقض و كما أعطت احلق ألطراف ال.إال كانت باطلةو 

.تطبيقا ملبدأ الشرعيةقبل قانون اإلجراءات اجلزائية و احلريات منحرصا على محاية احلقوق و 

الرد عليهاعية و و شر االنتقادات املوجهة ملبدأ امل: ثالثالفرع ال
حلريات الشخصية وحقوق بالرغم من أمهيتها يف محاية او أنه عية اجلنائية و شر يشري الباحثون يف قاعدة امل

إقرار غالبية ألفراد بال مسوغ أو نص قانوين، و و ،اإلنسان
من و ،إال أنه مل يسلم من النقد.دولاعتباره مبدأ دستوريا يف الكثري من الاجلنائية املعاصرة هلذا املبدأ و النظم 

:أهم االنتقادات املوجهة إليه
اليت،جيرده من املرونة الالزمة يف مواجهة الظواهر اإلجرامية املستحدثةالتشريع باجلمود و ن املبدأ يصيب إ. 1

اا حتت نص التجرميقد ال تندرج بالنظر حلداثتها و  تك ار يب  1.أسال

اليت ال و ،ى األفعال املنافية لألخالقأنه يتناىف مع مبادئ األخالق إذ ال تتيح للقاضي أن يوقع عقابا عل. 2
2.النصوص القائمة وقت وقوعهاجترمها

ول بينه وبني اختيار اجلزاء الذي حيث حيف عقبة أمام القاضي، العقوبات يقعية اجلرائم و و شر مإن مبدأ .3
ارميتالءم و  3.شخصية 

.146، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، صفحة م2002م العام من قانون العقوبات، حممد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، القس1
.113صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستري، "ال عقوبة إال بنصال جرمية و "ن القاعدة القانونية تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية م2
.68، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، صفحة "دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام 3
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4 .
ارم يف حني جيب تغليب مصلحة ا.فجوات اليت تعرتض التشريع القائممن ال لفرد  لحة ا مص لى  اعة ع جلم

1.القياس يف ما ال نص فيه كي ميكن حماربة اإلجرام بصورة فعالةإىلذلك باللجوء و 

:ميكن الرد على هذه االنتقادات مبايليو 
املشرع بوسعه دوما أن يتدخل لتجرمي الظواهر عدم مرونته ميكن الرد عليه بأن خبصوص مجود التشريع و . 1

2.له أن يعدل نصوص التجرمي القائمةاملستحد

أما ما ذهب إليه بعضهم من أن املبدأ جيايف قواعد األخالق، فريد عليه بأن املشرع يصوغ عادة نصوص . 2
3.تلك املنافية لألخالقاجتماعيا و مي جل األفعال الضارة القانون حبيث حتتوي على جتر 

القول بأن املبدأ يقيد القاضي غري مسلم به، ألن املشرع يف قانون العقوبات خيول القاضي سلطة تقديرية . 3
4.مؤكدة يف جمال النطق بالعقوبة

فأقر .قد انتبه اليه الفقه احلديثيف حتديد العقوبة املالئمة له، و . 4
ارم و جلز اتفريد  لشخصية  ا  بع ئي ت اجلنا اجلنائية تطبيقا لذلك نصت التشريعاتو .درجة خطورته اإلجراميةاء 

5.حد أقصى للعقوبةاحلديثة على حد أدىن و 

حقوق الفكر املعادي للحرية الشخصية و 
تبقى التشريعات احلديثة تويل و ،من حدة االنتقادات إالبالرغم و .اإلنسان
األساسية حلماية سيبقى هذا املبدأ أحد أهم الضماناتعية اهتماما كبريا يف احلاضر واملستقبل و و شر مبدأ امل

. حرياتهحقوق اإلنسان و 

عيةو شر نتائج مبدأ امل:رابعالفرع ال
ما يتعلق بتحديد مصادر التجرمي منها نتائج"ال عقوبة إال بنصال جرمية و "على األخذ بقاعدة يرتتب 

طة املعهود إليها هذه النتيجة ختص املشرع اجلنائي باعتباره السل.ذلك حبصرها يف النصوص التشريعيةوالعقاب و 

.82صفحة مرجع سابق،، "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 1
.146صفحة مرجع سابق،حممد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، القسم العام من قانون العقوبات، 2
.41، ديوان املطبوعات اجلامعية، صفحة م1994عة الرابعة، ، الطب"اجلرمية"عادل قورة، حماضرات يف قانون العقوبات القسم العام 3
.329صفحة مرجع سابق،، "القسم العام"ظرية العامة لقانون العقوبات سليمان عبد املنعم، الن4
.69صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام 5
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فيحضر عليه .ق القواننيها تطبينتيجة ختص القاضي اجلنائي، باعتباره السلطة املعهود إليو .سن القوانني
.يتم إلزامه بقواعد معينة يتبعها عند تفسريه للنصوص اجلنائيةالقياس و 

العقاب يف النصوص التشريعية حصر مصادر التجرمي و :البند األول
.وحده مصدر اجلرائم والعقوباتالقانونتبار اعب" القانونبنصال عقوبة إالال جرمية و "ضي مبدأ يق

كل ما عدى ذلك من يستبعدوب الذي يقرر قواعد عامة جمردة و املكت1بنص القانون النص التشريعييقصد و 
قواعد العدالة يف جمال التجرمي ال ملبادئ القانون الطبيعي أو فال جمال للعرف و 2.مصادر القانون األخرى

3.القيم لدى اجلماعةالعادات و لفا لقواعد األخالق أو كما ال ميكن العقاب على فعل مهما بدا خما.العقابو 

يلزم ذلك و . املختصة بعملية التجرمي والعقابوحدهان السلطة التشريعية هيإحبسب األصل فو 
ال عقوبة إال بقانون صادر فال جرمية و .يام بوظيفة التجرميالسلطة القضائية من القمان السلطة التنفيذية و حر 

املشروعية يفرتض حصر التجرمي والعقاب يف مبدأغايةضمان احلرية الفردية الذي هو و 4.عن السلطة التشريعية
فيذية استثناءا قد يفوض الدستور أو القانون السلطة التنلكن5.األصليةالظروف العادية بالسلطة التشريعية 

عقاب بشرط أن تتقيد يصلح ألن يكون مصدرا للتجرمي وال،اليت تعد مبثابة تشريعاحلق بإصدار بعض اللوائح و 
6.حبدود التفويض املمنوح هلا

:التشريع قد يكون تشريعا دستوريا أو عاديا أو فرعياو 
.يتمثل يف الدستور الصادر عن سلطة تأسيسيةأساسي أو دستوري، و .1
تشريع عادي، صادر عن السلطة التشريعية كقاعدة عامة بوصفها سلطة التشريع األصلية، أو صادر عن . 2

.السلطة التنفيذية أحيانا
7.الضبطيتمثل يف لوائح التنفيذ والتنظيم و ئحي صادر عن السلطة التنفيذية و تشريع فرعي أو ال. 3

، "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري :أنظر. يعد نصا تشريعا كل قاعدة قانونية عامة وجمردة صادرة عن سلطة خمتصة بالتشريع1
.74صفحة مرجع سابق،

.348صفحة مرجع سابق،سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، 2
.166فحة صمرجع سابق،حممد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، القسم العام من قانون العقوبات، 3
.82صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستري، "ال جرمية و ال عقوبة إال بنص"تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية من القاعدة القانونية 4
.174صفحة ابق،مرجع سجملة احلقوق، ،"التشريع االرديندراسة يف"5
.74صفحة مرجع سابق،، "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 6
.25-24صفحة مرجع سابق،حسين بوديار، الوجيز يف القانون الدستوري، 7
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التزام القاضي اجلنائي بقواعد معينة يف تفسري النصوص: البند الثاني
ما هو معروض عليه عية إلزام القاضي عند تطبيقه للنصوص اجلنائية على و شر ينتج عن األخذ مببدأ امل

ملنعه من تقرير جرائم جديدة مل دف تطبيقه على هذه الوقائع و ،من وقائع بقواعد معينة عند تفسريه للنص
.ينص عليها القانون

1،التفسري هو حتديد املعىن الذي يقصده املشرع من ألفاظه جلعله صاحلا للتطبيق على وقائع احلياةو 

القصد يف إرادة املشرع سواء متثل هذا، قصد املشرع حالة غموض النصعن ىل البحث إيهدف فالتفسري 
2.أو يف إرادة القانون ذاتهاملفرتضة

حظر القياس:البند الثالث
نقص عن طريق إجياد احلل 3القياس

تنحصر مهمة إذ 4.الذي قرره القانون ملسألة مماثلة هلاينظمها القانون عن طريق استعارة احلل ململسألة
جيوز للقاضي أن جيرم فعال مل يرد نص بتجرميه قياسا هلذا السبب الالقاضي يف تطبيق القانون ال خلق اجلرائم، 

على فعل ورد نص بتجرميه حبجة تشابه الفعلني، أو يكون العقاب يف احلالتني حيقق نفس املصلحة االجتماعية 
5.يقتضي تقرير عقوبة الثاين على األولمما

امحلمحاية ،رو العقاب حمظبطريق القياس يف جمال التجرمي و التفسريو  اد وحري األفر وق  تطبيقا لذلك .ق
على فعل املكون جلرمية السرقةخذ املال غري املنقول دون رضاه و حيظر على القاضي أن يقيس مثال فعل أ

6.يعترب من حيصل على منفعة شيء مملوك لغريه دون وجه حق، سارقاأن االستيالء على منفعة، و 

.87صفحة مرجع سابق،، "القسم العام"حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات 1
.175صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"حممد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، القسم العام من قانون العقوبات 2
قاضي عن مها يف العلة، فيتمكن اليقصد بالقياس يف النصوص اجلنائية إحلاق واقعة مل ينص املشرع على جترميها بواقعة أخرى منصوص على جترميها لتشابه الواقعتني أو احتاد3

واقعتني أو على اعتبار أنه ميكن 
صفحة مرجع سابق،ال جرمية و ال عقوبة إال بنص، رسالة ماجستري، "ونية تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية من لقاعدة القان: أنظر. استخالصها من روح التشريع

109 .
.252صفحة مرجع سابق،حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، فتحي سرور، الشرعية الدستورية و أمحد4
.85صفحة سابق،مرجع ، "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 5
.96صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام 6
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عا من موانع املسؤولية يف نطاق األعمال اليت تقرر سببا لإلباحة أو مانيكون ظور احملالقياس غري أما 
بالتايل ال يتعارض مع مبدأ و ،طاملا أن األمر ال حيمل معىن االعتداء على احلريات الفردية،أو العقاب

1.عيةو شر امل

عدم رجعية القوانني اجلنائية: البند الرابع
اا، و  تك ار قت  بق و مط نون  جب قا هذا و

مبوجبه الذي من نتائج مبدأ املشروعية، نتيجة ويعترب هذا األخري.رف مببدأ عدم رجعية النص اجلنائيما يع
.يأمن األفراد

اإلسالميةيف الشريعة مفهومه :أوال
حكامه ال تسري إال بعد األصل يف الشرع اإلسالمي أن أ"يعين مبدأ عدم رجعية النص اجلنائي أن 

أخذ و 2."صدوره ال عقوبة عليهاقبلعلم الناس إصدارها و 
النظام اإلسالمي قبل غريه من النظم مببدأ عدم رجعية التشريعات اجلنائية، فحرم معاقبة الفرد عن أفعال كانت 

اا قت إتي احة و 3.مب

حيث .أ عدم رجعية القوانني يف الشريعةاألحاديث النبوية على األخذ مببدقد دلت اآليات الكرمية و و 
الكرمي آيات صرحية على عدم رجعية اجلزاء اجلنائي، أي عدم تطبيقه على وقائع سابقة على تضمن القرآن

َح ﴿: من ذلك قوله تعاىلو 4.نزول احلكم الوارد عليه يف القرآن الذي نزلت آياته متفرقة وا َما َنَك الَ تـَْنِكُح َو
اَن  َلفَ ِإنَُّه َك اِء ِإالَّ َما َقْد َس َن النَِّس ْم ِم ِبيالً آبَاؤُُك اَء َس َس ًتا َو ْق َم ًة َو َش : قوله تعاىل، و )22: سورة النساء(﴾فَاحِ

سِّ َذِلكَ بِ ﴿ َن اْلَم بَّطُُه الشَّْيطَاُن ِم ي يـََتَخ ا يـَُقوُم الَِّذ َم ُلوَن الرِّبَا الَ يـَُقوُموَن ِإالَّ َك يَن يَْأُك ا الَِّذ ْم قَاُلوا ِإنََّم أَنـَُّه
لَّ  َأَح ْثُل الرِّبَا َو ْيُع ِم ُه ِإَلى اللَّ اْلبـَ ُر َأْم َلفَ َو ى فـََلُه َما َس نْ رَبِِّه فَانـْتـََه ظٌَة ِم ِع اَءُه َموْ نْ َج رََّم الرِّبَا َفَم َح ْيَع َو ِه اللَُّه اْلبـَ

ون اِلُد ا َخ ْم ِفيَه ابُ النَّاِر ُه َح َمنْ َعاَد فَُأولَِئكَ َأْص .)275: سورة البقرة(﴾َو

.86-85صفحة مرجع سابق،، "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 1
.60م، عامل الكتاب، القاهرة، صفحة 1985الطبعة األوىل، العقاب،موجز أحكام الشريعة يف التجرمي و أمحد هبة، 2
.59، طاكسيج كوم، اجلزائر، صفحة 2، اجلزء "احلقوقالتعبري الدستوري للحريات و "سان حقوق اإلنبن خرف اهللا، مدخل إىل احلريات و الطاهر 3
.  59بق، صفحة ، مرجع سا"دراسة مقارنة"حممد خريي الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان 4
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إن سالم جيب ما كان قبله، و إن اإل«: نيب صلى اهللا عليه وسلمأساس املبدأ يف السنة النبوية قول ال
ىن عدم رجعية األحكام سلم معداع أوضح الرسول صلى اهللا عليه و يف خطبة الو و 1.»اهلجرة جتب ما كان قبلها

أول دم أضعه دم إياد ودماء اجلاهلية موضوعة، و ...«: فقال2،)صلى اهللا عليه وسلم(طبقها صراحة اجلزائية و 
)رواه النسائي(.»أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلبربا اجلاهلية موضوع، و حلارث، و ربيعة بن ابن 

ال "تقرر أنه اليت قاعدة الو " ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود نص: "من القواعد األصولية جندو 
3."تكليف شرعا إال بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علما حيمله على امتثاله

يف القانون اجلزائريمفهومه : ثانيا
ال يرتتب عليها اثر األفعال اليت تقع بعد نفاذها، و يعين املبدأ أن القوانني اجلزائية ال تسري إال على
فال جيوز تسويء مركز الفرد بتوسيع دائرة التجرمي 4.فيما وقع قبلها، أي أن القوانني اجلزائية ليس هلا أثر رجعي

يعترب مبدأ عدم رجعية القوانني مبدأ مهما يقوم و 5.سحبها على املاضيبالقوانني اجلديدة و ليظ العقوبةأو تغ
العدالة ال تتحقق إذا طبقنا تشريع جديد يقر ف6.املصلحة العامةاملنطق القانوين و العدالة و ساس من على أ
ند حبثه يف ضي يرجع عمن حيث املنطق القانوين جند أن القاو .على أفعال كانت مباحة قبل صدورهعقوبة

ال يعقل أن يطبق عليها ف،ما يرتتب عليها من آثار إىل القانون الذي يسري عند نشوئهاالعالقات القانونية و 
هذا ال و 7.ىل اضطراب املعامالتإكما أن القول بسريان التشريع اجلديد على املاضي سيؤدي .قانون آخر

.خيدم املصلحة العامة

،العقوبةعية اجلرمية و و ر شمملبدأ مبدأ عدم رجعية القوانني العقابية يقيد السلطة التشريعية إكماال و 
جلزائري نظرا ألمهية هذا املبدأ فقد نص عليه الدستور او 8.حلرية الشخصية مبا يرد كل عدوان عليهااصون يو 

ال إدانة إال ":58يف املادة م 07/03/2016الصادر يف 01-16الذي عدل بالقانون رقم م1996لسنة 

الد م2001عادل مرشد، الطبعة األوىل، شعيب األرنؤوط،: أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق1 لة،  لرسا .349، صفحة 29، مؤسسة ا
.448، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد خريي الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان 2
.45القاهرة، صفحة ، دار الشروق،م1983الطبعة اخلامسة، 3
.192، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 4
.90، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 5
.32التوزيع، عمان، األردن، صفحة ، دار الثقافة للنشر و م2005، الطبعة األوىل، "اجلزائيةشرح لقانون أصول احملاكمات"حممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية 6
.357-356، صفحة م2008، "ة مقارنة بالفقه اإلسالميدراس"بد اهللا مربوك النجار، أصول القواعد القانونية ع7
.107أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 8
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ارممبقتضى قانو  عل  لف اب ا تك ار بل  كما نصت املادة الثانية من قانون العقوبات اجلزائري على هذه ."ن صادر ق
".ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة: "القاعدة 

االستثناءات الواردة على عدم رجعية النصوص اجلنائية: ثالثا
:ةاإلسالمياءات الواردة على املبدأ يف الشريعةاالستثن.أ

ال جيوز أن يكون للتشريع اجلنائي أثر رجعي كقاعدة عامة إال يف حالتني على االستثناء، مها حالة 
1.النظام اإلسالمي العام أو حالة حتقق مصلحة للجاين من هذه الرجعيةجلرائم اخلطرية اليت متس األمن و ا

النظام العامجلرائم اخلطرية اليت متس األمن و رجعية النص يف حالة ا: احلالة األوىل
ال يرد عليها استثناء إال يف اجلرائم اعدة مطلقة يف الفقه اإلسالمي، و يقول بعض الفقهاء أن هذه الق

2.جرائم احلرابة، الظهارجرائم القذف، : ضربوا لذلك ثالثة أمثالو .متس باألمن أو النظام العاماخلطرية اليت

َصَناتِ ثُمَّ ﴿: تقررت العقوبات على جرمية القذف بقوله تعاىل: جرائم القذف حْ يَن يـَرُْموَن اْلُم الَِّذ َو
ُأولَِئكَ  ا َو اَدًة َأَبًد َه ْم َش ُلوا َلُه بـَ الَ تـَْق ًة َو ْلَد انِيَن َج ْم َثَم وُه ِلُد اَء فَاْج َد َه بـََعِة ُش مُ َلْم يَْأتُوا بَِأْر ، ِإالَّ ُه ُقوَن اسِ اْلَف

يم نَّ اللََّه َغُفوٌر َرحِ وا فَِإ َلُح َأْص ِد َذِلكَ َو ْن بـَْع يَن تَابُوا ِم .)5-4: سورة النور(﴾الَِّذ

يَن ﴿: براءة السيدة عائشة رضي اهللا عنها مما رماها به البعض من اإلفك يف قوله تعاىلاهللا أنزل  ِإنَّ الَِّذ
َبةٌ  ِْْفكِ ُعْص اُءوا بِاإل َج

يم اٌب َعِظ ْم َلُه َعَذ ُه نـْ ُه ِم َر لَّى ِكبـْ ي تـََو الَِّذ يف النص خالف فالبعض يرى أنه نزل قبل .)11: سورة النور(﴾َو
3.عوقبوا بالعقوبة اليت قررهاعائشة منه طبق النص على القذفة و برأ اهللا احلادث و ، فلما كان هذا حادثة اإلفك

.يرى أن النص نزل بعد حادث اإلفكالبعضو 4.إذا صح هذا الرأي مل يكن لنص القذف أثر رجعيف3.قررها
ملا نزل عذري، قام النيب صلى اهللا عليه وسلم : "قالت)رضي اهللا عنها(فقد أخرج أبو داود عن عائشة .اإلفك

رواه أبو (."املرأة فضربوا حدهما نزل من املنرب، أمر بالرجلني و فلم- تعين القرآن–على املنرب، فذكر ذاك، و تال 
يقول بعض الشراح أن هذا النص يفهم منه أن عقوبة القذف كان هلا أثر رجعي إذ طبقها النيب صلى و ).دداو 

.59، مرجع سابق، صفحة 2اجلزء ، "احلقوقالتعبري الدستوري للحريات و "سان الطاهر بن خرف اهللا، مدخل إىل احلريات و حقوق اإلن1
245.
346.
الد 4 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .266صفحة مرجع سابق،، 1ع
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الدكتور هذا الرأييؤيد1.ةفك بالرغم من أن هذا النص ورد بعد احلادثاالةسلم على مرتكب حادثعليه و اهللا
بعد أن خاض أنه صعد إىل املنرب )سلمصلى اهللا عليه و (ا روي عن الرسول استند إىل معبد القادر عودة و 

هللا ما بلغين عنه أذاه أهل بييت؟ فو ايا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد «: قالالناس يف هذا األمر و 
، فقام »ما يدخل على أهلي إال معيا رجال ما علمت عليه إال خريا، و لقد ذكرو علمت على أهلي إال خريا و 

س ضربت شهل، فقال أنا يا رسول اهللا أعذرك، فان كان من األو بن معاذ األنصاري أخو بين عبد األسعد 
كان قبل ذلك هو سيد اخلزرج و د بن عبادة و سعاخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقامإن كان من إخواننا من عنقه، و 

ال تقدر على قتله، فقال أسيد بن كذبت لعمر اهللا ال تقتله و : لسعدلكن احتملته احلمية فقال رجال صاحلا و 
جتادل على كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فانك منافق : قال لسعد بن عبادةري وهو ابن عمر سعد ابن معاذ، و خض

. )رواه البخاري(.رسول اهللا خيفضهم حىت سكتوافتساور احليان األوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا و املنافقني،
الذي أنزل هذا احلادث الذي أهم املسلمني وكاد يوقع لفتنة بينهم و عبد القادر عودة إىل أنالدكتور ذهب و 

هو أحق ما جيعل للنصوص فيه أثر رجعي ألن ونظامها و ، هو حادث هام ميس أمن اجلماعة اهللا فيه قرآنا
2.حمو ما خلفته اجلرمية من آثارالعقوبة يف مثل هذا احلادث ت

َْرضِ َفسَ ﴿: قال تعاىل: جرمية احلرابة ْ َن ِفي األ َعوْ َيسْ وَلُه َو َرُس ارِبُوَن اللََّه َو يَن ُيَح اُء الَِّذ َز ا َج اًدا َأْن ِإنََّم
َْرضِ َذِلكَ َلهُ  ْ َن األ ا ِم وْ َف فٍ َأوْ يـُنـْ الَ ْن خِ ْم ِم ُلُه َأْرُج ْم َو يِه طََّع َأْيِد تـَُّلوا َأوْ ُيَصلَُّبوا َأوْ تـَُق نـَْيا يـَُق زٌْي ِفي الدُّ ْم خِ

يمٌ  اٌب َعِظ ِة َعَذ َر خِ ْ ْم ِفي اآل َلُه رجعية فيها على يقة أن ال احلقاختلف فيها الفقهاء و .)33: سورة املائدة(﴾َو
أن ما فعله ني الذين يسعون يف األرض فسادا و فقد استقر األمر على أن هذه اآلية توضح جزاء احملارب.املاضي

4،هوو 3.بالعرنني كان من قبيل القصاص)السالمعليه الصالة و (الرسول 

ليت ال شك أن املصلحة العامة ارب أن اآلية هلا أثر رجعي، و اعتعبد القادر عودة الذيالدكتورخالفه يف الرأيو 
عة يؤخذ أصحابه بعقوبة رادملان حادث العرنني فضيعا، يوشك لوفقد ك.اقتضت أن يكون للنص أثر رجعي

فكان .أن جيرئ الناس على املسلمني وعلى النظام اجلديد، وأن يشجع على قطع الطريق وزعزعة األمن والنظام
5.لكن العقاب الرادع يقتضي أن جيعل للنص أثر رجعية، و ال بد من عقاب رادع على هذه اجلرمي

146.
الد عبد القادر عودة، 2 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .267صفحةمرجع سابق،، 1ال
نقاش الفقهاء حول جواز احلكم على الغائب يف الشريعة اإلسالمية يف خبصوص حادثة العرنني الذي ذكرناه خالل طرحنا ل) صلى اهللا عليه وسلم(راجع حديث رسول اهللا 3

.16الصفحة 
.47أ4
الد عبد القادر عودة، 5 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .268صفحةمرجع سابق،، 1ال



ماهية حق الدفـاع: الفصل الثاني

-67-

اللَُّه ﴿: قال تعاىل: جرمية الظهار َتِكي ِإَلى اللَِّه َو َتْش ا َو َه ُلكَ ِفي َزوْجِ اِد َع اللَُّه قـَوْلَ الَِّتي ُتَج ِم َقْد َس
ا ِإنَّ اللََّه  َم رَُك اُو ُع َتَح َم يرٌ َيْس يٌع َبِص ِم اادلة(﴾َس يف سبب نزول اآلية قالت عائشة رضي اهللا و .)1: سورة 

هي تشتكي ال أمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه، و تبارك الذي وسع مسعه كل شيء إين: عنها
ونثرت ل اهللا أكل شبايبيا رسو : هي تقولو )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا إىل ) أوس بن الصامت(زوجها 

حىت نزل جربيل إليك؟ فما برحت أشكواانقطع ولدي ظاهر مين، اللهم إينله بطين حىت إذا كب سين و 
إذا كانت عقوبة الظهار قد طبقت على أوس بن الصامت حدثت قبل و 1.البيناتاآلياتاته)عليه السالم(

2.نزول النص فمعىن ذلك أن آية الظهار هلا أثر رجعي

وجوب الرجعية إذا كان التشريع أصلح للجاين:الثانيةاحلالة 
تكب لو أن اجلاين ار و يه،يق هذا النص دون غريه علفإذا صدر نص جنائي أصلح للجاين، وجب تطب

يشرتط لتطبيق النص األصلح للجاين أن ال يكون احلكم الصادر على جرميته حتت حكم نص أشد عقوبة و 
3.ائيااجلاين تبعا للنص القدمي قد أصبح 

الشريف حيث كانت دية.م كانت تتباين يف الدياتالعرب قبل اإلسالف،مثال ذلك جرمية القتل
يقتل قاتله ملأضعاف دية الرجل دونه، ودية النضريي ضعف دية القرضي، وكان الشريف من العرب إذا قتل،

4.القتيلءأشراف قبيلة القاتل من يرونه كففقط بل قتل من

أى التفاضل وسوى بني دم .جراحيطلب بعضا بدماء و من العرب كان مناإلسالم  وعند جميء ف
ِتبَ ﴿: ذلك يف قوله تعاىلو 5.دماء العبيدالوضيع، وبني دماء األحرار و و الشريف  ُنوا ُك يَن آَم ا الَِّذ يَا َأيـَُّه

اْلَعْبُد  رِّ َو رُّ بِاْلُح َلى اْلُح تـْ ُم اْلِقَصاصُ ِفي اْلَق ٌء فَاتـَِّباٌع َعَلْيُك يْ يِه َش نْ َأخِ َي َلُه ِم نْ ُعِف ُنـَْثى َفَم ْ ُنـَْثى بِاأل ْ األ بِاْلَعْبِد َو
َلهُ  َد َذِلكَ فـَ ى بـَْع ِن اْعَتَد ٌة َفَم َم رَْح ْم َو ْن رَبُِّك ِفيفٌ ِم اٍن َذِلكَ َتخْ َس ْح َأَداٌء ِإلَْيِه بِِإ ْعُروفِ َو اٌب َألِيمبِاْلَم ﴾َعَذ

طبق احلكم جلراح والديات، و ااآلية انتهى التفاضل يف الدماء و نزول احلكم يف بعد و .)178: سورة البقرة(
6.ذا كان للنص أثر رجعيجراح مل حيكم فيها بعد و على ما سبقه من دماء و 

.270، صفحة 17مشس الدين القرط1
الد عبد القادر عودة، 2 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .270صفحةمرجع سابق،، 1ال
الد عبد القادر عودة، 3 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .271- 270صفحةمرجع سابق،، 1ال
.66صفحة اب يف الفقه اإلسالمي،العقالقوي السيد الشافعي، اجلرمية و عبدنسيو 4
.64العقاب، مرجع سابق، صفحة الشريعة اإلسالمية يف التجرمي و أمحد هبة، موجز أحكام5
.67عبد القوي السيد الشافعي، اجلرمية و العقاب يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة نسيو 6
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:ومن نتائج تطبيق التشريع األصلح للجاين هي
لو حىت حوكم اجلاين مبقتضاه ، كان أصلح للجاينع اجلديد قبل احلكم يف اجلرمية و إذا صدر التشري-

1.ارتكب اجلرمية يف ظل التشريع القدمي

ال يعاقب عليه فيجب أن ال ينفذ احلكم الذي كان التشريع اجلديد بعد احلكم وكان يبيح الفعل و إذا-
2.صدر طبقا للتشريع القدمي، كما جيب أن ال يوقف تنفيذه إذا كان قد بدأ يف تنفيذه

ألن األصل أن ه، و يشدد العقوبة فال يطبق على اجلاين ألنه ليس األصلح لإذا كان التشريع اجلديد -
اا تك ار قت  ية و ار لس وص ا نص بقا لل يها ط قب عل يعا ئم  3.اجلرا

احملكوم ا ملا يتفق صدر التشريع اجلديد بعد احلكم و إذا- بة  لعقو من ا فذ  ن يه،  محكوم عل ل لح ل أص ان  ك
4.مع العقوبة اليت يقررها التشريع اجلديد

:االستثناءات الواردة على املبدأ يف القانون اجلزائري.ب
فبعض هذه لكن هذا األصل ليس مطلقا.لنصوص اجلنائية ليس هلا أثر رجعيإذا كان األصل أن ا

القاعدة يطبق النص التجرميي من واستثناء 5.هي النصوص األصلح للمدعى عليهالنصوص له أثر رجعي، و 
فال حترتم قاعدة عدم رجعية نصوص .ذه، إذا كان النص اجلديد أقل شدةعلى وقائع سابقة على نفااجلديد

6.التجرمي على الوقائع السابقة لنفاذها بشكل مطلق إال يف حدود أن يكون القانون اجلديد أسوء للمتهم

قانون العقوبات علىال يسري : "هذا ما نصت عليه املادة الثانية من قانون العقوبات اجلزائريو 
قضت احملكمة العليا اجلزائرية أنه من املقرر أن ال يسري قانون العقوبات و ."املاضي إال ما كان منه أقل شدة

7.على املاضي إال ما كان منه أقل شدة

ال ي على األفعال الالحقة لنفاذها تقرر له عقوبة تسر اعد املوضوعية اليت جترم الفعل و القو مبعىن أن 
هذا االستثناء يعد من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها و 8.ي على املاضي إال إذا كانت أصلح للمتهمتسر 

الد عبد القادر عودة، 1 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .272صفحةمرجع سابق،، 1ال
.67العقاب يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة القوي السيد الشافعي، اجلرمية و عبدنسيو 2
الد عبد القادر عودة، 3 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .272صفحة مرجع سابق،، 1ال
الد عبد القادر عودة، 4 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر .272صفحةمرجع سابق،، 1ال
.193، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 5
.91، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 6
.51مة، اجلزائر، صفحة ، دار هو م2005ضمانات احملاكمة العادلة، يوسف دالندة، الوجيز يف7
.18، منشأة املعارف، اإلسكندرية، صفحة م1996ية، أصول اإلجراءات اجلنائاملرصفاوي يف حسن صادق املرصفاوي، 8
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اتمع للقانون اجلديد األصلح دليل على أنه أنمث.محاية احلرية الفرديةيهعية كونه يرتتب علو شر مبدأ امل ار  قر إ
1.أكثر حتقيقا ملقتضيات املصلحة العامة

:أمههاية القانون األصلح للمتهم شروط جواز رجع، واملتمثل يفلتطبيق هذا االستثناءيشرتط غري أنه 
أن يكون القانون اجلديد يف صاحل املتهم.1

فمن حق املتهم االستفادة 2.القانون األصلح هو القانون الذي ينشئ مركزا أو وضعا أفضل للمتهم
أحلها القانون اجلديد أو خفف من قانون سابق و األفعال اليت أمثهامن القانون الالحق األصلح له بشأن 

ضوابط عن القانون األصلح للمتهم هل هو القانون اجلديد أم القدمي، حتكمهالقاضيوعند حبث 3.عقوبتها
.ما يتعلق بالعقوبةمنها ما يتعلق بالتجرمي و 

:ما يتعلق بالتجرمي
اا نون اجلديد أفضل يعد القا اجلرمية ذ غى  ل ا أ إذ تهم  لم جعل منها فعال مباحا، أو كان يعدل من و ل

إذا استبعد أحد أو،أركان اجلرمية بأن يضيف هلا ركن االعتياد، أو يضيق من نطاق الركن املادي عموما
4.الظروف املشددة لعقوبة اجلرمية

:ما يتعلق باجلزاء
يعترب قانونا أصلح للمتهم النص الذي يلغي إحدى العقوبات، أو يهبط حبدها األدىن مع احتاد 

تضمن ا عقوبة أخف جوازية مع العقوبة املقررة أصال مثل ترك  أو ي اخليار للقاضي بني عقوبة احلبس نوعها، 
إذا كان القانون القدمي يرصد أو5.عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القدمي يوجب القضاء بالعقوبتني معاو 

6.جاء القانون اجلديد يرصد هلا تدبريا من تدابري األمن، فالقانون اجلديد هو األصلحعقوبة و للجرمية 

.193، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 1
.93، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"اجلزائري عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات 2
.459، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"خريي أمحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان 3
.125، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام 4
.118ر، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة أمحد فتحي سرو 5
.97، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1، اجلزء "القسم العام"عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري 6
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بل صدور حكم ائي على املتهم.2 يد ق اجلد نون  لقا ان ا سري
باحلكم يراد و 1.يف الدعوىائي حكم قبل صدور األصلح للمتهم قد صدرالقانون جيب أن يكون 

إال بعد استنفاذ طرق هو ما ال يتحقق لذي تنقضي به الدعوى اجلنائية، و النهائي يف هذا الصدد احلكم ا
مع و .كما فعلت بعض القوانني األخرىمل يشر قانون العقوبات إىل هذا الشرط  و 2.منها النقضالطعن فيه و 

مستقر يف القانون ارض تام مع مبدأ عام و ؤدي إىل تعذلك نرى ضرورة توافر هذا الشرط ألن القول بغري ذلك ي
3.هو مبدأ حجية األمر املقضي به

:هياألصلح للمتهم حتمل استثناءات و قاعدة رجعية القانونو 
ه حكم ائيحالة إلغاء جتر - تكب لى مر عل صدر ع ها قانون العقوبات يلإهذه احلالة مل يشر :مي ف

فاالستثناء قاصر على حالة واحدة هي أن يكون القانون اجلديد قد جعل الفعل الذي حكم 4.اجلزائري
5.حكم عليه املتهم من أجله غري معاقب عليه

6:القوانني حمددة املدة على نوعنيأ رجوع القانون األصلح للمتهم، و مبدلفرتة و اددةحمالقوانني -

نقضي بانتهائها، مما جعل هذه تمعينة يستمر القانون بوجودها و قوانني تصدر ملواجهة حالة
.القوانني حمددة املدة بطبيعتها

يقضي هذا االستثناء عدم و .قوانني حمددة املدة سلفا
رجعية أثر القانون اجلديد األصلح للمتهم أو للمحكوم عليه على اجلرائم املرتكبة قبل نفاذه،

خالل فرتة العمل بقانون مؤقت سابق سواء ألغى القانون اجلديد جترميها أو خفف العقوبة املقررة 
.هلا

لدعوى اجلنائية كتشكيل احملاكم هي اليت تنظم إجراءات ا: قاعدة عدم الرجعيةقوانني الشكلية و ال-
اال إذ األصل بالنسبة تستبعد قاعدة عدم الرجعية يف هذا و .طرق متابعة اجلايناختصاصها و بيان و 

1.هلذه القوانني هو وجوب تطبيق النص اجلديد فورا

.361، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي"عبد اهللا مربوك النجار، أصول القواعد القانونية 1
.141د فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة أمح2
.98-97، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 3
.98، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 4
.361، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي"عبد اهللا مربوك النجار، أصول القواعد القانونية 5
.99، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1م، اجلزء عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العا6
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ةاإلسالميوعية يف الشريعةشر تطبيقات مبدأ امل: خامسالفرع ال
فتطبيق .رمي والعقاب يف كل جرمية على حدىجا املبدأ هو بيان دليل التاهلدف من ذكر تطبيقات هذ

هذا املبدأ خيتلف من جرمية إىل أخرى إذ أن تطبيقه يف جرائم احلدود خيتلف عن تطبيقه يف جرائم القصاص
مهية يف محاية احلريات نظرا ملا يتمتع به هذا املبدأ من أو .قب عليها تعزيراكذا خيتلف عن اجلرائم املعاوالدية و 

:ما يليسيتم توضيحه يفتطبيقه يف كل اجلرائم، كما الشريعةبينتحقوق اإلنسان، فقدالشخصية و 

عية يف جرائم احلدودو شر أثر مبدأ امل: البند األول
الفرق بينهما لئال يعتدي : احلد بني الشيئنياحلد يف اللغة العربية املنع، و أصلاحلدود مجع حد، و 

ره ألن تقديره فيخرج التعزير لعدم تقدي.الشرع عقوبة مقررة ألجل حق اهللاحلد يفو 2.أحدمها على اآلخر
مقدرة بتقدير اهللا تعاىل 3.خيرج القصاص ألنه حق اآلدميو مفوض لرأي احلاكم،

4.و ،لناسلدفع الفساد عن ا

يف جرمية الردة: أوال
دلت على جاءت مجلة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية و قدجرمية الردة من أكرب الكبائر و تعترب

َبَل ﴿: من ذلك قوله تعاىلو .نت عقوبة هذه اجلرمية الفضيعةذلك و بي َلْن يـُْق يًنا فـَ ِم ِد الَ ْس ِْ َر اإل ْن يـَْبَتِغ َغيـْ َم َو
رِين اسِ َن اْلَخ ِة ِم َر خِ ْ َو ِفي اآل ُه ْنُه َو يِنِه ﴿: قوله تعاىلو .)85: سورة آل عمران(﴾ِم ْم َعنْ ِد ْنُك ْد ِم َمنْ يـَرَْتِد َو

ْم فِ  ابُ النَّاِر ُه َح ُأولَِئكَ َأْص ِة َو َر خِ ْ اآل نـَْيا َو ْم ِفي الدُّ اُلُه َم ِبَطتْ َأْع اِفٌر فَُأولَِئكَ َح َو َك ُه ونفـََيُمتْ َو اِلُد ا َخ ﴾يَه
مسلم، يشهد أن ال ال حيل دم امرئ «: )سلمصلى اهللا عليه و (ل لسنة قول الرسو من او .)217: سورة البقرة(

املارق من الدين التارك النفس بالنفس، والثيب الزاين، و : إال بإحدى ثالثأين رسول اهللا، اله إال اهللا و 
)رواه البخاري(.»من بدل دينه فاقتلوه«: )سلمصلى اهللا عليه و (وقوله .)رواه البخاري(»للجماعة

، )رضي اهللا عنهما(وهو قول عمر وعلي . يستتاب فيهاالردة على شخص حيبس ثالثة أيامإذا ثبتت 
ُقْل ﴿: من أدلة من قال بأن املرتد يستتاب، قوله تعاىلو 5.أحد قولني للشافعيأصحاب الرأي و ومالك و 

َلفَ  ْم َما َقْد َس رْ َلُه وا يـُْغَف ُه وا ِإْن يـَْنتـَ ُر َف يَن َك عكرمة عن ابن عباس حديث و .)38: سورة األنفال(﴾لِلَِّذ

.100، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"1عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام، اجلزء 1
. 95، مرجع سابق، صفحة 1أبو بكر األزدي، مجهرة اللغة، اجلزء 2
.105، املعهد العايل للدراسات اإلسالمية، مصر، صفحة م2007يف الفقه اجلنائي اإلسالمي،3
.355، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، صفحة م1973، الطبعة الثانية، "ملعامالتا"4
.96، القاهرة، صفحة ، دار الشروقم1989اإلسالمي، الطبعة الرابعة، نسي، مدخل الفقه اجلنائيأمحد فتحي 5
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كان رجل من األنصار أسلم مث ارتد وحلق بالشرك، مث تندم فأرسل إىل قومه، سلوا يل : قال)رضي اهللا عنهما(
: فقالوا)صلى اهللا عليه وسلم(هل يل من توبة؟ فجاء قومه إىل رسول اهللا : )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

َد ﴿:هل له من توبة؟ فنزلت: إن فالنا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك وا بـَْع ُر َف ًما َك ي اللَُّه قـَوْ ِد ْيفَ يـَْه َك
مْ  انِِه يم﴿: إىل قوله)86: سورة آل عمران(﴾ِإيَم رواه (.فأرسل إليه فأسلم. )173: سورة البقرة(﴾َغُفوٌر رَحِ
)النسائي

يف جرمية الزنا: ثانيا
اَن ﴿: فمن الكتاب جند قوله تعاىل.ذكر حترمي الزنا يف القرآن والسنة واإلمجاع بُوا الزِّنَا ِإنَُّه َك َر الَ تـَْق َو

ِبيالً  اَء َس َس ًة َو َش الَ ﴿: وقوله تعاىل.)32: سورة اإلسراء(﴾فَاحِ َر َو ا آَخ َع اللَِّه ِإَلًه ُعوَن َم يَن الَ َيْد الَِّذ َو
سَ  تـُُلوَن النـَّْف َعْل َذِلكَ يـَْلَق َأثَاًمايـَْق َمنْ يـَْف الَ يـَزْنُوَن َو قِّ َو رََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَح .)68: سورة الفرقان(﴾الَِّتي َح

رَِّم ذَ ﴿: قوله أيضاو  ُح ِرٌك َو ا ِإالَّ زَاٍن َأوْ ُمشْ َه الزَّانَِيُة الَ يـَْنِكُح ًة َو رَِك ِلكَ َعَلى الزَّاِني الَ يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأوْ ُمْش
ِنينَ  ِم ؤْ قد ى اهللا عز وجل قربان الزنا .)2: سورة النور(﴾اْلُم ملا فيه من اختالط وصفه بأنه فاحشةحرمه و و ل

.هو من الكبائرو هيجان الفنت، فذنب الزنا عظيم يف األنساب و 

: قالعن عبادة بن الصامت:منهااألحاديث اليت حرمت فيها الزنا و أما السنة فجاءت جبملة من 
ال تشركوا باهللا شيئا، وال تزنوا، تبايعوين على أن «: حنن يف جملسو )صلى اهللا عليه وسلم(ل لنا رسول اهللا قا

ك من أصاب من ذلفمن وىف منكم فأجره على اهللا، و ال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق،وال تسرقوا، و 
إن مره إىل اهللا، إن شاء عفى عنه، و فسرته اهللا، فأمن أصاب من ذلك شيئاشيئا فعوقب به فهو كفارة له، و 

)رواه مسلم(.»شاء عذبه

قلت : قال)رضي اهللا عنه(هما بسندمها عن عبد اهللا ابن مسعود مسلم يف صحيحري و البخاواهر وما 
أن تقتل ولدك من «:مث أي؟ قال: قلت. »هو خلقكأن جتعل هللا ندا و «: ب أعظم؟ قاليا رسول اهللا أي الذن
)رواه البخاري ومسلم(.»أن تزاين حليلة جارك«: مث أي؟ قال: قلت. »أجل أن يطعم معك

احلدود ألنه جناية هلذا كان حده من أشد أمجع املسلمون على حترمي الزنا واعتربوه من الكبائر و لقد 
1.باحملافظة عليهاالضروريات اخلمس اليت مل ختل ملة من امللل من األمر هي رابعة ب و األنساعلى األعراض و 

.178صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستري، "ال عقوبة إال بنصال جرمية و "ن القاعدة القانونية تركي حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية م1
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:عقوبة الزنا
:عقوبة البكر الزاين.أ

هو حر بالغ عاقل سواء كان جامع نساء من مل جيامع يف نكاح صحيح و الاملراد بالبكر من الرجال و 
داللة ذلك سنة و ) التغريب(كر الزاين هي اجللد والنفي عقوبة البو 1.بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غريمها أم ال

ة﴿: قوله تعاىل ْلَد اَئَة َج ا ِم َم ُه نـْ ٍد ِم احِ لَّ َو وا ُك ِلُد الزَّاِني فَاْج صلى اهللا عليه (قوله ، و )2: سورة النور(﴾الزَّانَِيُة َو
كر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، خذوا عين، خذوا عين، خذوا عين، قد جعل اهللا هلن سبيال، الب«: )سلمو 

)رواه مسلم(.»الرجموالثيب بالثيب جلد مائة، و 

:عقوبة الزاين احملصن.ب
راد هنا من له زوجة عقد عليها املو .ويأيت مبعىن العفة والتزويج واإلسالم واحلرية،احملصن من اإلحصان

دخل ا و  ااو خذوا عين، خذوا عين، خذوا «: )صلى اهللا عليه وسلم(لقوله 3.عقوبته الرجم حىت املوتو 2أص
رواه (.»الرجمسنة، و الثيب بالثيب جلد مائة، و عين، قد جعل اهللا هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة و نفي 

)مسلم

الزنا ألن فيه ضياعا لألنساب وللحرمات من كل ما تقدم جند أن الشريعة مع رغبتها األكيدة لتحرمي
ا عقوبة الزنو 4.جلاين بل تدرجت يف العقاب حبسب حال اجلاين يف نفسهمل شخصية ا،ملوهتكا لألعراض

قصد ا الزجر والردع و  بة  قصد ا التنفيذ و اإلر عقو ثر مما  أك اب  5.الفعله

جرمية القذفيف: ثالثا
جاء حترمي القذف يف الكتاب و .عاىل القذف محاية ألعراض الناس وحفظا لسمعتهمحرم اهللا ت

الَ ﴿: قال تعاىل.السنةو  ًة َو ْلَد انِيَن َج ْم ثََم وُه ِلُد اَء فَاْج َد َه بـََعِة ُش َصَناتِ ثُمَّ َلْم يَْأتُوا بَِأْر حْ يَن يـَرُْموَن اْلُم الَِّذ َو
ِد َذِلكَ  ْن بـَْع يَن تَابُوا ِم ، ِإالَّ الَِّذ ُقوَن اسِ ُم اْلَف ُأولَِئكَ ُه ا َو ًة َأَبًد اَد َه ْم َش ُلوا َلُه بـَ نَّ اللََّه َغُفوٌر تـَْق وا فَِإ َلُح َأْص َو

يم َناتِ لُِعُنوا ِفي ﴿: قال تعاىلو .)5- 4: سورة النور(﴾رَحِ ِم ؤْ تِ اْلُم َصَناتِ اْلَغاِفالَ حْ يَن يـَرُْموَن اْلُم ِإنَّ الَِّذ

.190، صفحة 11، دار إحياء الرتاث العريب، ه1392اج، الطبعة الثانية، أبو زكرياء النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلج1
.117، صفحة 137912عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، : ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق2
.35، صفحة 39
.24أمحد فتحي 4
.357صفحة مرجع سابق،، "املعامالت"السيد 5
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اٌب َعِظيم ْم َعَذ َلُه ِة َو َر خِ ْ اآل نـَْيا َو يَن يُ ﴿: قال أيضاو .)23: سورة النور(﴾الدُّ ُة ِإنَّ الَِّذ َش احِ يَع اْلَف بُّوَن َأْن َتشِ حِ
ونَ  َلُم َأنـُْتْم الَ تـَْع َلُم َو اللَُّه يـَْع ِة َو َر خِ ْ اآل نـَْيا َو اٌب َألِيٌم ِفي الدُّ ْم َعَذ ُنوا َلُه يَن آَم .)19: سورة النور(﴾ِفي الَِّذ

من األحاديث الدالة على التحرمي ما رواه و .نبوية ذلك بتحرميها جلرمية القذفلقد أكدت السنة ال
اجتنبوا السبع «: قال)سلمصلى اهللا عليه و (البخاري يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

لنفس اليت حرم اهللا إال باحلق، قتل االسحر، و الشرك باهللا، و «: ما هن؟ قاليا رسول اهللا و : قالوا»املوبقات
)رواه البخاري(.»قذف احملصنات املؤمنات الغافالتيل يوم الزحف، و التو مال اليتيم، و وأكل الربا، وأكل 

نـَْيا ﴿: قال تعاىل:عقوبة القذف َناتِ لُِعُنوا ِفي الدُّ ِم ؤْ تِ اْلُم َصَناتِ اْلَغاِفالَ حْ يَن يـَرُْموَن اْلُم ِإنَّ الَِّذ
يم اٌب َعِظ ْم َعَذ َلُه ِة َو َر خِ ْ اآل نظمها أن تكون اجلمل الذي يقتضيه ظاهر اآلية و و .)23: سورة النور(﴾َو

ومن قذف احملصنات فاجلدوه :ل املضمن معىن الشرط كأنه قيلالثالث جمموعهن جزاء الشرط يعين املوصو 
1.الفسقسقوه أي امجعوا له احلد والرد و فوردوا شهادته و 

يف جرمية شرب اخلمر: رابعا
:التاليةاألحاديث ثبت حترمي اخلمر يف اآلية و 

لِ ﴿: قال تعاىل نْ َعَم ٌس ِم ُم رِجْ َْزالَ ْ األ َْنَصابُ َو ْ األ ُر َو ْيسِ اْلَم ُر َو ْم ا اْلَخ ُنوا ِإنََّم يَن آَم ا الَِّذ يَا َأيـَُّه
ون ِلُح ْم تـُْف َتِنُبوُه َلَعلَُّك كل «: سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و .)90: سورة املائدة(﴾الشَّْيطَاِن فَاْج

»يف الدنيا ومات و من شرب اخلمر وكل مسكر حرام، و مسكر مخر، 
ارا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، لعن اهللا اخلمر و «: )سلمعليه و صلى اهللا(قال ، و )رواه مسلم( ش
)رواه البيهقي(.»احملمولة إليهصرها، وحاملها، و معتو 

: قال)سلميه و صلى اهللا عل(عن معاوية بن أيب سفيان أن رسول اهللا .هي اجللدعقوبة شارب اخلمر و 
أما عن مقدار احلد فانقسم الفقهاء . )رواه الرتمذي(»من شرب اخلمر فاجلدوه، فان عاد يف الرابعة فاقتلوه«

:إىل مذهبني

.20، صفحة 14208حممد مجيل، : أبو حيان األندلسي، البحر احمليط يف التفسري، حتقيق1
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مستدلني بإمجاع 1.مثانون جلدةيرى مجهور الفقهاء فيما عدا الشافعي أن حد شارب اخلمر : املذهب األول
)رضي اهللا عنه(الصحابة على ذلك، فقد أخرج مالك يف املوطأ عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن اخلطاب 

ه إذا شرب سكر، نرى أن جتلده مثانني، فان": )كرم اهللا وجهه(فقال له علي . 
2.كما قال، فجلد عمر يف احلد مثانني، أو"إذا هذى افرتىوإذا سكر هذى، و 

مستدلني مبا رواه مسلم يف صحيحه عن أنس ابن 3.يرى الشافعية أن حد اخلمر أربعون جلدة: املذهب الثاين
رواه (."أيت برجل قد شرب اخلمر، فجلده جبريدتني حنو أربعني)صلى اهللا عليه وسلم(أن النيب ": مالك
)مسلم

السرقةيف جرمية : خامسا
السَّارَِقُة فَاْقَطُعوا ﴿: العقوبة املقررة هلا هي قوله تعاىلية اليت دلت على جرمية السرقة و اآل السَّاِرُق َو َو

ِكيمٌ  اللَُّه َعزِيٌز َح َن اللَِّه َو االً ِم َبا َنَك َس ا َك اًء ِبَم َز ا َج َم يـَُه صلى اهللا (ومن السنة قوله .)38: سورة املائدة(﴾َأْيِد
)رواه البخاري(.»لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها«: )سلمعليه و 

أما العقوبة التكميلية تعليق اليد املقطوعة يف عنق السارق .األصلية جلرمية السرقة هي القطعفالعقوبة
لكن هناك مجلة من الشروط الواجب توفرها و 4.حىت يعرف الناس مجيعا أن هذا قد سرق فيكون عربة لغريه

ساد، أن يكون املسروق مبا ال يسرع إليه الفأن تكون السرقة من حرز، و : هيو حد القطع يف السرقةلتطبيق 
كذا ثبوت السرقة بشهادة عدلني أو اء الشبهة، و انتفأن يكون املسروق نصابا، ومطالبة املسروق منه مباله، و و 

5.إقرار مرتني

ين الزاين ال يز «: قال)سلمصلى اهللا عليه و (نه أن رسول اهللامن السنة ما رواه أبو هريرة رضي اهللا ع
»هو مؤمن

.203، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس، ليبيا، صفحةم1995اإلسالمي، الطبعة الثانية، ريف العامل، النظام العقايب يف التشريععبد السالم حممد الش1
الد ، اإلماراتة واإلنسانية، أبوظيبم2004فى األعظمي، الطبعة األوىل، حممد مصط: مالك بن أنس، املوطأ، حتقيق2  ،
. 1234، صفحة 5
.203صفحة مرجع سابق،عبد السالم حممد الشريف العامل، النظام العقايب يف التشريع اإلسالمي، 3
.47- 46صفحة مرجع سابق،4
-360التوزيع، اململكة العربية السعودية، صفحة ه، دار العاصمة للنشر و 1415نية، ، النشرة الثا"دراسة موازنة"التعزيرات عند ابن القيم ر بن عبد اهللا أبو زيد، احلدود و بك5

370.
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أمور هي من أعظم أصول املفاسد، التحذير من ثالثة التحرز و قد تضمن هذا احلديث و .)رواه البخاري(
لكوا و  لذكر  لسرقة با 1.خصت ا

يف جرمية احلرابة: سادسا
ولَُه ﴿: العقاب عليها هو قوله تعاىلاألصل يف حترمي احلرابة و  َرُس ارِبُوَن اللََّه َو يَن ُيَح اُء الَِّذ َز ا َج ِإنََّم

ُلوا َأوْ ُيَصلَُّبوا  تـَّ اًدا َأْن يـَُق َْرضِ َفَس ْ َن ِفي األ َعوْ َيْس َن َو ا ِم وْ َف فٍ َأوْ يـُنـْ الَ نْ خِ ْم ِم ُلُه َأْرُج ْم َو يِه طََّع َأْيِد َأوْ تـَُق
يم اٌب َعِظ ِة َعَذ َر خِ ْ ْم ِفي اآل َلُه نـَْيا َو زٌْي ِفي الدُّ ْم خِ َْرضِ َذِلكَ َلُه ْ من السنة ما رواه و . )33: سورة املائدة(﴾األ

صلى اهللا (ا على رسول اهللا ل مثانية، قدمو أن نفرا من عك: اإلمام البخاري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
صلى (ك إىل رسول اهللا فبايعوه على اإلسالم، فاستومخوا األرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذل)سلمعليه و 

بلى، فخرجوا : ، فقالوا»أبواهلاأفال خترجون مع راعين«: فقال)سلماهللا عليه و 
اا و فش من ألب ا  بو غ ذلك رسول أطردوا النعم، فبلو )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا أبواهلا فصحوا فقتلوا راعي ر

مسر و أرجلهمفأرسل يف آثارهم فأدركوا فج)سلمصلى اهللا عليه و (اهللا 
قدرة جلرمية احلرابة هي القتل منه جند أن العقوبة املو .)رواه البخاري(.أعينهم مث نبذهم يف الشمس حىت ماتوا

.أو الصلب أو القطع من خالف أو النفي

يف جرمية البغي:سابعا
النهي عن على وجوب طاعة اإلمام و البغي، و السنة على حترمي جرمية تظافرت األدلة من الكتاب و 

.مالزمة مجاعة املسلمنياخلروج عنه و 

ينَ ﴿: فمن الكتاب قوله تعاىل ا الَِّذ ميَا َأيـَُّه ْنُك ِر ِم َْم ْ ُأوِلي األ يُعوا الرَُّسولَ َو َأِط يُعوا اللََّه َو ﴾آَمُنوا َأِط
ْن بـََغتْ ﴿:قوله تعاىلو .)59: سورة النساء( ا فَِإ َم ُه نـَ وا بـَيـْ ِلُح ُلوا فََأْص َتتـَ ِنيَن اقـْ ِم ؤْ َن اْلُم َتاِن ِم ِإْن طَائَِف َو

اتُِلوا الَِّتي  َرى فـََق ُْخ ْ ا َعَلى األ َم اُه َد ِر اللَّهِ ِإْح يَء ِإَلى َأْم تَّى َتِف )9: سورة احلجرات(.﴾تـَْبِغي َح

)سلمو صلى اهللا عليه (مسعت رسول اهللا : من السنة، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالو 
مثرة قلبه فليطعه ما استطاع، فان جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة بايع إماما، فأعطاه صفقة يده، و و من«: يقول

.294صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستري، "ال جرمية و ال عقوبة إال بنص"تركي بن حيىي الثبييت، موقف الشريعة اإلسالمية من القاعدة القانونية 1
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هي من أراد أن يفرق أمر هذه األمة و هنات، فانه ستكون هنات و «: قال أيضاو .)رواه النسائي(»اآلخر
)رواه مسلم(.»مجيع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان

القصاصعية يف جرائم الدية و و شر أثر مبدأ امل:البند الثاني
أما 1.اجلرح العمداألطراف عمدا و القتل العمد وإتالف : عليها بالقصاص هياجلرائم اليت يعاقب 

صاص أو امتنع القصاص لسبب شرعي اجلرائم اليت يعاقب عليها بالدية فهي جرائم القصاص إذا عفي عن الق
2.اجلرح خطأقتل اخلطأ وإتالف األطراف خطأ و الوالقتل شبه العمد و 

عية يف جرائم القتل العمدو شر أثر مبدأ امل:أوال
منها قوله ، و بالنص على هذه اجلرائم والعقوبات املقررة هلا تبعاأحاديث نبويةآيات قرآنية و جاءت

ُ ﴿: تعاىل ْ األ اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َو رِّ َو رُّ بِاْلُح َلى اْلُح تـْ ُم اْلِقَصاصُ ِفي اْلَق ِتبَ َعَلْيُك يَن آَمُنوا ُك ا الَِّذ نـَْثى يَا َأيـَُّه
ُنـَْثى ْ ق﴿: قوله تعاىلو .)178: سورة البقرة(﴾بِاأل رََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَح سَ الَِّتي َح تـُُلوا النـَّْف الَ تـَْق سورة (﴾َو
سِ ﴿: قال تعاىلو .)33: اإلسراء سَ بِالنـَّْف ا َأنَّ النـَّْف ْم ِفيَه َنا َعَلْيِه َتبـْ .)45: سورة املائدة(﴾وََك

إما أن يودى أو ،خبري النظرينمن قتل له قتيل فهو «: )سلمصلى اهللا عليه و (ا من السنة قوله أم
: )سلمه و صلى اهللا علي(قال رسول اهللا : قال)رضي اهللا عنه(عن عبد اهللا بن مسعود و .)رواه أبو داود(»يقاد

النفس بالنفس، والثيب : إال بإحدى ثالثأين رسول اهللا، مسلم، يشهد أن ال اله إال اهللا و ال حيل دم امرئ «
)رواه البخاري(.»تارك للجماعةاملارق من الدين الالزاين، و 

وبة إال إذا عفى وىل القتيل فتكون العق.لقتل العمد و جتعل عقوبته القصاصفهذه النصوص حترم ا
)رواه النسائي(.»يف النفس مائة من اإلبل«: )صلى اهللا عليه سلم(قال 3.هي مائة من اإلبلالدية و 

اجلرح عمدااألطراف عمدا و ة يف جرمية إتالف عيو شر أثر مبدأ امل: ثانيا
اا جرائم إتالف األطراف و حددت ا وعقوب اح عمد ْم ﴿: قال تعاىل:يف اآليات التاليةاجلر َنا َعَلْيِه َتبـْ وََك

السِّنَّ بِالسِّ  ُُذِن َو ْ ُُذَن بِاأل ْ األ َْنفِ َو ْ َْنفَ بِاأل ْ األ اْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َو سِ َو سَ بِالنـَّْف ا َأنَّ النـَّْف وَح ِقَصاٌص نِّ ِفيَه ُر اْلُج َو

.121صفحة مرجع سابق،، 1الدودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر ع1
.148صفحة مصر،،جامعة عني مشسالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، ي و حرية املواطن يف الفقه اإلسالممد عبد املقصود هندي، االشتباه و مسري حم2
.122، صفحة 1الد مرجع سابق،لوضعي، عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون ا3
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ون ُم الظَّاِلُم لَ اللَُّه فَُأولَِئكَ ُه ا َأنـَْز ْم ِبَم ُك ْن َلْم َيحْ َم فَّارٌَة َلُه َو َو َك نْ َتَصدََّق ِبِه فـَُه .)45: سورة املائدة(﴾َفَم
ْثلِ َما ُعوِقْبُتْم بِه﴿: قوله تعاىلو  َعاِقُبوا ِبِم ْبُتْم فـَ ِإْن َعاقـَ .)126: سورة النحل(﴾َو

عية يف جرمية القتل شبه العمدو شر أثر مبدأ امل: ثالثا
م﴿: قال تعاىل ى َعَلْيُك ْثلِ َما اْعَتَد وا َعَلْيِه ِبِم َتُد ْم فَاْع ى َعَلْيُك َتَد ِن اْع .)194: سورة البقرة(﴾َفَم

قتيل اخلطأ «: )سلمو صلى اهللا عليه (األصل يف ذلك قوله و .تعترب الدية هي العقوبة األصلية للقتل شبه العمدو 
والفرق جلوهري .)رواه النسائي(»

ما يف شبه العمد ال القتل شبه العمد يظهر يف احلكم، فيجب يف القتل العمد القصاص، بينبني القتل العمد و 
1.الوصيةواحلرمان من املرياث و جيب القصاص ومنا جتب الدية املغلظة والكفارة، 

عية يف جرمية القتل اخلطأو شر أثر مبدأ امل: رابعا
ر والصيام، هو التعزيومنها ما هو بدل و ،نها ما هو أصلي وهو الدية والكفارةعقوبات القتل اخلطأ م

ٍن ﴿: هذا امتثاال لقوله تعاىلو 2.احلرمان من الوصيةومنها ما هو تبعي وهو احلرمان من املرياث و  ِم ؤْ اَن ِلُم َما َك َو
ٌة ِإلَ  لََّم يٌَة ُمَس ِد َنٍة َو ِم َبٍة ُمؤْ رِيُر رَقـَ طًَأ فـََتحْ ًنا َخ ِم َمنْ قـََتَل ُمؤْ طًَأ َو ًنا ِإالَّ َخ ِم ُتَل ُمؤْ ِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا َأْن يـَْق ى َأْه

وَ  ُه ْم َو وٍّ َلُك ٍم َعُد نْ قـَوْ اَن ِم ْن َك يٌَة فَِإ يثَاٌق َفِد ْم ِم ُه نـَ بـَيـْ ْم َو َنُك ٍم بـَيـْ ْن قـَوْ اَن ِم ِإْن َك َنٍة َو ِم رِيُر َرقـََبٍة ُمؤْ ٌن فـََتحْ ِم ُمؤْ
بًَة مِ  ْيِن ُمَتَتابَِعْيِن تـَوْ َر ْه َياُم َش ْد َفِص نْ َلْم َيجِ َنٍة َفَم ِم َبٍة ُمؤْ رِيُر رَقـَ َتحْ ِلِه َو ٌة ِإَلى َأْه لََّم اَن اُمَس ا َن اللَِّه وََك للَُّه َعِليًم

ا ِكيًم )92: سورة النساء(.﴾َح

اجلراح خطأعية يف جرائم قطع األطراف و و شر أثر مبدأ امل: خامسا
يف كتاب الرسول صلى اهللا األصل يف وجوب الدية يف إبانة األطراف أو تفويت منفعتها هو ما جاء

الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمر )صلى اهللا عليه وسلم(والذي بني فيه سلم إىل أهل اليمنعليه و 
د إىل أن يرضى أولياء املقتول، وأن يف النفس مائة من إن من إعتبط مؤمنا قتال فانه قو ...«: فيهبن حزم و 
ب جدعه الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني الدية، ويف البيضتني الدية، ويف يف األنف إذا أوعاإلبل، و 

لب الدية، ويف العينني الدية، ويف الرجل الواحد نصف الدية، ويف املأمومة ثلث الدية، الذكر الدية، ويف الص
الرجل عشر من أصابع اليد و يف كل أصبع من ويف اجلائفة ثلث الدية، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل، و 

.218، دار الشروق، القاهرة، صفحة م1988، الطبعة السادسة، "ة مقارنةدراسة فقهي"1
.200، صفحة 2الد مرجع سابق،عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، 2
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مشة عشر من ارش اهلاو .)رواه النسائي(»يف املوضحة مخس من اإلبلاإلبل، ويف السن مخس من اإلبل، و 
يف الدامية بعري، ويف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة : أنه قال)رضي اهللا عنه(اإلبل ملا روي عن زيد بن ثابت 

ثالث من اإلبل، ويف السمحاق أربع، ويف املوضحة مخس، ويف اهلامشة عشر، ويف املنقولة مخس عشرة، ويف 
2.جيب فيها ثلث الديةمنا قيست باملأمومة و إر ديتها و الدامغة فلم يرد نص يقدأما 1.املأمومة ثلث الدية

الديات إحصاءا حبيث حصيا العقوبات يف جرائم احلدود والقصاص و السنة أأن القرآن و لنا ذا يتبني و 
والعربة من ذلك التأكيد 3.فال ميكنه أن يزيد أو ينقص يف العقوبة،ال يسع القاضي أن خيالف النص يف هذا

ا خلطوراعلى مشروعيتها  إذ تشكل هذه اجلرائم اعتداءا على ما أعتربته الشريعة ضرورات ال تتحقق . نظر
مقاصد الشريعة باالعتداء عليها، لذلك مل ترتك لتعيني اخللق أو تقديرهم بل تكفل اهللا سبحانه وتعاىل وهو 

العليم مبا خلق ومبا يضر اإلنسان وينفعه بتعيني هذه اجلرائم وتقدير عقوبات منا
4.السليب على حياة الفرد

و 
العفو عن ليس لسلطة القاضي و .يطبق عقوبة القصاص أو الديةوليه يف القصاص فهو يف هذه احلالة ال

5.عيةو شر عقوبات القصاص ألنه ال ميلك إسقاط حق هللا أو األفراد كما جند هنا تطبيقا دقيقا لقاعدة امل

عية يف جرائم التعزيرو شر أثر مبدأ امل: البند الثالث
ال يفرض لكل جرمية من جرائم التعزير عقوبة معينة كما أنرى التشريع اجلنائي اإلسالمي علىج

بة غري جيعل العقو مينع العقوبة أن تؤدي وظيفتها، و تفعل القوانني الوضعية، ألن تقييد القاضي بعقوبة معينة 
رما بعينه قد ما قد يصلح جم.عادلة يف كثري من األحوال

الشريعة اإلسالمية يف تطبيق القاعدة على و 6.ما يردع شخصا عن جرمية قد ال يردع غريهفسد جمرما آخر، و ي

الد مرجع سابق، املصنف، عبد الرزاق الصنعاينأبو بكر 1 .307، صفحة 9، 
.54، صفحة 6الد لمية،منصور بن يونس، كشاف القناع عن منت اإلقناع، دار الكتب الع2
.139، دار الفكر العريب، صفحة "اجلرمية"العقوبة يف الفقه اإلسالمي أبو زهرة، اجلرمية و حممد 3
.1م، صفحة 2004، 15، السنة 32خصائص العقوبة يف الشريعة اإلسالمية، جملة البصائر، العدد حممد 4
.150-149صفحة ،جامعة عني مشس، مصرالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، رية املواطن يف الفقه اإلسالمي و حهندي، االشتباه و مسري حممد عبد املقصود 5
-80، صفحة مرجع سابقالقانون مع التطبيق يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، يت للقاضي اجلنائي بني الشريعة و غطاي العنزي، االقتناع الذاكرمي بن عيادة بن 6

81.
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هذا التوسع عام و 1.طبيعة التعازير تقتضي هذا التوسعإىل حد ما ألن املصلحة العامة و جرائم التعازير توسعت
:أهم نقاط االختالف هيالتعازير، و ود عن على حساب جرائم احلدود و هذا ما ميز جرائم احلد

كرمي فانه جيوز العفو عن احلدود يتساوى الناس فيها مجيعا، بينما التعزير خمتلف باختالفهم فإذا زل رجل  .1
مثل زلته ممن هو دونه يف الشرف إذا عوقب عليها فانه ينبغي أن تكون أخف من عقوبة من ارتكب زلته، و 

)رواه أبو داود(.»«: )سلمعليه و صلى اهللا (قال 2.املنزلةو 
أما يف التعازير فهناك جمموعة من .ت ال حميص من توقيعها على اجلاينلكل حد عقوبة معينة أو عقوبا.2

3.قد تصل للقتل يف اجلرائم اخلطريةالنصح وتنتهي باجللد واحلبس و العقوبات تبدأ من

.يعزر من أجلها املتهمأن يقبل الشفاعة يف التعازير، كما له أن يعفو عن مرتكب اجلرمية اليتلويل األمر.3
4.بينما يف احلدود ال يقبل عفو أو شفاعة

5.ال كفارة، سواءا كانت املعصية هللا أو حلق اآلدمير يكون يف كل معصية ال حد فيها و التعزيو 

لكن الشريعة جتيز استثناءا و 6.ترك ما أوجبته من الواجباتما حرمته الشريعة من احملرمات و املعاصي هي إتيانو 
يشرتط يف و 7.استثناءا من هذه القاعدة أن يكون التعزير يف غري معصية، إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك

8.لحة العامةأن يؤذي بفعله هذا املصاجلاين فعال ميس النظام العام و التعزير للمصلحة العامة أن يرتكب

من تطبيقات مبدأ الشرعية يف و 9.والوصف هو إضرارها باملصلحة العامة والنظام العام. وإمنا حترم لوصفها
:التعزير للمصلحة العامة

.39صفحة مرجع سابق،يونس عبد القوي السيد الشافعي، اجلرمية و العقاب يف الفقه اإلسالمي، 1
.590صفحة مرجع سابق،، "املعامالت"2
.39صفحة مرجع سابق،العقاب يف الفقه اإلسالمي، القوي السيد الشافعي، اجلرمية و يونس عبد3
.130صفحة مرجع سابق،4
الد قنع، دار الكتاب العريب للنشر و الكبري على منت املبن قدامة املقدسي، الشرح ا5 يع،  توز .347، صفحة 10ال
الد 6 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .128صفحة مرجع سابق،، 1ع
الد 7 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .150صفحة رجع سابق،م، 1ع
.55صفحة مرجع سابق،العقاب يف الفقه اإلسالمي، القوي السيد الشافعي، اجلرمية و يونس عبد8
م، جامعة الكويت،1983، السنة السابعة، سبتمرب 3، جملة احلقوق، العدد "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي" ، حق األمن الفردي يف اإلسالمعثمان عبد امللك الصاحل9

.46صفحة 



ماهية حق الدفـاع: الفصل الثاني

-81-

يسرقه أخلى ملا ظهر فيما بعد بأنه مل و ،)سلمو اهللا عليهصلى (أن رسول اهللا .1
حبس الرجل )سلمه و صلى اهللا علي(الرسول الستدالل أن احلبس عقوبة تعزيرية و وجه او .عليه السالم سبيله

1.أساس العقاب هنا املصلحة العامةعىن هذا أنه عاقبه على التهمة و فم،

2.أفعاهلن من غري اختيار منه أو قصدنفي املخنث خلقة وهو الذي يشبه أقواله وأفعاله أقوال النساء و . 2

هي حفظ املسلمني من التعلم منه فنفيه 3.فيعزر بالنفي، مع أنه مل يرتكب معصية إمنا هو فعل للمصلحة
.التأثر بهو 

يفسرون ذلك نقال عن بعض اآلراء الفقهية و .ن التعزير قد يكون على املخالفاتيقول بعض الشراح أ
4.يف أن اجلاين يعاقب ال باعتباره عاصيا، ولكن باعتباره خمالفا أي تاركا ملندوب أو فاعال ملكروه

أسلوب عية انتهجت أسلوبني، و شر مما سبق يتضح لنا أن الشريعة اإلسالمية يف تطبيقها لقاعدة امل
أسلوب و .ددة لألفعال اليت تعترب جرائم ومقدرة للعقوبة املقررة لكل جرميةمتشدد، حيث جاءت النصوص حم

تركت السلطة لويل األمر يف تقدير العقوبة املناسبة وص بأفعال تعترب جرائم تعزيرية و مرن، حيث جاءت النص
.لكل جرم

مبدأ قرينة البراءة : الثالثطلبالم
أووحىت ال يفلت جمرم من العقاب .قانونية متينةأسسإرساء دعائمها على لضمان حتقيق العدالة و 

ستغناء عنها إلقامة اليت ال ميكن االيظهر كأهم املبادئقرينة الرباءةأمبدفإن.دانةاإليزج بربيء يف قفص 
بدأ مستقرا مع هذه اإلنسانية، حيث يؤسس افرتاض امليعتربو .نسانحرتام حقوق اإلاجتسيد فكرة و ،العدالة

ب هذا املبدأ فقد ولد حرا مربئا من اخلطيئة، لذلك يصاح.ى الفطرة اليت جبل اإلنسان عليهاالرباءة عل
اامأحىت ولو كان موضع شبهة اإلنسان طيلة حياته مبدأ قرينة الرباءة هو من أهم املبادئ املقررة يف و .و 

حريات األفراد أثناء املتابعة اجلزائية، فهو الذي يهدف إىل محاية حقوق و و ،الوضعيظام اجلنائي اإلسالمي و الن
.ميثل دعامة رئيسية حلق الدفاع

الد 1 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .150صفحة مرجع سابق،، 1ع
.298، صفحة 8م1984ة احملتاج إىل شرح املنهاج، 2
.526، صفحة 2مكتب البحوث و : يب شجاع، حتقيقأمشس الدين الشربيين الشافعي، اإلقناع يف حل ألفاظ3
.133صفحة مرجع سابق،4
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مضمونهدأ قرينة الرباءة و تعريف مب: األولفرعال
ةاإلسالمييف الشريعة: البند األول

على إذ جيب بقاء ما كان،خص على أنه بريء حىت تثبت إدانتهقرينة الرباءة أن يعامل الشأيعين مبد
يثبت هو اعتبار احلالة الثابتة يف وقت ما مستمرة يف سائر األوقات حىت و .تسمى االستصحابما كان و 

2.أي بقاء األمر على ما كان حىت يوجد ما يغريه1،انقطاعها أو تبدهلا

فكل متهم .أن تقرر هذا املبدأ الدقيقرتكب اجلرميةاسالمية اليت ال تدين إال من فمن مسو الشريعة اإل
ما ينتج عن و .إليهما نسب ثبتيصل براءته حىتن األأل،صليةو إقراره باق على الرباءة األأقبل الشهادة عليه 

وذا تكون 3.أن اليقني ال يزول بالشك، فما ثبت بيقني ال يزول بالشك بل بيقني قوي" أصل الرباءة"مبدأ 
بينما مل تعرف ميالدي،07القرن متازت الشريعة اإلسالمية عن القوانني الوضعية عند تقريرها هلذا املبدأ منذا

.ميالدي18القوانني الوضعية هذا املبدأ إال يف أواخر القران 

الوضعييف القانون : البند الثاني
ونعين بذلك أن كل متهم جبرمية مهما بلغت جسامتها، جيب : "عرفه الدكتور أمحد فتحي سرور بقوله

الدكتور أيضا عرفه و 4."إدانتـه حبكم قضائي باتمعاملة الشخص املتهم أو املشتبه فيه بوصفه بريئا حىت تثبت 
مهما كانت جسامة متهما يف مجيع مراحل اإلجراءات و معاملة الشخص مشتبها فيه كان أم : "حممد حمدة

اجلرمية اليت نسبت إليه على أنه بريء حىت تثبت إدانته حبكم قضائي وفقا للضمانات اليت قررها القانون 
5."للشخص يف كل مراحله

قصد ذا األصل أن املتهن إذ فمن الضمانات 6.دانتهإاملقنع على م بريء حىت يقوم الدليل القاطع و ي
وقرينة الرباءة 7.دانته طبقا للقانونإالضمانات املقررة حلماية حقوق املتهم حقه يف أن يعترب بريئا حىت تثبت 

السلطة العامة واإلنقاص وحتول دون تدخل تجنبه عدم املساس حبريته وتصون حقوقه، لمقررة ملصلحة اإلنسان 

.66حممود الشربيين، القضاء يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 1
.255، صفحة 19911/ه1411حممد عبد السالم إبراهيم، الطبعة األوىل، : ، حتقيقابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني2
.65حممود الشربيين، القضاء يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 3
. 179صفحة مرجع سابق،حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، فتحي سرور، الشرعية الدستورية و أمحد4
.225صفحة مرجع سابق،، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 5
.434، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء 6
.169صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"ان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنس7
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كما أن وجودها يؤدي إىل عدم إحلاق الضرر باملتهم فيما لو متت معاملته مسبقا .لفردليةمن حرية الشخص
ىل إإضافة .زاز ثقة الناس بالقضاءوكذا عدم إهدار العدالة واهت.ه مدان، مث اتضحت براءته بعد ذلكعلى أن

1.أا جتنب وقوع ذلك

لذلك 2إىل أن األصل يف األشياء اإلباحة واالستثناء هو التجرمي والعقاب بنص تشريعي،ويستند املبدأ 
يكفل محاية املشروعيةمبدأ ف3."ال جرمية وال عقوبة إال مبقتضى نص قانوين"بدأ يرتبط مبدأ قرينة الرباءة مبفهو 

األضرار الناشئة عن أخطاء القضاة، وخاصة ثقة الناس يف دى وإن افرتاض الرباءة يتفا4.حرية األفراد وأمنهم
قاعدة األصل يف األفعال ألن 6.ولكل منهم جماله القانوينمتالزمان ومتكامالن،املبدآنإذن 5.القضاء

أما قاعدة األصل يف .التجرمي والعقاب بغري نص قانويناإلباحة قاعدة موضوعية حتمي األفراد من خطر
كما .هة السلطةاإلنسان الرباءة، فهي قاعدة إجرائية حتمي حريات األفراد من مواج

حقوق اإلنسان وحريته، ومعاملته على أنه إنسان برئ يف مجيع مراحل الدعوى، بدءا من مرحلة االستدالل 
7.دانته حبكم قضائي باتحىت تثبت إ

الوضعيوالقانون ةاإلسالميصل مبدأ قرينة الرباءة يف الشريعة أ: الثانيلفرعا
أصل مبدأ قرينة الرباءة يف الشريعة اإلسالمية: البند األول

فحوت من القواعد .إليه القوانني الوضعية حديثاأتلقد بدأت الشريعة اإلسالمية الغراء مبا 
مبدأ الرباءةلعل و .ي الوضعي إال يف العصر احلديثاألسس القانونية ما مل يتوصل إليه الفقه اجلنائاملبادئ و و 

عة اإلسالمية على حقوق اإلنسان الذي أرست قواعده شريعتنا الغراء هو أعظم دليل على مدى حمافظة الشري
ما أكدته القواعد األصولية اآليت بوية و هذا ما بينته اآليات القرآنية واألحاديث النو 8.حريتهكرامته و وآدميته و 

.ذكرها

.341-340فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري والعملي مع آخر التعديالت، اجلزائر، صفحة 1
جامعة العلوم م، 2011، هن اجلنائي األردين، رسالة دكتورامي والقانو بتدائي دراسة مقارنة بني يف التشريع اإلسالة، حقوق املتهم أثناء التحقيق االحممود هارون النوافل2

.39، صفحةاإلسالمية العاملية
.71صفحة مرجع سابق،حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات القسم العام، 3
، دار النهضة العربية، صفحة م2007، الطبعة األوىل، "دراسة مقارنة"أمحد عبد احلميد الدسوقي، احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة 4

71.
.341- 340صفحة مرجع سابق،فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري والعملي مع آخر التعديالت، 5
.81، دار النهضة العربية، صفحة م1993قانون اإلجراءات اجلزائية، أمحد فتحي سرور، الوسيط يف6
.78، جامعة القاهرة، صفحة م1984اءة املتهم، رسالة دكتوراه، أمحد إدريس أمحد، افرتاض بر 7
.26صفحة مرجع سابق،جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، 8
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القرآن الكرمي: أوال
يـَُّنوا َأْن ﴿: من نصوص القرآن الكرمي جند قوله تعاىل ٌق بَِنَبٍإ فـََتبـَ ْم فَاسِ اءَُك يَن آَمُنوا ِإْن َج ا الَِّذ يَا َأيـَُّه
وا َعَلى َما فـََعْلُتْم  ِبُح اَلٍة فـَُتْص َه ًما ِبَج يُبوا قـَوْ ينَ ُتِص ِم ِإنَّ الظَّنَّ الَ ﴿: قوله أيضاو .)6: سورة احلجرات(﴾نَاِد َو

ْيًئا قِّ َش َن اْلَح .)28: سورة النجم(﴾يـُْغِني ِم

السنة النبوية: ثانيا
روي عن و 1.»ادرءوا احلدود بالشبهات«: سلمة قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و من السنة النبوي

ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فان كان «: )عليه السالم(قال : أا قالت)رضي اهللا عنها(عائشة 
قولهو .)رواه الرتمذي(»له خمرجا فاخلوا سبيلهم، فان اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة

ميجسانه، كمثل البهيمة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو «: )سلمصلى اهللا عليه و (
.)رواه البخاري(.»تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء

القواعد األصولية : ثالثا
3،األصل براءة الذمة2،استصحاب الرباءة: أما القواعد األصولية اليت قررت مبدأ قرينة الرباءة هي

بقوهلم أن املتهم حاله حال الرباءة إذ يعرب فقهاء الشريعة اإلسالمية عن هذا املبدأ.4اليقني ال يزول بالشك
1.ستصحاب الرباءة، واألصل براءة الذمةاله حال ااألصلية، أو أن ح

.382م، دار الكتب العلمية، صفحة 1993حممد عبد السالم عبد الشايف، الطبعة األوىل، : أبو حامد الغزايل، املستصفى، حتقيق1
القادر، حممد النجار إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد :أنظر.ما التبس أمره فال يدري أحالل هو أم حرام، وحق هو ام باطل: ويف الشرع. هي اإللتباس : الشبهة لغة

م، دار الكتب العلمية، بريوت، 1983اجلرجاين ، التعريفات، الطبعة األوىل، : أنظر أيضا. 471، صفحةمرجع سابق، املعجم الوسيط، )جممع اللغة العربية بالقاهرة(
.124لبنان،صفحة 

، 1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، اجلزء : أنظر.انعدام حكمه أو حقيقتههي ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هي وجود املبيح صورة مع: والشبهة إصطالحا
.209مرجع سابق، صفحة 

املوجبة كاب اجلرمية يعترب أيضا من القواعد األصولية اليت تعترب من القواعد املهمة يف الشريعة، واليت مؤداها أنه مىت قامت لدى القاضي شبهة يف ثبوت إرت) ص(وحديث الرسول 
إىل إبراء املتهم مما أسند إليه، فقد لعقوبة من عقوبات احلدود، فإن ال حيق للقاضي أن حيكم عليه بعقوبة احلد، ولكن قد حيكم عليه بعقوبة تعزيرية، فكما أن الشبهة قد تؤدي

ألن أعطل احلدود بالشبهات أحب :" قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:ومن األدلة اليت جاءت تنص على القاعدة. تؤدي إىل تغيري وصف التهمة، حبيث يدان بتهمة أخرى
ي األردين، رسالة دكتوراة،مود هارون النوافلة، حقوق املتهم أثناء التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائحم: أنظر". إيل من أن أقيمها بالشبهات

.35صفحة،مرجع سابق
العنزي، يوسفعبد اهللا بن : أنظر). الرباءة(حاب الرباءة، معناه جعل احلكم الذي كان ثابتا يف املاضي باقيا على حاله حىت يقوم دليل على إنتقاله عن تلك احلال استص2

.220، صفحة مرجع سابقتيسري علم أصول الفقه، 
النظائر اآلشباه و ابن جنيم املصري، :أنظر. واألصل هو الرباءة. األصل،والبينة على املدعي إلدعائه ما خالف األصلاألصل براءة الذمة لذا كان القول قول املدعى عليه ملوافقته 3

اا صطفى الزحيلي، القواعد الفقهية و حممد م:أنظر أيضا.50م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، صفحة1999على مذهب أيب حنيفة النعمان، الطبعة األوىل،  يق يف تطب
.142م، دار الفكر، دمشق، سوريا، صفحة 2006املذاهب األربعة، الطبعة األوىل، 

.50- 47، صفحة مرجع سابقالنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان،شباه و األابن جنيم املصري، : أنظر. اليقني ال يزول بالشك، مبعىن أن اليقني ال يرتفع بالشك4
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وضعيالقانون الأصل مبدأ قرينة الرباءة يف : انيالبند الث
املبدأ ورد أن ما جيب مالحظته أن إقراربيد. على تكريس مبدأ الرباءة األصليةعملت التشريعات

فبعض الدول أقرت املبدأ صراحة يف دستورها، كما أن البعض .باختالف بني تشريع وآخر من حيث مصدره
بينما اقتصرت بعض التشريعات على ذكر مبدأ الرباءة ضمن قانون اإلجراءات ،اآلخر أفرغ هلا نصا يف القانون

" هذا املبدأ صراحة بل اكتفى بالنص على أنم مثال مل ينص على1952كالدستور األردين لسنة 2.اجلزائية
يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين يف املادة منه، لكنه أفرد نصا07يف املادة " احلرية الشخصية مصونة

أما بالنسبة للقانون اجلزائري جند دستور . املتهم برئ حىت تثبت إدانته بدليل قاطعيقرر صراحة أن 147
: منه56نص على املبدأ يف املادة م 07/03/2016الصادر يف 01-16لقانون رقم املعدل با1996

يف إطار حماكمة عادلة تؤمن له كافة ،كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته"
لكن قانون اإلجراءات اجلزائية مل يتضمن بني نصوصه نصا يقرر فيه ". الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه 

التعرض لك أن التقييد و ذ. أن قواعده موضوعة على أساس منهإال أنه ميكن القول3.مبدأ افرتاض الرباءة
حق الدولة يف قا من احلق يف الوصول للحقيقة و انطال،اقانونيكون إال يف حاالت حمددة احلريات الللحقوق و 

4.احرتام املبدأ نفسه من جهة أخرىالعقاب من جهة و 

نتائجهأمهية مبدأ قرينة الرباءة و : لثالفرع الثا
أمهية مبدأ قرينة الرباءة: البند األول

كما أن .داء عليها إال يف إطار القانون وحتت رقابة القضاءعدم االعتاملبدأ هو ضمان حلرية األفراد و .1
ن ضررا 

5.جسيما يكون قد حلق به بدون مقتضى

خاصة أن هذه األخطاء تفقد الثقة و .ألخطاء القضائية بإدانة األبرياءاتفادييسهم هذا األصل يف .2
.1

وقوعه ال ية، أن األمر املتيقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع، وال حيكم بزواله أو ارتفاعه مبجرد الشك، وكذلك األمر املتيقن عدم ثبوته، أو ومن املعاين العامة للقاعدة األصول
املتهم أثناء التحقيق االبتدائي دراسة حممود هارون النوافلة، حقوق : أنظر.حيكم بثبوته مبجرد الشك، ألن اليقني آكد وأقوى من الشكن فال يقدر على معارضته وجودا أو عدما

.32صفحة،مرجع سابق،هي األردين، رسالة دكتورامقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائ
.59، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي" ، حق األمن الفردي يف اإلسالمعثمان عبد امللك الصاحل1
دمات اإلعالمية، مركز ، يصدر عن دار هالل للخ2موسوعة الفكر القانوين، العدد ملتابعات اجلنائية،حقوق الدفاع يف ااية الدستورية للحريات الشخصية و مروان حممد، احلم2

.7، صفحة "املوسوعة القضائية اجلزائرية"البحوث القانونية الدراسات و 
.60م، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، صفحة 2004، "االستدالل"الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي عبد اهللا أوهايبية، ضمانات احلرية3
.24، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقيق"عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 4
.466م، منشأة املعارف، اإلسكندرية، صفحة 2000عدم العقاب يف الدعوى اجلنائية، عبد احلكم فودة، الرباءة و 5
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من طرف أجهزة التحري عن أا تعد سياجا يقي احلريات الشخصية من أي تعسف أو حتكم.3
الب بإثبات براءته اليت هي أصل هو بذلك ال يطنته و فكل شخص يعد بريئا حىت تثبت إدا.اجلرائم

ترتيبا على ذلك رأى البعض أن النيابة العامة تلتزم بإثبات انتفاء كل ما ينفي مسؤولية و 2.حقيقة ثابتةو 
3.املتهم جزائيا

نتائج مبدأ قرينة الرباءة:البند الثاني
، محاية احلرية الشخصية وإلقاء عبء مبدأ أصل الرباءةاليت تنتج عند تطبيق ساسية األضمانات من ال

. اإلثبات على النيابة العامة، وتفسري الشك لصاحل املتهم

محاية احلرية الشخصية :أوال
ة الراجح فقها هو أن مبدأ أصل الرباءة مبثابة توجيه هام إىل أجهزة الدولة يف اإلجراءات اجلنائية ملعامل

بداية حتريك الدعوى و عند فاملتهم 4.هو ما يتطلب احرتام حريته الشخصيةاإلنسان املتهم بصفته بريئا، و 
يدة دف الكشف عن احلقيقة و كلما أخذت إجراءاجزئيا  حريته تقلص تالتحقيق  األمر 5.تقصيهات جد

ااأمهية يف محاية احلرية و ابدأ ذالذي جعل هذا امل بضمان فل  تك يطراضد حتكم السلطة و ووقوفه ، ال 6.س

إلقاء عبء اإلثبات على النيابة العامة: ثانيا
حيث ينجر .ر على مسألة عبئ اإلثبات اجلنائيترتتب عن إعمال قاعدة الرباءة األصلية أثر مباش

7.فليس له أن يثبت براءته،أساسا عن هذه القاعدة إعفاء الشخص املتابع جنائيا من حتمل عبئ اإلثبات

ال يكلف املدعى و .تقدمي األدلة على ارتكابه هلاىل املتهم و إنسبتها بإثبات وقوع اجلرمية و تلتزم النيابة العامة و 
: أنقضى )سلمصلى اهللا عليه و (أن رسول اهللا : سهذا مأخوذ من قول ابن عباو 8.عليه أن يثبت أنه بريء

، )صلى اهللا عليه وسلم(من أصحاب النيب العمل على هذا عند أهل العلمو .»اليمني على املدعى عليه«
فمن الثابت يف الفقه اإلسالمي أن ).رواه الرتمذي(.اليمني على املدعى عليهاملدعي، و أن البينة على : غريهمو 

.184حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، صفحة فتحي سرور، الشرعية الدستورية و أمحد1
.71، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية 2
.434، مرجع سابق، صفحة 2إلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ ا3
.920، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"خريي أمحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان 4
.39جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، مرجع سابق، صفحة 5
.239، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 6
. 9مرجع سابق، صفحة موسوعة الفكر القانوين،حقوق الدفاع يف املتابعات اجلنائية،اية الدستورية للحريات الشخصية و مروان حممد، احلم7
.173، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 8
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. رتكابه اجلرميةامالذي ال يلزم بتقدمي إثبات ملوقفه السليب املتعلق بعد. عبء إثبات الرباءة ال يقع على املتهم
ا ا وهي من ادمي أدومنه فتق مطالب يس  في ل ن فمن أدعى على غريه شيئا 1).املدعي(لتزامات النيابة العامةلة ال

ل، وهو أن وال يطالب الطرف اآلخر بالدليل ألنه متمسك باألصلزمه الدليل، ألنه يدعي خالف األصل،
2.صحة الدعوىال ببينة شرعية ثابتة كالشهود والوثائق الدالة علىذمته بريئة، فال تشغل إ

يف القوانني العامة غري مسلم به كقاعدة عامةلكن القول بأن عبء اإلثبات يقع دائما على النيابةو 
ثباتية إألن هناك بعض االستثناءات عن مقتضى هذه القاعدة تضفي على بعض البيانات قوة .الوضعية

إثبات املتهم بتوافر سبب من أسباب اإلباحة  منها ىل إقامة الدليل على صحة دفاعه و خاصة، تدفع املتهم إ
3.كالدفاع الشرعي، أو مانع من موانع املسؤولية كاإلكراه

حبيث يفرتض صحة ما جاء . اليت أسبغ عليها القانون حجة يف اإلثباتاحملاضر الرمسيةىل إإضافة 
ىل عاتق إومبوجب ذلك ينتقل عبء اإلثبات من عاتق النيابة العامة .ىل أن يثبت العكس بطريق التزويرإفيها 

ومن هذه احملاضر 4.ته عن طريق إثبات عكس ما ورد يف هذه احملاضراملتهم، الذي جيب عليه أن يثبت براء
استثناءاتشكل، واليت حىت يطعن فيها بالتزويراليت تكتسب حجية كاملة يف اإلثبات .نذكر احملاضر اجلمركية

.الرباءةقاعدة من 

حماضر الضبط اليت ألن .يقع فيها عبء اإلثبات على املتهم بدال من إدارة اجلماركاجلرائم اجلمركية ف
وعلى املتهم إثبات ذلك ليبني حسن . تنظم يف قضايا ضبط البضائع املهربة، تعترب ثابتة حىت يدعي بتزويرها

وما قضت به 6.اجلماركن قانو من254املادة ما أكدته هذا5.ويف ذلك خروج على مبدأ قرينة الرباءةنيته،

.59، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي" ، حق األمن الفردي يف اإلسالمعبد امللك الصاحلعثمان 1
.31، الصفحة مرجع سابق،ه، رسالة دكتوراقيق االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائي األردينحممود هارون النوافلة، حقوق املتهم أثناء التح2
.64درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، صفحة 3
عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف : أنظر أيضا.175-174مرجع سابق، صفحة،"دراسة مقارنة"، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة4

.48م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،صفحة 2005،"دراسة مقارنة"حماكمة عادلة
كل ذلك جعل املشرع يعكس قواعد اإلثبات يف . قتصاد الوطينذلك يعود إىل الصعوبات اليت ترافق مكافحة التهريب والغش وضرورات محاية البالد وااللعل السبب يف 5

. ، جعل عبء اإلثبات على املدعى عليه)إدارة اجلمارك(فعوضا من أن يقع عبء إثبات املخالفة على املدعي. املخالفات اجلمركية ، وخصوصا يف حالة ضبط البضائع املهربة
، "دراسة مقارنة"، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة: أنظر. ية األفراد وحقوقهم يف الدفاعويف ذلك خروج عن القواعد العامة يف اإلثبات، ومس حلر 

.177- 176مرجع سابق، صفحة
من هذا القانون 241تبقى احملاضر اجلمركية احملررة من طرف عونني حملفني على األقل من بني األعوان املذكورين يف املادة :" من قانون اجلمارك تنص على254املادة 6

الصادر 10- 98عدل واملتمم بالقانون رقم وامل1979جويلية 21ه املوافق ل1399شعبان 26املؤرخ يف 07-79أنظر القانون رقم ...".صحيحة ما مل يطعن فيها بالتزوير
. م املتعلق بقانون اجلمارك1998أوت 22بتاريخ 
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إن احملاضر احملررة من :"والذي تضمنم27/07/2005به احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ 
قبل أعوان اجلمارك صحيحة ما دام مل يطعن فيها بالتزوير وال حيق للقاضي ممارسة سلطته التقديرية فيها كما 

وبالتايل فاحلكم على املتهمني بالرباءة لفائدة الشك يعترب خرق أنه ال يعتد حبسن النية يف املادة اجلمركية 
إن احملاضر اجلمركية تثبت ":م12/06/1992قرارها الصادر يف ه احملكمة العليا يفوما قضت ب".للقانون

صحة ما جاء فيها من اعرتافات وتصرحيات ما مل يثبت العكس علما بأن إثبات العكس يقع على عاتق 
على ومنه جند أن احملاضر اجلمركية هلا حجية يف اإلثبات حىت يثبت عكسها، ويقع عبء اإلثبات 1".املتهم

قرينة الرباءة، الذي يفرض على مبدأوهو ما يشكل خروجا عن .الشك ملصلحتهفسريتاملتهم، وال ميكن 
. ، وال يطالب املتهم بإثبات براءتهادعاهمي البينة على ما املدعي تقد

اليت يفرتض فيها مسؤولية رئيس التحرير أو جرائم املطبوعات والنشرومن االستثناءات أيضا نذكر 
النشر ولتسهيل اإلثبات يف جرائم. قانونياافرتاضااحملرر املسؤول عن جرائم النشر اليت ترتكب يف الصحيفة 

وهذا ما يربر 2.بهاامهمااحملرر من املسؤولية، فإن عليهما إثبات عكس ما مت ولكي يعفى رئيس التحرير و 
."األصل يف اإلنسان الرباءة"من مبدأاستثناءااعتباره

يتحمل املدير مسؤول النشرية أو مدير :" من قانون اإلعالم اجلزائري على115نصت املادة حيث
جهاز الصحافة اإللكرتونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرمها من طرف 

وصاحب نرتنترب االعويتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البصري أو. ةنشرية دورية أو صحافة إلكرتوني
السمعي البصري أو االتصالأو البصري املبث من قبل خدمة /املسؤولية عن اخلرب السمعي واخلرب الذي مت بثه

أو احملرر، رتضة لرئيس التحرير من خالل النص يتضح لنا إقرار املشرع اجلزائري للمسؤولية املف". عرب االنرتنت
ولكي يتم إعفاؤهم من املسؤولية عليهم إثبات عكس ما . كذا مدير خدمة السمعي البصري عن جرائم النشرو 

. منسان الرباءة، وعليهم إثبات براء

تفسري الشك ملصلحة املتهم: ثالثا
و تكون األدلة املقدمة غري  لثبوت نسبتها إىل املتهم، أثبوت التهمة، أو إىل القاضيعندما ال يطمئن 

وهو ما يعرب عنه مببدأ تفسري ،ملزما بإصدار حكمه بالرباءةائيففي هذه احلالة يكون القاضي اجلن،كافية

.122- 121، جامعة حممد خيضر، بسكرة، صفحة 2014-2013رسالة ماسرت، خالدي شهيناز وداد، أثر األدلة اجلنائية على اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي،1
عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة : أنظر.177، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"ان يف الدعوى اجلزائية ، ضمانات حقوق اإلنسحممد الطراونة2

.49، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"عادلة 
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أو قرينة الرباءة تعين افرتاض براءة كل شخص مهما كان وزن أو قوة األدلةحيث أن 1.الشك ملصلحة املتهم
2.فالرباءة قـد تقـوم على الشك، واإلدانة جيب أن تقوم على اليقني الكامل.الشكوك اليت حتيط بهحىت قوة 

ى اجلزم واليقني وليس على الشك حكام القضائية تبىن علردنية بأن األحمكمة التمييز األقضتلذلك
يكفي يف احملاكمات اجلزائية أن تشكك :" حيث جاء يف قرارها3،حتمال ألن الشك يفسر ملصلحة املتهماالو 

حمكمة املوضوع يف صحة إسناد التهمة إىل املتهم لكي تقضي بالرباءة، إذ مرجع األمر يف ذلك إىل ما تطمئن 
أن تبىن على اجلزم حكام اجلزائية جيب األ" كدت ذلك حمكمة النقض املصريةأوقد 4".إليه يف تقدير الدليل

ىل اجلزم بوقوع اجلرمية من إحتمال، فإذا كانت احملكمة مل تنته من األاالني ال على الظن و واليق
5."خاطئاوقوعها منه فحكمها بإدانته يكون املتهم ، بل رجحت

اجلزم بنسبة إىلإذا كان القاضي مل ينته من األدلة اليت ذكرها املدعي ،ويف ظل الشريعة اإلسالمية
لى اهللا عليه ص(رسول اهللا لو قوأساس ذلك6.املتهم، كان من املتعني عليه أن يقضي بالرباءةإىلالفعل 
ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فان كان له خمرجا فاخلوا سبيلهم، فان اإلمام أن خيطئ يف «: )وسلم

فقد قدر الفقهاء املسلمون العمل باليقني، وطرح 7.)رواه الرتمذي(.»العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة
8.الشك، وعدم بناء القضاء على الظن، وإمنا على اليقني الثابت

.271أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، صفحة 1
.422، صفحة مرجع سابقون اإلجراءات اجلنائية، نحممود جنيب حسين، شرح قا2
من جملة نقابة احملامني 2164املنشور على صفحة 97/87متييز جزاء رقم . م1978من جملة نقابة احملامني لسنة 670املنشور على صفحة م74/1968متييز جزاء رقم 3

.129مرجع سابق، صفحة جملة الدراسات، أنظر حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، . م 1989لسنة 
.42صفحةه، مرجع سابق، رسالة دكتورااجلنائي األردين، حممود هارون النوافلة، حقوق املتهم أثناء التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون4
نظر حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة أ. 504، صفحة 116، رقم 31، سم1980، نقض سنة 129، رقم 30، س 1979مايو سنة 27نقض 5

.129مرجع سابق، صفحة جملة الدراسات، عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، 
.60، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي" ، حق األمن الفردي يف اإلسالمبد امللك الصاحلععثمان 6
.178، صفحةمرجع سابق، "العقوبة"العقوبة يف الفقه اإلسالمي أبو زهرة، اجلرمية و حممد : ملعرفة تطبيقات قاعدة درء احلدود بالشبهات أنظر7
.38صفحة،ه، مرجع سابقاجلنائي األردين، رسالة دكتوراالنوافلة، حقوق املتهم أثناء التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانونحممود هارون 8
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األولاب ـــــلبا
اديةــروف العــاع في الظـــق الدفــانات حــضم

أي 1ذ يشغل هذا احلق مكانة هامة بني ضماناتإ،ساسهاالدفاع حمور احملاكمة العادلة وأحقيعد 
الس قد ل2.منصفةحماكمة  اع  تط ن توفرها وسائل جيب أن يستخلص الضمانات اليتالدستوري الفرنسي أاس

،الرباءةاحملاكمة القانونية أو املنصفة اليت تعد الزمة ألصل حققا تتحتقيق اهلدف من اخلصومة اجلنائية، واليت
3.حقوق الدفاعمهها وكان أ

حق الدفاع يعترب ركنا جوهريا إن:" عربت احملكمة الدستورية العليا يف مصر عن هذا املعىن بقوهلاكما
ن صون النظام أ، كإطار 67يف احملاكمة املنصفة اليت تطلبها الدستور يف املادة

االام مصادمة للمفهوم الصحيح القواعد اليت تقررها الدولة يف جمال الفصل يف تكون ن أاالجتماعي ينافيه 
، خيل بالقواعد املبدئية اليت و فرض قيود حتد منهاأن إنكار ضمانة الدفاع، أو . لعدالة اجلنائية إدارة فعالةدارة اإل

4."م عليها احملاكمة املنصفةتقو 

مام به، أو املتهم، أو احملكوم عليه، قبل أو أثناء أو بعد مثوله أحق الفرد املشتبه "عادلة هي واحملاكمة ال
لعدل ليات املوضوعة سلفا يف القانون، واليت تتماشى مع مبادئ ااآلالتمتع باحلقوق والضمانات و احملكمة، يف

به تعين الضمانة التكفل، وقال ضمن الرجل حنوه ضمانا كفله أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر يف أدائه الشيء جزم بصالحيته وخلوه مما يعي: تعريف الضمانات يف اللغة 1
، مرجع سابق، املعجم الوسيط، "جممع اللغة العربية بالقاهرة"ارإبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النج: أنظر. واحتواه، والضمان يعين الكفالة وااللتزام

.544صفحة 
الضمان هو لغة االلتزام، وهو حق ثابت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو عليه، أو عني مضمونة، ويقال للعقد الذي حيصل به ذلك، : تعريف الضمانات يف الشريعة اإلسالمية

. وقال اإلمام مالك بن أنس أن الضمان هو الكفالة ،أي أن الكفالة والضمان لفظان مرتادفان. قبيالمحيال وزعيما وكافال وكفيال وصبريا و ا و ويسمى امللتزم لذلك ضامنا وضمين
.198، دار الكتب العلمية، صفحة م1994، الطبعة األوىل، 3مشس الدين الشربيين، مغين احملتاج معرفة ألفاظ املنهاج، اجلزء : أنظر

الضمانات هي جمموع " ، وقد عرفتها الدكتورة نادية خلفة املصطلح بالرغم من كثرة استعمالهخلت اغلب البحوث والرسائل من تعريف هذا : تعريف الضمانات يف االصطالح
، آليات محاية حقوق ةناديخلفة : أنظر". حقوق هؤالء املواطنني

تلك اليت تقتضيها كفالة وضمان ممارسة :" . 28، صفحة مرجع سابق، هقانونية اجلزائرية، رسالة دكتورااإلنسان يف املنظومة ال
ومؤدى ذلك أن . ا، يؤدي إىل القول بأننا نكون بصدد أنظمة حترتم احلريات بقدر يتساوى مع توافر هذه الضمانات أو بعضهاعلى أن توافر هذه الضمانات أو بعضه. احلريات

".ه الضماناتتتناسب طرديا مع توافر ضمانات ممارستها، وبعبارة أكثر دقة و تبسيطا، تكون كفالة ممارسة احلريات بقدر توافر هذ- يف الواقع ال يف النصوص-ممارسة احلريات
.304عامل الكتب، القاهرة، صفحة ،م1984"احلريات العامة و ضمانات ممارستها" عبد املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة: أنظر

تهي بصدور لذي ينا،مة واليت يطلق عليها البعض مصطلح التحقيق النهائيمجيع مراحل املتابعة اجلزائية وال خيص فقط مرحلة احملاكإىلينصرف مصطلح احملاكمة العادلة 2
".حسب رأي الباحث الشخصي".

.422، صفحةمرجع سابقامحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، : ، أنظر1981/جانفي/ 20قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف 3
.27، صفحةمرجع سابقحممد مخيس، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، 4
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للفرد، دانة حقا للمجتمع يف قمع اجلرمية، وجزاء بادئ حقوق اإلنسان، بوجه جيعل اإلواليت تساير منصافواإل
1."والرباءة حقا هلما معا

اية حقوقه، وحيول محنسان، و ، يتوخى بأسسه صون كرامة اإلنظام متكامل" :هيفة احملاكمة املنصو 
اشرا لتقيدهدافها، ولضمان ستخدام العقوبة مبا خيرجها عن أاإساءة بضماناته دون  ند مب لة ع لدو ا

دانة املتهم هدفا مقصودا لذاته، ا أن تكون إالنهائية للسياسة العقابية اليت ينافيهغراض جمال فرض العقوبة باأل
ماية اليت ال جيوز النزول دىن من احلالقيم تكفل حلقوق املتهم احلد األوجوب التزام هذه القواعد مبجموعة من 

2."منه67ا يف املادةبرازهل الرباءة اليت حرص الدستور على إصج حتتها أو االنتقاص منها، ويندر عنها أ

كانت ،ناصر معينةتقوم على وسائل قانونية سليمة تتوفر فيها عأنجيب لكي تكون احملاكمة عادلة
3.حقيق و غنتها دواوين التمثرة التجارب اإلنسانية اليت أ

قرينةمبدأإىلباإلضافة ، القضاءاستقالل مبدأو املساواةمبدألعادلةهم املبادئ اليت تقوم عليها احملاكمة اأو 
4.ليهما يف الباب التمهيدي من الرسالةسبق التطرق إانتلالالرباءة ومبدأ املشروعية و 

ظر استخدام القوانني التمييزية، حيحيث.على جوانب عدةفتنطوي ضماناته5املساواةأما عن مبدأ
القانون على قدم مام القانون واحلق يف تلقي احلماية منأشمل احلق يف املساواة يو . القواننيفيذ والتمييز يف تن

ى املعاملة نفسها اليت يلقاها ن يلقأو ىل احملاكم، إفرد يف اللجوء شمل حق كل يكما .خريناملساواة مع اآل
مام املواطنني سواسية أكل:"زائري علىمن الدستور اجل29وقد نصت املادة 6.خرون من قبل احملاكماآل

7."مام القضاءالكل سواسية أ":من الدستور اجلزائري140/02كما جاء يف املادة."القانون

.20، دار األملعية للنشر والتوزيع، صفحة م2010ون، احلق يف حماكمة عادلة، الطبعة األوىل، سمغرمضان 1
.413امحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة2
.89، صفحةمرجع سابق،"دراسة مقارنة"حق املتهم يف حماكمة عادلةعمر فخري عبد الرزاق احلديثي، 3
.اليت تسري على املتابعة اجلنائية بأسرها، وال تنصرف اىل مرحلة معينةمانات العامة للمحاكمة العادلة و تشكل هذه املبادئ الض4
ويضمن مبدأ املساواة أمام القضاء وحدة القضاء الذي اختلف فيه فقهاء القانون حول احملاكم يشمل مبدأ املساواة كل من املساواة أمام القانون واملساواة أمام القضاء؛ 5

، وهو ما يتفق مع رأي 40نية يف املادة اخلاصة، إذ يعترب الدكتور علي بن صاحل القعيطي أن  وجود احملاكم اخلاصة  يتناقض مع مبدأ املساواة الذي كفله  دستور اجلمهورية اليم
من الدستور األردين،  بيد أن الدكتور عبد الغين بسيوين عبد اهللا كان رأيه خمالف حيث اعترب وجود حماكم خمتلفة 102مد صبحي جنم الذي استند يف رأيه إىل املادة الدكتور حم

، 11القانون اليمين و الشريعة اإلسالمية، جملة القانون، العددعلي بن صاحل القعيطي، املساواة أمام القضاء يف:انظر. ال يتعارض مع املساواة أمام القضاء ومنها احملاكم اخلاصة
حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، . 71، دار عدن للطباعة والنشر،جامعة عدن، صفحة م2003أكتوبر 

.20، صفحةمرجع سابق، "دراسة مقارنة"عبد اهللا، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضيالغينعبدبسيوين. 130، صفحة مرجع سابقجملة دراسات،
.103، طبع يف اململكة املتحدة، صفحة م2014منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية، 6
. م07/03/2016املؤرخ يف 01-16بالقانون رقم م واملعدل 1996الدستور اجلزائري الصادر سنة 7
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تمام ذا املبدأ االه منه 02املادة كالدستور الفرنسي الذي نص يفحىت يف الدساتري املقارنة  برز 
، 1"و الدينبسبب األصل أو اجلنس أمام القانون دون متييز بينهم من فرنسا مساواة مجيع املواطنني أتض":على

املواطنون لدى ":حيث ورد يف نصهاهذا املبدأعلىمنه 40نصت املادة ما دستور مجهورية مصر العربية فقدأ
متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو الواجبات العامة، والن سواء، وهم متساوون يف احلقوق و القانو 

عنيه يبالقدر الذي ،الواجباتالتماثل يف احلقوق و ال يعين اة املساو مبدأنأبيد .2"و العقيدةاللغة أو الدين أ
.ذا وجدوا يف نفس املركز القانوينوجوب متتع األفراد بنفس الضمانات فيما إ

ة القانون ضمانا لسيادالشرعية بوجه عام و يف مبدأتقالل القضاء ركنا أساسيااسيشكل مبدأ
ارمني، الثامن لألمن املؤمترين السابع و كل كدهأوهذا ما.)املشروعية( ة  ل ام ة ومع اجلرمي نع  ة مل تحد امل مم 

ي تدخل من قالل القضاء يعين حترر سلطته من أاستو .م1990ويف كوبا م1985يف ميالنواملنعقدين 
اة اكرب قدر للقضفر هذا املبدأو يإذ 3.التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوع القضاة لغري القانونجانب السلطتني 

رسالتهم اجلليلة على أكمل داءأاملناخ املناسب الذي ميكنهم من ء هلمالطمأنينة، مما يهيقدر من االستقرار و 
على هذا 01-16واملعدل بالقانون رقم م1996ري الصادر سنة قد نص الدستور اجلزائل4.مت صورةوجه وأ

د الدستور الفرنسي على هذا كوأ".طار القانونمتارس يف إلطة القضائية مستقلة و الس":156يف املادة املبدأ
ميكننه الجتدر اإلشارة بأكما5."ستقالل السلطة القضائيةايضمن رئيس الدولة "بقوله64يف املادة املبدأ

اة ال ميكن أن تتجه أصابع الشك الذي يضمن وجود قض،عادلة إال بتطبيق هذا املبدأحقق حماكمة ن تتأ
.االستقالليةتصافهم باحلياد و عدم النزاهة إليهم إلو 

،امهية احلق يف حماكمة عادلة ألنظرا
ال بد من جتسيده من خالل مجلة منا يكفالإذ .يأو 

ة لضمانات حقوق الدفاع سنخصص هذا اجلزء من الدراسلذلك .املتبعة من قبل السلطة القضائيةجراءات اإل
مبرحلة رورا م،مبرحلة االستداللبتداءاحلة من مراحل املتابعة اجلنائية حيث سنقف عند كل مر ،بشكل مفصل

.احملاكمةمثالتحقيق االبتدائي

.م1958/ أكتوبر/ 04الدستور الفرنسي الصادر يف 1
.م1971دستور مجهورية مصر العربية الصادر سنة2
.349امحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة3
، صفحةمرجع سابقجملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، ،"دراسة مقارنة"ديةيف اململكة العربية السعو خالد خليل الظاهر، الرقابة القضائية لضمان مبدأ الشرعية4

537.
.م1958/ 04/10الدستور الفرنسي الصادر يف 5
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سواء  انت نتيجتها،يا كاءات اجلزائية هي توفري العدالة أجر الغاية النهائية من فرض قواعد اإلنأمبا 
لذا .جراءاتحق الدفاع ملن اختذت ضده هذه اإلكيد ممارسةالعدالة تتطلب تأإن ف.كانت الرباءة أم اإلدانة

املشروعية، طة القضائية ملبدأمعرفة مدى احرتام السلماية القانونية حلقوق الدفاع و احلام بعناصر إلملسنحاول ا
ي خروج عن مبدأأنألمنها الظروف العادية،ايمحوال والظروف السلذي يعترب واجب التطبيق يف كل األا

اليت أوكلت هلا بواجباتهخالويعرض السلطة للمسؤولية إل.اهتهاجراءات اجلنائية شرعيتها ونز املشروعية يفقد اإل
.من قبل القانونليها إ
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ولالفصل األ
وليةاألة التحرياتثناء مرحلأضمانات حق الدفاع 

)التحقيق التمهيدي( 

نازع ال ي.نسان يف كل تشريع حديثلكافية حلق الدفاع حقا مكتسبا لإلتاحة الفرصة القد أضحت إ
سلوب احلق لى أعمى عوإذا ساد أسلوب الطغيان األ،ذا تغلبت روح السلطة على روح العدالةحد إال إأفيه 

على عاتق الدولة يلزمها وهو عبء يقع 1.كان البد من توفري الضمانات الكافية هلذا احلقمن هنا.املتبصر
2.لوفاء مبفرتضات احلق يف حماكمة عادلةل

يهتعطيل وظائفها، بقدر ماو غل يد الدولة هي كيد ضمانات حقوق الدفاع الغاية من تأليست 
سس العدالة ألفراد حتقيقااحرتام احلرية الشخصية لألاءة و قرينة الرب املشروعية و ئضرورة تطبيق مبادعلىالتأكيد 
.الدراسةجديرة  بالبحث و التحرياتمرحلةحق الدفاع خالل ن ضماناتومما ال شك فيه أ.واملساواة

القبض على املشتبه و دلة اجلرميةاليت يتم من خالهلا الكشف عن أية هذه املرحلة و مهىل أإخاصة إذا نظرنا 
ذ تعترب هذه إ.قضائية يف سري املتابعة اجلزائيةثري حماضر الضبطية التقدميهم أمام العدالة ومدى تأو 3،فيهم

4.و الرباءةا القاضي يف تكوين أدلة اإلدانة أيعتمد عليهولية اليت األاحملاضر املادة

.13-12، صفحة مرجع سابقرؤوف عبيد، حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، 1
.86، صفحة مرجع سابق، "دراسة مقارنة" عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة2
الد الكبريأمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح : نظرأ. يراد باملشتبه فيه، ما له شبهة و فيه شبهة منه:تعريف المشتبه فيه لغة3 املكتبة العلمية، ،1، 
.5صفحة ريوت، لبنان،ب

رية املواطن يف الفقه حمد عبد املقصود هندي، االشتباه و مسري حم:نظرأ. املشتبه فيه هو من قامت قرائن حال على أنه ارتكب جرمية:ةاإلسالميشريعةتعريف المشتبه فيه في ال
.172مرجع سابق، صفحة رسالة دكتوراه،القانون الوضعي،اإلسالمي و 

مصطلح يطلق عادة على كل من تباشر ضده الشرطة القضائية و سائل البحث و : "عرف الدكتور عبد اهللا أوهايبية املشتبه فيه بأنه :فيه في القانون الجزائريتعريف المشتبه
بارتكاب جرمية كافية ليكون حمل إجراءات الشخص الذي تتوفر ضده القرائن جتعله حمل شبهة بأن له عالقة : "كما عرف األستاذ امحد غاي املشتبه فيه على أنه". التحري

.195، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا:نظرأ".التحريات األولية مادام مل حترك ضده الدعوى العمومية
.45فحة، ص، دار هومة، اجلزائرم2011الطبعة الثانية،،"ارنةدراسة مق"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية: أنظر أيضا

، وبينما جند هذا التمييز يف  التشريع الفرنسي ) 29نظر املادة أ(بعض التشريعات العربية مل تفرق بني املشتبه فيه و بني املتهم كالتشريع املصريأنومن املالحظ 
)The suspect(على املتهم، وحىت التشريع األمريكي فرق بني املصطلحني فاملشتبه يسمى)L’accusé(على املشتبه فيه ومصطلح)Le suspect(فأطلق مصطلح 

، مرجع "مقارنةسة درا" امحد عبد احلميد الدسوقي، احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة:أنظر. )The accused(أما املتهم فيسمى 
.9-8سابق، صفحة

.40-39، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية4
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الجهة المختصة بهاولية و مفهوم التحريات األ: ولالمبحث األ
التحقيق األويل و ،رحلة التحرياتمكمرحلة االستدالل و :يطلق على هذه املرحلة العديد من التسميات

،تضع تعريفا هلاننا جند اغلب القوانني مل أمهيتها إال أى الرغم من علو .مرحلة البحث والتحريو و التمهيديأ
.نعتمد على آراء فقهاء القانون خبصوص ماهية هذه املرحلةلذلك سوف 

خصائصهاو وليةالتحريات األتعريف: ولالمطلب األ
تعريف التحريات األولية: الفرع األول

تبني إطار و واضحة عن اجلرميةاجلنائية فهي تعطي صورةرية يف املتابعةالتحري أمهية كبملرحلة البحث و 
يطة ااملالبسات امن حيث كيفية وقوعها والظروف و ،ه اجلرميةهذ إا تساهم. حمل ا ف يض مجع األدلة يفأ

هلذه .التحريو مرحلة البحثاملرحلة اليت تلي،الالزمة لتسهيل عمل اهليئات القائمة بالتحقيق االبتدائي
هاز أعمال جعمال البحث اجلنائي بصفة خاصة و العمود الفقري ألترب التحريات الدعامة الرئيسية و تعاألسباب

.مكافحة اجلرائم بصفة عامةمن و ستتباب األاالنظام و الشرطة يف احملافظة على

هي جمموعة من اإلجراءات :" فمن التعريفات نذكر،ذه املرحلةهلتعريف وضع لقد تعددت اآلراء يف 
التثبت من وقوع اجلرمية، ومجع كد و أىل التالسابقة على حتريك الدوليةاأل

أنههذا ما نالحظه من 1."معلومات كافية عنها حبيث متكن سلطة التحقيق من التصرف النهائي يف الواقعة
جل ألقضية من ومات املتعلقة بامجع املعل، لة سابقة على الدعوى العموميةا مرحاكتفى بذكر أ

.هعدممنالعمومية يف اختاذ القرار املناسب يف حتريك الدعوى مساعدة السلطة املختصة

عضاء جمموعة اإلجراءات األولية اليت يباشرها أهي " :دقيقا هلا بقولهاوضع تعريفومن الفقهاء من 
دلة يت تتمثل يف البحث عن اآلثار واألاجلرمية، والمبجرد علمهم بارتكاب ) الشرطة القضائية(الضبط القضائي

ثبات ذلك يف حماضر متهيدا إالقبض عليه و البحث عن الفاعل و القرائن اليت تثبت ارتكاب تلك اجلرمية و و 
2."لعمومية من طرف النيابةللتصرف يف الدعوى ا

.377حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة 1
.30فيه أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفحة محد غاي، ضمانات املشتبه أ2
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أاتكما عرف يقوم ا جهاز شرطوي بوليسي أو عسكري : "ب ية  قضائ يعمل حتت هي مرحلة شبه 
االامإشراف النيابة العامة و  بة غرفة  ى حتديد طبيعة علهر ااقتصلكن ما يالحظ من هذا التعريف 1."حتت رقا

ا أوهي الشرطة القضائية اعتبارا ،ويلالنظر وذلك بقضائية ا شبه أباملرحلة 
االامدارة وكيل كما بني خضوع هذا اجلهاز إىل إ.ئيجهاز شبه قضا بة غرفة  ية ورقا محد أستاذ األأما.اجلمهور

جراءات البحث والتحري اهليئة املكلفة بإىلحيث تطرق إ.لعناصر هذه املرحلةاملمو شامالي فجاء تعريفه غا
جراءات الواجب واىل اإلتتمث،تكاب اجلرميةمبجرد علمها بار مهمتها تبدأاليت ،القضائيةضبطية املتمثلة يف الو 

ي له احلق يف تقرير مصري القضية إما بتحريك الذ،ىل وكيل اجلمهوريةاليت تقدم إتحرير احملاضربتقومل.اختاذها
ملرحلة اوافيكانمحد غاي  ستاذ أاأللذلك ميكننا القول أن تعريف.و حفظ الدعوىالدعوى العمومية أ

.التحريات

ئية جراءات اجلزاقانون اإلبينهااليت منو غلب الدول العربية اإلجرائية ألالتشريعات نقيضعلى 
التحريات يف ملرحلة اءات اجلزائية العراقي تعريفاجر قانون اإلوضع فقد الذي مل يعرف هذه املرحلة، اجلزائري

تدقيق اليت هي مرحلة متحيص و هي مرحلة حتضري تسبق مرحلة التحقيق االبتدائي : "منه130نص املادة 
ىل القرار املناسب بإحالة القضية إىل اجلهات املختصة مىت كانت األدلة كافية إلحالة املتهم إىل وصول إاألدلة لل

و عند رفض الشكوى أو إذا كان الفاعل جمهول اهلوية أن كان احلادث قضاء وقدر احملاكمة أو غلق الدعوى إ
2."حالةلإلدلة غري كافيةأو غلق الدعوى مؤقتا إذا كانت األ

لطة الرئاسية يف جهازهم األصلي وإىل من قبل السشرافالضبطية القضائية يف اجلزائر لإلضع جهازخي
االام و  بة غرفة  امة، ورقا لع بة ا اف النيا كيل اجلمهورية يتوىل و ":3ج.إ.ق12/02هذا ما نصت عليه املادة إشر

الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل جملس قضائي و ذلك يشرف النائب العام علىالقضائي و الضبطإدارة
االام بة غرفة  السحتت رقا لك  : يقوم وكيل اجلمهورية مبا يأيت: "علىاليت نصتج.إ.ق36/1املادة و . "بذ

له مجيع السلطات و الصالحيات و إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية يف دائرة اختصاص احملكمة
ملبدأ الرقابة القضائية على اإلجراءات اجلزائية عامة وعلى إعماال".املرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

احرتام احلريات الفردية ومن منطلق كون السلطة القضائية هي اليت تكفل 4.ةعمال الضبطية القضائية خاصأ

.191، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقيق"عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 1
.1971لسنة 23من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم 130املادة 2
.1/03/2014اجلزائية الفرنسي، طبعة منقحة يف اتاإلجراءمن قانون 12تقابلها املادة 3
من قانون القضاء العسكري 44حسب نص املادة .إلدارة وكيل الدولة العسكري الذي يشرف على نشاطها، وختضع لرقابة وزير الدفاعختضع الشرطة القضائية العسكرية4

ويعترب وزير . )م، املتضمن قانون القضاء العسكري املعدل واملتمم1971أفريل 22ه املوافق ل 1391صفر عام 26املؤرخ يف 28-71رقم اجلزائري الصادر مبوجب األمر
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اتضمن فعاليتها و و  ن تنفيذ الضبطية القضائية مهية هذه الرقابة يف ضماتتجلى أ.ا وترد االعتداء عليهاضمان
حبقوق وحرية املشتبه عدم املساسضمان، و جرائيةاإلعيةو شر املاء اختاذها إلجراءات التحقيق األويل ملبدأ نثأ

.فيهم بالقدر الالزم للكشف عن مالبسات اجلرمية

فإن التحريات لذا .طة القضائيةالسلفهم ليسوا من موظفني إداريني عضاء الضبط القضائي يعترب أ
على الفصل يف امللف تساعد النيابة ،األ

ا مرحلة شبه قضائية ليست ن هذا املنطلق اعتربت التحريات بأم1.و حتريك الدعوى العموميةسواء باحلفظ أ
قبل فسر لنا عزوف املشرع ما هذا .دلة املتعلقة باجلرميةدف إىل مجع األبل من مراحل الدعوى العمومية 

.بالضمانات الالزمة للمشتبه فيهاطتهاحإعن موجة التعديالت اليت مست الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية 
وأيضا عند تعديله 01- 16هتمام املشرع حبق الدفاع يف تعديل الدستور مبوجب القانون رقم حيث ملسنا ا

حق على تدعيم املواد بضمانات ه، الذي حرص من خالل022- 15مبوجب األمر لقانون اإلجراءات اجلزائية
وهذه . املقيدة للحرية الشخصيةكيد على الطابع االستثنائي لإلجراءات أوالت،خاصة مرحلة التحرياتالدفاع 

خلطورة هذه املرحلة على احلريات نظرا ،حتدث قبالأنالبد تكانلتفاتة الطيبة من قبل املشرع اجلزائرياال
أا ه م كما  ب لمشت ل لفردية  كما سنبني من خالل هذا الفصل تجاوزات هلذا احلقبالةاملعروفحل ااملر من أكثر ا

.من الرسالة

وليةحريات األخصائص الت:الثانيالفرع
السرية: ولاألالبند

ون يف جلسة علنية يشهدها اجلمهور ن تكاألصل يف إجراءات التحري أن تتم يف سرية فال يتصور أ
القرائن املادية تتطلب ضبطاحلادث و ىل مكان االنتقال إفالتحري و . ل فاعليتهاتعطتفسدها و ن هذه العالنية أل

التحقيق جراءات التحري و تكون إ":ج اجلزائري.إ.من ق11دة وهذا ما نصت عليه املا3.الكتماناحليطة و 
4."ص القانون على خالف ذلك، ودون اإلضرار حبقوق الدفاعمل ينسرية، ما

من نفس 68و67و يعد صاحب الوالية يف حتريك الدعوى العمومية حسب املادتني .من قانون القضاء العسكري2الدفاع عضوا يف السلطة القضائية العسكرية حسب املادة 
. القانون

.38ولية، مرجع سابق، صفحة ثناء التحريات األأ، ضمانات املشتبه فيه محد غايأ1
م واملتضمن 1966يونيو 8ه املوافق 1386صفر 18املؤرخ يف 155-66م يعدل ويتمم األمر 2015يوليو 23ه املوافق 1436شوال 7مؤرخ يف 02- 15األمر 2

. م2015يوليو 23ه املوافق 1436شوال 7، الصادرة يوم اخلميس 52، السنة 40اجلريدة الرمسية، العدد: أنظر.يةقانون اإلجراءات اجلزائ
.114موفق علي عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية وحقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة3
.م01/04/2014من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي نسخة معدلة يف 11تقابلها املادة 4
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حيث .حق الدفاعن ينقص ذلك من خذ املشرع اجلزائري مببدأ سرية التحقيق األويل دون أأقد ل
ن حيصل ضابط كما جيب أو .ج.إ.ق45و44عملية التفتيش حسب املادة وجب حضور املشتبه فيهأ

فال ،يف احملضرمع التنويه عن رضائه البدء يف عملية التفتيش ئية على موافقة صاحب املنزل قبل الشرطة القضا
املشرع اجلزائري ضابط الشرطة ألزم حفاظا على سرية هذه املرحلة و 1.عدم اعرتاضهيكفي جمرد حضوره و 
إال و .ج.إ.ق45/02املادةحسب الزمة لذلك الخذ كل التدابريأعليه هين و املالقضائية بكتمان السر

سنتني إىليعاقب باحلبس من شهرين :"ج .إ.من ق46نصت عليها املادة ىل املساءلة اجلنائية اليت تعرض إ
و اطلع عليه شخصا دج، كل من أفشى مستندا ناجتا من التفتيش أ20000إىل2000ح بني وبغرامة ترتاو 

ق أو من املوقع على هذا و من ذوي حقو ذلك بغري إذن من املتهم أنا يف االطالع عليه، و ال صفة له قانو 
والها من ظاهر النص يتبني لنا األمهية اليت أ".ىل ذلكإليه ما مل تدع ضرورات التحقيق إو من املرسلاملستند أ

فشاء وثيقة ناجتة عن عند إقراره جلنحة إحرمة حياته اخلاصةو املشرع اجلزائري يف محاية حق املشتبه فيه 
غالبا ما تكون منو نظارجيعلها خمفية عن األا صاحبها و شياء محيمية حيتفظ فاملسكن حيوي عادة أ. التفتيش

لمعلومات الشخصية املتعلقة باملشتبه لفشاء سر هذه املستندات محاية إجترمي يشكلحيث.ضمن احملجوزات
.لذي هو شرط مطلوب لقيام اجلنحةىل ضرورة انعدام رضا املعين باملستندات اباإلضافة إ.لغريبه من تطفل ا

حالة وجود مانع ميثله يفو من صاحب املنزل أ( و حقية املشتبه فيهضح لنا أو يما
املادة كذلك الشاهدين اللذين يعينهما الضابط عند اعرتاض صاحب املنزل عن عملية التفتيشحلضوره، و 

ما يفسر لنا .ن تبقى سريةأجيب اليت تلكاالطالع عليها من اليت جيوزالوثائق يف حتديد ) ج.إ.ق45/01
2.فشاء مستند متحصل عليه من التفتيشجرمية إاط انعدام الرضا كركن من غاية املشرع من اشرت 

م،04/06/1996ا قرار بتاريخبشأصدرته حمكمة النقض الفرنسية يف قضية أبخذت ما أهذا
حيث . فشاء وثائق حمجوزة لدى شخص آخرطرفا مدنيا مل يعط موافقته على إنأيف هاحداثتتلخص أاليت

ب التعويض عن جل طلأن هذا الشخص له الصفة يف االدعاء مدنيا من أالفرنسية بقضت احملكمة العليا
جراءات من قانون اإل58ن عددم املادة شخاص الذيضمن األلو مل يكن فشاء، حىت و الضرر الناتج عن اإل

3.اجلزائية الفرنسي

مع العلم حبقي يف االعرتاض على تفتيش مسكين، اقبل صراحة قيام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش و ضبط كل :" يف القانون الفرنسي يكتب صاحب املسكن الصيغة التالية1
.170، صفحة مرجع سابقزائري، اجلزء الثاين، امحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجل: أنظر". ما يرى فائدته يف مجع االستدالالت

تراعى يف كل األحوال قرينة :"ج واليت جاء فيها.إ.ق11وقد عزز املشرع اجلزائري هذا احلق للمشتبه فيهم عند تعديله لقانون اإلجراءات اجلزائية بإضافة فقرة رابعة للمادة 2
.م املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائرية اجلزائري2015يوليو 23الصادر يف 02-15األمر رقم مبوجب "الرباءة وحرمة احلياة اخلاصة

.291، جامعة احلاج خلضر، باتنة، صفحة 2011- 2010،دكتوراه، رسالة "دراسة مقارنة" نويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة3
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غري .التحريالسرية يف مرحلة جراءات اجلزائية بيف قانون اإلوالعراقياملشرع املصريكل منخذأد قل
و ميس مصاحلهم، يستدعي اإلجراء حضورهم أو ملن أفيها العالنية بالنسبة للمتهمايف بعض حاالت قرر أنه

1.للجمهورسبة جراءات سرية بالنبقاء اإلمع 

ستثناءا لسرية التحريات، عندما قرر الضرورة التحري عن مرتكيب اجلرائم وضع املشرع اجلزائري نه و أإال 
أعماال إرهابية أو مارتكيشتبه يف االصحافة لنشر صور ألشخاص إىلوء القضائية يف اللجحق الشرطة 

ن يكون السبيل األخري للحصول أويشرتط يف هذا اإلجراء احلصول على رخصة من النائب العام، و . ختريبية
هو ما أشارت و .للبحثعتياديةعلى األدلة والقبض على املشتبه فيهم املطلوبني عند عدم جدوى الطرق اال

العام لدى بلقضائية، بناء على رخصة من النائميكن لضابط الشرطة ا:"ج بنصها.إ.ق17/03إليه املادة 
الس القضائي املختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعالمي نشر إشعارات أو أوصاف 

".الأو صور ختص أشخاصا جيري البحث عنهم أو متابعتهم 
ئية لشرطة القضاضابط ااملعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية احلق ل02- 15كما أضاف املشرع مبوجب األمر 

باخلروج إستثناءا ) هذه األخرية اليت كان هلا احلق يف اختاذ هذا اإلجراء قبل التعديل(بعد أخذ إذن النيابة العامة 
القضية، لتفادي انتشار معلومات غري صحيحة صختعن السرية، وأن يطلع الرأي العام ببعض املعلومات اليت 

2.ووضع حد لإلخالل بالنظام العام

التدوين: الثانيالبند
ب القانون على الضبطية القضائية أن يدونوا كل األعمال اليت قاموا وجأمهية مرحلة التحريات نظرا أل

معرفة مدى احرتام و ،الرقابة على مشروعية اإلجراءاتتسهيل عملية دف. ويل
ال يكون للمحضر أو التقرير :"ج.إ.ق214نصت عليه املادة ، حيث الشرطة القضائية للشكليات املطلوبة

ورد فيه عن أعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته، و كون قد حرره واضيذا كان صحيحا يف الشكل و قوة اإلثبات إال إ
".عاينه بنفسهو نطاق اختصاصه ما قد رآه أو مسعه أموضوع داخل يف 

صول احملاكمات  اجلزائية أمن قانون 84، 83، 82يقابلها  املواد . 1950لسنة 150ية املصري رقم اجلنائاإلجراءاتمن قانون 57، 56، 55، 53، 51:نظر املوادأ1
.م1971لسنة 23العراقي رقم 

لإلخالل بالنظام غري أنه تفاديا النتشار معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أو لوضع حد :"املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري02- 15من األمر 11/03املادة 2
ر موضوعية مستخلصة من اإلجراءات العام، جيوز ملمثل النيابة العامة أو لضابط لشرطة القضائية بعد احلصول على إذن مكتوب من وكيل اجلمهورية أن يطلع الرأي العام بعناص

سك ا ضد األشخاص املتورطني م ت امل اء  لألعب يم  تقي أي  تضمن  أن ال ت لى  ". ع
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ال ":ج.إ.ق215سب املادة جمرد استدالل حفهي تعتربحماضر الضبطية القضائية 1ةما عن حجيأ
."مل ينص القانون على خالف ذلكا، مال جمرد استدالالتاضر والتقارير املثبتة للجنايات أو اجلنح إتعترب احمل

التقارير اليت حيررها ضباط الشرطة القضائية واليت يثبتون فيهاو احملاضرف.وصفها باالستدالليةنفالقانو ذن إ
اشروا كمعاينة اجلنايات واجلنحجراءات اليت اإلاألعمال و  تربها يعا و أخذن يللقاضي أو 2ستدالل،لالهي يب

يعود للقضاء فرنساففي،وعلى غرار ذلك3.قناعتهن يستبعدها حسب ميكن أكما.من عناصر اإلثبات
اجلنائية هي دلةابة حمكمة التمييز، اليت اعتربت أن األال خيضع لرقلطة تقدير قيمة حماضر التحقيق األويل و س

تسبيب حكمه بناءا كما ال ميكن للقاضي4.ن يثبت تزويرهامن املستندات ا
ذا قد يكون احلكم معيبا إو .دلةيبىن إال على أفاحلكم ال5،خذ به االجتهاد القضائي يف اجلزائرأعليها وهو ما 

ك أي تقصري يف مرحلة حيث يتم تدار ،ذلك محاية للمشتبه فيهماستند القاضي فيه على االستدالالت، ويعترب
6.احلريص على احرتامهاو ى القضاء باعتباره حامي احلريات ولية على مستو التحريات األ

وليةة بالتحريات األة المختصجهال:المطلب الثاني
سلطة الضبط يف القانون الوضعي: ولالفرع األ

وأ7الضبطية القضائيةجلهة املختصة بالتحريات هين ااجلزائري فإجراءات اجلزائية حسب قانون اإل
ي عن اجلرائم اليت التحر االستخبار واالستعالم و جهاز شرطي منوط به القيام بأعمال وهي8،القضائيةالشرطة

براثن البهتان عن طريق تعقبهم و ،اليت وقعت بالفعل

الطبعة السادسة، ومهام الشرطة القضائية، أمحد غاي، الوجيز يف تنظيم : أنظر. املقصود حبجية1
.223صفحةاجلزائر،،م، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع2014

.224أمحد غاي، الوجيز يف تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، صفحة 2
.17حممد حمدة، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، اجلزء الثاين، مرجع سابق، صفحة 3
.179، جمد املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، صفحة م2003، الطبعة األوىل، )احلديثبني القدمي و ( لمحاكمات اجلنائيةطه زاكي صايف، االجتاهات احلديثة ل4
دون ) رجال الدرك الوطين(القضائيةمن جملس قضاء ورقلة حيث اعترب سبب االستئناف هو اكتفاء القاضي مبحضر الضبطية م03/03/1970الصادر بتاريخ 5القرار رقم5

.34، صفحة م1970، 02نشرة القضاء ، العدد . إجرائه للتحقيق من اجل التأكد من ذلك
.224أمحد غاي، الوجيز يف تنظيم ومهام الشرطة القضائية، مرجع سابق، صفحة6
:الضبط القضائي الذي  ينصرف مدلوله إىل معنينيخيتلف مصطلح الضبطية القضائية عن 7

مجع ائم املقررة يف قانون العقوبات و التحري عن اجلر ثل يف البحث و ج و اليت تتم.إ.ق12موضوعي ويقصد به كل املهام املنوطة بأجهزة الضبط القضائي احملدد يف املادة : األول
أا حتقيق قضائي أي قبل حتريك الدعوى العمومية، أما بعد حتريك الدعوى العمومية من بش تح  يف أن  بل  يها ق تكب حث عن مر ب نها و ال لة ع طرف النيابة و فتح حتقيق قضائي، األد

.جهات التحقيق و تلبية طلبات السلطات القضائية) إنابات(القضائي تتمثل يف تنفيذ تفويضات فان مهمة الضبط 

ضمانات املشتبه فيه أثناء أمحد غاي،: أنظر. للضبط القضائي فينصرف إىل األجهزة املكلفة بتنفيذ املهام املشار إليها أعاله كالدرك الوطين و األمن الوطين: أما املدلول الثاين
.33، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"ات األولية التحري

أما ) اختاذ التدابري الوقائية ملنع حدوث اجلرمية( تبدأ مهمة الشرطة القضائية مبجرد وقوع اجلرمية وهو ما مييزها عن الشرطة اإلدارية اليت متارس مهامها قبل ارتكاب اجلرمية ملنعها 8
، مرجع سابقالقضائية، مهام الشرطة أمحد غاي، الوجيز يف تنظيم و : ظرأن. ة مبعاينة  مكان اجلرمية ومجع األدلة والبحث عن مرتكبيهابعد وقوع اجلرمية تقوم الشرطة القضائي

. 14صفحة 
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القيام داء رسالتها و لذلك فهو جهاز يعترب من األجهزة املساعدة للسلطة القضائية يف أوالقبض عليهم و 
لقد تناول املشرع اجلزائر مرحلة االستدالل يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف الباب األول من الكتاب و 1.مبهمتها

ىل إ62من املادة ج و .إ.ق56إىل 42و من 28إىل 12حلة يف املواد من األول، حيث تكلم عن هذه املر 
2.ج.إ.ق18مكرر 65

يقوم مبهمة : "ج عن األشخاص القائمني على الضبطية القضائية.إ.ق12/1نصت املادة بينما
، 23، 22، 21، 15،319تكفلت املواد و ."املوظفونوالضباط واألعوان و الضبط القضائي رجال القضاء

14األعوان الذين هلم صفة الشرطة القضائية احملدد يف املادة ج بتحديد فئات املوظفني و .إ.من ق28
4.ج.إ.ق

إذا كانت اجلرمية ذات طابع عسكري فإن اختصاص التحري والتحقيق يؤول لضباط الشرطة لكن
يناط : "لعسكري اجلزائري اليت جاء فيهامن قانون القضاء ا43القضائية العسكرية حسب ما أفادت به املادة 

األصليني ما دام مل بضباط الشرطة  القضائية العسكرية التحقيق يف اجلرائم ومجع األدلة والبحث عن الفاعلني
. يفتح التحقيق

.من نفس القانون51واملادة ،"طلبه

مهمة هيف5رديناألاجلزائية صول احملاكمات قانون أاجلهة املختصة مبرحلة التحقيق األويل يف أما 
ىل لضابطة العدلية يف األردن تنقسم إن اأمنهااليت يستخلص منه و 8،9،10حسب املواد الضابطة العدلية 

اليت جاء ذكرها الضابطة العدلية ذات االختصاص العام بالنسبة جلميع اجلرائم وهي الفئة: وىلالفئة األ:فئتني
الضابطة العدلية ذات : الفئة الثانيةو .ردينمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية األ9و8يف املادتني 

.16سكندرية، صفحة م، منشأة املعارف، اإل1999املقارن، الطبعة األوىل، ية يف التشريع اإلجرائي املصري و قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرط1
من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، واليت تطرق فيها املشرع الفرنسي إىل مرحلة التحقيق األولية بعنوان78، 77، 76، 75يقابلها يف التشريع الفرنسي املواد 2

Enquête()Préliminaire .ة الكوييتمن قانون اإلجراءات  واحملاكمات اجلزائي47إىل 39واملواد من.
.املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمراقبني: وهماملعدل لقانون اإلجراءات اجلزائرية فئات هلا صفة الضبطية القضائية02- 15من األمر 15أضافت املادة 3

.     3املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمفتشني وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطين الذين أمضو 
.م1950لسنة 150من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم 23، 22، 21يقابلها يف القانون  املصري املواد 4
.م1961لسنة 09قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين رقم5
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ت هذه الفئة ىل كل منهما، وحددجرائم حمددة بالوظيفة املوكلة إوقد حدد اختصاصها يفاالختصاص اخلاص
1.ردينمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية األ10املادة 

ىل إجراءات البحث والتحري إمهمة تويل تفقد أوكلءات اجلزائية السعودي جرانظام اإلباملقارنة مع 
شخاص الذين رجال الضبط اجلنائي هم األ:" فيهاالذي جاء 24حسب نص املادة .رجال الضبط اجلنائي

االامدلة الالزمة للتحقيق و األومجع املعلومات و ضبطهمومون بالبحث عن مرتكيب اجلرائم و يق هم و 2."توجيه 
ا نصت عليه االدعاء العام وهو مشراف هيئة التحقيق و إلاريا و إىل اجلهة التابعني هلا إدخاضعون يف عملهم 

.جراءات اجلزائية السعوديمن نظام اإل25املادة 

سالميةسلطة الضبط يف الشريعة اإل:الفرع الثاني
مره بالفصل يف اخلصومات أبتبليغ الرسالة و ) لى اهللا عليه وسلمص(بيه حممدا مر اهللا نجاء اإلسالم وأ

ا ﴿:تعاىلفيقول اهللا  ًج َر ْم َح ِه وا ِفي َأنـُْفسِ ُد ْم ثُمَّ الَ َيجِ ُه نـَ َر بـَيـْ َج ا َش وكَ ِفيَم كُِّم تَّى ُيَح ُنوَن َح ِم رَبِّكَ الَ يـُؤْ َفالَ َو
ا ِليًم وا َتْس لُِّم ُيَس مَّا َقَضْيتَ َو لَ اللَّه﴿:يقول اهللا تعاىلو .)65: النساء(﴾ِم ا َأنـَْز ْم ِبَم ُه نـَ ْم بـَيـْ ُك : املائدة(﴾فَاْح

بلغ الرسالة، ونصب نفسه يف املدينة ليفصل يف اخلصومات ) لى اهللا عليه وسلمص(الرسول مث إن .)48
وصى احكامانب ما يبلغه للناس من تشريع األجب مل قد جتمعت يف سالم، فالسهر على تنفيذ أحكام اإلو .ا

3.كانت مل تفصل بعدهذه السلطات و )لى اهللا عليه وسلمص(يده

استداللأن مهمة التحقيق من حبث وحتري و إذا عدنا إىل السوابق التارخيية يف النظم اإلسالمية جند 
:لديوان الشرطة كما سنوضح كاآليتلوالية احلسبة ولوالية املظامل و كانت 

والية احلسبة: والأ
: اإلنكار، يقالالنظر، ومن معانيها ن معانيها األجر وحسن التدبري و ممن االحتساب و : احلسبة لغة

.احتسبت فالنا أي اختربت ما عنده: االختبار يقالسب عليه األمر إذا أنكره عليه، و احت

االختصاص األصيل بالضابطة : من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اختصاص الضابطة العدلية يف األردن، وميكن تقسيمها إىل قسمني99و49و46وقد حصرت املواد 1
نائي الذي يشمل بعض اختصاصات التحقيق يف حالة اجلرم واالختصاص االستث.العدلية ويشمل إجراءات البحث والتحري وتلقي الشكاوي و البالغات، وحترير احملاضر

.من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين46واجلرائم الواقعة داخل املساكن حسب املادة ) التلبس(املشهود 
.ه28/07/1422وتاريخ 39سوم امللكي رقم ه املصادق عليه باملر 14/07/1422تاريخ و 200در بقرار جملس الوزراء رقم نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، ص2
.344صفحة ،رسالة دكتوراه، مرجع سابق،"والقانون الوضعيبني الفقه اإلسالمي "حرية املواطنود عبد املقصود هندي، االشتباه و مسري حمم3
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ابن خلدون هاعرفو 1.النهي عن املنكر إذا ظهر فعلهاألمر باملعروف إذا ظهر تركه، و هي : اصطالحا
الذي هو فرض على القائم بأمور املسلمني النهي عن املنكرة دينية من باب األمر باملعروف و أا وظيف: "بقوله

عين اليت تالبحث عن املنكرات إلنكارها لقد دل التعريف أن للحسبة مهمة2."يعني لذلك من يراه أهال له
.التحقيقمهمة البحث والتحري و 

يق مث احلكم بالتأديب أو التحقسالمي للمحتسب بني سلطات البحث والتحري و لقد مجع الفقه اإل
تلك السلطات ألنه مؤمتن فال يرى ضررا من مجعه بني .ظر إىل احملتسب نظرته إىل احلاكمألن الفقه ين.التعزير

ن لذا فال يعقل أن يقوم مبهمة األمر باملعروف أ.ميدوره هو احلفاظ على أحكام الشرع اإلسالعليها، و 
3.ضيةهو االحنياز ضد طرف من أطراف القيرتكب ما يعده الشارع منكرا، و 

وَن ﴿: أساس احلسبة من القرآن الكرمي قوله تعاىل يَْأُمُر ْيِر َو ُعوَن ِإَلى اْلَخ ْم ُأمٌَّة َيْد ْنُك ْن ِم ْلَتُك َو
ونَ  ِلُح ْف ُم اْلُم ُأولَِئكَ ُه ِر َو ْنَك َن َعِن اْلُم وْ َه يـَنـْ ْعُروفِ َو صلى اهللا (قول رسول اهللا و .)104: آل عمران(﴾بِاْلَم

منكم منكرا فليغريه بيده، فان مل يستطع فبلسانه، فان مل يستطع فبقلبه، و ذلك من رأى«: )سلمعليه و 
اَة ﴿: قوله تعاىلو ).رواه مسلم(.»أضعف اإلميان ا الزََّك آتـَُو َة َو َْرضِ َأقَاُموا الصَّالَ ْ ْم ِفي األ يَن ِإْن َمكَّنَّاُه الَِّذ

ِر وَ  ْنَك ا َعِن اْلُم وْ نـََه ْعُروفِ َو وا بِاْلَم َأَمُر ُُمورِ َو ْ إن «: )سلمصلى اهللا عليه و (وقوله .)41: احلج(﴾ِللَِّه َعاِقَبُة األ
)رواه أبو داود(.»الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

املقصود أن احلكم بني الناس يف النوع الذي ال و : "سبةبن القيم عن احلورد يف الطرق احلكمية الكما 
4."النهي عن املنكرهو األمر باملعروف و : على الدعوىيتوقف 

الظاهرة اليت ال فهو ينظر يف املنازعات .املظامل والشرطةاحملتسب وظائف هلا صلة بالقضاء و يتوىل 
بالزيادة له (امليزان وتطفيف املكيال و ) حبيلةإخفاء العيوب (تدليس ال، كدعاوى الغش و ثباتإحتتاج إىل أدلة 

اإلسالم فهو يؤدب مرتكيب املعاصي اليت ترتكب جهرا أو ختل بآدابو .فهو ذا كالقاضي) النقص لغريهو 
ن ذا  األسواق مما ال جتوز خمالفته، فيكو يرعى النظام واآلداب واألمن يف الشوارع و و .

الد 2004، الطبعة الثانية، علي بن نايف الشحود: ابن تيمية، احلسبة، حتقيق1 .11، صفحة 1م، 
م، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1988خليل شحادة، الطبعة الثانية، : من عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، حتقيقابن خلدون، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر و 2

.281-280صفحة 
.99-66ه، صفحة 1421، حمرم 5جملة العدل، العدد ،"نةدراسة مقار "يق التحقأو التفريق بني سلطيت االدعاء و محيدان بن عبد اهللا احلميدان، اجلمع3
. 199، صفحة دار البيان، يف السياسة الشرعيةابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية4
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وضعها الفقهاء بني ليس هناك حدود مرسومةأحكام املظامل و أحكام القضاء و واسطة بنياحلسبة و 1.كالشرطة
ة إىل دعوى ترفع أو بينات النهي عن املنكر دون حاجدود بالنظر يف األمر باملعروف و جماهلا حمو .هذه الواليات

كل ضروب النهي عن املنكر، هو واجب يشمل كما يقولوناألمر باملعروف و و 2.أميان تطلبتفرض و 
عفائه من عباء املنازعات على القاضي، بإأختفيف إىلويهدف ديوان احلسبة 3.اإلصالح يف كل نواحي احلياة

4.املنكراتالتفتيش عن املخالفات و 

والية املظامل:ثانيا
زجر املتنازعني عن التجاحدتظاملني إىل التناصف بالرهبة، و نظر املظامل هو قود املو : "عرفها املاوردي

باهليبة، فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ األمر، عظيم اهليبة، ظاهر العفة، قليل 
إىل اجلمع بني صفات ثبت القضاة، فيحتاجتاج يف نظره إىل سطوة احلماة، و الطمع، كثري الورع، ألنه حي

5."أن يكون جباللة القدر نافذ األمر يف اجلهتنيالفريقني، و 

ى يف يف صدر اإلسالم أول من نظر املظامل بنفسه، فقض)سلمصلى اهللا عليه و (الرسول لقد كان
أرسل عليا لدفع دية القتلى الذين قتلهم خالد من قبيلة بين جذمية بعد نصاري، و األشرب بني الزبري بن العوام و 

)رواه البخاري(.»اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد مرتني«: قالو 6أن خضع أهلها

علية الوالة و يف جرائم وخمالفات األمراء و قضاء املظامل إىل حد كبري دوائر القضاء اإلداري للنظريشبه 
والية اختصاصات ومن 8.يفصل فيهاقضائية واسعة حيث يسمع الدعاوى و لصاحب املظامل سلطة و 7.القوم

:ستداللاالوالية املظامل يف جمال التحقيق و 

اإلمارات ن و طرق اإلثبات املعتمدة على القرائاالستدالل و ملظامل سلطات واسعة يف التحقيق و الناظر .1
.شواهد األحوال مقارنة مع قضاة القضاء العاديو 

الد وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و 1 بق،  ته، مرجع سا .6264، صفحة 8أدل
.89-88النشر، صفحة م، املؤسسة العربية للدراسات و 1986األوىل، ، الطبعة "احلسبةالقضاء و "القادر، الفقه اإلسالميعلي عبد 2
اا اسية وتطورها و حسين قمر، حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق السي3 .72صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"ضمان
.142م، جامعة الكويت، صفحة 1983السنة السابعة، سبتمرب ، 3، جملة احلقوق، العدد حقوق اإلنسان والضمانات القضائية يف اإلسالمصالح الدين الناهي،4
.30، صفحة دار احلديث، القاهرة، مصراملاوردي، األحكام السلطانية، 5
الد مرجع سابقأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و 6 .6252، صفحة 8، 
.355، صفحة مرجع سابق، "القانوندراسة مقارنة بني الشريعة و "عية القوانني الوضة و حممد إبراهيم اإلصبيعي، الشرطة يف النظم اإلسالمي7
.270فيصل شطناوي، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مرجع سابق، صفحة 8
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لب منهم أحد اخلصمني اإليهام ما ليس للحكام إذا طالتأين والتأجيل عند االشتباه و لناظر املظامل احلق يف . 2
. إصدار القرارفصل احلكم و 

.له أن يسمع من شهادات املستورين ما خيرج عن عرف القضاة يف شهادة املعدلني.3
به م و له.4 ارتيا ند  لشهود ع الف ا .ينفي عنه االرتيابتكثر من عددهم ليزول عنه الشك، و يسإح
.يسأهلم عما عندهم من تنازع اخلصومله أن يبدأ باستدعاء الشهود و .5
ناظروا احلسبة يف املصاحل العامةالنظر يف ما عجز عنه .6

1.التحيف يف حق مل يقدر عن ردهعجز عن منعه، و 

له طواعية حيث كان املسلمون خيضعون،إىل جانب القضاء والية املظامل واحلسبةكان القاضي يتوىل 
واليا عليهم أصبح هناك واليا للمظامل و ملا كثرت املظامل بعد عهد الصحابة رضوان اهللا .ملا يوضحه هلم القضاء

تستهدف إقامة احلق ألا،ي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاءفوالية املظامل ه2.للحسبة
3.إقامة قوانني العدل يف الدولةإنصاف املظلوم من املظامل و ته و نصر و 

ديوان الشرطة:ثالثا
يطلقوا على .فسري كلمة الشرطة بأكثر من مدلولأمجعت العديد من معاجم اللغة على ت ارة  فت

قصد ا أول كتيبة تشهد احلرب و تارة أخرى و ،طائفة من أعوان الوايل أو احلرس اخلصوصيني 4.تتهيأ للموتي

4.للموت

يطلق على املفرد من رجال كما."شرط"مبعىن ضابط األمن أو رجل األمن مجعه " شرطة"لفظ 
دت إشارات ور و .رد كلمة شرطة يف القرآن الكرمي ولكن جاءت كلمة إشراطتملو 5."شرطة أو شرطي"الشرطة 

يف 6،غري مباشرة يف سياق قصة موسى عليه السالم مع فرعون عندما أرسل من جيمع الناسإشارات أخرى و 

الد وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و 1 بق،  ته، مرجع سا .6256، صفحة 8أدل
.364صفحة مرجع سابق،الشريعة اإلسالمية، إبراهيم الراوي، حقوق اإلنسان وحرياته يف القانون الدويل و جابر2
.130حسن السيد بسيوين، الدولة و نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 3
.407، صفحة 419
.11، مرجع سابق، صفحة "القانوندراسة مقارنة بني الشريعة و "عية القوانني الوضعي، الشرطة يف النظم اإلسالمية و إبراهيم اإلصبيحممد 5
.70البحوث، الرياض، صفحة م، مركز الدراسات و 2001األوىل، حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية، الطبعةمعجب معدي احلويقل، الشرطة و 6
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رِينَ ﴿: قوله اشِ اِئِن َح َد ْل ِفي اْلَم َأْرسِ هو " حاشرين"قال ابن عباس يف تفسري .)111: رافاألع(﴾َو
1.الشرطة

عدهم يف تنفيذ األحكام الشرعية تسااة و ترتبط بالقضوظيفة هامة يف الدولة اإلسالميةالشرطة هي
ملدينة، ألنه يقوم حبفظ النظام صاحب الليل، صاحب ا: كان يطلق على صاحب الشرطةو .إقامة احلدودو 
فساد والشر لتقدميهم إىل أصحاب اليقبض على اجلناة و و .استتباب األمن يف املدينةيل على يساعد الواو 

2.املوايل املخلصني هلمكانت توكل إىل كبار القواد و و .القضاة

.ملا توجبه املصلحة العامةاألدلة يف التهم اليت تعرض يف اجلرائم إقامة القرائن و بالشرطةتصخت
قمع مواد و ومالحظة األمن.والضرب على أيدي الرعاع والفجرة وأهل الريب يف الظلمات واملشتبه فيهم

وضبط اخلطرين ومرتكيب .رة وختريب مواطن الفسق وتفريق جمامعهسم أبواب الدعاختتص أيضا حب.الفساد
جبه املصاحل العامة يف السياسية، كما تو احلدود الشرعية و تقيم ىل ذلكإإضافة . اجلرائم وتقدميهم إىل القضاء

إدارة تنفيذ أوامر السلطان وتنفيذ أوامر القضاة و مع3.مراقبة املشبوهني اخلطريناملدينة وإمخاد الفتنة و 
إذن فإن إختاذ الشرطة بالنسبة للقاضي أمر البد منه، ألن القاضي وحده ال يستطيع إنفاذ حكمه 4.السجون

ن الشرطة هي من تقوم بإثبات اجلرم وإحضار املتهم وغري ذلك، وهذا يدل أن 
5.اإلسالم أعطى الشرطة صالحيات واسعة يف عملية التحقيق

التحريإجراءات البحث و ضمانات حق الدفاع خالل : المبحث الثاني
ها مبجرد وقوع اجلرمية اليت تقوم بدور .الشرطة القضائيةىلمهمة القيام بإجراءات االستدالل إتناط 

ظة عليها لى األدلة واحملافحلصول عدف ا،نتقل ملعاينة مكان اجلرميةتمثالشكاوى والبالغاتىلقتتحيث 
مساع به فيهم و والقبض على املشت،ن وجدوا يف مكان احلادثةسماع الشهود إبيسمح هلاكما .من اإلتالف

ضباطوجب على،ىل خيوط اجلرميةوصول إيف الجراءات هذه اإلمهية ألونظرا. تفتيشبعملية الهاقيامو أقواهلم
تطبيقا ملبدأ للقانونن تكون وفقا أجراءات و خذ احليطة واحلذر عند قيامهمأئية الشرطة القضا

جراءات اعتداءا على حرمة احلياة اخلاصة وعلى حق الفرد يف هذه اإلتشكللكي ال ، عية اإلجرائيةو شر امل

.134دي، تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، دار الكتب العلمية، لبنان، صفحة الفريوزبا1
.100-99ابن تيمية، احلسبة، مرجع سابق، صفحة 2
.359مرجع سابق، صفحة رسالة دكتوراه، القانون الوضعي، اطن يف الفقه اإلسالمي و مسري عبد املقصود هندي، االشتباه و حرية املو 3
.100ة، مرجع سابق، صفحة ابن تيمية، احلسب4
.25توراه، مرجع سابق، صفحة محود هارون النوافلة، حقوق املتهم أثناء التحقيق االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائي األردين، رسالة دك5
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ديبية واجلزائية عند خمالفتهم للشروطلمساءلة التأئها لأعضاوحتول دون تعرض . حرية التنقلو السالمة اجلسدية
.جراء الغري مشروع من بطالنوما قد يلحق اإلات،اإلجراءهذه القانونية الواجب توافرها يف 

وحناول .السالفة الذكرجراءات اليت تقع على صور احلرية الشخصية سنعمل على دراسة اإللذلك 
ونرى .من إجراءات التحريجراءا قانون اإلجراءات اجلزائية عند تعرضنا لكل إتقصي الضمانات اليت وضعه

.الواقعيعلى الصعيدين النظري و مدى تطبيق واحرتام حقوق الدفاع 

ياة الخاصةالماسة بالحاإلجراءاتضمانات حق الدفاع خالل : ولالمطلب األ
بسياج من اعن اطالع الغري، وإحاطتهااحلياة اليت حيرص الفرد على حجبه:"1احلياة اخلاصةتعين 

وفقا هلذا التعريف املوجز، ليس ألحد أن يقتحم على غريه عامل أسراره، وعليه أن يدعه يف السكينة 2."السرية
عليهاالعتداءأن يطلب ردباحلق يف احلياة اخلاصة ينتج عن متتع الشخص و 3.ينعم باأللفة دون تطفل عليه

ثالثة حماور رئيسة ميثل أي مساس يف5ضمان حرمة احلياة اخلاصة يتمركز 4.ما حلقه من ضرره عن تعويضو 
يف حقيقته مثرة التطور يعد ضمان هذا ال.السرية، السكينة، واألمن:عليها وهيا

.اإلنسايناحلضاري للمجتمع 

ينتهك بصورة جدية، وبدون وجه حق، حق شخص آخر يف أال تصل أموره وأحواله أن كل شخص «:" :وضع معهد القضاء األمريكي تعريف للحق يف احلياة اخلاصة مفاده1
دراسة "حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية:، أنظر»إىل علم الغري، وأن ال تكون صورته عرضة ألنظار اجلمهور، يعترب مسئوال أمام املعتدي عليه

.107، صفحة مرجع سابق، "مقارنة
، ويف قانون العقوبات يف القسم اخلامس من الفصل األول من الباب الثاين يف 39م يف املادة 1996ف املشرع اجلزائري باحلق يف احلياة اخلاصة يف الدستور اجلزائري لسنة إعرت 

ق ضمنيا، وعلى نقيض ذلك فإن املشرع الفرنسي نضم هذا من القانون املدين فقد تضمن اإلشارة إىل هذا احل47أما املادة . 3- 2-1مكرر 303مكرر، واملواد 303املادة 
.م1970احلق بطريقة مباشرة يف املادة التاسعة من القانون املدين اجلديد الصادر بتاريخ 

.8، صفحة م1987، جويلية 6عدد الالسنة الثانية، جملة القضاة،حممود جنيب حسين،احلماية اجلنائية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة ،2
.191التوزيع، عمان، األردن، صفحة مكتبة دار الثقافة للنشر و م،1996،ممدوح خليل حبر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي3
والتعويض عما يكون قد حلقه لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف االعتداء :" من التقنني املدين اجلزائري47املادة 4

".من ضرر
واعترب فعل . قصد اإلضرار بهلضمان حرمة احلياة اخلاصة رصد املشرع العقايب اجلزائري عقوبة جنائية على كل من اعتدى على هذا احلق، بدخوله منزل الغري دون رضاه وب5

كل من :" واليت جاء فيها. م20/12/2006املؤرخ يف 23-06لذي أدخله قانون ع اليت أضيفت مبوجب التعديل ا.ق295االعتداء يشكل جنحة حسب نص املادة 
وإذا إرتكب بالتهديد أو . دج100.000إىل 20.000سنوات وبغرامة من ) 5(إىل مخس ) 1(يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن، يعاقب باحلبس من سنة

يتضح من نص املادة أن ". دج100.000إىل 20.000سنوات على األكثر وبغرامة من ) 10(ل إىل عشر سنوات على األق) 5(بالعنف، تكون العقوبة احلبس من مخس
أما إذا صاحب . حيث يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من عشرون ألف إىل مائة ألف دج. جنحة انتهاك حرمة منزل تعرض فاعلها إىل املسؤولية اجلزائية

لغرامة املالية ى حرمة املسكن التهديد والعنف فتشدد املسؤولية اجلزائية، حيث تضاعف العقوبة السالبة للحرية من مخس سنوات إىل عشر سنوات، مع بقاء افعل االعتداء عل
اا .ع.مكرر ق51وخيضع ألحكام املادة. واملسؤولية اجلزائية يتحملها حىت الشخص املعنوي إذا قام أحد ممثليه بانتهاك حرمة منزل الغري. ذ

حسب . أورو15.000حلبس وغرامة أما املشرع الفرنسي فقد عاقب على اقتحام منزل الغري باستعمال املناورات والتهديدات، وخارج احلاالت القانونية جرمية معاقب عليها با
.من قانون العقوبات الفرنسي4- 226ما نصت عليه املادة 
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العاملي حلقوق اإلعالنمن 12قرت املواثيق الدولية حرمة احلياة اخلاصة، حيث نصت املادةأ
ته اخلاصة أو يف شؤون حد لتدخل تعسفي يف حياأال جيوز تعريض :" علىم1945الصادر سنة اإلنسان

ن حيميه القانون من أمسعته، ولكل شخص حق يف س شرفه و و مراسالته، وال حلمالت متأسرته أو مسكنه أ
يفم1966ق املدنية والسياسية لسنة العهد الدويل للحقو كما اعترب".تلك احلمالتأومثل ذلك التدخل 

تعلق ال ماكمبدأ عام ال ينطوي على استثناءات إعلى وجوب صيانة حرمة احلياة اخلاصة  17و09املادتني 
.منها باملصلحة العامة

اخلاصة املساس حبرمة احلياة ن أجل احلفاظ على املصلحة العامةب مملا كانت الضرورات تستوجو 
مبدأ عدم اإلطالع على املراسالت اخلاصة والتقاط الصور، ومبدأ سرية : مثلالذي تتفرع عنه عدة مبادئ

. مل يكن الغرض املتوخى منها سوى مجع األدلة حول حتقيق جزائي مفتوح،وحرمة املسكناملكاملات اهلاتفية، 
من طرف أجهزة الضبطية أثناء قيامهم مبهام االستثناء وتوقيا ألشكال التعسفومع هذا التحديد وذلك

موعة من اإلجراءات وجب إتباعها جم1-تفعيال ملا نص عليه الدستور- التشريع اجلزائري وضع ،التحري
2.لمشتبه فيهمشروط وشكليات متثل كلها يف حقيقة أمرها ضمانات ل، و ا ضمانا للمبدأواحرتامه

قضية :القضاء الفرنسي حبماية احلق يف احلياة اخلاصة يف العديد من املناسبات نذكر منهاعرتفا
اخلاصةق يف احلياة الذي قرر فيه وجوب محاية احلو م12/01/1977حيث اصدر قرار يوم .تفتيش املركبات

كما ذكر يف القرار الصادر .م29/12/1989يف قرار آخر و .احرتاما ملبدأ احلرية الشخصية
م، ام العاإن الوقاية من املساس بالنظ"...:بضرورة محاية احلق يف اخلصوصية عندما صرحم18/01/1995يف

جل احملافظة على أة من موال والبحث عن مرتكيب اجلرائم، هي ضرور األمن األشخاص و أخصوصا انتهاكات 
هداف ذات القيمة ى املشرع أن يضمن التوفيق بني األفيتعني عل. احلقوق ذات القيمة الدستوريةاملبادئ و 

كذلك احلرية الفردية وحرية التنقل و اليت توجد من بينهادستوريا، و ممارسات احلريات العامة املضمونةالدستورية و 
3".يلحق مساسا باحلرية الفرديةأنعرتاف باحلق يف احلياة اخلاصة ميكن ن عدم االأذلك . عدم انتهاك املنزل

يف من الدستور العراقي اجلديد الصادر17واملادة . اليت سبق وأن ذكرنا حمتواها يف الباب التمهيدي من الرسالة01-16دل بالقانون املعمن الدستور اجلزائري46املادة 1
.م1971نة من دستور مجهورية مصر العربية لس45و44املادتني .م1/1/1952من دستور اململكة األردنية اهلامشية الصادر يف 18و10، واملادتني م15/10/2005

.361-360، صفحة مرجع سابق، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 2
63، مرجع سابق، صفحة دكتوراه، رسالة "دراسة مقارنة"احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة نويري عبد العزيز،3
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الدفاع عند التفتيشاحلق يف: ولالفرع األ
تعريف التفتيش:األولالبند 

فتش عن الشيء فتشا أي سأل عنه و 1.البحثالطلب و : التفتيشالتفتيش لغة من فتش، الفتش و 
2.استقصاهو 

لى حق اإلجراءات اليت تتم خالل املتابعة اجلزائية، ألنه ميثل اعتداء عيعترب التفتيش من أخطر 
:قد عرفه الدكتور املرصفاوي بأنو .حرمة مسكنهاإلنسان يف حياته اخلاصة ويف حقه باالحتفاظ بسره و 

التفتيش هو االطالع على حمل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد "
ذلك اإلجراء الذي رخص الشارع فيه "كما عرف التفتيش بأنه 3."يوجد به مما يفيد يف كشف احلقيقة

ة على مصاحل األفراد امذلك تغليبا للمصلحة العبب جرمية وقعت أو ترجح وقوعها، و بالتعرض حلرمة ما، بس
4."احتمال الوصول إىل دليل مادي يفيد يف كشف احلقيقةاخلاصة، و 

سالميةيف الشريعة اإلالتفتيش: الثانيالبند
سالمية مسكنه وكالمها مشلتهم الشريعة اإلقد يقع التفتيش على شخص املشتبه فيه كما قد يقع على 

من و .ة أو األفراد على خصوصيات الساكنتطفل أو اعتداء السلطاحلماية من فالسكن يعين األمن و .باحلماية
تَّى ﴿: يؤكد هذا قوله تعاىلو 5.معاين املسكن األمن ْم َح َر بـُُيوِتُك ُلوا بـُُيوتًا َغيـْ ُخ يَن آَمُنوا الَ َتْد ا الَِّذ يَا َأيـَُّه

َتْأِنُسوا بصرف النظر عن مركزه موجه إىل كل غريب عن البيت فاألمر هنا ملزم و .)27: النور(﴾َتْس
.فأي اعتداء على مسكن الشخص هو اعتداء على الشخص ذاته،االجتماعي سواء كان حاكم أو حمكوم

الد 1 بق،  رب، مرجع سا لع ان ا لس نظور،  بن م الد مهدي املخزومي و : ب العني، حتقيقأبو عبد الرمحن الفراهيدي، كتا:أنظر أيضا. 325، صفحة 6ا ئي،  لسامرا يم ا اه بر ، 6إ
.246صفحة 

.672، املعجم الوسيط، مرجع سابق، صفحة )جممع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار 2
.383صفحة مرجع سابق،أصول اإلجراءات اجلنائية، ي يفاملرصفاو حسن صادق املرصفاوي،3
م، 1996عبد احلميد الشواريب، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، : نظرأ. 188صفحة 189رقم 10أحكام نقض س م17/11/1959نقض مصري 4

، جملة احلقوق، مرجع سابق، "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"حق األمن الفردي يف اإلسالمعثمان عبد امللك الصاحل،:أنظر أيضا.350منشأة املعارف، اإلسكندرية، صفحة 
.61صفحة 

م، دار الفكر العريب، 1998، الطبعة األوىل، "حرمة األحاديث اخلاصةراسة مقارنة يف تشريعات التنصت و د"يوسف الشيخ يوسف، محاية احلق يف حرمة األحاديث اخلاصة 5
.29صفحة 
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ُعُرون﴿: تعاىلقولهأيضا  ْم الَ َيْش ُه ُنوُدُه َو ُج اُن َو َلْيَم ْم ُس نَُّك َم ِط ْم الَ َيحْ اِكَنُك ُلوا َمَس ُخ ُل اْد ا النَّْم ﴾يَا َأيـَُّه
.)18: النمل(

اتمعلقد صانت الشريعة  اد  فر لكل أ ملسكن  ا السنة النبوية، ومسرية الصحابة يف أحكام القرآن و حق 
عتربت دخول املسكن دون اكما . كهاال جيوز ألحد أن ينتهحرمةوجعلت للمسكن 1.رضوان اهللا عليهم

2.عتداءا على ملكيتهاألسراره و اعلى صاحب املنزل، وعلى حياته اخلاصة وكشفاعتداءايشكل إذن صاحبه

ا ت فأوصدت األبواب مجيعا أمام كل من 3.مساكن اآلخرينعن التجسس والتصنت على بيوت و كم
سواءا كان . تسول له نفسه بأن يستهني بأقدار اآلخرين وحبقهم يف اخلصوصية وصيانة السر وحرمة املسكن

ويتضح ذلك من قوله . صاحبه غائباألن املهم هو حيازته لرعاية حرمته حىت ولو كانمسكونا أو ال،
مْ ﴿:تعاىل َذَن َلُك تَّى يـُؤْ ا َح ُلوَه ُخ ا َفالَ َتْد ًد ا َأَح وا ِفيَه ُد ْن َلْم َتجِ بل إن اآلية قد ).28:سورة النور(﴾فَِإ

ُعوا ﴿:ىل تقبل عدم اإلذن بالدخول بنفس راضية، ويتضح ذلك من قوله تعاىلإأرشدت  ُم اْرجِ ِإْن ِقيَل َلُك َو
مْ  ى َلُك َو َأزَْك ُعوا ُه ه مث ربطت اآلية حرمة املسكن بالعقيدة ورقابة اهللا بقول).28:سورة النور(﴾فَاْرجِ

ُلوَن َعِليم﴿:تعاىل َم ا تـَْع اللَُّه ِبَم 4.)28:سورة النور(.﴾َو

عليه صلى اهللا (ما ورد عن النيب كذا احلياة اخلاصة مقرر بأحاديث نبوية، منها احلق يف حرمة املسكن و 
: حدثنا أبان، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: أخربنا عمرو بن منصور، قال: يف سنن النسائي)سلمو 

صلى (حدثنا حيىي، عن إسحق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك، أن أعرابيا أتى باب رسول اهللا 
فتوخاه حبديدة أو عود، )عليه وسلمصلى اهللا(، فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النيب )اهللا عليه وسلم

»أما إنك لو ثبت لفقأت عينك«:)صلى اهللا عليه وسلم(ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النيب 

ام ما من شأنه أن يضرهم اإلسالمي يف حفظ أسرار املسكن وكرامة القائمني فيه و خترج سري اخللفاء و مل1 لى حي يهم و ع فظة عل احملا
ت يتغىن، فتسور عليه، فوجد عنده امرأة، وعنده كان يعس باملدينة من الليل، فسمع صوت رجل يف بي"فقد روي أن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، . أو يؤذي مشاعرهم

وأنت يا أمري املؤمنني، ال تعجل علي، إن أكن عصيت اهللا واحدة، فقد عصيت اهللا يف ثالث، قال : يا عدو اهللا، أظننت أن اهللا يسرتك وأنت على معصيته؟ فقال: مخرا، فقال
سَُّسوا﴿: تعاىل ا﴿: ل اهللا عز وجل، وقد جتسست، وقا)12: احلجرات(﴾ َو الَ َتَج وِرَه ْن ُظُه َلْيسَ اْلِبرُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبـُُيوتَ ِم ، وقد تسورت علي، ودخلت )189: البقرة(﴾ َو

ا﴿: علي من ظهر البيت بغري إذن، وقال اهللا عز وجل ِلَه وا َعَلى َأْه لُِّم ُتَس َتْأِنُسوا َو تَّى َتْس ْم َح َر بـُُيوِتُك ُلوا بـُُيوتًا َغيـْ ُخ ، فقد دخلت بغري سالم قال عمر )27: النور(﴾ الَ َتْد
عبد الفتاح مراد، :نظرأ".فعفا عنه، وخرج وتركه: نعم، واهللا يا أمري املؤمنني، لئن عفوت عين ال أعود ملثلها أبدا، قال: فهل عندك من خري إن عفوت عنك؟ قال: رضي اهللا عنه
أمين عبد : اخلرائطي، مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها، حتقيق:أنظر أيضا. 361، صفحة مرجع سابقلوضعي، القانون اي العملي يف الشريعة اإلسالمية و التحقيق اجلنائ

الد 1999/ه1419اجلابر البحريي، الطبعة األوىل،  اهرة،  لق ية، ا لعرب اق ا اآلف ار  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناعبد القادر عودة،: أنظر كذلك.152، صفحة 1م، د
الد  عي،  وض ل نون ا لقا .503، مرجع سابق، صفحة1با

.190صفحة ،مرجع سابقجملة احلقوق، اماة يف اإلسالم،إحسان الكيالين، السالمة الشخصية وحقوق الدفاع ودور احمل2
.67صفحة مرجع سابق،، 2حقوق اإلنسان، اجلزء بن خرف اهللا، مدخل إىل احلريات و الطاهر 3
.62-61، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"حق األمن الفردي يف اإلسالمالصاحل،عثمان عبد امللك4
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«: )سلمصلى اهللا عليه و (قوله و ).رواه النسائي(
)رواه البخاري(.»إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع«: قوله أيضاو .)رواه مسلم(»عينه

إنك إن تتبعت عورات الناس «:ملعاوية) لى اهللا عليه وسلمص(قول النيب من األحاديث النبوية أيضا،
فسدم أو كدت تفسدهم ولو كان فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم يتتبع اهللا عورته بفضحه «:وقوله أيضا. »أ

1.»يف جوف بيته

جمال فيه تأكيدا ال،كذا حرمتهمية على احلق يف خصوصية املسكن و بالرغم من تأكيد الشريعة اإلسال
ظروف ضرورية يباح فيها اخلروج عن ت خطرية و إال أن هناك حاال،عامتقريره كمبدأ أصيل و الشك و للريبة و 
3.ظهور املعصيةو 2حالة الضرورة:احلاالت هيهذهو .لقاضي بعدم الدخول دون أخذ اإلذناملبدأ ا

بُّ ﴿: قوله تعاىلةاإلسالميالشريعةما أساس حرمة األشخاص يف أ وا ِإنَّ اللََّه الَ ُيحِ َتُد الَ تـَْع َو
ين َتِد ْع املسلم على املسلم حرام، دمه، كل«: )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا و . )190: البقرة(﴾اْلُم
لشخصية، ألا إحدى مظاهرها).رواه مسلم(»عرضهوماله، و  ية ا احلر اص هو صون  األشخ . فجوهر حرمة 

باعتبار أن التفتيش و . تكون حرمة األشخاص أيضا مصانةومادام للمسكن حرمة مصانة، فمن باب أوىل أن
فحرمات اإلنسان .القيام به إال يف حالة الضرورة وما تقتضيه املصلحةال ميكن هو يف حد ذاته تعدي لذلك

تفتيش إباحةدليل و .دالئل كافية على ظهور املعصيةال ميكن االنتقاص منها إال بتوافرواجبة الصيانة و 
ْم ﴿: األشخاص يف اإلسالم ما ورد يف قصة يوسف عليه السالم حيث يقول تعاىل ازِِه َه ْم ِبَج ُه هََّز فـََلمَّا َج

يِه ثُمَّ  لِ َأخِ ايََة ِفي رَْح َعَل السَِّق ، َج وَن ُد ِق ْم َماَذا تـَْف ُلوا َعَلْيِه بـَ َأقـْ ، قَاُلوا َو ارُِقوَن ْم َلَس ا اْلِعيُر ِإنَُّك ذٌِّن َأيـَّتـَُه َأذََّن ُمَؤ
تُ  ْد َعِلْم يٌم، قَاُلوا تَاللَِّه َلَق َأنَا ِبِه َزِع ُل بَِعيٍر َو ْم اَء ِبِه حِ نْ َج ِلَم ِلكِ َو اَع اْلَم ُد ُصَو ِق َناقَاُلوا نـَْف ئـْ َد ِفي ْم َما جِ سِ لِنـُْف

لِ  َد ِفي رَْح جِ ُه َمْن ُو اُؤ َز ، قَاُلوا َج بِيَن اِذ ْنُتْم َك ُه ِإْن ُك اُؤ َز ا َج ، قَاُلوا َفَم ارِِقيَن نَّا َس َما ُك َْرضِ َو ْ ُه  األ اُؤ َز َو َج ِه فـَُه
رَ  َتخْ يِه ثُمَّ اْس ْم قـَْبَل ِوَعاِء َأخِ َيِتِه ِع َأ بَِأوْ ، فـََبَد يَن ِزي الظَّاِلِم ِلكَ َنجْ َذ نَا لُِيوُسفَ َك ِلكَ ِكْد َذ يِه َك نْ ِوَعاِء َأخِ ا ِم َه َج

الد 1 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .503، مرجع سابق، صفحة1ع
حسني بن حممد : أنظر.الةاحلهذهففي. )حالة احلرب(ومثال حلالة الضرورة مقاتلة العدو2

، 1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، اجلزء :أيضانظرأ. 175م، وزارة الثقافة، صفحة 2006املهدي، الشورى يف الشريعة اإلسالمية، 
.288، صفحة 9: أنظر كذلك. 485مرجع سابق، صفحة 

أو.خلمر، أو ارتفاع أصوات السكارىانبعاث رائحة اكما يف حالة جرمية شرب اخلمر، يدل عليها ومثل ذلك أن تظهر املعصية يف املنزل ظهورا يعرفه من خبارجه بكل وضوح،  3
واملعصية، وليس وعاءا لألمن هذه احلالة ال تقل خطورة عن احلالة األوىل، حيث أن املسكن يصبح وكرا للرذيلةو . يف جرمية الزنا،

م، دار الكتب 2000/ه1421عة الثانية، حممد حامد الفقي، الطب: أبو يعلى، األحكام السلطانية، حتقيق:نظرأ. تقرار، فال بد من كشف العاصني، وانتشال الطاغنياالسو 
.280العلمية، بريوت، لبنان، صفحة 
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لِّ ذِ  َق ُك فـَوْ اُء َو اتٍ َمنْ َنَش اَء اللَُّه نـَرَْفُع َدرََج ِلكِ ِإالَّ َأْن َيَش يِن اْلَم اُه ِفي ِد َذ َأَخ اَن لَِيْأُخ ْلٍم َعِليٌم، َما َك ي ِع
نْ قـَْبلُ  َق َأٌخ َلُه ِم َر ْد َس ِرقْ فـََق انًا قَاُلوا ِإْن َيْس رٌّ َمَك ْم قَالَ َأنـُْتْم َش ا َلُه َه َلْم يـُْبِد ِه َو سِ ا يُوُسفُ ِفي نـَْف رََّه فََأَس

ُفون ا َتِص َلُم ِبَم اللَُّه َأْع .)76- 70: البقرة(﴾َو
ففتش يوسف أوعيتهم ورحاهلم، طالًبا بذلك صواَع : من سورة يوسف بقوله) 76(فسر الطربي اآلية 

إخوته من أبيه، فجعل يفتشها وعاء ِوعاًء قبل وعاء أخيه من أبيه وأمه، فإنه امللك، فبدأ يف تفتيشه بأوعية
ر تفتيشه، مث فتش آخرها وعاء أخيه، فاستخرج الصُّواع من وعاء أخيه تفتيش جوازهذا دليل على و 1.أّخ

ات دف ولكن بشروط و .سالمية للمصلحة العامةاألشخاص يف الشريعة اإل ىل منع التعسف إضمان
حق وبني وازن بني حق الشخص يف اخلصوصية وصيانة األسرارلتلاحتقيقو .جراء التفتيشإيف اختاذ واالستبداد

2.دانةاحلصول على أدلة اإلالدولة يف تتبع اجلرائم و 

الوضعييف القانونالتفتيش :ند الثالثالب
.ماملشتبه فيهفرادأن يفتشوا مساكن األج لضباط الشرطة القضائية.إ.من ق64جازت املادة أ

إال إذا تأكد أن مسكنه ذو من على نفسه فالفرد ال يأ.ار وكذا الطمأنينةستقر االاملساكن أماكن للراحة و و 
لكن أحيانا قد و ،ث فيه من فعل أو يثار فيه من قولخصوصية متنع الغري من االطالع على كل ما حيدحرمة و 

ها فيه أو حىت مشكوكا يف ة إىل مسكن الفرد باعتباره مشتبتتطلب التحقيقات الولوج خفية أو االقتحام عنو 
حلماية حدودو اء على املساكن دون وضع مقاييس هلذا ال جيوز بأي حال من األحوال االعتدو .تصرفاته
وهذا ما أكده املشرع الدستوري اجلزائري، عندما نص على أن يكون التفتيش يف . حىت عند التفتيشساكنيها

املعدل م1996من الدستور اجلزائري لسنة 47احلاالت املقررة قانونا، ووفقا لألشكال القانونية حسب املادة 
. نتهاك حرمة املسكناتضمن الدولة عدم ":اليت جاء فيهام 07/03/2016الصادر يف 01-16باألمر 

وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية . حرتامهافال تفتيش إال مبقتضى القانون، ويف إطار 
".املختصة

يدخل يف ذلك املكان الذي يقيم فيه .املكان الذي يأوي إليه اإلنسان ويتخذه مقرا لهاملسكن هو و 
بعبارة أخرى فهو يشمل .ن كان يتغيب عنه يف فرتات معينةإو املكان الذي يعده لسكناهفعال، كما يدخل 

3.املكان املسكون فعال، أو املعد للسكىن

الد 2000/ه1420أمحد حممد شاكر، الطبعة األوىل، : أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق1 لة،  لرسا .184، صفحة 16م، مؤسسة ا
.138األساسية، مرجع سابق، صفحة حرياته اريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان و غازي حسن صب2
.207عبد احلميد الشواريب، البطالن اجلنائي، منشأة املعارف، صفحة 3
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يعد منزال مسكونا كل مبىن أو دار أو : "من قانون العقوبات املسكن بنصها3551كما عرفت املادة 
غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل مىت كان معدا للسكن وإن مل يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل 

واإلسطبالت واملباين اليت توجد بداخلها مهما كان استعماهلا حىتاألحواش وحظائر الدواجن وخمازن الغالل
."ولو كانت حماطة بسياج خاص داخل السياج أو الصور العمومي

حيث كيفت م04/01/1977ويف هذا الصدد أكدت احملكمة العليا الفرنسية يف قرار أصدرته يف 
مرأة كانت حتوز شقة دون غليها، ويتعلق األمر يف القضية با

احملكمة االبتدائية من قبل ىل إدانتهمما أدى إ. دخل شخص آخر بدافأن تشغلها، حيث 
نيه، فاملهم حىت ولو كان خاليا من قاطااملكان مسكنالقضاء الفرنسياعتربلذا2.جبنحة اقتحام حرمة منزل

احلماية القانونية للحق يف والعربة من هذا التوسع يف مفهوم املسكن هو زيادة نطاق .دا للسكىنأن يكون مع
.اخلصوصية

املسكن هو كل مكان مسكون فعال أو : "ويعرف الدكتور إسحاق إبراهيم منصور املسكن كما يلي
ويستوي أن يكون الساكن معدا للسكن سواء أكان الشخص يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة كالفندق مثال

ولـو بـدون مقـابل، ويعترب مسكنا كل توابع املسكن من حظائر مالكا أو مستأجرا أو يقيم فيه برضاء صاحبه
عتداد حبرمة ط توفر سند امللكية من أجل االاشرت اعدملنا ريف يتضح التعامن خالل هذ3."وحدائق وغريها

غرفة اجلنح واملخالفات يف احملكمة العليا اجلزائرية يف قرار أصدرته يف بهضتقهو ماو .املسكن
حرمة منزل تقوم عندما يدخل الشخص منزل الغري خدعة أو فجأة اقتحاممة ".... :بأنم24/11/2004

،ىت ولو كان صاحب املسكن ليس ملكهأو يقتحم هذا املسكن وهو يعلم أنه مشغول من طرف أصحابه، ح
عتبار املكان مسكنا ولو عدم األخذ يف احلسبان سند امللكية بل يكفي الأي 4...."لكنه حيتله بصفة شرعية

.شعور الشخص بأنه يف بيته ليطمئن على حرمة خصوصيتهفاألهم هو احليازة و مؤقتا، 

يقابلها يف قانون . م20/12/2006املؤرخ يف23-06من قانون العقوبات اجلزائري واليت أضيفت للقانون عند تعديله مبوجب  القانون رقم 395راجع أيضا املادة 1
.8- 432و4-226ي املادتني العقوبات الفرنس

.203، مرجع سابق، صفحة هرسالة دكتورا،"دراسة مقارنة" نويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة2
.218-217، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية 3
.204مرجع سابق، صفحة ه،، رسالة دكتورا"ارنةدراسة مق" ائية للحياة اخلاصةنويري عبد العزيز، احلماية اجلز 4
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التنقيب لكشف احلقيقة يف جسم شخص حمدد ومعني تعينـا نـافيا فهوشخاصتفتيش األما عنأ
حدد نطاق تفتيش للجهالـة، للعثور على دليل مادي جلناية أو جنحة وقعت فعال ورجح نسبتها له، ويت

الشخص بالفحص اخلارجي جلسمه وبنزع مالبسه دون منافاة األخالق  وكشف لعوراته أو عيوبه اخللقية اليت 
1.ال يرغب أن يطلع عليها الغري

القوانني اليتهتمام من جانب القانون الفرنسي و ن التفتيش اجلسدي مل يشكل موضوع انالحظ أو 
مكانية تطبيق القواعد العامة اغ القانوين ميكننا التساؤل حول إمام هذا الفر وأ. حتذو حذوه كالقانون اجلزائري

ض الفرنسية عندما وقد اعترب ذلك جائزا لدى حمكمة النق. شخاصعلقة بتفتيش املسكن على تفتيش األاملت
.شخاصلى تفتيش األعامة لتفتيش املنزل عمكانية تطبيق القواعد الإم1953قررت عام 

اممكنكان وإذا  .شخاصالعملية ال ميكن ذلك إذا نظرنا إىل خصوصية حرمة األمن الناحيةلكن
اطل شخاص بلذا قد يعترب تفتيش األ.ل فال ميكن ذلك بالنسبة لألفرادتطبيق الشرط الزمين يف تفتيش املنز 

علما بأنه من ،عند تفتيش املشتبه فيهيضا هل من الضروري حضور شهودأ. لعدم مراعاته للشرط الزمين
.جراء عملية تفتيش منزلهمانات اجلوهرية للمشتبه فيه عند إالض

ال يشرتط حضور شهود ف.لتفتيش اجلسدي عن التفتيش السكيناملصري قد فصل ااملشرعنبيد أ
ومن ناحية أخرى يتقيد 2.شخاص، كذلك فإن تفتيش منزل املشتبه فيه ال جييز تفتيش شخصهعند تفتيش األ

3.جراءات اجلنائية املصريمن قانون اإل46القبض حسب املادة حوال مأمور الضبط يف تفتيش األشخاص بأ

4.اجلنائية السعودياإلجراءاتمن قانون 42السعودي يف املادة ي الذي اعتمده املشرعأهو الر و 

التفتيشحق الدفاع خاللضمانات: البند الرابع

ذى الشخص موضوع أو الوقاية من أ،الوقاية من إتالفهاتيش إىل البحث عن أدلة اجلرمية و التفيهدف 
يقة تراعي كرامة اإلنسان وطبقا ن يتم تنفيذه بطر جيب ألذا .د نفسه أو ضد رجال األمنالتفتيش سواء ض

.105، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 1
.222صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة" امحد عبد احلميد الدسوقي، احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة2
، جامعة الكويت، م1994، ديسمرب 18ة ، السن4، جملة احلقوق، العدد"دراسة مقارنة"احلريات أثناء احملاكمة اجلنائيةبعلي، احلماية اجلنائية للحقوق و عبد احلميد حممود ال3

.111صفحة 
..."أن يفتشه- يف األحوال اليت جيوز فيها القبض نظاما على املتهم- جيوز لرجل الضبط اجلنائي:" ج السعودي اليت نصت على.إ.من ق42املادة 4
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لتجسيد هذه الغاية و .ساءة استعمال السلطة والتعسف فيهانص عليها القانون للحيلولة دون إحكام اليتلأل
:نلخصها كاآليت1،تضع خمتلف التشريعات مجلة من الضوابط تعد ضمانات للمشتبه فيه

:رضا املشتبه فيه.1
شياء املبينة للتهمة إال معاينتها وضبط األفتيش املساكن و ال جيوز ت" ج على.إ.ق64نصت املادة 

أن يكون : يشرتط يف هذا الرضا ما يليو ...."جراءاتريح من الشخص الذي ستتخذ لديه اإلبرضاء ص
أو من صاحب املسكن 2.صادرا من صاحب الصفة، فيصدر من الشخص املراد تفتيشه بالنسبة لألشخاص

3.يف هذه احلالة يعفى من طلب اإلذن من القضاء للدخول للمسكنو .للمسكنان مالكا له أو حائزا سواء ك

إن تفتيش املسكن بناء على رضاء ...". إال إذا طلب صاحب املنزل "... ج، .إ.ق47طبقا لنص املــادة 
لتحقيق اليت ال تتطلب ألن هذا األخري كما بينا هو من إجراءات ا.تلف عن تفتيشه باملعىن القانوينصاحبه خي

4.من إجراءات االستداللهو.صاحبهأما تفتيش بناء على الرضا.وإمنا تتم رغما عن إرادته،رضاء الشخص

5ج.إ.ق45توجب املادة ن حيضر عملية التفتيش، إذ أيضا للتفتيش جيب أىل ضرورة رضا املشتبه فيه إضافة إ

و كان هاربا ذا امتنع عن ذلك أإعنه، و ن يكلف ممثالحضور صاحب املنزل عملية التفتيش أيف حالة عدم 
6.التفتيشاستدعى الضابط شاهدين حلضور عملية

ج .إ.ق44املادة يث نصتح7.اهذا الشرط ال يعترب ضروريا يف حالة اجلناية واجلنحة املتلبس
أو سامهوا يف ن يكون صاحب املنزل حمل التفتيش ممن ارتكبواأ: ى مجلة من الضمانات للمشتبه فيه أمههاعل

.263صفحة ، مرجع سابق،"دراسة مقارنة"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية 1
.307، صفحة دار النهضة العربيةم،2010فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية،2
.271، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقيق"عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 3
.321م، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، صفحة 2006اجلرائم، ضوابط التحري و االستدالل عن عادل عبد العال خراشي،4
.من قانون اإلجراءات اجلنائية السعودي46تقابلها املادة 5
.171، مرجع سابق، صفحة2امحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء 6
بس اق إ ج تعريفا للجرمية41وضعت املادة 7 وتستنتج من نص املادة ..." : " املتل

:تايلالج صور حالة التلبس وهي ك.إ.ق41
وتتحقق أثناء ارتكاب األفعال اليت يتكون منها الركن املادي للجرمية أو جزء منه، كمشاهدة اجلاين يطعن الضحية بسكني أو يطلق عليه مشاهدة الجريمة حال ارتكابها،-أ* 

أن يكون إدراك اجلرمية ، مبعىن"والتلبس صفة تالزم اجلرمية ال شخص مرتكبها"اخل، ...الرصاص، ووسع القضاء املصري نطاقها حيث تقوم حالة التلبس سواء بالسمع أو الشم 
ارم نظر عن  غض ال ب امة  .313فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، صفحة : أنظر. بصفة ع

ار ومعامل، وجيب أن ال واملقصود بذلك أن رجال الضبطية مل يشاهدوا وقوع اجلرمية، وإمنا ما يدل عليها من آثمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب جدا،- ب* 
.يكون هناك بعدا زمين كبري، ومقدار حتديده خيضع للسلطة التقديرية للقاضي

، هي حالة تستند لسلوك العامة من الناس مبتابعة مرتكب اجلرمية و مطاردته بالصياح و اجلري وراءه يف وقت قريب جدا من وقوع متابعة العامة المشتبه فيه بالصياح- ج* 
. اجلرمية
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بس ا مع وجوب استظهار إذن ارتكاب اجلناية أ املتل نحة  اجل التفتيش املقدم من قبل وكيل اجلمهورية الذي و 
.

:ذناإل.2
ويل تحقيق األطار القوم به ضباط الشرطة القضائية يف إيشرتط يف التفتيش الذي ي،شرناأكما سبق و 

حسب املادة على عملية التفتيششرف املن يكون بناءا على إذن مكتوب من طرف وكيل اجلمهورية أ
ىل املسكن املراد على ضابط الشرطة القضائية أن يستصدر اإلذن قبل الدخول إجيبو .ج.إ.ق44/03

. تفتيشه

اجلهة وايل املظامل بصفته وعلى سبيل املقارنة يكون التفتيش يف الشريعة اإلسالمية من اختصاص
ج عن واليته القضائية احملتسب فيما خر واالستدالل عليها، و عن اجلرائمالكشف املختصة يف حتقيق الدعوى و 

.ذا صدر من سلطة قضائية خمتصةإال إافالتفتيش ال يكون مشروع1.دخل يف اختصاص القاضيالقاصرة و 
لكي يكون هذا .األشخاصسالمية محاية حلرمة األفراد و و 

السلطة اليت يدخل يف اختصاصها ، كما بينا.جيب أن يصدر من السلطة املختصة بإجرائهااإلجراء شرعي
.احملتسبوايل املظامل و : عة اإلسالمية هيالتفتيش يف الشري

الشريعة اإلسالمية مجلة من الشروط اليت جيب توافرها يف التفتيش هذه الضمانة فقد قررت إىلإضافة 
يكون و 2.:أمهها. لكي يكون مشروعا

األمر كذلك عندما تظهر املعصية يف الدار ظهورا يعرف من اخلارج كظهور رائحة اخلمر أو مساع أصوات 
وجوب إىلإضافة 4.بامرأةأو كأن خيربه من يثق بصدقه أن رجال خال برجل ليقتله أو 3.السكارى

إذا وجدت أداة اجلرمية كحمله للسالح أو حيازته ألشياء يستدل منها أنه هو الفاعل احلقيقي أو مساهم فيها، سواء كانت قد استعملت يف ضبط أداة الجريمة،-ه* 
ري أثار أو عالمات تفيد انه ارتكب اجلرمية أو أنه مساهم ارتكاب اجلرمية، أو نتجت عنها كاألشياء املسروقة، كما تشمل هذه احلالة إذا وجد باملتهم بعد وقوع اجلرمية بوقت قص

.فيها
، إذا ما كشف صاحب املسكن على جرمية يف بيته واستدعى 41، هذه الصورة بينتها الفقرة األخرية من املادة اكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال-و* 

-238، مرجع سابق، صفحة "حقيقالتحري والت"عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري : أنظر. مية الزنارجال الضبطية، ومثاهلا عندما جيد زوجته متلبسة جبر 
240.
عثمان :ضاأنظر أي.275م، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، صفحة 2007أمحد حممد لطفي أمحد، أصول التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، 1

.64، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"حق األمن الفردي يف اإلسالمعبد امللك الصاحل،
.275أمحد حممد لطفي أمحد، أصول التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة 2
الد عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا با3 عي،  وض ل نون ا .504، مرجع سابق، صفحة 1لقا
.64، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"حق األمن الفردي يف اإلسالم عثمان عبد امللك الصاحل،4
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لدالئل اكتشافهودليل ذلك قصة سيدنا عمر عندما كان يعس باملدينة، وأدى . عو شر مالتوصل لألدلة بطريق
ومل يطلب منه إال التوبة وتركه، ومل يغري املنكر ألن دخوله 1.عفوه عن مرتكبهاإىلاجلرمية بطريقة غري مشروعة 

فهذه احلادثة تبني لنا وجوب 2.املسكن الذي ظهر منه املنكر هو دخول من غري حق ومن غري وجهه
وصول إىل دليل يثبت لو كان اهلدف منه ال، فالتجسس حمرم وغري جائز حىت و اكتشاف املعصية بطريق مشروع

أي دليل يتم احلصول عليه عن طريق انتهاك و .سسيشرتط أن تتم رؤية املعصية من غري جتإذ .ارتكاب معصية
حرمة املسكن أو األشخاص هو دليل غري مشروع وكل ما يبىن عليه باطل فال يعول عليه يف بناء األحكام 

. القضائية

:زمن التفتيش.3
نتها قبل الساعة اخلامسة معايو جيوز البدء يف تفتيش املساكن ال: "3ج.إ.ق47/1تنص املادة 

."...و وجهت نداءات من الداخل، أملنزل ذلكاال بعد الساعة الثامنة مساءا إال إذا طلب صاحب صباحا و 
يعترب ذلك ففي حالة طلب صاحب البيت من الشرطة القضائية دخول مسكنه يف غري املدة املقررة قانونا ال

استغاثة من داخل املنزل واليت قد تكون يف حالة الكوارث ىل توفر حالة ضافة إباإل.انتهاكا حلرمة مسكنه
.و ،الطبيعية مثال

ج واليت مسح فيها املشرع بإجراء .إ.ق47/2غري أن هناك حاالت استثنائية أشارت إليها املادة 
فيجوز تفتيش الفنادق واملساكن املفروشة واحملالت .لنهار أو الليلل ساعة من ساعات االتفتيش يف ك

واألماكن املفتوحة للعامة لضبط األشياء املوجودة فيها عندما يتعلق األمر جبرائم املخدرات وجرائم حتريض 
من قانون العقوبات، أو عند معاينة جرائم 348إىل 342املنصوص عليها باملواد 4.القصر على الدعارة
5.اإلرهاب والتخريب

من هذه الرسالة يف اجلزء املتعلق حبرمة املسكن وعدم جواز 21الصفحة 1
.انتهاكه بالتجسس والتصنت

الد 2 عي،  وض ل نون ا لقا ارنا با مي مق اإلسال ئي  اجلنا يع  تشر ادر عودة، ال لق بد ا .503، مرجع سابق، صفحة1ع
:" من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اليت نصت على51يقابلها املادة 3

."النظام، وال جيوز تفتيش املساكن ليال إال يف حال التلبس باجلرمية
.112فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العملي، مرجع سابق، صفحة 4
احلجز يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق يف مجيع اجلرائم املعاقب عليها يف املواد جيوز إجراء التفتيش و املعاينة و غري أنه : "ج.إ.ق3-47/2املادة 5

مرقص أو أماكن املشاهدة ى أو ذلك يف داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو حمل لبيع املشروبات أو نادي أو منتدمن قانون العقوبات، و 348إىل 342
ة اجلرميا يتعلق األمر جبرائم املخدرات و عندمو .العامة و 

جيوز إجراء اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، فإنه ائم تبييض األموال، واإلرهاب، و جر للمعطيات، و ظمة املعاجلة اآللية اجلرائم املاسة بأناملنظمة عرب احلدود الوطنية، و 
".   احلجز يف كل حمل سكين أو غري سكين يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، و ذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختصالتفتيش واملعاينة و 
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كما جيوز للشرطة القضائية العسكرية إذا تعلق األمر جبرمية ذات طابع عسكري، القيام بالتفتيش 
. ج.إ.من ق47/01ملادة دون أن تلتزم باحلدود الزمنية اليت نصت عليها ا. داخل املؤسسات العسكرية ليال

الشخص صاحب الصفة القانونية يف حتريك (ويكون هذا اإلجراء بناءا على أمر صادر من وزير الدفاع الوطين
من قانون 53جاء يف املادة أو من وكيل الدولة العسكري حسب ما،)العمومية يف القضايا العسكريةالدعوى 

1.اجلزائريالقضاء العسكري

تفتيش األنثى.4
لكن إذا كان الشخص املطلوب أنثى جرى العرف أن .بني الذكر واألنثىاجلزائري يفرق املشرع مل

.2

ويرتتب 3.إن أخذ رضاهاألنثى حىت و قضائية رجل بتفتيش اوبناءا عليه فمن غري اجلائز أن يقوم ضابط شرطة
4.قيام املسؤولية اجلنائية على ضابط الشرطة القضائيةمع عليه بـطالن اإلجراء

ندا رجل الضبط ودي نص صراحة على ضرورة تفتيش األنثى من قبل أن املشرع السعإال أ ثى ي ن
الضرورات تقدر "قاعدة حسبنثىالشريعة اإلسالمية عند تفتيش األإليها دعت تطبيقا منه مل5.اجلنائي
حيل فال . خدش حياءهاإال يتعدى هذا تفتيش األنثى ذا اقتضى األمر إف6."بقدرها

اا من عور ميس عورة  أن  وجبت كما أ7.هو عند املسلمني من البديهيات الشرعيةهذا الشرط مسلم و و .لرجل 
.ة مع القائمني بالتفتيشتفتيش مسكن املتهمة وجب حضور امرأج السعودي يف حال .إ.من ق52املادة 

خالل بقواعد التفتيشجزاء اإل: البند الخامس
قانون، فإن اإلخالل بقواعد تفتيش املساكن أو األفراد يؤدي إىل جزاء ال يكون التفتيش إال مبقتضى 

اإلجراءات اليت متت بواسطتها يوقع على األشخاص الذين خالفوا األحكام املوضوعية، كما ميتد إىل صحة
.عملية التفتيش

جيوز لوزير الدفاع الوطين ووكيل الدولة العسكري أن يصدرا األمر لضباط الشرطة العسكرية، ومبوجب تعليمات كتابية، إلجراء :" من قانون القضاء العسكري53املادة 1
".التفتيشات واحلجوز يف املؤسسات العسكرية وحىت يف الليل

.170، صفحة مرجع سابق، "احلديثبني القدمي و "ية لمحاكمات اجلزائطه زاكي صايف، االجتاهات احلديثة ل2
.306، صفحة مرجع سابقفوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، 3
.278، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا4
"." ...ئية السعوديمن نظام اإلجراءات اجلزا42/02املادة 5
.76حممود الشربيين، القضاء يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة : أنظر. أي ما أبيح لضرورة إمنا تكون إباحته على قدر إزالة الضرورة، فال تباح الزيادة على ذلك6
.363صفحة مرجع سابق،القانون الوضعي، ي العملي يف الشريعة اإلسالمية و راد، التحقيق اجلنائعبد الفتاح م7
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اجلزاء الذي يقع على األشخاص: أوال
على كل موظف تسول له نفسه انتهاك حرمة مسكن 1جزاءات تأديبيةاملشرع اجلزائري ضوابط و وضع

خالفا لألحكام والشروط ،أو إيداع مستند متحصل من التفتيشأو إفشاء سر،شرعيشخص دون مسوغ 
و أمتعلقة بالسرية وتوعد كل من ساهمالقانون اجلزائري نصوصا فقد أورد.ةجنائيجزاءات و 2،مهااملتعني احرتا

يف احيث تأيت آثارهبقيام هذه املسؤولية عليه، قواعد اإلجراءات اجلزائيةخالف من ضباط الشرطة القضائية 
جرمية يعتربكون العمل املخالف للقاعدة اإلجرائية ،واجلنحة واجلنايةخالفةوبات جزائية ترتاوح بني املصور عق

206ويكون األمر أكثر وضوحا من خالل استقراء املواد من 3.ورد النص عليها يف قانون العقوبات اجلزائري
وتشري ما إن كان اإلخالل .ضباط الشرطة القضائيةج اليت تبني إجراءات متابعة أعمال .إ.من ق221إىل 

يكون زيادة أو.ال يستحق إال املتابعة التأديبيةاملنسوب لضابط الشرطة القضائية يشكل خطأ مهنيا حمضا 
على ذلك جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي سواء حدث ذلك يف مرحلة مجع االستدالالت أو يف مرحلة 

4.التحقيق االبتدائي

لسلطة العامة من ستغالل املوظف صفته كممثل لواعد املتعلقة بعملية التفتيشأما يف حالة خرق القوا
الوارد يف املادة جنائي هلذه اجلنحة و جزاء فقد حرص املشرع العقايب على وضع.نتهاك حرمة منزل الغريأجل ا
كل موظف يف السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط شرطة: "من قانون العقوبات اليت تنص على135

وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته املذكورة منزل أحـد املواطنني بغري رضــاه، ويف غري احلاالت 
املقررة يف القانون وبغري اإلجراءات املنصوص عليها فيه يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 

وزيادة على املتابعة اجلزائية فقد خيضع 5."107دج، دون اإلخالل بتطبيق املادة 100000إىل 20000
االام، دون اإلخالل باجلزاء الذي قد يوقعه عليه ضابط الشرطة القضائية إىل جزاء تأدييب رف غرفة  من ط

6.)ج.إ.ق209املادة ( رؤساءه التدرجييني 

علي حممد صاحل الدباس و علي عليان حممد أبو : أنظر". عقوبة تعلنها السلطة اإلدارية جتاه موظف عام، بسبب ارتكابه خمالفة أثناء اخلدمة أو بسببها: "اجلزاء التأدييب هو1
.281اإلنسان و حرياته، مرجع سابق، صفحة حقوقزيد،

متعلق حبق النيابة العامة من اختاذ إجراءات تأديبية ضد مأمور الضبط القضائي الذي 675.22من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم م1980جويلية 15قرار صادر يوم 2
االام لى غرفة  ته ع إحال لك ب ية وذ أخطاء مهن كب  ت اإلشهار، الرويبة، ؤسسة الوطنية لالتصال والنشر و ، امل1بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، اجلزء جياليل: أنظر. ير

.23اجلزائر، صفحة 
.359االجتاهات احلديثة للمحاكمات اجلزائية، مرجع سابق، صفحة طه زاكي صايف،3
.48صفحة لديوان الوطين لألشغال الرتبوية،ام،1999لطبعة األوىل،ا،"دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية"جياليل بغدادي، التحقيق 4
يعاقب باحلبس . الذي ميثل السلطة العامة، ويستغل هذه صفته لدخول منزل غريه عنوة ودون رضاه وخارج احلاالت القانونيةكما قرر املشرع الفرنسي عقوبة جزائية للموظف 5

.من قانون العقوبات الفرنسي8- 432حسب ما جاء يف فحوى املادة . أورو30.000سنتان و بغرامة مالية تقدر ب 
: "ج على أنه.إ.ق209تنص املادة 6

".مالحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباش
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بطالن اإلجراءات اليت نفذت خرقا للقانون: ثانيا
قواعد التفتيش املبينة هرقخلعلى ضابط الشرطة القضائيةالذي يوقعزيادة على اجلزاء اجلنائي والتأدييب 

ألن النص وحده ال يكفي حلماية 1.اإلجراءات بطالنا صرحيايف القانون، فإنه ينجر عن هذا اخلرق بطالن
لذلك كان ال بد من ترتيب جزاءات على خمالفة األصول ،حقوق وحريات األفراد من تعسف السلطات

45جيب مراعاة اإلجراءات اليت استوجبتها املادتان ": ج بنصها.إ.ق48وهذا ما تؤكده املادة 2.القانونية
ات ج أكد أن عدم مراعاة اإلجراء.إ.ق48ويكون املشرع بنص املادة ، "ويرتتب على خمالفتها البطالن47و

.ج يرتتب عليه البطالن.إ.ق47و45اليت استوجبتها املادتان 

من إهدار الدليل املنبعث منه هو خري جزاء يف يتبعهاألصل أن بطالن اإلجراءات غري املشروعة وما 
حلة التحقيق تأكيدا ج املتعلقة مبر .إ.ق82املادة و ما قررتههو 3.

هي ، القانونيةلشروط احرتامهم لدون وم ا ضباط الشرطة القضائيةفاإلجراءات اليت يق.للحكم السابق
كأدلة تفيد لكشف احلقيقة أو الـوصول إليها، فما بين االستناد إليهاوال ميكن .إجراءات باطلة بطالنا مطلقا

.على باطل فهو باطل

مساعدة (ئية خارج قواعد اختصاصه النوعي مثال ذلك التفتيش الذي جيريه ضابط الشرطة القضا
دون إذن مكتوب لقضائيةضابط الشرطة االتفتيش الذي يقوم بهباطال ويعد 4.باطاليقع ) ومعاونة الضابط

.وريةل اجلمهتحقيق أو وكيالسلطة القضائية ممثلة يف كل من قاضي الصادر من 

التقاط الصورالدفاع عند مراقبة املكاملات و احلق يف: الفرع الثاني
كفـل قد  و .التقاط الصوراملكاملات اهلاتفية واملراسالت و لرقابة على تشمل حرمة احلياة اخلاصة حرمة ا

االت اخلاصة بكل سرية املراسالت واالتص":حـرمة احلياة اخلـاصة بقوله46/2الدستور اجلـزائري يف نص املـادة 
يف حني جند أن قانون اإلجراءات اجلزائية وفقا ملا تقتضيه املصلحة العامة أجاز اخلروج عن ."أشكاهلا مضمونة

ى تقصي مالبسات اجلرمية لوصول إىل دالئل تساعد عللدم انتهاكهــاواضعا ضمانات من أجل ع،هذا األصل
.هابيكمرتومعرفة 

عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف : أنظر". جزاء إجرائي يرد على العمل اإلجرائي املخالف لبعض القواعد اإلجرائية فيهدر آثاره القانونية: "يعرف البطالن بأنه1
.190، صفحة مرجع سابق، "دراسة مقارنة" حماكمة عادلة

.355االجتاهات احلديثة للمحاكمات اجلزائية، مرجع سابق، صفحة طه زاكي صايف،2
.189، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة3
.207-206، صفحة  م1992زائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلموالي ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري،4
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سالميةاإليف الشريعة التقاط الصورمراقبة املكاملات و :ولالبند األ
اعتداءا على مساسا حبق اإلنسان يف خصوصياته و اعترب اإلسالم أن املساس حبرية املراسالت يعترب 

مصادرافحث على عدم1،الذهنيةحرياته أو  الت  اس املر بة  اق )التليفونيةاالتصاالت الربقية و (لمراسالتل.مر
عدم جواز اإلطالع عليها يهدف 2.حرمة وسرية مكفولة ال جيوز انتهاكها إال بناءا على أمر قضائي مسبب

دليل حرمة املراسالت 3.عدم إهدار سريتها، واالعتداء على حريات الشخص الفكرية كحرية الرأي والتعبريإىل
كتاب أخيه بغري إذنه، فإمنا ينظر يف من نظر يف«:النيب صلى اهللا عليه و سلميف الشريعة اإلسالمية قول

)رواه أبو داود(.»النار

إذا تضمنت الرسائل ما يضر باملسلمني،  ستثناءااجوازه يكونو . النظر يف رسائل الغرياألصل هو منع 
يستدل على ذلك باحلديث الذي رواه اإلمام علي و .كأن تكون متعلقة بأعمال اجلاسوسية على بالد اإلسالم

أنا والزبري، واملقداد بن األسود، )صلى اهللا عليه وسلم(بعثين رسول اهللا "على النحو التايل )اهللا عنهرضي (
، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا » «: قال

لتخرجن : ما معي من كتاب، فقلنا: تاب، فقالتحىت انتهينا إىل الروضة، فإذا حنن بالظعينة، فقلنا أخرجي الك
، فإذا فيه من )صلى اهللا عليه وسلم(الكتاب أو لنلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول اهللا 

صلى اهللا عليه (حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من املشركني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهللا 
يا رسول اهللا، ال تعجل علي : قال،» يا حاطب ما هذا؟«: )عليه وسلمصلى اهللا(، فقال رسول اهللا )وسلم

وما فعلت  
، قال »لقد صدقكم«: )صلى اهللا عليه وسلم(كفرا وال ارتدادا، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهللا 

إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهللا أن يكون قد «: يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق، قال: عمر
ا ﴿: نزل قوله تعاىلو 4).رواه البخاري(»كماعملوا ما شئتم فقد غفرت ل: اطلع على أهل بدر فقال يَا َأيـَُّه

دَّةِ  َو ْم بِاْلَم لَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِه ْم َأوْ وَُّك َعُد وِّي َو وا َعُد ُذ ُنوا الَ تـَتَّخِ يَن آَم )1: املمتحنة(.﴾الَِّذ

.137حرياته األساسية، مرجع سابق، صفحة اريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان و غازي حسن صب1
.83عبد احلميد إمساعيل األنصاري، نظام احلكم يف اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 2
.63، مقال منشور يف جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"حق األمن الفردي يف اإلسالمعثمان عبد امللك الصاحل،3
.175م، وزارة الثقافة، صفحة 2006حسني بن حممد املهدي، الشورى يف الشريعة اإلسالمية، 4
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حق الدفاع عند مراقبة املكاملات اهلاتفية والتقاط الصورضمانات : بند الثانيال
اجلزائية اجلزائري جاء قانون اإلجراءات،احلقيقةعن لكشف ودف املقتضيات التحري والتحقيق 

وقيدها ،احلصر ال املثالرمة احلياة اخلاصة يف جرائم حمددة على سبيل املساس حبو بعدة نصوص تبيح اإلطالع 
10مكرر 65إىل 5مكرر65ادو وهو ما ميكن استقراءه من نص امل.ال قبل للقائم بدحضهادبقيو 
واليتة من الضمانات اليت أقرها املشرعميكن أن نستخلص مجل1.ج.إ.ق

:أمههاصة احلياة اخلا

اإلطالع على األسرار اخلاصة املراقبة واعرتاض املراسالت أويكون اللجوء إىلنأو وقوع اجلرمية : أوال
إال بعد وقوع جرمية فعال التنصتال يكون ف2.يقينيا غري مبين على الظن والريب فقطوالتقاط الصور 

مسببا قضائيا على جرمية وقعت فعال وليس على جرمية مل تقع بعد، حىت تصنالتألن طلب .ف أمرهااواكتش
وهو ما 3.لإلنسانحلرية احلياة اخلاصة الدستورية لقيمة لاإهدار وهذا ما يعترب على وشك الوقوعوإن كانت

أعاله،  5مكرر 65جيب أن يتضمن اإلذن املذكور يف املادة ": ج بنصها.إ.ق7مكرر 65/1أكدته املادة 
كل العناصر اليت تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطها واألماكن املقصودة سكنية أو غريها 

من بعد أىل االيطايل إذهب املشرع الفرنسي و هذا وقد."...
مارات وليس األو كيد الدالئل أجراء مراقبة املكاملات اهلاتفية والتقاط الصور لتىل إإعندما قرروا اللجوء ،ذلك

4.للبحث عن الدليل

مكتوب، صادرا بناءا على إذنواإلطالع على املراسالت اخلاصةاملراقبةعمليةأن تتم جيب :ثانيا
فقرة األخرية من 38ة طبقا لنص املاد- عن قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية- عن سلطة قضائية خمتصة

يقدم من قبل وكيل اجلمهورية يف ذنذا اخلصوص جتدر بنا اإلشارة إال أن اإلو .أن يكون مسبباالدستور، و 
مرحلة التحقيق االبتدائي فإن والتقاط الصور اليت تتم يفما مراقبة املكاملات اهلاتفيةأ.لتحريات األوليةطار اإ

يف حالة :" ...5/04مكرر65شرافه حسب املادةتتم العملية حتت إقاضي التحقيق و ذن يكون من طرف اإل
".حتت مراقبته املباشرةبناء على إذن من قاضي التحقيق و فتح حتقيق قضائي، تتم العمليات املذكورة

.من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي61اىل55و يف التشريع السعودي املواد من. ات اجلزائيةقانون اإلجراء7-100إىل 100يقابلها يف التشريع الفرنسي املواد من 1
.176موالي ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صفحة 2
.264م، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، صفحة 2008، "ةدراسة مقارن"محاية احلرية الفردية بد اهللا بريك، احلبس االحتياطي و إدريس عبد اجلواد ع3
.305محد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية ، مرجع سابق، صفحة أ4
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التقاط الصور يف مرحلة يق إجراء التنصت على املكاملات و ال جييز تطبالقانون الفرنسينبينما جند أ
يسمح ذا اإل.حريات األوليةالت ذن بالتنصت صادر من قاضي يكون اإلبعد فتح حتقيق قضائي و جراء إالفال 

اجلزائية جراءات املعدل لقانون اإل10/07/1991ر يفمن القانون الصاد100حسب املادة التحقيق
1.الفرنسي

يسلم اإلذن : "ج بنصها.إ.ق7/02مكرر65أن يكون اإلذن حمددا مبدة زمنية وهو ما أكدته املادة : ثالثا
أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس ) 4(مكتوبا ملدة أقصاها أربعة 

2."الشروط الشكلية والزمنية

إذا ": ج اليت تنص على أنه.إ.ق5مكرر65أن يتضمن اإلذن إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة : رابعا

للمعطيات أو جرائم تبييض األموال واإلرهاب أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية العابرة للحدود الوطنية أو
...".اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

عليها فقها وقضاء ضرورة خلو ومن الضمانات كذلك املتفق .استبعاد أساليب الغش واخلداع: خامسا
ب أن يقتصر دور القائم باملراقبةحيث جي.شتبه فيه من أساليب الغش واخلداعت وتسجيل احملادثة املصنالت

فإذا ما صاحب هذا –اإلجراء القائم ب–تسجيلها فقط، دون ما تدخل احملادثات و على صت نالتعلى
ا  أأو ديد أو كذب، أو استعمال وسائل من شصت والتسجيل حتريض نالت

3.لك فهذا الدليل يهدر وال يعول عليهإذا حصل ذو .

ببطالن إجراء التنصت الذي قام به ضابط الشرطة القضائية )Schuller/Maréchal(خبصوص قضية08/02/1995وقد أصدرت حمكمة استئناف باريس قرارها يف1
.117صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"نويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة: أنظر. يف إطار التحقيق األويل حىت ولو مت برضا أحد املتحادثني

التنصت -:م حيدد حاتني فقط إلباحة التنصت على احملادثات التليفونية واملكاملات الشخصية مها1991جويلية 10يف 91/646متت صياغة قانون داخلي يف فرنسا  رقم 
التجسس، اإلرهاب، ( والتنصت اإلداري ويسمى التنصت األمين املقتصر على ضرورات األمن الوطين-.القضائي الذي يأمر به قاضي التحقيق يف إطار إحرتام حقوق الدفاع

م، جامعة مولود 2012ماي 07، رسالة دكتوراة، "دراسة مقارنة"صفية بشاتن، احلماية القانونية للحياة اخلاصة:أنظر.تكون العقوبات فيها أكثر من سنتنيواليت ) اإلجرام
.213معمري، تيزي وزو، صفحة 

أيام قابلة للتجديد 10تقليص مدة مراقبة االتصاالت والتقاط الصور إىل ضيق احلدود قام املشرع السعودي بأ2
.إ ج الفرنسي.ق2- 100أشهر حسب املادة 4املشرع الفرنسي فقد أجاز هذا اإلجراء ملدة أما. من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي56حسب املادة 

.451، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة اإلجرائيةيد الدسوقي، احلماية املوضوعية و أمحد عبد احلم3
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يف إطار اخلداع و ساليب احليل استخدام أت دون جراء التنصإللقد كرس القضاء الفرنسي ضمانة 
جيب ...:" نهبأمت القضاءحيث م09/10/1980يف )Touret(احرتام حقوق الدفاع، عندما اصدر قرار

ذلك يف كل. طراف املعنية بهيناقش قيده وجاهيا من قبل األن أو و مكر، أن حيصل التنصت دون خديعة أ
1."إطار احرتام حقوق الدفاع

جراء وهو يبطل اإلفإن ذلك الذن من أجلها،اكتشفت جرمية أخرى غري اليت أعطي اإليف حال ما 
ىلالرجوع إبنشري أنهو . ج.إ.ق6/02مكرر65املادة ت عليهنصما 

65املادة ت جاءحيث. احملامي واملشتبه فيهت على حمادثات بني صنإىل التمل يتطرق املشرع اجلزائري نجند أ
عن طريق ، اعرتاض املراسالت اليت تتم ....إذا اقتضت ضرورات التحري: "ج بنص عام بقوهلا .إ.ق5مكرر 

تثبيت وافقة املعنيني، من أجل التقاط و السلكية، وضع الرتتيبات التقنية، دون مالوسائل االتصال السلكية و 
وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة 

ل  عمومية هذا النص يشم. "أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص
من وجهة نظر - فكان من الالزم على املشرع اجلزائري أن يراعي .كان حمامي أو غريهكل شخص سواء

جيب انتهاكها بأي شكل - ةالباحث
املراسالت املتبادلة بني رتباطها الوثيق حبماية السر املهين الذي يضمن عدم اإلطالع على وال.من األشكال

.املدافعني وموكليهم

امي بني احملاحملادثات اخلاصةبإخراج2القانون الفرنسي والقانون املصريقام،على النقيض من ذلك
5/03- 100املادة وقد أقرت .قبةمن نطاق املراجتماعهمو أثناء اأملشتبه فيه سواء عن طريق اهلاتف او 

يتوىل الدفاع عنه احملامي الذي املتهم و ملكاملات اليت تكون بني بعدم جواز مراقبة االفرنسيج من القانون .إ.ق
احملامي الذي ال و شتبهاملومبفهوم املخالفة ميكن مراقبة احملادثات اليت تتم بني . حتت طائلة البطالنيف القضية

يف حكم أصدرته يف وهو ما أكدته حمكمة اجلنح بباريس.فع عنه يف القضيةاكمدرس وظيفته  ميا
كن شخص يعمل مسري يف أحد نه خالل تفتيش وقع داخل مسأوتتلخص وقائع القضية .م24/04/1984

قامت الشرطة القضائية حبجز مراسالت موجهة إىل هذا األخري من طرف ،كاب غشكان مشبوها بارتالبنوك

1 Isabelle Lolies, La protection pénale de la vie privée, Thèse de Doctorat, Université Aix-Marseille, 1998,
France, page 110.

املستندات اليت سلمها املتهم هلما األوراق و االستشاريم أو اخلبري ال جيوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى املدافع عن املته:" من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري96املادة 2
".ال املراسالت املتبادلة بينهما يف القضيةآلد
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بررت رفضها على أساس أنو .املتهمن احلجز املثار من طرف غري أن احملكمة حكمت ببطال. حمامي البنك
فإن وبالتايل، . ليه باعتباره وكيال عن البنك مل يكن خالل اإلجراءات احلالية مدافعا عن املتهمعاحملامي املشار "

1."زبونهاحملامي و بنيدلةابنتهاك لسرية املراسلة املتاحجز هذه الرسالة ال يشكل أي 

واليت ال ،اجلزائري على هذا احلظر ملا فيه محاية حلقوق الدفاعن ينص املشرع أكان من الضروري 
خري يف تعديله األ- املشرع اجلزائري نصحبذا لو .بالسريةض الواقع دون أن نشملها ميكن جتسيدها على أر 

فيما إذا ستثناءا حرمة مراقبتها إال او ،ومدافعهادثات بني املشتبه فيهعلى سرية احمل- لقانون اإلجراءات اجلزائية
.ثبت من التحريات ضلوع احملامي يف اجلرمية

الضمانات املتمثلة يف بطالن اإلجراءات:البند الثالث
إذا مل تراعى فيها البطالن مراقبة املكاملات اهلاتفية أو اإلطالع على الرسائل اخلاصةإجراءيشوب 

65/2يف حالة ذكرها يف نص املادة ال صراحة إالبطالن املشرعمل يقررو 2ألشكال اليت حددها القانون مسبقاا
إذا اكتشفت جرائم أخرى غري تلك اليت ورد ذكرها يف إذن القاضي، "...: ج اليت تنص على أن.إ.ق6مكرر 

جز الذي مينع السلطات من ويعد البطالن مبثابة احلا."فإن ذلك ال يكون سببا لبطالن اإلجراءات العارضة
فال جيب أن يتم 3.لذا وجب استبعاد كل دليل من دالئل الدعوى مت الوصول إليه بطريق غري مشروع،التجاوز
ارمنيالوصول إىل احلقيقة و على احلق يف احلياة اخلاصة من أجل االعتداء لى  بض ع لق .ا

الضمانات املتمثلة يف العقوبات املوقعة على األشخاص: البند الرابع
فيما يتعلق باعرتاض املراسالت والتقاط الصور اإلجرائية اليت نص عليها املشرعمن الضمانات 

ترمي إىل التجسس على األشخاص و ن األعمال اليتأ،وتسجيل األصوات

اا للمتابعة اجلزائية 4.أصح

.369، مرجع سابق، صفحة دكتوراه، رسالة "دراسة مقارنة" نويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة1
من هذا 45أعاله، دون املساس بالسر املهين املنصوص عليه يف املادة 5مكرر 65تتم العمليات احملددة يف املادة ":ج على أن.إ.ق6/01مكرر 65تنص املادة 2

".....نالقانو 
.208، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق ، اجلزء 3
.309-308أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفحة 4
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املعدل باألمر من الدستور اجلزائري 46/02تدعيما للحماية الدستورية اليت قررها املشرع يف املادة 
نص قانون العقوبات على هذه احلماية،محاية حلرمة املراسالت،م 07/03/2016الصادر بتاريخ 16-01

الغري، وذلك إىلكل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسالت موجهة ":ع على.ق303حيث نصت املادة 
غرامةبمن شهر واحد إىل سنة و ، يعاقب باحلبس 137بسوء نية ويف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

نصت املادة على عقوبة جنحة فض ."فقطدج، أو بإحدى هاتني العقوبتني100.000إىل 25.000من 
تتحقق اجلنحة سواء إحتفظ املتعدي. صد اإلضرار بأصحاب هذه الرسائلغري، بقوإتالف مراسالت ال

فاجلنحة تقوم بتوافر فعل التعدي ونية الفاعل يف إحلاق الضرر بصاحب بالرسائل لنفسه أو أفشاها لغريه،
د تكون فق. قيد اجلنحة بطريقة إيصال الرسالةكما أن املشرع اجلزائري ومن خالل نص املادة مل ي.الرسائل

.بالربيد أو التسليم اليدوي عن طريق الرسول

كل موظف وكل عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو : "على أننصت ع.ق137املادة أما
مصلحة للربيد يقوم بفض أو اختالس أو إتالف رسائل مسلمة إىل الربيد أو يسهل فضها أو مندوب عن 

500000إىل 30000ثالثة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من اختالسها أو إتالفها يعاقب باحلبس من 
ملن يعتدي على حرمة املراسالت بصفته عقوبة مشددةمن خالل هذا النصأفرد املشرع اجلزائري".دج

وقد شدد املشرع يف عقاب مرتكب جنحة املساس حبرمة املراسالت من طرف . موظفا ممثال عن السلطة العامة
ع اليت تكلمت عن اجلنحة املرتكبة .ق303على عكس املادة . لوظيفته أو مبناسبتهااملوظف خالل تأديته

. من قبل أشخاص عاديني

تسخري كل عون يراه مناسبا بابط الشرطة القضائية لكل من وكيل اجلمهورية وضمسح القانونكما
للتكفل باجلوانب التقنية سواء من هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة مكلفة باملواصالت السلكية والالسلكية 

مما يعين مبفهوم املخالفة أن نطاق احملافظة على السر .ج.إ.من ق05مكرر 65ه يف املادة للعمل املنوه عن
وط وما يرتتب على اإلخالل به أصبح أكثر اتساعا ليشمل كل عون أو ه ن امل عمل  ل يذ ا نف رت لت ئة سخ من اي

.ج.إ.من ق8مكرر 65قبل أحد اهليئات املذكورة يف املادة 

قرر عقوبة و .ع.ق2-1مكرر303و1مكرر303درج املوادتدخل املشرع اجلزائري وأكذلك
املساس دج على كل من تعمد 300000ىل إ50000بغرامة من سنوات و 3ىل إشهر أ6احلبس من 

.م1992املعدل يفقانون العقوبات الفرنسي اجلديد و 1-226تقابلها املادة 1
Art 226-1 c.p.fr: « … quiconque aura…(volontairement) porté atteinte a l’intimité de la vie privé d’autrui. »
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. رضا صاحبهاإذن و و نقل مكاملات خاصة دون التقاط أو تسجيل أشخاص عن طريق حبرمة احلياة اخلاصة لأل
يف ارتكاب جنحة من يقوم بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص يف مكان خاص دون ويعاقب بالشروع 

.ذنه ورضاهإ

جراءات المقيدة للحرية الشخصيةضمانات حق الدفاع خالل اإل: المطلب الثاني
ساعي واجلهود املالتحريات و مصطخب اجلزائية، ويفجراءات اليت تدور رحاها يف املواديف زمحة اإل
حتوم حوله الذيشخص الض قد يتعر ،ميةاجر إلم عن احلقيقة يف الوقائع اماطة اللثاامللحة اليت تبذل إل

املساس حبقه يف ىلإحيانا ىل ما يفضي أإو ،اإلنسانيةبة لذاته ىل ما ال يليق باحلرمة الواجإالشبهات الشكوك و 
س باحلرية يف املساواليت تشرتك،التوقيف للنظرالقبض و ءاتجراخالل إ1،حقه يف التنقلسالمة جسده و 

كما ميكن استعمال وسائل للضغط .ياور دستةاملكفولالشخصية للمشتبه فيه وتقييد حقه يف احلركة واالنتقال
الضبطيةىل ممارسة إتطرق ولذلك سن.يف الدفاعا يهدر حقه يف السالمة البدنية و عليه ومحله على االعرتاف م

زائية من ضمانات تكفل جراءات اجلوبيان ما احتواه قانون اإل،التوقيف للنظرالقبض و القضائية لسلطتها يف 
.مثل حلق الدفاعالتطبيق األ

احلق يف الدفاع عند القبض: ولالفرع األ
الشرطة القضائية يف القبض على األشخاص يف على حق ضابط ينص املشرع اجلزائري صراحةمل

.مام العدالةأتقدميهم ساعة و 48للنظر ملدة ال تتجاوز لكنه خول له احلق يف توقيفهم.ويلإطار التحقيق األ
2.وال القبض عليهمالالزم لتوقيفهم للنظر جيب أري و فمن الضرو 

تعريف القبض:ولالبند األ
: ويقال3.خالف البسط: والقبض.أخذتهأي : قبضت الشيء قبضاو القبض يف اللغة من قبض
5.تناوله بيده مالمسة: قبضه بيده يقبضهو 4.قبضته عن األمر مثل عزلته فانقبض

.  339، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، الصفحة م1963، الطبعة الثانية، 1اجلزء احملاكمات اجلزائية،أصولحممد الفاضل، الوجيز يف 1
.74، صفحة مرجع سابقمحد غاي، الوجيز يف تنظيم ومهام الشرطة القضائية،أ2
، صفحة 19873/ه1407أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، : أبو نصر الفارايب، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، حتقيق3

1100.
.487، صفحة 2د 4
.5، صفحة 519
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فالشرعيون حني يتحدثون عن احلبس فإمنا .ح القبض لدى الشرعيني ضمن احلبسصطاليندرج ا
احلبس االحتياطي حبسب اصطالح القوانني الذي يشمل عندهم كال من القبض و يقصدون به مفهومه الواسع

أنه نام يف :" ومن األدلة الشرعية على جواز القبض يف الشريعة اإلسالمية ما رواه صفوان بن أمية1.الوضعية
فأمر به أن -صلى اهللا عليه وسلم- املسجد وتوسد رداءه، فأخذ من حتت رأسه، فجاء بسارقه إىل النيب

مهال "-صلى اهللا عليه وسلم- ال النيبمل أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فق!يا رسول اهللا: يقطع، فقال صفوان
2".قبل أن تأتيين به

.   واحلكم عليه

119أما القانون اجلزائري مل يعرف القبض، يف حني جند أنه عرف األمر بالقبض يف نص املادة 
حرمان : "عرفــه البعض على أنهكما 4."هو املنع من اهلروب":القبض بأنهالفقهاءوقد عرف3.ج.إ.ق

الشخص من حرية التجول فرتة من الوقت طالت أو قصرت وإرغامه على البقاء يف مكان معني أو االنتقال 
التعرض له يعين تقييد حريته و نسانالقبض على اإل:"ومن التعريفات5."إليه لسماع أقواله يف جرمية مسندة إليه

سلب حرية ":نهبأمت تعريفه كما 6."جراءات ضدهبعض اإلحجزه ولو لفرتة يسرية متهيدا الختاذ مساكه و له بإ
7."الشخص ملدة قصرية يف املكان الذي يعده القانون

جراءات املوجهة مباشرة للمساس حبرية ن القبض من اإلأيتبني لنا مجلة املفاهيم السابقة من خالل 
ن اهلدف من القبض هو حجز إ.حوال مل يكتسب بعد صفة املتهمالذي يف غالب األو ، يف التنقلالشخص

خيتلف القبض عن و . خالء سبيلهاليت تقرر إما توقيفه للنظر أو إىل حني تقدميه للنيابة العامة إاملشتبه فيه 
3.أمر اإليداع2،أمر اإلحضار1،االستيقافو 8،جمموعة من اإلجراءات كالتوقيف للنظر

.420لقانون الوضعي، مرجع سابق، صفحة االعملي يف الشريعة اإلسالمية و عبد الفتاح مراد، التحقيق اجلنائي1
.865صفحة دار إحياء الكتب العربية،،02اجلزء حممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيقابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2
األمر بالقبض هو ذلك األمر الذي  بصدر إىل القوة العمومية بالبحث عن املتهم وسوقه إىل املؤسسة العقابية املنوه عنها يف األمر : "ج على أن.إ.من ق119/1تنص املادة 3

".حيث جيري تسليمه وحبسه
.279م، دار اجليل للطباعة، صفحة 1985يف القانون املصري، الطبعة السادسة، رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية 4
.225م، مؤسسة الثقافة اجلامعية، صفحة 1989عوض حممد عوض، قانون اإلجراءات اجلنائية، 5
.192، صفحة مرجع سابقامحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائي، اجلزء الثاين، : أنظر. 110رقم 17السنة م16/05/1966نقض مصري 6

.568حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، صفحة 7
االحتجاز عبارة عن حجز شخص ما حتت املراقبة ووضعه حتت :" نظر مسميا إياه باالحتجاز كما يلييعرف األستاذ عبد العزيز سعد إجراء التوقيف لل:التوقيف للنظر8

إىل ساعة على األكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معامل اجلرمية وغريها ريثما تتم عملية التحقيق ومجع األدلة متهيدا لتقدميه عند اللزوم48تصرف الشرطة القضائية ملدة 
أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه : أنظر. ساعة48. قيقسلطات التح

. 204أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفحة 



ريات األوليةضمانات حق الدفـاع أثناء مرحلة التح: ألولافصلال

129

ضمانات القبض:البند الثاني
مكانية وما قد ينجر عليه من إ،يف التنقلجراء من تقييد حلرية املقبوضنظرا ملا ينطوي عليه هذا اإل

وجب ،وحىت إمكانية توقيفه حتت النظر) و الدركأمركز الشرطة (ةىل مركز ضبطية القضائيإاقتياده تفتيشه و 
على حرية املشتبه فيه يف ن يكون اعتداءأدون ،لكي حيقق اهلدف املرجو من اختاذهضوابط حاطته بشروط و إ

:وهذه الضوابط هي.التنقل

بس اأن تكون اجلرمية جناية أ.1 نحة متل ضائية جاز القانون يف هذه احلالة لرجال الضبطية الققد أل.و ج
جيب ،حالة التلبسخارجأما 4.)ج.إ.ق61املادة (قرب ضابط شرطة قضائية أىل إوللعامة من اقتياد الفاعل 

ام ذا اإل. مهوريةمر القبض الصادر من وكيل اجلأن ينفذ ضابط الشرطة القضائية أ لقي ميكن ا جراء من فال 
5.ال يف حالة التلبسإتلقاء نفسه 

ىل إجراء هذا اإلاملشرع يف منح سلطة اختاذ فكلما توسع .جراء القبض على ضابط الشرطة القضائيةقصر إ.2
6.عدة فئات من املوظفني كلما تقلصت درجة الضمانات

قر تطبيق مبدأحسن معاملة املقبوض و .3
جتريده من ىل إسباب اليت دعت ن يبلغ املقبوض عليه باألأو 7،ومتكينه من االتصال بعائلته وحماميه،نسانيتهوإ

8.حريته

. االستيقاف ليس سلبا للحرية و إمنا جمرد تعطيل حركة شخص من أجل التحري عن حقيقة شخصيته و وجهته، و ذلك لفحص الشكوك اليت حتيط به:االستيقاف1
فاالستيقاف ليس . داللواالستيقاف هو من أعمال التحري فهو خيول سؤال الشخص املريب عن امسه و وجهته و مطالبته بإبراز بطاقته الشخصية فهو من إجراءات االست

جلامعية، اإلسكندرية، صفحة م، دار املطبوعات ا2007فرج علواين هليل، احلبس االحتياطي و بدائله، : أنظر. قبضا، ألنه ال جيوز أن يقرتن بأية حماولة ملنع الشخص من التنقل
.457أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة :أنظر. 40-42

، فاإلحضار خيتلف عن القبض يف املدة "ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق إىل القوة العمومية القتياد املتهم و مثوله أمامه على الفور"أمر اإلحضار هو :اإلحضارأمر 2
.215يوان الوطين للمطبوعات، اجلزائر، صفحة املقارن، الدالقضائية يف التشريع اجلزائري و املراقبةبوكيحل خلضر، احلبس االحتياطي و : أنظر. ألنه يكون فوريا

ذلك األمر الذي يصدره القاضي إىل املشرف رئيس مؤسسة إعادة الرتبية باستالم و حبس : "ج أمر اإليداع مبؤسسة إعادة الرتبية بأنه.إ.ق117عرفت املادة :أمر اإليداع3
ه إذا كان هذا األخري أساسا يؤدي إىل وضع املتهم يف احلبس، فان أمر القبض يؤدي إىل البحث عنه و وضعه فأمر القبض أشد كلفة و أعظم خطرا من أمر اإليداع ألن". املتهم

حممد حمدة، ضمانات : أنظر. حبسهالبحث عن املتهم و القبض عليه و اإليداع ألنه يتيحبني مزايا أمر اإلحضار و " بالقبضاألمر "و من مثة قيل أنه جيمع أي . يف احلبس املؤقت
.207صفحة مرجع سابق،املراقبة القضائية، وكيحل األخضر، احلبس االحتياطي و ب:أنظر أيضا. 408صفحة مرجع سابق، ، 3ملتهم أثناء التحقيق، اجلزء ا

.اجلزائية الفرنسياإلجراءاتمن قانون 73املادة .من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري34واملادة . من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي33تقابلها املادة 4
.10، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، صفحة م1994حممود جنيب حسين، القبض على األشخاص، 5
.257محد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفحة أ6
.259حة محد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفأ7
من امليثاق العريب حلقوق 14/03املادة . م1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة 09/02املادة . من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي35املادة 8

.م1953نسان واحلريات األساسية من االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإل05/02املادة . 2004اإلنسان الذي اعتمدته اجلامعة العربية يف 
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ن القبض خارج احلاالت اليت نص عليها القانون يعرض ضابط الشرطة أمن الضمانات املقررة قانونا هو .4
.ع.ق246ختطاف حسب املادة قانوين جرمية االفأعترب القبض غري .ىل املساءلة اجلزائيةإالقضائية

اخلطري بالضمانات الكافية والقيود الالزمة عدم إحاطة هذا اإلجراء يؤخذ على املشرع اجلزائري 
فكان البد من النص يف قانون اإلجراءات اجلزائية .قوق املشتبه إال يف أضيق احلدودلضمان عدم املساس حب

إضافة .صة يف الدفاع عن نفسهعلى حق املشتبه فيه يف اإلحاطة علما بالوقائع املنسوبة إليه لكي تتاح له الفر 
الضروري اإلشارة إىل حق املشتبه فيه يف مساع أقواله فور القبض عليه مع متكينه يف معرفة كان من إىل ذلك،

.وقهحق

التوقيف للنظراحلق يف الدفاع عند : الفرع الثاني

يف التحري ائية عندما يقوم بالتحقيق و التوقيف للنظر إجراء بوليسي يلجأ إليه ضابط الشرطة القض
ق ومنع فرار املشتبه فيه ومساع أقوله بغرض استكمال إجراءات التحقي،مالبسات ارتكاب جرميةظروف و 

60جراء يف املادة نص الدستور اجلزائري على هذا اإلوقد1.و إطالق سراحهتقدميه أمام وكيل اجلمهورية أو 
حماولة منه للتوفيق بني ،ة الشخصضمانات قانونية لتقيد حريقانون اإلجراءات اجلزائية كما تضمن2.منه

متكينه يف الوقت مع نفسهمممارسة حقهم يف الدفاع عن أو وقاية األفراد من تعسف ضباط الشرطة القضائية
3.ذاته من فرض احرتام النظام العام

تعريف التوقيف للنظر : البند األول
الشرطة القضائية ملقتضيات التحقيق، إجراء ضبطي يقرره ضابط «:بأنهإجراء التوقيف للنظر يعرف 

يف مكان معني و طبقا لشكليات ) الشرطة- الدرك(حيتجز مبوجبه الشخص املشتبه فيه لدى مصاحل األمن
اختاذ تلك االحتياطات الالزمة هو«:ومن التعريفات أيضا4.»تملدة زمنية حمددة يف القانون حسب احلاالو 

.35التوزيع، اجلزائر، صفحة ، دار هومة للطباعة والنشر و م2011أمحد غاي، التوقيف للنظر، الطبعة الثانية،1
لرقابة القضائية، وال ميكن خيضع التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية ل«:م 07/03/2016الصادر بتاريخ 01-16م املعدل بالقانون 1996من دستور 60املادة 2

.»ساعة48أن يتجـاوز مدة مثان وأربعني 
.320أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، مرجع سابق، صفحة 3
.36أمحد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صفحة 4
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حتت تصرف البوليس أو الدرك مدة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الالزمة لتقييد حرية املقبوض عليه ووضعه 
1.»الفرار ومتكني اجلهات املختصة من اختاذ اإلجراءات الالزمة ضده

ليسهل عليه مساع أقوال املوقوف الشرطة القضائية وسيلة خوهلا املشرع لضابطالتوقيف حتت النظر
ما 2.حترير احملاضر اليت تكون النواة األوىل مللف القضيةاجلرمية و إجراء حترياته والتحقيق يف مالبسات و . للنظر

وضع و ،اولة خلق أدلـة مظـللة للمحققنيمنع املشتبه فيه من إتالف أدلة اإلثبات أو حمهويربر هذا اإلجراء
يكون أكما ميكن 3.منع التأثري على الشهودو شاهد يف مأمن عن الضغوطات اليت قد متارس عليه، ال دف ن 

قانون اإلجراءات اجلزائية عنه يف يعرب ، وهو مامنهثأر المحاية املتهم نفسه من حماولة 
".ملقتضيات التحقيق"مبصطلح 

للنظرضمانات حق الدفاع خالل التوقيف: البند الثاني
:عالم الفوري لوكيل اجلمهوريةاإل: أوال

احنرافاتشرع اجلزائري للحيلولة دون وقوع أول ضمانة أقرها امل
وكيل ليفور الباإلعالممبجرد توقيف املشتبه فيه للنظر ضابط الشرطة القضائية و ، هي ضرورة قياماملوقوفني

هاشرتطتوهو ما للواقعةحاطته علما بالوقائع املنسوبة للمشتبه فيه لكي يتخذ القرار املناسب مع إ،اجلمهورية
ا جيب على كم.عاقب عليها بعقوبة سالبة للحريةاملو لة اجلناية واجلنحة يف حاهذايكون4.ج.إ.ق51املادة 

ة حسب املادة ساع48وكيل اجلمهورية قبل انقضاء مهلة إىلن يقدم املوقوف للنظر ضابط الشرطة القضائية أ
حتقق مبدأ الرقابة القضائية اجلمهورية يعد من قبيل الضمانات اليتعالم الفوري لوكيل شرط اإل. ج.إ.ق65

.عمال الضبطية القضائيةعلى أ

املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية، هي ضرورة 02- 15ستحدثت مبوجب األمر من الضمانات اليت ا
يشتبه بأن املوقوف قد كما أشرتط أن تكون عقوبة اجلرمية اليت. تبليغ املشتبه فيه فورا بأمر التوقيف للنظر

.إرتكبها هي السجن، محاية للمشتبه فيهم جبرائم قد تكون عقوبتها فقط الغرامة حىت ولو كانت جنحة

.201سابق، صفحة ، مرجع2حممد حمدة، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية، اجلزء 1
.37أمحد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صفحة 2

.117فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بني النظري والعملي، مرجع سابق، صفحة3
.59ون، احلق يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة سمغرمضان 4
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ة التوقيف للنظرمدحتديد : ثانيا
يف املادة ساعة48ـــــــ مدة التوقيف للنظر ب01- 16اجلزائري املعدل بالقانون رقم حدد الدستور لقد 

هذا ما .)ساعة48ـــــمدة التوقيف للنظر بـ(قره قانون اإلجراءات اجلزائية أوهو نفس احلكم الذي 1.منه60
من 60/04املدة طبقـا لنص املـادة متديدستثناء ميكن اوك.ج.إ.من ق51/01املادة أكدته

تطبيقا للحق 2.»بالقانونال استثناء، ووفقا للشروط احملددة ميكن متديد مدة التوقيف للنظر إوال«:الدستور
يبدأ حساب املدة .ج.إ.من ق3-2/ 65و51/5حسب املادتني و .يف حماكمة خالل مدة زمنية معقولة

أما بالنسبة للمشتبه فيهم فيبدأ .بالنسبة للمأمورين بعدم املبارحة مكان ارتكاب 
3.حساب املدة بداية من مساع أقواهلم

حيث نصت . ذو صفة عسكريةلكن مدة التوقيف للنظر ختتلف إذا كان الشخص حمل التحريات
من قانون القضاء العسكري اجلزائري أن مدة 59و58و57واملواد4يف الفقرة الرابعة ومايليها،45املادة 

ساعة مبوجب إذن كتايب صادر من السلطة اليت سيسلم 48التوقيف للنظر هي ثالثة أيام قابلة للتمديد بــــــــ 
يكون ويف غري احلالتني السابقتني. إليها العسكري، يف حالة التلبس أو وجود أدلة خطرية ومطابقة للجرم

. كتايب صادر عن وكيل الدولة العسكريالتمديد مبوجب إذن

ج واملادة .إ.ق51عند التدقيق يف املواد املتعلقة بالتوقيف للنظر، يتبني لنا وجود تناقض بني املادة 
51فقد سبق وأشرنا أن املادة . عتداء على أمن الدولةمن قانون القضاء العسكري خبصوص جرمية اال45
عتداء على أمن الدولة مرتني، مبعىن حساب لتوقيف للنظر يف جرمية االج نصت على حالة متديد مدة ا.إ.ق

تصبح مدة التوقيف لكيساعة96ساعة مع إضافة مدة التمديد مرتني وهي 48املدة األصلية للتوقيف 
ما مدة التوقيف للنظر يف قانون القضاء العسكري خبصوص جرمية أ. أيام6للنظر يف قانون اإلجراءات اجلزائية 

.من ق إ ج املصري36من ق إ ج الفرنسي و املادة 77و63ساعة حسب املواد 24مدة التوقيف للنظر يف القانون الفرنسي و القانون املصري تقدر ب 1
:جيوز متديد اجل التوقيف للنظر بإذن من وكيل اجلمهورية املختص:"... ج .إ.ق51/05املادة 2
املعاجلة اآللية للمعطياتأنظمةئم االعتداء على جبرااألمرمرة واحدة عندما يتعلق -
باالعتداء على امن الدولةاألمرمرتني إذا تعلق -
.موال، واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرفمر جبرائم املخدرات و اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية و جرائم تبييض األثالث مرات إذا تعلق األ-
..."و ختريبيةأرهابية إفعال أمر جبرائم موصوفة بلق األمخس مرات إذا تع-
.242-241: فحةمرجع سابق، ص،"التحري والتحقيق"عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 3
فإن ضباط الشرطة القضائية  العسكرية يتصرفون طبقا ألحكام ومع مراعاة عدم التعارض مع أحكام هذا القانون، :...وما يليها من قانون القضاء العسكري45/04املادة 4

ساعة مبوجب مقرر من وكيل الدولة 48وجيوز مدة هذه املهلة . أيام3بيد أن املهل اخلاصة بالوضع حتت املراقبة لضرورات التحقيق االبتدائي ترفع إىل . قانون اإلجراءات اجلزائية
".األمر باالعتداء على أمن الدولةوتضاعف هذه املهل عندما يتعلق. العسكري
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هلذا على املشرع اجلزائري أن . .أيام8ىل إساعة أي تصل مدته 48أيام مع جواز التمديد6هي ن الدولةأم
.يعيد النظر يف مدة التوقيف جلرمية االعتداء على أمن الدولة يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقانون العسكري

فال ميكن أن يوقف ،)يكمل الثامنة عشر سنةالذي بلغ الثالثة عشر ومل(أما إذا كان املشتبه به حدثا
للنظر إال إذا ارتكب أو حاول ارتكاب جناية أو جنحة ختل بالنظام العام، وتكون عقوبتها تزيد عن احلبس 

من قانون محاية 49ساعة حسب املادة24ال جيب أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر و سنوات،5ملدة 
. ساعة24ال تتجاوز يف كل مرة مدة وميكن متديد املدة على أن 1.الطفل

حق املشتبه يف االتصال بأسرته وحماميه:ثالثا
:املوقوف للنظر يف االتصال بأسرتهحق الشخص 48/02يف نص املادة م 1996دستورلقد أقر 

على 2ج .إ.قمكرر51املادة وجاء يف مضمون ."ميلك الشخص املوقوف للنظر حق االتصال فورا بأسرته"
،ضابط الشرطة القضائية أن يبلغ الشخص املوقوف للنظر يف أول وهلة باحلقوق اليت مينحها له القانون

3ورا بعائلته،وتتعلق هذه احلقوق حبق املشتبه فيه باالتصال ف.ج.إ.ق1مكرر51عليها يف املادة املنصوصو 

. بعائلتهالوسائل اليت متكنه من االتصالع فيجب أن توضع حتت تصرف املشتبه فيه مجي.
تصال فورا مبستخدمه أو وقوف حتت النظر أجنبيا حيق له االوإذا كان امل.حقه يف الفحص الطيبىل إإضافة 

دل باألمر ج املع.إ.من ق1/02مكرر51باملمثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته باجلزائر حسب املادة 
. 02-15ج املعدل باألمر .إ.مكرر ق51انة مبرتجم حسب نص املادة ستع، كما ميكن له اال15-02

خطار املشتبه فيه املوقوف للنظر حبقوقه فورا وجوب إج .إ.ق63/01سي يف املادة لزم املشرع الفرنأ
،قاربه والكشف الطيبواملتمثلة يف االتصال بأ.ج.إ.من ق63/02،63/03،63/04املقررة مبوجب املواد 
مل لكن .حقه يف االستعانة مبحامإىلإضافة .ليهحقه يفوحقه يف الصمت و 

3، صادرة يوم األحد 52، السنة 39اجلريدة الرمسية، العدد: أنظر. م املتعلق حبماية الطفل2015يوليو 15ه املوافق 1436رمضان 28مؤرخ يف 12- 15قانون رقم1
.م2015يوليو 19ه املوافق 1436شوال 

ما ." أدناه، ويشار ذلك يف حمضر اإلستجواب1مكرر51ر خيربه ضابط الشرطة القضائية باحلقوق املذكورة يف املادة كل شخص أوقف للنظ:" ج.إ.مكرر ق51املادة 2
ع ء التحقيق اإلبتدائي ، ومينيالحظ من املادة إستعمال املشرع مصطلح اإلستجواب بدال من مساع األقوال، فاإلستجواب هو إجراء حتقيقي حمض يقوم به قاضي التحقيق أثنا

. تفويض هذا اإلجراء للضبطية مبوجب اإلنابة القضائية، هذه األخرية ختتص بالقيام بإجراء مساع األقوال خالل مرحلة التحريات
املوقوف جيب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع حتت تصرف الشخص ":املتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري02- 15من األمر 1مكرر51نصت املادة 3

مع العلم أنه قبل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية  ". للنظر كل وسيلة متكنه من اإلتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو احد أخوته أو زوجه حسب إختياره ومن تلقى زيارته
.  ألشخاص والفئات اليت حيق هلم زيارة املوقوف للنظرمل حتدد ا..." متكنه من اإلتصال فورا بعائلته:"....تنص على1مكرر 51كانت املادة 02-15باألمر 
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لذا ،خطار املوقوف للنظر حبقوقهاء البطالن يف حالة خمالفة ضمان إاملشرع الفرنسي صراحة على جز ينص 
1.خطار املشتبه فيه حبقوقهتأكيدا على ضرورة إاء دعما منه و نص القضاء الفرنسي على هذا اجلز 

مل يبني القانون طريقة االتصال وال زالت 2،أما فيما خيص حق املشتبه من االتصال مبحاميه
تدارك هذه الضمانة عندما ين املشرع اجلزائر أما ك3.التطبيقات القضائية غري حمددة بدقة يف هذا الشأن

حق املتمثلة يفم شرطا أساسيا للموقوف للنظر، 1996املعدل لدستور 01- 16أضاف القانون رقم 
، 02-15بعد تعديلها مبوجب األمر ج.إ.ق1مكرر51وهو ما أكدته املادة . اإلتصال مبحاميهيف املوقوف

، كما )حىت بعد متديدها(لتوقيف للنظر طيلة مدة ايف اإلتصال مبحاميها هحيث يبقى املشتبه به متمتعا حبق
وأن تكون يف غرفة خاصة توفر األمن وتضمن سرية احملادثة، وأن تكون علىدقيقة30ـــــــــحددت مدة الزيارة ب

غري أن مدة الزيارة ختتلف إذا تعلقت التحريات جبرمية املتاجرة باملخدرات .ى من ضابط الشرطة القضائيةمرأ
مية املنظمة أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم أو اجلر 

نقضاء نصف اوالفساد، حيث ميكن للموقوف أن يتلقى زيارة حماميه بعداملتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف
وقد أعطي هذا احلق للمشتبه فيه احلدث مبوجب املادتني .املدة القصوى احملددة للتوقيف للنظر يف هذه اجلرائم

، حيث أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية املتعلق حبماية الطفل12- 15من قانون رقم 50-54
تصال يف االللنظر اإلشارة أن حق املوقوف 4،وليه الشرعيحماميه و ضورحبالعدم مساع املشتبه به القاصر إ

.مبحام كان غائبا ع

املشرع اجلزائري ، لكننا نتحفظ على إعطاء املؤسس الدستوري
من 60/03احلق للقاضي يف أن حيد من ممارسة هذه الضمانة اجلوهرية حلق الدفاع، حيث قضت املادة 

تصال حبقه أيضا يف االوقف للنظرلذي يجيب إعالم الشخص ا: "أنه01- 16الدستور املعدل بالقانون 

1 Cass-crim 3/4/1995.bull.crim No 140.  Cass-crim 3/12/1996.bull.crim No 443. Cass-
crim18/06/1998.bull.crim No 200.

.305قبل احملاكمة، مرجع سابق، صفحة امحد عبد احلميد الدسوقي، احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما : انظر
يزي واملصري واللييب، والبعض منها أغلب التشريعات وقفت صامتة حيال حق املشتبه فيه يف االستعانة مبحام خالل مرحلة التحقيق األويل كالتشريع السعودي واألملاين واإلجنل2

دراسة مقارنة بني القانون " مشاري خليفة العيفان، دور الدولة يف تأكيد حق املتهم يف االستعانة مبحام: أنظر. منعت املشتبه فيه من ممارسة هذا احلق كالتشريع السوداين والروسي
.170-169، جامعة الكويت، صفحةم2011، 35، السنة2جملة احلقوق، العدد،"القانون األمريكيالكوييت و 

.25-24: موالي ملياين بغدادي، التحقيق، مرجع سابق، صفحة3
، أعطت احلق للضبطية القضائية يف مساع احلدث بعد مرور ساعتني من توقيفه إذا مل حيضر احملامي لكن بعد أخذ إذن 12-15من قانون محاية الطفل رقم 54غري أن املادة 4

غري أن القانون تضمن استثناءا يسمح للضبطية القضائية بسماع أقوال املشتبه فيه احلدث دون حضور .وكيل اجلمهورية، ويف إذا وصل متأخرا تستمر إجراءات السماع حبضوره
مية سنة وكانت األفعال املنسوبة إليه تتعلق باجلرائم اإلرهابية والتخريبية أو املتاجرة باملخدرات أو جبرائم مرتكبة يف إطار مجاعة إجرا18- 16حمام، إذا كان سن احلدث بني 

.ويكون مساع األقوال ضروري جلمع األدلة واحلفاظ عليها وحامية األشخاص من وقوع أي اعتداء، لكن على الضبطية أخذ إذن وكيل اجلمهورية. مةمنظ
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هذا. "يها القانونلقاضي أن حيد من ممارسة هذا احلق يف إطار ظروف استثنائية ينص عللمبحاميه، وميكن
. ما يربرهمرهون بالسلطة التقديرية للقاضي، وهو الشيء الذي مل جندجيعل ممارسة املوقوف هلذا احلق

املشتبه فيه اتصال ، م2000لسنة 516ينة الرباءة رقم تدعيم قر قانون أجاز املشرع الفرنسي يف
رجل الضبط القضائي وعلىبكافة الوسائل وبكل الطرقاالتصالكوني.باحملامي خالل مرحلة االستدالل

إذا مل يفلح املشتبه فيه .وتبقى حتت مسؤولية رجال الضبط،وتسخريها للمشتبه فيهائلتوفري هذه الوس
على رجال الضبط أن يبلغوا نقابة احملامني بذلك، وتنفى املسؤولية ،ملتصل بهباتصال مبحاميه أو رفض احملامي ا

1.ل عناية وليست حتقيق نتيجةملقصود هو بذن اعليه أل

اجلزائري مل يكرس كامال يف التشريعني،للنظرحق املشتبه فيه يف الدفاع عند التوقيفغري أن 
،وىل للتوقيفيبدأ احلق يف االستعانة مبحام منذ اللحظة األ.مريكيهو احلال يف التشريع األالفرنسي كماو 
واله ضمانا ملساعدته يف كيفية اإلدالء قللنظر ضروري خاصة عند مساع أوقوفجود حمامي مع امليعترب و و 
2.كراه قد متارسه الشرطة القضائية على املوقوف للنظرجل محايته من أي ضغط أو إأمن و ،هقوالبأ

والية أريزونا أين مت يفMiranda(3(حكمت احملكمة العليا يف قضية مرينداما ذلك مثال 
فقررت ،ستعانة مبدافعالغ املشتبه فيه حبقه يف الصمت واالبإ، ودون قبل الشرطةمناملشتبه فيه4استجواب

،ع أقواله من قبل الشرطة القضائيةق يف االستعانة مبحام عند مسا منح املشتبه فيه احلاحملكمة العليا وجوب
جب و ، احملكمة بوضع قواعد صارمة للسماعقامت. ة التحريات حىت قبل السماعمكانية دخول احملامي قاعإو 

حبقوقه واليت 5عالم املوقوف للنظريف إهذه القواعد تتمثل .البطالنعلى الشرطة االلتزام بتطبيقها حتت طائلة 
1.منها حقه يف االستعانة مبحام وحقه يف الصمت

.578، 569صفحةاإلسكندرية،،م2005دار اجلامعة للنشر، إدريس عبد اجلواد عبد اهللا بريك، ضمانات املشتبه فيه يف مرحلة اإلستدالل، 1
2 Harry A. BlackMun, La Cour suprême des Etats-Unis et les droit de l’homme , Revue Internationale de Droit
Comparé,Volume 32, Numéro 02, Avril/ juin 1980, page 303-315.
3 Cyril D. Robinson et Albin Esser, Le droit du prévenu au silence et son droit à être assisté par un défenseur au
cours de phase préjudiciaire an Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique. Revue des Sciences Criminelles et
Droit Pénal Comparé, Numéro 3, 1976, page 602.

األمريكي ال يعرف مرحلة التحقيق االبتدائي، لذلك لكننا نريد التنويه أن القانون . بتدائيآنفا أنه من إجراءات التحقيق االب بالرغم من أننا أشرناستجوااستعمال كلمة امت4
.ق يف الدفاعختتص الشرطة القضائية باستجواب الشخص املوقوف حتت النظر خالل مرحلة التحقيق األويل، مع اعتبار أن االستجواب من ضمانات احل

:جوابه هيخلصت احملكمة األمريكية بعد نظرها يف قضية مريندا اىل ضرورة إعالم املقبوض عليه أو احملجوز لدى الشرطة بأربع مسائل قبل البدء بإست5
أن له احلق يف الصمت: 1
.أن أي شيء سيتفوه به من املمكن أن يستخدم ضده يف احملكمة: 2
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.خالل مرحلة التحرياتحق الدفاعسبتكريهتمامهمن القوانني الرائدة يف ايعترب القانون األمريكي
متكينه من ممارسة هذا أكد على ضرورة بل ،ستعانة مبحامرة إعالم املشتبه فيه حبقه يف االفلم يتوقف عند ضرو 

سنة )Gideon(مريكية يف قضيةأخذت به احملكمة العليا األماهذا. احلق حىت يف حالة العسر املادي
وعليه يف ،رب حق أساسي حملاكمة عادلةاحملكمة العليا األمريكية أن االستعانة مبحام يعتفقضت.م1963

2.تعيني حمام لهب، تتكفل الوالية من تعيني مدافع عنه) املعوز(يستطيع فيها املشتبه فيهاحلالة اليت ال

حضور ألننا نرى أن .هم ضمانات حق الدفاعوف للنظر يف االستعانة مبحام من أيبقى حق املوق
ااميكنه من معرفة مدى قانونية انب املشتبه فيه خالل مرحلة التحرياتاحملامي جب اء ذا إاالطعن فيهو إجر

ثناء حترير حمضر االستدالل حيمي املشتبه فيه من أن حضور احملامي أىلباإلضافة إ.حد الشروطأتخالف
ومل تصدر من املشتبه فيه أالاقو أالضغط عليه لتوقيع احملضر والذي قد حيوي 

.كراهاإل 

يؤدي ال هإمضائه إىل جانب موكلناء حترير احملضر االستداليل و ثحضور احملامي أفإن ،فضال عن ذلك
لتعذيب من قبل الضبطية القضائية اذريعة الضغط والضرب و شتبهختاذ املإىل عدم ا-أمام جهة احلكم-حمالة 

تابعني قضائياكن احملكمة من مواجهة املحىت تتم،من ناحية أخرى.قواله بالقوةمضاء على ألإلرغامهم إياه إل
3.مامهاغاية مثوهلم أإىلتحريات األولية قواهلم منذ بداية البأ

ه احلق يف إحضار حمامأن لدي: 3
.ستعانة خبدمات احملامي، فإن حماميا سيعني له إذا رغب يف ذلكالقدرة املالية على االأنه إذا مل يكن لديه: 4

طبيعة ال ميكن القول هذه الستجوابات الشرطة يف الغالب ما تكون إكراهية بطبيعتها، وبسبباانة مبحام خالل هذه املرحلة، أن ستعررت احملكمة تأكيدها على وجوب االوب
اعرتافات خمالفة يقينا إن اال

، مرجع سابقجملة احلقوق، ،"سة مقارنة بني القانون الكوييت والقانون األمريكيدرا" ستعانة مبحامالدولة يف تأكيد حق املتهم يف االمشاري خليفة العيفان، دور : أنظر.للدستور
.  239-238صفحة 

حيث قضت (John Murray)يف قضية م1996من أهم التطبيقات القضائية اليت تكرس حق املشتبه فيه بالصمت، ما قضت به احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عام 1
ن وحرياته األساسية لعام لى الرغم من عدم النص صراحة على حق املتهم يف الصمت أثناء استجواب الشرطة له، وخالل احملاكمة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساع"أنه 

وجهاد ضيف اهللا اجلازي، حق املشتكى عليه يف عبد اهللا حممد أحجيله : أنظر". ، إال أن هذا احلق يعترب متضمنا يف مبدأ عدم جواز اإلكراه على االعرتاف بذنب1950
الد -علوم الشريعة والقانون- جملة دراسات ع اجلزائي األردين، الصمت يف مرحلة ما قبل احملاكمة يف التشري .803، اجلامعة األردنية، صفحة 2013، 1، امللحق 40، 

حيث مت رفض طلب املشتبه فيه بإحضار ) Escobedo,Illinois(يف قضيةم1964األمريكية لسنة و من التطبيقات القضائية أيضا القرار الذي أصدرته احملكمة العليا 
:أنظر. مة اجلنائيةحمام ومل يتم إبالغه حبقه يف الصمت؛ فقررت احملكمة رفض األقوال املأخوذة من الشرطة وال ميكن استخدامها كدليل ضد املتهم عند احملاك

-Cyril D. Robinson et Albin Esser, Le droit du prévenu au silence et son droit à être assisté par un défenseur au
cours de phase préjudiciaire en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique. Op. Cit., Page 595.
2 Cyril D. Robinson et Albin Esser, Le droit du prévenu au silence et son droit à être assisté par un défenseur au
cours de phase préjudiciaire en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique. Op. Cit. , Page 596.

.156- 155حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحةون، احلق يفسمغرمضان 3
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قوال املشتبه فيهوجوب مساع أ: رابعا
ويبني ،حيدد فيه أسبابه ومدتهرير حمضرضابط الشرطة القضائية مساع أقوال املوقوف وحتجيب على

ويوم وساعة ة السماعيوم وساعة بدايو نظيم فرتات مساع أقوله،من أجل تفيه فرتات الراحة اليت ختللت ذلك
52وفقا للمادة )وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق(أو تقدميه للجهة القضائية املختصة ،إطالق سبيله

يف وجب إشارة الضابط لذلكاملوقوف،يف حالة رفض. احملضركما جيب توقيع املوقوف على 1.ج.إ.ق
،يوقع عليه وكيل اجلمهورية دوريامركز شرطة دفرت خاص مرقم الصفحاتكما جيب أن يوجد يف كل .احملضر

.من غري علنيةجيري مساع األقوال ننوه أن إجراء.ملختصة بالرقابةويقدم للسلطة ا

مكان التوقيف للنظر: خامسا
ن الوطين يف معلى مستوى وحدة الدرك الوطين أو األمكان التوقيف للنظر، يكونكقاعدة عامة

الشروط الضرورية للحفاظ على سالمة وصحة هذه الغرفةتتوفر يفنأجيب ."مناألةغرف" غرفة مهيأة تسمى
يتم ال ":02- 15املعدل مبوجب األمر ج.إ.ق52/04نصت عليه املادةحيث2.املوقوف للنظر
كرامة معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة وخمصصة هلذا الغرض، تضمن احرتام  أماكن إال يفالتوقيف للنظر 

.من قانون القضاء العسكري اجلزائري57/02كما نصت عليه املادة 3."نساناإل

مة اجلسدية للموقوف للنظراحرتام السال: سادسا
تتمثل أساسا يف عدم استعمال ضابط

تساعد بصورة كبرية مستحدثةوسائليتم استخدام ريخالل مرحلة االستدالل والتحنهأإال .اعرتاف املشتبه
ال يتوان يف -ارمني –ألن الطرف األخر .م واثبــات وقوعها وضبط مرتكبيهايف الكشف عن اجلرائ

ر إمكانية استخدام تلك رب يماهذا.جبرائمهم أو إخفاء معامل اجلرميةاستفادته من البحث العلمي للقيام 
تعرض أمن األشخاص تنتهك احلق يف السالمة اجلسدية و ستعماهلا قد الكن إن أسيء.الوسائل يف التحقيق

ام للخطر :ل هذه الوسائل يف النقاط التاليةسوف نتناو .وحي

قوال للمشتبه فيه املوقوف للنظر، يثبتون فيه أاليت نصت على ضرورة حترير الضبطية القضائية حمضر مساع م2000لسنة 516من القانون الفرنسي رقم 64يقابلها املادة 1
.، اليوم والساعة اليت أخلي فيه سبيلهواليوم والساعة اليت احتجز فيهاأقوال املشتبه فيه ومدد مساع أقواله و فرتات الراحة،

.73،صفحة مرجع سابقأمحد غاي، التوقيف للنظر،2
مراقبة تدابري التوقيف للنظر، زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على األقل كل :...يقوم وكيل اجلمهورية مبا يأيت:"...ج يف نصها.إ.ق3-36/2وهو ما أكدته املادة 3

". ثالث أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا
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ذهب البعض إىل أن مصل احلقيقة يطلق على بعض العقاقري املخدرة :ثر العقاقري املخدرة على املوقوفأ.1
يفقد خالهلا .دقيقة20دقائق إىل 5ترتاوح بني فتؤدي به إىل حالة من النوم العميق لفرتة ،اليت يتناوهلا الفرد

قدو .الفرد القدرة على التحكم اإلرادي يف أقواله، ويصبح أشد قابلية لإلجابة على ما يوجه إليه من أسئلة
تطرق 

جند نص قانوين فإننا مل ،املشرع اجلزائريخبصوصماأ1.هذا التأثريواحلصول منه على إقرار أو اعرتافات حتت 
.قد يعود سبب ذلك إىل حداثتهاو ،ستخدام مصل احلقيقةاحظر يتكلم عن

التسلل إىل بواطن حد وسائلأميثل التنومي املغناطيسي : ثر التنومي املغناطيسي على حقوق املشتبه فيهأ.2
مما ،ث نعاسا غري حقيقي لدى اخلاضع لهعن طريق استخدام جمموعة من الظواهر اليت حتد،النفس البشرية

على إجازة جته القضاء يف فرنساإ2.يسهل التأثري عليه ويصرح بأقوال ما كان ليقوهلا لو كان يف كامل وعيه
وضع شرطا لذلك وهو أن إال أنه،سائل مجع االستدالالت والتحقيقاتاستخدام التنومي املغناطيسي كأحد و 

ذهب إىل ،أما القضاء يف مصر3.على رضا املشتبه فيه أو الشاهد اخلاضع ملثل هذه اإلجراءاتايكون بناء
من املقرر أن االعرتاف الذي يعول عليه جيب أن يكون اختياريا وهو يعترب كذلك ولو كان «:القول بأنه

4.»كان قدر هذا التهديد أو ذلك اإلكراهإصادقا، وإذا صدر 

يطلق " الكذب أو الصدق" جهاز كشف الكذب :ثر استخدام جهاز كشف الكذب على املوقوفأ.3
النبض، عادة على األجهزة واآلالت القادرة على قياس التغيريات واإلشارات اجلسمية والعضوية، مثل قياس 

الفين عند اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها عليه،حركة العضالتو التنفس، وسرعة إفراز العرق،، و ضغط الدم
اد ذموعدهذهب القضاء يف فرنسا إىل رفض5.القائم على تشغيل هذا اجلهاز تد مربرا يف ،ا األسلوباالع

كما م،1789ذلك أن مثل هذه الوسائل تتعارض مع ما ورد يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر سنة 
.6

.309مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة" حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمةحلماية املوضوعية واإلجرائية اأمحد عبد احلميد الدسوقي،1
.311مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة" احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة، أمحد عبد احلميد الدسوقي2

3 Cass, Crim, 18-02-1985. bull. Cril. N°163. et ; Cass ;Crim ; 16-03-1961- j.c.p. la semaine- juridique –
1961- II- 12157.

.312املرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة" وق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمةاحلماية املوضوعية واإلجرائية حلقأمحد عبد احلميد الدسوقي، : أنظر
، 51، رقم 36، جمموعة أحكام النقض، س م25/02/1985، نقض جنائي 1049، ص 234، رقم 23، جمموعة أحكام النقض، س 15/10/1972قض جنائي ن4

.237به فيه يف مرحلة االستدالل، مرجع سابق، صفحة إدريس عبد اجلواد عبد اهللا بريك، ضمانات املشت: نظرأ.300ص 
.313املرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة" احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمةأمحد عبد احلميد الدسوقي، 5

6 Cass, Crim, 18/02/1954 ; j.c.p.1954. II.
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ما أخذت به احملكمة ذاه.به كدليل مشروعيؤخذد االعرتاف حتت التعذيب واإلكراه باطال وال عو 
قوال املشتبه فيه حتت التعذيب، فقررت خذ أأأين مت .بوالية ميسيسييب)Brown(مريكية يف قضيةالعليا األ

بعد إثبات ،القضائيةخذ مبحاضر الضبطية ببطالن اعرتافات املشتبه فيه وعدم األم1936احملكمة العليا سنة 
ة تأخذ مببدأ عدم جواز األخذ أول سابقة قضائيهذهكانت. عرتافات حتت وطأة التعذيبحدوث اال

1.اإلكراهعرتاف حتت التعذيب و باال

املراقبة الطبية للموقوف للنظر: سابعا
إذا ما طلب ذلك أو بواسطة مدة التوقيف للنظر يعرض املشتبه فيه إلجراء فحص طيب عند انقضاء

، واليت أضافت 01- 16املعدل بالقانون 1996من دستور 60املادة هذا ما نصت عليه2.حماميه أو عائلته
-15املعدل باألمر ج.إ.ق1/08مكرر 51واملادة 3.شرط إجبارية الفحص الطيب بالنسبة للموقوفني القصر

إذا .مارسني يف دائرة اختصاص احملكمةجيرى الفحص من طرف طبيب خيتاره الشخص من األطباء امل.02
تضم شهادة الفحص الطيب مللف .بطريقة تلقائيةط الشرطة القضائية طبيباتعذر ذلك يندب له ضاب

غري املشروعة للحصول على اعرتاف الشرطة القضائية اتممارسعنكشف الالغرض من هذا ألن اإلجراءات
أن على طلب أحد أفراد عائلة املوقوف امن تلقاء نفسه أو بناءوكيل اجلمهورية جيوز ل.4إن وجدتاملشتبه فيه

5.ج.إ.ق52/05حسب املادة يندب طبيبا لفحصه يف أي وقت خالل مدة التوقيف

جتاوز أو مساس بالسالمة اجلسدية يهدف الفحص الطيب إىل منع أية معاملة قاسية أو أي ،إذن
رطة القضائية يلتزمون جيعل أعضاء الشو ،حيث يعد ضمانة له خالل مرحلة التحريات األولية.للموقوف

محاية ألعضاء الشرطة كما يعد ضمانة و .ذى ميس السالمة اجلسديةأتصرف أو ميتنعون عن أي بالقانون و 
مما يضفي ،مدة توقيفه للنظرنه يثبت أن املوقوف للنظر مل يتعرض ألي ضرب أو جرح خالل ألالقضائية

.314مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة"احلماية املوضوعية واإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمةالدسوقي،أمحد عبد احلميد :نظرا
1 Cyril D. Robinson et Albin Esser, Le droit du prévenu au silence et son droit à être assisté par un défenseur au
cours de phase préjudiciaire an Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique, Op. Cit., Page 592-593.

.87أمحد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صفحة 2
قيف للنظر، وميكن أن يعرض 12-15من قانون رقم 51جاءت املادة 3

.إذا طلب وكيل اجلمهورية ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب القاصر أو وليه أو حماميهالقاصر يف أي وقت خالل مدة التوقيف على الطبيب
.246-243مرجع سابق، صفحة ،"التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا4
.175، مرجع سابق، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، اجلزء 5
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ن نتيجة أي شكل من أشكال الضغط ن تصرحيه كان تلقائيا ومل يكأمصداقية على أقوال املعين وإثبات 
1.الرتهيبو 

اء اإلخالل بقواعد التوقيف للنظرجز : البند الثالث
دخلها على قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية  أحرص املشرع اجلزائري يف خمتلف التعديالت اليت 

الذي انتهك ضابط الشرطة القضائيةحيث ميكن أن يتعرض 2.لنظرلحقوق املشتبه فيهم املوقوفني على محاية 
إذ تنص املادة 3.بسا تعسفياللعقوبات اليت يتعرض هلا من حبس الشخص حاألحكام املتعلقة بالتوقيف لنظر

إن انتهاك األحكام كما هو مبني يف الفقرات السابقة يعرض ضابط ..":الفقرة األخرية من ق إ ج على أن51
".االيت يتعرض هلا من حبس شخصا تعسفالشرطة القضائية للعقوبات 

وكل ضابط بالشرطة القضائية الذي يعرتض، رغم األوامر :" ع على.ق02/مكرر110دة نصت املا
من قانون اإلجراءات اجلزائية من وكيل اجلمهورية، إلجراء الفحص الطيب لشخص 51الصادرة طبقا للمادة 

إىل 20.000هو حتت احلراسة القضائية الواقعة حتت سلطته يعاقب من شهر إىل ثالثة أشهر وبغرامة من 
مقررة لضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك شرط هذه العقوبة ". دج، أو بإحدى العقوبتني100.000

. الفحص الطيب من أجل التأكد من سالمته اجلسدية وعدم تعرضه للتعذيبإىلإخضاع املوقوف للنظر 

عرتافات اعليه أو أمر به بغرض احلصول على كما يتعرض املوظف الذي مارس التعذيب أو حرض 
دج1.600.000دج إىل 150.000سنة و بغرامة من 20سنوات إىل 10السجن املؤقت من بعقوبة

يف حالة سكوت املوظف عن تعذيب أو املوافقة على ممارسته أو .ع.ق1/02مكرر263حسب املادة 
ىلإ10.000بغرامة من و سنوات10إىل 05السكوت عنه فإن العقوبة تكون احلبس املؤقت من 

:ع.ق291ما نصت عليه املادة وكذلك.ع.ق1/04مكرر263املادة نصحسب دج1.000.000
يعاقب بالسجن املؤقت من مخس سنوات إىل عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي «

على شخص بدون أمر صادر من السلطات املختصة وخارج احلاالت اليت جييز أو يأمر فيها القانون بالقبض 
292كان القائم بذلك يرتدي البزة الرمسية حسب املادة إذاالسجن املؤبدإىلمع تشديد العقوبة ».األفراد

.ع.ق

.91-90أمحد غاي ، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صفحة 1
.99أمحد غاي ، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صفحة 2
. 175، مرجع سابق، صفحة 2شريع اجلزائري ، اجلزء أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف الت3
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لضباط الشرطة القضائية، وهو ما استقر خالالت املنسوبةملشرع اجلزائري مهمة الفصل يف اإلأوكل ا
م أن 05/01/1993قرارها الصادر بتاريخ حيث قضت احملكمة العليا يف. جتهاد القضائي اجلزائريعليه اال

االام أن تصدر قرارات .إ.يليها من قوما21 لغرفة  ج، و
عن ا قانوناإدارية وتأديبية دون جو  لط بينما مل يشر قانون القضاء العسكري ألي من الصالحيات 1.از ا

ما جيعلنا نصرح . 
بالتحريات من قبل حكام املتعلقةلألبانعدام صالحية معاقبة ضباط الشرطة القضائية العسكرية على خمالفتهم 

.هذه اهليئة العسكرية

بعد أن تعرضت الدراسة إىل ضمانات حق الدفاع خالل مرحلة التحريات، مستوفية اإلجراءات اليت 
ام اخلاصةحلتشكل ديدا  لى حرمة حي لشخصية وع يهم ا به ف ملشت ا ية  ن املشرع اجلزائري أالبد وأن نذكر ب. ر

انون اإلجراءات اجلزائية إجراءا جديدا، من شأنه أن يقيد حرية املشتبه املعدل لق02- 15قد أضاف يف األمر 
حيث نصت . ج وهو املنع من مغادرة الرتاب الوطين.إ.ق1مكرر 36يف التنقل حسب ما جاءت به املادة 

ميكن لوكيل اجلمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، :"املادة على
متت". ن يأمر مبنع كل شخص توجد ضده دالئل ترجح ضلوعه يف جناية أو جنحة من مغادرة الرتاب الوطينأ
:هذا اإلجراء مبجموعة من الشروط، تتلخص يفةحاطإ

.أن يصدر أمر املنع من طرف وكيل اجلمهورية، بناءا على أمر مسبب من طرف ضابط الشرطة القضائية.1
.رتكابه جلناية أو جنحةملمنوع من مغادرة الرتاب الوطين االشخص ان يشتبه يف أيشرتط .2
وز متديد املنع غري أنه جي. شهر، قابلة لتجديد مرة واحدةأ03ال ميكن أن تتجاوز مدة املنع من املغادرة .3

.نتهاء التحريات، إذا تعلق األمر جبرائم اإلرهاب أو الفسادمن املغادرة حىت ا
......................................

الة القضائية، 05/01/1993قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 1 .247، صفحة 1م، العدد1994م، 
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الثانيالفصل
االبتدائيمرحلة التحقيقأثناءضمانات حق الدفاع 

مواجهته يف الدفاع التطرق إىل اإلجراءات اجلربية اليت تتخذ يف1يتطلب احلديث عن حق املتهم
كان.مرحلة التحقيق األويلبعدثانية للمتابعة اجلزائية حلة الاملر هذهتعترب.بتدائيخالل مرحلة التحقيق اال
دورا يف البحث عن أدلة الذي أعطى السلطة العامة التنقيب يف ظل نظام التحري و الظهور األول هلذه املرحلة

.التحري عنهااجلرمية و 

ال تقل أمهية هيف،احللقة الوسطى يف ثالثية صريورة املتابعة اجلنائيةمتثلمرحلة التحقيق باعتبار أن 
تكمن هذه األمهية من حيث إعداد الدعوى اجلنائية للفصل فيها .عن

يث .كممبعرفة قضاء احل مدى كفايتها لرفع الدعوى أمام قضاء إىل حتقيق األدلة، و هذه املرحلة دف ح

امت فالن أي افتعلت أي أدخلت عليه : تعريف المتهم في اللغة1 ال  يق
َو َعَلى اْلَغْيبِ ِبَضِنين﴾﴿: التهمة، وقوله تعاىل َما ُه أي مبتهم و أظننت به الناس عرضته للتهمة و املتهم هو من أدخلت عليه " بظنني"قرأت عند البعض ،24:التكويرَو

أمحد بن :أنظر أيضا.644، صفحة 12الد مرجع سابق،سان العرب، ابن منظور، ل: أنظر.فهو متهمامت فالنا بكذا، أي ظننت فيه: التهمة، و نسبت إليه، فيقال
الد مرجع سابقحممد الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  اإلجرائية حلقوق يد الدسوقي، احلماية املوضوعية و أمحد عبد احلم:أنظر كذلك.77، صفحة 1، 

.10مرحلة ما قبل احملاكمة، مرجع سابق، صفحة اإلنسان يف 
". هو من نسبت إليه جرمية يف جملس القضاء لطلب حق مبا قد يتحققه املطالب نفسه و مبا يتعذر إقامة الشهادة غالبا: "عرفه املاوردي: ةاإلسالميشريعةتعريف المتهم في ال

أنظر .219، صفحة مرجع سابقاملاوردي، األحكام السلطانية، :أنظر".من عدوان يتعذر إقامة البينة عليههو من أدعي عليه فعل حمرم يوجب عقوبته: "و عرفه ابن القيم
.128، صفحة مرجع سابقابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، :أيضا

كل شخص اختذت سلطة سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق إجراء من إجراءات التحقيق يف مواجهته أو أقيمت "املتهم هو : تعريف المتهم في القانون الوضعي
تحفظ عليه أو القبض فيها القانون الالدعوى اجلنائية عليه قانونا سواء من سلطة التحقيق أو من جهات القضاء أو املدعي املدين أو أوجد نفسه يف حالة من احلاالت اليت جييز

.15أمحد بسيوين أبو الروس، املتهم، اإلسكندرية، صفحة : أنظر".عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه
اإلام إليه، وحتريك الدعوى اجلنائية قبله:" املتهم هو توجيه  ية ل ية كاف قو ئن  قرا أو  لة  أد يه  فر ف توا تحقيق اإلبتدائي دراسة حممود هارون النوافلة، حقوق املتهم أثناء ال:أنظر".من ت

.13مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائي األردين، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة 
، و ذلك هو الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد معاقبته عن اجلرمية املرتكبة املنسوبة إليه: "عرفه الدكتور حممد حمدة بقوله: تعريف المتهم في القانون الجزائري

املتهم مصطلح يطلق : "أيضا عرفه الدكتور عبد اهللا أوهايبية بقوله".
ج، أو رفعت ضده الدعوى مباشرة .إ.ق67، 3- 38، 36بقا للمواد على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة، بتقدمي طلب لقاضي التحقيق تطلب فيه فتح حتقيق ضده ط

الس القضائي كجهة استئنافية .إ.ق338، 59، 56أمام احملكمة يف اجلنح و املخالفات طبقا للمواد  ية ب اجلنائ لغرفة  ام ا أم نه  بشأ نظورة  وى م لدع نت ا أو كا -درجة ثانية–ج 
ءات عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا:أنظر أيضا.18، مرجع سابق، صفحة 3ة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء حممد حمد: أنظر".أو أحيل على حمكمة اجلنايات

.195، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "اجلزائية اجلزائري 
بينما يف .وتزول هذه الصفة بقيام البينةفعل حمرملما ارتكابهشخص ي عليهعديهو الذيةاإلسالميةشريعاملتهم يف الما ميكن إستنتاجه من جمموعة التعاريف السابقة، أن

اإلامالعموميةالشخص متهما إال بعد حتريك الدعوى يكونال القانون الوضعي تزول صفة  يه، و بها ف مشت يكون  يكها  بل حتر أما ق قام هذا احلكم سواء ،ائيبصدور حكم ، 
اإلام هي مسألة عارضة تبدأ عند حتريك الدعوى العمومية و تنتهي عند ثبوت إدانته.على بينة أو ال ذن صفة  جب حكم ائي حائز على ) يصبح مدانا( إ ته مبو اء بر يد  أك أو بت

.قوة الشيء املقضي به
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تايل يتم إصدار قرار أدلة كافية، وبالبذلك يكفل التحقيق أال تقدم إىل احملاكمة دعوى ال تتوفر فيهاو .احلكم
.ن تراعي حقوق الدفاعأصة تني جيب على السلطة املختلويف كلتا احلا.حبفظ الدعوى

ختصة بهمالجهة الو وخصائصهبتدائيالتحقيق االمفهوم : المبحث األول
التحقيق االبتدائيمفهوم :المطلب األول

ونا بغية هو جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها سلطات التحقيق بالشكل احملدد قان"االبتدائي 1التحقيق
هو الذي يتواله قضاء ":من التعريفات أيضا2."الكشف عن احلقيقة قبل مرحلة احملاكمةمتحيص األدلة و 

صد مجع األدلة على ق.
جهة احلكم إذا  ذلك بإحالة الدعوى على و .اختاذ القرار النهائي يف ضوئهاكل من ساهم يف اقرتافها و اجلرائم و 

قائم أو بقي مرتكبه أو بأن ال وجه للمتابعة إذا كان اجلرم غري،األدلة كافيةمرتكبه معروفا و كان اجلرم قائما و 
جند أن اهليئات بعد التدقيق يف هذا التعريف3."الشخص املتهم باقرتافهتتوافر الدالئل ضد ملجمهوال أو

االامقيق االبتدائي هي قاضي التحقيق و القائمة بالتح تفقوا على كون لنا أن التعريفني انيكما يتب4.غرفة 
ء ختاذ اإلجراتقديرها يف مواجهة املتهم واة و اهلدف من هذه املرحلة هو مجع األدلة والرباهني بشأن اجلرمي

عدها إحالته إىل احملكمة ببتدائي و السري يف إجراءات التحقيق االه و امذلك مبتابعة ايتم .قهاملناسب يف ح
ساسي منها هو الكشف عن لكن يبقى اهلدف األ.ذا اتضحت براءتهإأو بإصدار قرار إخالء سبيله ،املختصة
.حتقيق العدالةاحلقيقة و 

التحقيق : "ج على.إ.ق66حيث تنص املادة ا،التحقيق االبتدائي وجويب
كما . ختياريا ما مل يكن مثة نصوص خاصةأما يف مواد اجلنح، فيكون ا. اياتاالبتدائي وجويب يف مواد اجلن

وأخرى أما القضاء العسكري فلم مييز بني جرمية".جيوز إجراؤه يف مواد املخالفات إذا طلبه وكيل اجلمهورية
من قانون 75ورد يف املادة حسب ما. العسكريةباقي اجلرائمونعتبار التحقيق وجويب يف اجلنايات دال

دراسة مقارنة نظرية "، التحقيق جياليل بغدادي:انظر. و ثبتهالتثبيت، تقول حقق الظن مبعىن صدقه و حقق األمر أي أكدهأكيد و هو التصديق أو الت: التحقيق لغة1
.7، صفحة مرجع سابق، "تطبيقيةو 

عي، التحقيق اجلنائي أمحد املهدي، أشرف الشاف:نظرأ.متحيصها للتحقيق من كفايتها يف إثبات وقوع اجلرمية و نسبتها ملرتكبهاقيق هو تعزيز األدلة و التح: التحقيق اصطالحا
.3م، دار الكتب القانونية، مصر، صفحة 2005محايتها، وضمانات املتهم و االبتدائي

.322املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، صفحة :نظرأ.سترباءاالتحقيق بأنه األخذ بأسباب الكشف و لقد أوجز املاوردي تعريف ال: التحقيق يف الشريعة اإلسالمية
.4محايتها، مرجع سابق، صفحة ائي االبتدائي وضمانات املتهم و ق اجلنأشرف الشافعي، التحقيهدي و املأمحد 2
. 61، مرجع سابق، صفحة "تطبيقيةدراسة مقارنة نظرية و "ي، التحقيقجياليل بغداد3
قد أنشأ وظيفة قاضي التحقيق للقصر، حيث أسند إليه مهمة إجراء التحقيق يف كل من اجلنح، و املخالفات م1945فرباير 2مبوجب القرار رقم جند أن املشرع الفرنسي، و 4

بها إضافة إىل قاضي التحقيق العادي و اليت ترتكب من قبل القصر، قد اعترب هذا القاضي 
.132أمحد عبد احلميد الدسوقي، احلماية املوضوعية و اإلجرائية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة، مرجع سابق، صفحة : أنظر. القصر
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إذا ارتأى لوكيل الدولة العسكري أن القضية غري مهيأة للحكم فيها، حييل مجيع "...:القضاء العسكري
جعل 12-15محاية الطفل رقم غري أن قانون".ىل قاضي التحقيق العسكريإاألوراق مع طلباته فورا 

.منه64التحقيق وجويب يف اجلنايات واجلنح اليت يرتكبها احلدث حسب املادة 

خصائص التحقيق االبتدائي: ثانيالمطلب ال
االبتدائيسرية التحقيق : الفرع األول

نطاق السرية يف التشريع اجلزائري جتسده املادة و ،تحقيق سريا يف مواجهة اجلمهورجيب أن يكون ال
موجهة السرية اليت نص عليها املشرع اجلزائري ليست مطلقة بل هي ف.هان اشرنا إليأج كما سبق و .إ.ق11

ت اليت تتخذها جهات االقرار و .وال يطلع على حماضرهاحقيقات ال حيضر التللجمهور، مبعىن أن اجلمهور 
1.ال تصدر بصورة علنيةأعني اجلمهور و يق تكون بعيدة عن التحق

تكون اإلجراءات خالل التحقيق :" من قانون القضاء العسكري اجلزائري على41نصت املادة 
. واالستنطاق سرية، إال يف األحوال اليت ينص القانون على خالف ذلك ، ودون اإلخالل حبقوق الدفاع

فظ على السر املهين ضمن الشروط وحتت طائلة ويتعني على كل شخص يشارك يف هذه اإلجراءات أن حيا
."من قانون العقوبات301العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

جاز متابعة أكما .التحقيق االبتدائيسرية البحث و حرص القانون اجلزائري على ضرورة احلفاظ على
اقب باحلبس من شهرين إىل سنتني يع": ج.إ.ق46مثال ذلك املادة 2.حىت جزائياا و يمن أخل بذلك تأديب

دينار، كل من أفشى مستندا ناجتا من التفتيش أو اطلع عليه 20000إىل 2000بغرامة مالية ترتاوح بني و 
شخصا ال صفة له قانونا يف االطالع عليه، و ذلك بغري إذن من املتهم أو ذوي حقوقه أو من املوقع على هذا 

إال أن املشرع اجلزائري تكلم يف نص ".تدع ضرورات التحقيق إىل غري ذاكاملستند أو من املرسل إليه ما مل
سرية جواز الكشف عن بعض املعلومات املتعلقة بالتحقيق واليت تدخل يف إطار ج على .إ.ق11/03املادة 

.خبصوص سرية التحريات األولية، كما سبق وأشرناالتحقيقات

.89درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، صفحة 1
.67-66، مرجع سابق، صفحة"تطبيقيةنظرية و دراسة مقارنة"جياليل بغدادي، التحقيق 2
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االبتدائيتدوين التحقيق:الفرع الثاني
أساسا ملا قد يبىن صاحلة حىت تكون إجراءاته و ،حجة الكافةالزم حىت يكونإن تدوين التحقيق أمر 

ال ميكن 1.فيها جتمع يف ملفمجيع القرارات املتخذة يف القضية احملقق ج وأعمال التحقيق و عليها من نتائ
حضور كاتب ألزم املشرع اجلزائري قدل2.الزمنن ختونه بعد فرتة منأعتماد على ذاكرة احملقق اليت ال بد و اال

وغريها من مكان وقوع اجلرميةمعاينة حماضر التحقيق كاستجواب املتهم ومساع الشهود، و الضبط لتدوين 
يف حالة الضرورة بعد حلفه اليمني جيوز ندب غري كاتب الضبط املختصإذ .االبتدائيإجراءات التحقيق 

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع إجراءات التحقيق : "ج.إ.ق2- 68/1تنص املادة 3.القانونية
االام و اليت يراها ضرورية للكشف عن احل لة  أد ري عن  تح يقة، بال وحترر نسخة عن هذه اإلجراءات أدلة النفيق

نسخة مبطابقتها لألصل ب على كليؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة املنتدوكذلك عن مجيع األوراق و 
79جاء يف نص املادة و ".ذلك مع مراعاة ما أشري إليه يف الفقرة اخلامس من هذه املادةو 
."رر حمضرا مبا يقوم به من إجراءاتيستعني قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق و حيو :"...ج.إ.ق

االبتدائيسرعة إجراء التحقيق: الفرع الثالث
ن أل،لمحقق بشكل خاصلنسبة للواقعة اإلجرامية بشكل عام و بالمهمالزمناملعلوم أن عامل من 

كشف معامل قيقة و فكلما طال الزمن يقلل فرص احملقق يف الوصول للح.الزمنهناك تسابق حمموم بني احملقق و 
خطر رجالأمىت 5.تدين املتهم، الذي يتوقف التعرف عليه على عامل الزمن4احلصول على أدلةاجلرمية و 

إم يقومون بإجراءات سريعة منها م اجلرمية ف أمر  لشرطة ب البعض اآلخر و ،ا يكون متعلقا باألمن يف حد ذاتها
ل الشرطة هي منع العبث كما يقول بعض شراح القانون أن مهمة رجا.ببعض إجراءات الدعوى اجلنائيةيتصل 

االبتدائي يتميز التحقيق 6.يف كل مكانباألدلة ومنع الفاعل من اهلرب و 
:لألسباب التاليةبالسرعة يف اإلجراءات

.52، صفحة مرجع سابقحممد صبحي حممد جنم، شرح قانون اإلجراءات اجلزائري، 1
، 22نة ، الس03جملة احلقوق، العدد،)سيدراسة مقارنة بالتشريعني املصري و الفرن" بتدائي يف التشريع الكوييتنات املتهم أمام سلطة التحقيق االفاضل نصر اهللا عوض، ضما2

.63، جامعة الكويت، صفحة م1998سبتمرب 
.63، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية"جياليل بغدادي، التحقيق 3
التحقيق عايطة، األدلة اجلنائية و عمر املمنصور : أنظر. إجالء الغموض الذي يكتنفهايؤدي اكتشافها إىل كشف اجلرمية و املعنوية اليت ائية هي عبارة الوقائع املادية و األدلة اجلن4

.17م، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، صفحة 2000اجلنائي، الطبعة األوىل، 
.134، صفحة مصردار الكتب القانونية،م، 2008، "شخاصه و القواعد اليت حتكمهموضوعه، أ"التحقيق اجلنائيحممد محاد مرهج اهلييت، أصول البحث و 5
.51جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، مرجع سابق، صفحة 6
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االامإذا كان املتهم بريئا فسرعة إجراء التحقيق جتنبه املكوث مطوال يف.1 فص  إذ لو استغرقت إجراءات .ق
1.التحقيق وقتا مطوال خاصة إذا كان املتهم حمبوسا فان ذلك سوف يضر به كلما طالت تلك املدة

املتهم بريئا لو كان.امتداد يد العبث إليهاالسرعة إىل احلصول على األدلة ومجعها قبل اندثارها و تؤدي. 2
2.إخفاء األدلةيف وسعه قصد إبعاد التهمة عنه و كان املرتكب للفعل حرا طليقا فسوف يعمل ماو 

األشخاص الذين لقيهم سرعة التحقيق ميزة للمتهم حيث تكون ذاكرته ال .3
طالت املدة ألدى ذلك إىل نسيان املتهم فلو فات الزمن و .و على العموم

3.تلك األمورلغالبية 

يف سيتم التطرق إىل ذلك.اء احملاكمة يف مدة زمنية معقولةهذا حتقيقا للمبدأ القائل بضرورة إجر 
ى لكن البد من اإلشارة إىل أن السرعة يف اجناز اإلجراءات جيب أال تكون عل.املبحث الثالث من هذا الباب

لذلك جيب 4.أوجه دفاعهاملتهم و نصاف أو على حساب حقوقاإلحساب التضحية مببادئ العدالة و 
معه عضيتاجتناب الطول الذي كذاو ،ماجتناب السرعة املفرطة يف التحقيقات اليت قد تؤدي إىل ظلم املته

.املصلحة العامة

الجهة المختصة بالتحقيق االبتدائي: لثالمطلب الثا
فالتشريعات اليت تأخذ مببدأ الفصل بني .من تشريع آلخربتدائياالختتلف اجلهة املختصة بالتحقيق

االام جتعل سلطة التحقيق االبتدائي لقاضي التحقيق وهذا املعمول به  لطة  يق وس تحق لطة ال يف القانون س
.الفرنسي واللبناين والسورياجلزائري و 

5.نيابة العامة كالتشريع املصريختصاص الاالبتدائي من ا

ختصاص أصيل حسب املادة وهو ابتدائي للنيابة العامة قد أوكل القانون املصري مهمة التحقيق االل
.ج املصري.إ.من ق64و63/02ستثناءا حسب املواد خيتص القاضي بالتحقيق ا6.ج مصري.إ.ق199

.90درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، صفحة 1
.278، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 2
.90االبتدائي، مرجع سابق، صفحة درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق3
.279، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 4
.183صفحة مرجع سابق،،يف التشريع والقضاء والفقهول اإلجراءات اجلزائية، سليمان عبد املنعم، أص5
تباشر النيابة العامة التحقيق 64ا اجلرائم اليت خيتص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا ألحكام املادة فيما عد:" نصت علىم1950لسنة 150ج رقم .إ.من ق199املادة 6

...".يف مواد اجلنح و اجلنايات طبقا ألحكام املقررة لقاضي التحقيق 
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للقيام مبهمة التحقيق االبتدائي بعد تقدمي طلب من ج املصري ندب مستشار .إ.ق65كما أجازت املادة 
ستئناف ندب مستشار لتحقيق جرميةلوزير العدل أن يطلب من حمكمة اال:" لعدل حيث نصت علىوزير ا

ري هي النيابة العامة حبسب بتدائي يف القانون املصلتحقيق االسلطة ا،إذن...."معينة أو جرائم من نوع معني
كما .ستثنائية، وليس بصفة دائمةإال يف حاالت اهميارسانالتحقيق المستشارحقيق و قاضي التأما،األصل

و ناءا على طلب من النيابة العامة أبل يتم تعيينهم للتحقيق ب،ن جبرائم حمددة ليحققوا فيهااتصخماليساأم
1.من وزير العدل

العامة يف قضايا النيابة: هتان مهاجلالتحقيق االبتدائي يعقد اختصاص القانون الكوييتغري أن
من قانون 02- 9/01دة واحملققون التابعون لوزارة الداخلية يف قضايا اجلنح وجنح املرور حسب املا،اجلنايات

صفة احملقق يف القانون الكوييت ال تعود على القضاة أنيتبني لنا 2.احملاكمات اجلزائية الكوييتاإلجراءات و 
حمقق إىلوإمنا تعود هذه الصفة ،ما هو احلال يف القانون اجلزائريالتابعني لوزارة العدل كاملختصني بالتحقيق و 

خبصوص السلطة املختصة بالتحقيق يف القانون اجلزائري فهي .الشرطة يف الدوائر األمنية التابعة لوزارة الداخلية
:لجهات التاليةل

قاضي التحقيق: الفرع األول
175إىل 66تناول املشرع اجلزائري

ال جيوز له أن و .تحقيق إجراءات البحث و التحريتناط بقاضي ال: "على38/1تنص املادة و 3.ج.إ.ق
أن من ذلكيتضح."ايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإال كان ذلك احلكم باطاليشرتك يف احلكم يف قض

وال ،شف عن احلقيقةالقيام جبميع إجراءات التحقيق الالزمة للكالتحقيق خيتص بالبحث والتحري و قاضي
. جيوز له أن يشرتك يف احلكم يف قضية سبق وأن حقق فيها، تطبيقا ملبدأ الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم

حدث، حيث يتوىل قاضي لكن استثناءا أجاز القانون اخلروج عن هذا املبدأ إذا تعلقت القضية مبتهم 
العلة يف ذلك أن . فاصال يف الدعوىصدر فيها حكما األحداث التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها احلدث مث ي

و اجلزائري، فالقانون املصري أوكل مهمة التحقيق للنيابة العامة وإذا بني طلب النيابة العامة من قاضي التحقيق لقيامه مبهمة التحقيق يف القانون املصريالتباسلكي ال حيدث 1
) ج.إ.ق67املادة (التحقيق افتتاحاالختصاصحتيل هذا أنرأت 

).ج.إ.ق69/03(اإلجراءات املطلوبة منه اختاذانه ال موجب من رأىهلذا الطلب إذا االستجابةأصيل لقاضي التحقيق والذي حيق له عدم اختصاصالذي هو 
أما مأمور االبتدائيق خيتص بالتحقيق قو جيب التمييز بني احملقق و مأمور الضبط  يف القانون الكوييت، بالرغم من أن كليهما تابعني لدوائر الشرطة و األمن العام، إال أن احمل2

راسة مقارنة بالتشريعني املصري د" يف التشريع الكوييتاالبتدائيفاضل نصر اهللا عوض، ضمانات املتهم أمام سلطة التحقيق : أنظر. الضبط القضائي فيختص بالتحريات
. 54، صفحة مرجع سابق، جملة احلقوق، )الفرنسيو 
.46صفحة مرجع سابق،، 3أثناء التحقيق، اجلزء حممد حمدة، ضمانات املتهم3
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أكثر دراية باملعلومات املتعلقة باحلدث وبشخصيته عند حتقيقه يف القضية، فيكون األنسب القاضي يصبح 
1.واألصلح للحكم عليه

مة كما جاء يف بناءا على طلب افتتاحي مقدم من النيابة العابتدائيق االبالتحقيقاضي التحقيقيقوم 
، 67/5، 38ا للمواد هذا يسمى باالدعاء املدين طبقضرر و أو بناءا على طلب من املت.ج.إ.ق67/1املادة 
بس ا حسب املمن تلقاء نفسه يف حالة اجلناية و أو يباشر عمله .ج.إ.ق73، 72 املتل نحة  ، 38/3واد اجل
.اإلجراءات اليت تكشف عن احلقيقةمجيعيتخذ و يف اجلناياتدرجة أوىل للتحقيقويعترب عمله.ج.إ.ق57

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع إجراءات التحقيق : "ج.إ.ق68/1هذا ما نصت عليه املادة 
على نقيض ذلك، فإن التحقيق ."أدلة النفياالام و دلة اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة بالتحري عن أ

الذي حييل العسكريدائي يف اجلنايات العسكرية يتم يف بتاال
.قيقنتهائه من التحاكمة العسكرية بعد احملإىلالقضية 

108إىل 100املواد من (م استجواب املته:هياليت يتخذها قاضي التحقيقاإلجراءات من
،)ج.إ.ق142- 138املواد من (ضائية اإلنابة الق،)ج.إ.ق99إىل 88املواد من (هود مساع الش،)ج.إ.ق

143املادة (بانتداب خبرياألمر،)ج.إ.ق86إىل 79املواد من (ياء ضبط األشينة والتفتيش و االنتقال للمعا
.االبتدائيوغريها من إجراءات التحقيق ، )ج.إ.ق

رم يف اجلبتدائي يؤول إىل وكيل الدولة ، فإن اختصاص التحقيق االأما بالنسبة للقضاء العسكري
قاضي التحقيق العسكري أما.من قانون القضاء العسكري48حسب املادة به واملرتكب حبضورهاملتلبس 
وخيتص بالتحقيق العسكري،من قانون القضاء 76ادة بنفس إمتيازات القاضي العادي حسب املفيتمتع 

عن طريق إحالة القضية فتح التحقيق بيقوم احلالةيف غري هذه .االبتدائي من تل
يأمر وكيل الدولة العسكري قاضي .من نفس القانون75وكيل الدولة العسكري حسب املادةليه من قبل إ

الكفيلة يقوم قاضي األحداث ببذل كل مهة وعناية، وجيري التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار احلقيقة وللتعرف على شخصية احلدث وتقرير الوسائل : "ج.إ.ق453املادة 1
.بتهذيبه

رمسي أو طبقا لألوضاع املنصوص عليها يف هذا القانون يف التحقيق االبتدائي، وله أن يصدر أي أمر الزم لذلك مع مراعاة وحتقيقا هلذه الغرض فإنه يقوم إما بإجراء حتقيق غري
.قواعد القانون العام

وسلوكه فيها وعن الظروف اليت عاش فيها أو وجيري حبثا اجتماعيا يقوم فيه جبمع املعلومات عن احلالة املادية واألدبية لألسرة وعن طبع احلدث وسوابقه وعن مواظبته يف الدراسة
.نشأ وترىب

.ويأمر قاضي األحداث بإجراء فحص طيب والقيام بفحص نفساين إن لزم األمر، ويقرر عند االقتضاء وضع احلدث يف مركز لإليواء أو للمالحظة
."  ريا واحدا من بينهما ويف هذه احلالة يصدر أمرا مسبباغري أنه جيوز لصاحل احلدث أال يأمر بإجراء أي من هذه التدابري أو ال يقرر إال تدب
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وإذا كانت ":من قانون القضاء العسكري74/02أوجبته املادة ماالتحقيق بفتح حتقيق يف القضية وهو
". ق حتضريي مبوجب أمر بالتحقيقاألفعال تستوجب العقوبات اجلنائية، يأمر وكيل الدولة العسكري بفتح حتقي

نه أمر واجب الطاعة وإلزامي لقاضي التحقيق العسكري، أيثبت لنا " أمر بالتحقيق"من مصطلحاملالحظ
لى سلطة قاضي التحقيق الدعوى فقط وإمنا تعلو سلطته عترب وكيل الدولة العسكري طرفا يفيعحيث ال 
ي كما جيوز لقاض. ستقاللية عن سلطة االابينما يتمتع قاضي التحقيق العادي ب. العسكري

ي كما هو يف القضاء ل اجلمهورية بفتح حتقيق، ألنه ليس باألمر اإللزامالتحقيق العادي أن يرفض طلب وكي
.العسكري

عتداد ما ينتج عن حرية القاضي العادي يف قبول الطلب االفتتاحي من وكيل اجلمهورية، حريته يف اال
فتتاحي مؤدى ذلك أن قاضي التحقيق ال يتقيد مبا ورد يف الطلب اال. ورد يف الطلب من وقائع وأشخاصمبا

67/03، حسب ما جاء يف املادة رجحان كفة ضلوعه يف اجلرميةىل كل شخص يرى إام فله أن يوجه اال
الوقائع احملال حتقيقها :" ج.إ.ق

ال يلزم قاضي التحقيق بإخطار النيابة العامة بكل جمريات التحقيق، إمنا يطلعها يف حال ظهور وقائع ". إليه
االامات لألشخاص بعدقاضي التحقيق العول.ت ذكرها يف الطلب االفتتاحيأيجديدة مل توجيه  سكري 

إن قاضي التحقيق العسكري ":من قانون القضاء العسكري86ةنصت املاد. موافقة وكيل الدولة العسكري
وبة إليه 

ذلكوإذا خالف قاضي التحقيق العسكري."...وذلك بعد صدور الرأي املوافق من وكيل الدولة العسكري
من قانون القضاء 86/02املادة .سيتم الطعن يف قراره من قبل وكيل الدولة أمام احملكمة العسكرية

. العسكري

االام: الفرع الثاني غرفة 
فحدد .منه211إىل 176زائية يف املواد نظم املشرع اجلزائري غرفة 

تشكل يف كل جملس : "ج.إ.ق176نصت املادة 1.هلا جمال عملها باعتبارها من اجلهاز القضائي اجلنائي
اام و  ئي غرفة  ".مستشاروها ملدة ثالث سنوات بقرار من وزير العدلاحدة على األقل، ويعني رئيسها و قضا

االام من رئيس و  يعينون بقرار من وزير العدل ،تشكل غرفة 
2.ملدة ثالث سنوات

.365، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا1
.225، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية"جياليل بغدادي، التحقيق 2
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هي السلطة املختصة بإصدار قرار و ،نية للتحقيق يف مواد اجلنايات
النظر يف استئناف أوامر قاضي تويل املراقبة و ةصالحياالاملغرفة القانون خول . ىل حمكمة اجلناياتإاإلحالة 

لوجه لجيعل قاضي التحقيق حذرا مراعيا هذا األمر1.ج.إ.ق191التحقيق املرفوعة إليها حسب املادة 
يضمن ا صدور األوامر و يف ذلك مصلحةو ،القانوين فيها تهم  لم القرارات الالزمة للتحقيق دون جماوزته أو ل

تتم الرقابة على سلطات قاضي التحقيق بواسطة الطعن عن طريق حيث 2.عن احلد القانوينخروجه 
االام نتيجة لذلك.ئية اليت يصدرها قاضي التحقيق رس غرفة  ا مت

3.على قاضي التحقيق مهمتها الرقابية كهيئة حتقيق من الدرجة الثانية

رغم ما اشرتطه ،من الضمانات املهمة جدا بالنسبة للمتهمئناف أوامر قاضي التحقيقيعد است
االام هي 4.التمكنانون يف احملقق من االستقاللية و الق ة  ام غرف أم تهم  امل ات  فمن ضمان لك  فضال عن ذ

كاألحكام املقررة م القانونية من قبل قاضي التحقيقصالحية تقرير البطالن يف حالة عدم مراعاة بعض األحكا
بسماع ج املتعلقة .إ.ق105األحكام املقررة يف املادة ج املتعلقة باستجواب املتهمني و .إ.ق100يف املادة 

ذا قضت لقة باإلخالل بقواعد الدفاع، و ج املتع.إ.ق159املادة تهقرر ىل ما إإضافة ، الشهود واملدعي املدين
5.ج.إ.ق191املادة 

.إ.ق203مبوجب املادة 
الس القضائي ئرة  بدا يق  تحق يبذل  مث،نابات القضائيةج املتعلقة باإل.إ.ق68يراقب تطبيق أحكام املادة و ،ال

رع اجلزائري على حتديد آجال حرص املشلذا6.ركل ما يف وسعه لتجنب كل تأخري يف سري التحقيق بدون مرب 
197، 179هذا ما نصت عليه املواد الفصل خالهلا فيما يعرض عليها و 

االام هي اإلجراءات اميزة ألن7.ج.إ.ق ام غرفة  أم بعة  تتوىل السابقة،االختصاصاتإىلإضافة .السرعةملت
االام مهمة مراقبة أعمال أعضاء الشرطة القضائية املتعلقة مبمار  ة  سة وظائفهم املرتبطة بالتحريات غرف

8.النشاطات اليت تندرج ضمن مهام الشرطة القضائية باعتبارها مساعدة للعمل القضائيوالتحقيقات و 

.162جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، مرجع سابق، صفحة 1
.287، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 2
.162جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، مرجع سابق، صفحة 3
.286، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ائية اجلزائري ءات اجلز عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا4
.130جلول شيتور، ضمانات عدم املساس باحلرية الفردية، مرجع سابق، صفحة5
.220، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية"جياليل بغدادي، التحقيق 6
.468، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ائري ءات اجلزائية اجلز عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا7
.84، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية 8
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ة من العسكرييف القضايا ر بطالن التحقيق االبتدائي يتقر ، يف القضاء العسكرياجندهمن امليزات اليت 
.ع.ق.من ق88حسب املادة قبل احملكمة العسكرية 

ضمانات حق الدفاع خالل إجراءات التحقيق االبتدائي: المبحث الثاني
تقتضي عملية التحقيق القيام بالعديد من ا

فنظرا خلطورة هذه اإلجراءات وجب إحاطتها .احلبس االحتياطياالستجواب و و 1والقبضالتفتيشكلألفراد
لتعدي للعامة بسياج من الضمانات لكي ال يتذرع أفراد السلطة العامة حبجة تطبيق القانون ومحاية املصلحة ا

من العامة يف البحث عن احلقيقةحة الضمانات هي اليت حتقق التوازن بني املصلألن هذه،على حريات األفراد
تناوله نهذا ما س.راداملصلحة الفردية يف عدم التعرض حلقوق وحريات األفبني من ناحية أخرىو ناحية،

:باستفاضة من خالل العناصر التالية

القبضالتفتيش و الحق في الدفاع عند : ولالمطلب األ
ضمانات حق الدفاع عند التفتيش: الفرع األول

للتفتيشألمروقوع جرمية ووجود مربر: األولالبند
علة ذلك أن املنطق ال يسمح مبباشرة .الال جيوز مباشرة إجراء التفتيش إال بوجود جرمية وقعت فع

حىت ولو كانت التحريات تفيد بوقوعها، وهو ذات الشرط املطبق يف حالة جرمية 2.التحقيق بدون وجود جرمية
بس ا فاملخالفات ال تربر انتهاك السلطات حلرمة املساكن4،ناية أو جنحةجيب أن تكون جو 3،جرمية متل

لقلة خطورا ا  .نظر

حضور املتهم عملية التفتيش: البند الثاني
ضباط الشرطة القضائية عند كل من قاضي التحقيق و 5ج.إ.ق83و82يف املواد ألزم القانون

إذا تعلق األمر باجلرائم اإلرهابية أو التخريبية املنصوص عليها 6.تفتيش املنازل وجوب حضور املتهمممباشر 

وأن تطرقنا لتعريفهم يف املبحث األول فقد سبق. املبحث األول من هذا البابإىللإلطالع على مفهوم التفتيش والقبض يف القانون الوضعي والتشريع اإلسالمي ميكن الرجوع 1
.ة الشروط املقررة قانونا للتفتيش والقبضجلأما خالل هذه املرحلة سيتم معا. املتعلق بالتحريات األولية

.291، صفحة م، جامعة القاهرة2001عادل إبراهيم إمساعيل صفا، سلطات مأموري الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، 2
54إىل 42تطبق نصوص املواد من : "ج على أن.إ.ق354

".القانون على عقوبة احلبس
.366-365، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 4
. ردينألصول احملاكمات اجلزائية اأقانون من83و36املادتني . ائية السوريصول احملاكمات اجلز أمن قانون 97و36املادتني . ج مصري.إ.ق92قابلها املادة ت5
.197، صفحة مرجع سابقاإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، موالي ملياين بغدادي،6
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إا تعفي قاضي التحقيق من االلتزامات امل02-95من األمر 45/1يف املادة  ذكورة اخلاصة بوجوب ف
وإذا امتنع أو كان هاربا يعني ،على قاضي التحقيق تعيني ممثل لهتعذر عليه ذلك وجبما إنأ. حضور املتهم

أن األحكام والشروط نفسها املتعلقة بتفتيش بالعلممع .حقيق شاهدين حلضور عملية التفتيشلتقاضي ا
يضاف إىل تلك الشروط إلزامية استظهار اإلذن املكتوب 1.املنازل تسري عند القيام بتفتيش منزل الغري

02يف مصر يفقضت احملكمة الدستورية العليا لقد 2.الدخول للمسكنقبلقاضي التحقيقالصادر من 
بعدم جواز التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط تنفيذا لإلنابة القضائية دون إذن من النيابة 06/1984/

3).سلطة التحقيق يف مصر(العامة

زمن التفتيش: البند الثالث
يف اجلزء املتعلق بالتفتيش الذي - قد أشرناكما سبق و –على هذا الشرطج.إ.ق47/1تنص املادة 

خيص مرحلة التحقيق االبتدائي استثناءلكن هناك .جيريه ضابط الشرطة القضائية يف إطار التحريات األولية
يف ج لقاضي التحقيق .إ.ق82حيث أجازت املادة 

حبضور وكيل أن يقوم بنفسه بعملية التفتيش و ويشرتط،نايةر جب، إذا تعلق األمج.إ.ق47/01املادة
. 03و02ج يف الفقرة .إ.ق47نصت املادة .اجلمهورية

االختصاص: البند الرابع
وفقا يقوم قاضي التحقيق"ج .إ.ق68/1التفتيش من اختصاص قاضي التحقيق حسب نص املادة 

مسح ،ذلكعلى الرغم من ". ها ضرورية للكشف عن احلقيقةللقانون باختاذ مجيع إجراءات التحقيق اليت يرا
142إىل 138القانون لضباط الشرطة القضائية من مباشرته يف إطار اإلنابة القضائية كما أكدته املواد 

4.ج.إ.ق

ضبط األشياء املتعلقة باجلرمية: البند الخامس
اليت تفيد يف كشف و ،فة األشياء املتعلقة باجلرميةبه أن تقوم سلطة التحقيق بوضع يدها على كايقصد 

إجراء هو من تفتيش الضبط شأنه شأن ال5.ثبات أو نفي التهمة يف مواجهة املتهمإحقيقة اجلرم الواقع، أو يف 

.113-112العملي، مرجع سابق، صفحة اإلجراءات اجلزائية بني النظري و فضيل العيش، شرح قانون 1
.111-109العملي، مرجع سابق، صفحة اإلجراءات اجلزائية بني النظري و فضيل العيش، شرح قانون 2
.322ابق، صفحة حسن صادق املرصفاوي، املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، مرجع س: أنظر. 852، صفحة 182، ق 10نقض مصري س 3
.جراءات اجلزائية السعوديمن نظام اإل65املادة . من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري200املادة 4
.549الفقه، مرجع سابق، صفحة اجلزائية يف التشريع و القضاء و سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات5
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على ينصب و ،شخص معنييف جرمية معينة ويف مكان حمدد وعلى جيب أن يكون ،من إجراءات التحقيق
قاضي التحقيق سلطة ضبط األشياء والوثائق النافعة يف لقد خول القانون ل.شياء اليت تفيد يف معرفة احلقيقةاأل

كان اهلدف من التفتيش إن1.أن يقوم بتسجيل احملادثات التلفونيةمنها الرسائل واخلطابات و يقة و إظهار احلق
.هو ضبط األدلة لكشف حقيقة اجلرمية، فان ضبط األشياء هو األثر املباشر للتفتيش

ضمانات حق الدفاع عند القبض: الفرع الثاني
اجلهة املختصة بإصدار أمر القبض:البند األول

جيوز : "اليت تنص على أنه2ج.إ.ق109وفقا لنص املادة مر القبضخيتص قاضي التحقيق بإصدار أ
اعه السجن أو بإلقاء القبض لقاضي التحقيق حسبما تقضي احلالة أن يصدر أمر بإخطار املتهم أو بإيد

فالقبض ."...يســاق املتهم املقبوض عليه مبقتضى أمــر قبض: "ج اليت تنص على أنه.إ.ق120املادة و ."عليه
حالة إال يفالقضائية رجال ضباط الشرطةوليس من مهامقاضي التحقيق، خالل هذه املرحلة من مهام 

يضبط كل ما ميكن أن يؤدي إىل إظهار : "ج اليت تنص على أن.إ.ق342/3مبقتضى نص املادة التلبس
".احلقيقة

جيوز للمحكمة يف احلالة املشار : "ج.إ.ق358املادة هبينتو ج.إ.ق119/2كما أكدته املادة 
كانت العقوبة ة من جنح القانون العام و إذا كان األمر متعلقا جبنح375إليها يف الفقرة األوىل من املادة 

 ."
قاضي التحقيق أو غرفة : هذه املواد أن األشخاص الذين حيق هلم إصدار أمر بالقبض هميستفاد من نصوص

3.السالفة الذكر358االام و كذا قاضي احلكم حسب املادة 

حيق لكل شخص يف حاالت اجلناية أو اجلنحة املتلبس : "اليت تنص على أنه 4ج.إ.ق61أما املادة 
، وهذه املادة "ضبط الفاعل واقتياده إىل اقرب ضابط للشرطة القضائيةا واملعاقب عليها بعقوبة احلبس،

.63حممد صبحي حممد جنم، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، مرجع سابق، صفحة 1
و حبسه إال بأمر من السلطات أال جيوز القبض على أي إنسان :" من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري40املادة . ردينمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية األ103املادة 2

".و معنوياأكما جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان و ال جيوز إيذائه بدنيا املختصة بذلك قانونا
.141درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، صفحة 3
. ردينصول احملاكمات اجلزائية األأمن 101املادة يقابلها 4
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أعطت احلق لكل شخص أن يضبط اجلاين إذا كانت حالة التلبس قائمة، أن يقدمه إىل ضابط الشرطة 
1.القضائية

أن تكون اجلرمية جناية أو جنحة: البند الثاني
يعاقب عليها القانونبض على املتهم هي جناية أو جنحة جيب أن تكون اجلرمية سبب إصدار أمر الق

2.املخالفات إطالقانح املعاقب عليها بالغرامة فقط و استبعاد اجلهذايعين.باحلبس أو بأية عقوبة أشد جسامة

جيوز لقاضي التحقيق بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية أن يصدر ضده أمرا : "ج.إ.ق119/2نصت املادة 
".بالقبض إذا كان الفعل اإلجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة باحلبس أو بعقوبة أشد جسامة

ضرورة توفر الشروط الشكلية ألمر القبض:البند الثالث
ة اجلزائري أن يشمل أمر القبض الذي يصدره قاضي التحقيق على أوجب قانون اإلجراءات اجلزائي

نوع التهمة، اإلشارة إىل املواد القانونية اليت ي الذي أصدره، ذكر هوية املتهم و اسم القاض: البيانات التالية
3.توقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدرهة إليه، ذكر تاريخ صدوره مع أن اجلرمية املنسوبستطبق بش

وجوب استجواب املتهم: البند الرابع
ساعة 48ج من احملقق الذي أصدر أمر القبض أن يستجوب املتهم خالل .إ.ق121طلبت املادة 

ينسى أمره أو مياطل يف حىت ال يزج به يف السجن و لمتهمانة لضمهذا االستجوابيعد4.من القبض عليه
5.استجوابه ملدة قد تصل أليام و شهور

.194ت األولية، مرجع سابق، صفحة أمحد غاي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريا1
.400صفحة مرجع سابق،، "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا2
.144درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي، مرجع سابق، صفحة 3
يستجوب املدعي العام يف احلال املشتكى عليه املطلوب مبذكرة حضور،أما املشتكى عليه الذي جلب مبذكرة :" ردينمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية األ112نصت املادة 4

ستجوابه ايز بني املتهم الذي نفذ امر احلضور و الذي جيب ردين من املشرع األأومن خالل هذه املادة جند ".  ربع وعشرين ساعة من وضعه يف النظارةأإحضار فيستجوبه خالل 
109املادة و . ساعة من وضعه يف غرف األمن24ـــــــستجوابه باوىل وهي النيابة العامة؛ وبني املتهم املقبوض علية وحددت مدة وجوب فورا من قبل سلطة التحقيق للدرجة األ

ن ال تزيد أستجوابه على احني إىلستجواب  احملقق للمتهم املقبوض عليه فورا ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف ات  وجوب كدأمن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اليت 
.ساعة24مدة اإليداع 

.412صفحة مرجع سابق،، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 5
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وقت القبض على املتهم:الخامسالبند

كما سبق وحتدثنا عن ذلك يف اجلزء املتعلق حبرمة حصانة دستوريةيز منزل املتهم حبماية قانونية و يتم
ال جيوز للضابط أو للعون املكلف بتنفيذ األمر بالقبض أن يدخل مسكنه قبل ف.املسكن خالل املبحث األول

1.ج.إ.ق122/1الثامنة مساءا تطبيقا لنص املادة ال بعد الساعة ة اخلامسة صباحا و الساع

االستجوابعندالدفاع في حق ال: المطلب الثاني
ناقشه يف التهمة ييتثبت احملقق من شخصية املتهم، و فبمقتضاه ،الستجواب أمهية بالغة يف التحقيقل

املتهم بالتهمة مواجهةمناقشة و االستجواب هو :"العديد من التعاريف نذكر منهاهلذا اإلجراء .املسندة إليه
مطالبته بإبداء رأيه فيما ينسب مناقشته تفصيال فيها، و دلة القائمة ضده من طرف احملقق و باألاملنسوبة إليه و 

2."إليه

إىلاألدلة للوصول هو إجراء من إجراءات التحقيق اليت تؤدي إىل مجع .طبيعة مزدوجةهلذا اإلجراء
وسيلة دفاع حني يعين أنه3.الرد عليهام من تفنيد األدلة القائمة ضده و متكن املتهوسيلة دفاع و يقة،احلق

االامات املضافة عليهيسمح للمتهم بأن حي ا ب لم ه يف ملف الدعوى من قرائن بكل ما يوجد ضدو ،اط ع
مل يعد4.الفرصة أمامه لكي يديل باإليضاحات اليت تساعد على كشف براءتهمن أجل إتاحة،وأدلة

االام للمتهم مدعما باأل توجيه  لى  ا ع اصر اب ق تجو بل هو اآلن وسيلة ،دلة اليت مجعتها سلطة االستداللاالس
يع ا تط يس تهم  لم ان ل غفال سلطة التحقيق إيف حالة5.ما يقدم ضدهتقدير تربيراته عما يسند إليه و ضم

ام ذا اإلجراء لقي هذا . التحقيق باطال وما نتج عنه يتعرض للبطالنيكون الضروري يف التحقيق االبتدائي، ا
من املقرر قانونا ":م والذي جاء فيه01/03/1994ما قضت به احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر يف 

وملا تبني من قضية احلال أن السيد قاضي التحقيق مل ....أن يتعني على قاضي التحقيق أن ميحص األدلة
وجه الدعوى مبين نتفاءالكي يستطيع إصدار أمر بيستجوب املتهمة ومل

بوا، فإنه يتعني نقض وإبطال قرار غرفة  ئع وث لوقا ير ا قد ت لق ب تع ية ت وضوع اب م أسب لى  ام، املؤيد ألمر االع

.143ائي، مرجع سابق، صفحة درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتد1
.377صفحة مرجع سابق،، "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا2
، رسالة ماجستري، "مقارنةدراسة"يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين " احلبس االحتياطي"التوقيف ضماناته وحقوقه يف االستجواب و أمحد سعدي سعيد األمحد، املتهم3

.49-48م، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، صفحة 2008
.403صفحة مرجع سابق،عبد احلميد الشواريب، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي، 4
.181رية، مصر، صفحة م، دار الفكر اجلامعي، اإلسكند2006، "دراسة مقارنة"اهللا حممد املر، احلبس االحتياطيحممد عبد 5
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إلجراءات اجلوهرية اتهملخالفعنه والقرار الذي نتج االبتدائي التحقيق إذن يبطل1".قاضي التحقيق املذكور
.سواء كان قرار قاضي التحقيق باإلدانة أو الرباءة

االعرتاف منه نتزاعالتخدامه كوسيلة للضغط على املتهم خوفا من اسنظرا خلطورة االستجواب و 
الدفاع عن يت تكفل للمتهم طالب فقهاء القانون اجلنائي بإحاطته مبجموعة من الضمانات ال،بارتكاب اجلرمية

أثناء تنفيذ للمتهم وحقوق الدفاع حلماية احلرية الشخصيةتمانات اليت وضعمن الض2.إثبات براءتهنفسه و 
: هذا اإلجراء ما يلي

املختصة باالستجوابالسلطة : البند األول
لذلك فقد أوجب قانون 3.يشرتط القانون لكي يكون االستجواب صحيحا أن تقوم به جهة قضائية

البتدائي بواسطة قاضي التحقيق، اإلجراءات اجلزائية اجلزائري أن يتم استجواب املتهم يف مرحلة التحقيق ا
العلة يف قصر 4.ج.إ.ق139حظر على هذا األخري إنابة ضابط الشرطة القضائية يف إجرائه حسب املادة و 

مواجهته و حمض يتيح مناقشة املتهم بالتفصيلمباشرة االستجواب على احملقق، أن االستجواب عمل حتقيقي 
جراء من هلذا ارتأى املشرع استبعاد هذا اإل.قد يؤدي به إىل االعرتاف أحياناوالذيباألدلة القائمة ضده

جيب على قاضي التحقيق قبل 5.الضغط عليهنطاق سلطات رجال الضبط تفاديا للتأثري على املتهم أو
لو مرة واحدة على هات املختصة أن يقوم باستجوابه و إصدار مذكرة بإيداع املتهم احلبس أو إحالته على اجل

ج.إ.من ق71املادة يفوردأالقانون املصري لكن .واجب على احملققألن االستجواب حق للمتهم و 6.األقل
املندوبة للقيام بإجراء أي عمل من أعمال التحقيق االبتدائي حىت ولو  طةلاستثناءا ميكن فيه للسج.إ.ق

يف األحوال اليت خيشى فيها فوات ، وذلكستجوابالابني هذه اإلجراءاتمن. كانت الضبطية القضائية
.الزم للكشف عن احلقيقةو ستجواب ضروري اليكون او الفرصة 

الة القضائية، 01/03/1994قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 1 .251، صفحة 3م ، العدد 1994م، 
.94م، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، صفحة 2011عالء باسم صبحي بين فضل، ضمانات املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستري، 2
.362صفحة مرجع سابق،حممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية، 3
ستجواب ار من إجراءات التحقيق، عدا نائي للقيام بإجراء معني أو أكثللمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط اجل:" من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي65املادة 4

.جلزائية املصريمن قانون اإلجراءات ا70املادة ...". املتهم
.557-556سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع و القضاء و الفقه، مرجع سابق، صفحة 5
.289صفحة مرجع سابق،عدم العقاب يف الدعوى اجلنائية، لرباءة و عبد احلكم فودة، ا6
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خلو االستجواب من اإلكراه: البند الثاني
.أن يكون االستجواب بعيدا عن التأثريات اليت حتمل املتهم على اإلدالء بأقوال خمالفة إلرادتهجيب 

من ألنهمطلقا البطالنيكون .االعرتافمعه يبطل و جواب يبطل االستاإلكراه سواءا كان ماديا أو معنوياف
استخدام الوسائل العلمية احلديثة هذه املسألة مشكلة تثري 1.تقضي به احملكمة من تلقاء نفسهاالنظام العام و 

القضاء يف معظم بالد العامل على رفض استخدام قد استقر الفقه و ء باحلقيقة، و من أجل قهر املتهم على اإلدال
2.على اعرتاف املتهمالوسائل العلمية للحصول

حيث أقر .يقاإلكراه يف التحقواضحا يف رفضه الستعمال العنف و قد كان موقف املشرع اجلزائريل
بات أو قانون اإلجراءات اإلكراه كوسيلة حتقيق سواءا يف الدستور أو قانون العقو بعدم مشروعية العنف و 

املعاملة :"...املعدل للدستور اجلزائري على ذلك01-16من القانون 40/03حيث أكدت املادة .اجلزائية
". القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يقمعها القانون

عتداء على احلريات من الفصل يف القسم الثاين املتعلق باالقانون العقوباتإىلهذا احلظر أيضا ميتد
سنوات 10إىل 5يعاقب املوظف بالسجن املؤقت من : "علىع.ق107نصت املادة .الثالث للجزء الثاين

قررها قانون اإلجراءات من الضمانات اليت ...."اء باحلرية الشخصية للفردإذا أمر بعمل حتكمي أو ماس سو 
اليت جاء يف ، ج.إ.ق2مكرر 51ا جاء يف املادة اجلزائية استبعاد محل املتهم باإلكراه على اإلقرار هو م

.فحواها وجوب إجراء فحص طيب للشخص املوقوف للتأكد من عدم تعرضه لإلساءة اجلسمانية

هو مقيد املغناطيسي أو استجواب املتهم و االستجواب حتت تأثري التنومييتحقق اإلكراه بالعنف و 
العلمية احلديثة كجهاز كشف الكذب أو عقار البانتوتال وسائلأو يكون حتت تأثري ال،بالقيود احلديدية

)Pentothal()ذ إ3.استجواب املتهم لفرتات طويلةالتهديد و كما يتحقق اإلكراه بالوعد و .)مصل احلقيقة
ية اليت ال متس بكرامة اإلنسان أما الوسائل العلم4.من ذلك رضاء املتهم به مقدماال يغري يبطل معه اعرتافه، و 

العربة يف استبعاد 5.ال تؤثر على إرادته فال مانع من استخدامها كأخذ عينة دم أو غسيل معدةاإلنسان و 

.289صفحة سابق،مرجععدم العقاب يف الدعوى اجلنائية، عبد احلكم فودة، الرباءة و 1
.450صفحة مرجع سابق،أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، 2
.259-258صفحة مرجع سابق،، 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء 3
.134، صفحة م، دار اجلامعة اجلديدة للنشر2008حممد سعيد حممد الرمالوي، قضايا احلبس و االعتقال يف الفقه اإلسالمي، 4
.181، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"إدريس عبد اجلواد عبد اهللا بريك، احلبس االحتياطي و محاية احلرية الفردية 5
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بعض اإلكراهقد يدفع.اإلكراه من التحقيقات كون أن إرادة املتهم تكون معيبة فال يكون إلقراره أية قيمة
.و ،رائم مل يرتكبوها لكي يتخلصوا من آالمهمجباألبرياء لالعرتاف 

ستخدام احيث منعت إساءة الدفاع،حقوقلقد حرصت الشريعة اإلسالمية على تقرير ضمانات 
ف اعرت واال1،بنص الشارعإنسانية ممنوعةاملعاملة القاسية أو الغري فالتعذيب والضرب و . مع املتهمنيالسلطة

: دليل ذلك قوله تعاىل2.قاضيا أو غريهكان ايقتص من املكره سواءو ،اف باطلهو اعرت كراه اإل بناءا على 
ان﴿ يَم ِْ ِئنٌّ بِاإل قـَْلُبُه ُمْطَم رَِه َو قرار خذ بإدلت اآلية الكرمية على منع األ.)106: سورة النمل(﴾ِإالَّ َمنْ ُأْك

ما استكرهوا وضع عن أميت اخلطأ، والنسيان، و «: )صلى اهللا عليه وسلم(قوله و .يعتد بهملاملكره على الكفر و 
ليس الرجل بأمني على نفسه إن أجعته أو : "روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قالو .)رواه ابن ماجه(»عليه

.هذا مذهب مجهور الفقهاءو 3،"أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه

أو غري تلف على أن يقر بفعل وهو يقول مل أفعله، فأقر به مكرها إذا أكره الرجل بوعيد تلف،أيضا
والكذب، واإلكراه الظاهر دليل على أنه كاذب فيما يقر به ألن اإلقرار خرب متمثل بني الصدق. فإقراره باطل

فال جيوز للقاضي أو من 4.فباإلخبار ال يصري صدقاواملخرب عنه إذا كان كذبا.إىل دفع الشر عن نفسهاقاصد
،،يهدده بالضرب أو احلبس أو القيديتوىل أمر املتهمني أن

مينع رجحان جانب الصدق على جانب التهديد الذيقع حتت ر و قرااإلألن.باطالقرار ن فعل كان اإلإف
5.الكذب

فالضرب بالتهمة لالستنطاق بالسرقة مصلحة، فهل تقولون : فان قيل":)رمحه اهللا(قال اإلمام الغزايل 
، ألن هذه ال نقول به، ال إلبطال النظر إىل جنس املصلحة لكن، و )رمحه اهللا(قد قال به مالك : نابه؟ قل

ترك الضرب يف مذنب و الذنب،هي مصلحة املضروب، فانه رمبا يكون بريئا من مصلحة تعارضها أخرى، و 
أهون من ضرب بريء، فان كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع األموال، ففي الضرب باب إىل تعذيب 

6."بريء

.68، صفحةقمرجع ساب، جملة احلقوق، "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"عثمان عبد امللك الصاحل، حق األمن الفردي يف اإلسالم1
. 53م، دار الشروق، صفحة 1984/ه21404
.793، صفحة 5الد ،مرجع سابق،األحاديث واآلثارابن أيب شيبة، مصنف أبو بكر 3
الد 4 وط،  بس امل لسرخسي،  .83صفحة مرجع سابق،،24ا
.133، صفحة مرجع سابقاالعتقال يف الفقه اإلسالمي، يد حممد الرمالوي، قضايا احلبس و سعحممد5
.176صفحة مرجع سابق،الغزايل، املستصفى، أبو حامد 6



ضمانات حق الدفـاع أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي: ثانيالفصلال

-159-

إىل جواز الضرب حلمل املتهم على االعرتافخالف رأي مجهور الفقهاء عندما دعى املاوردي لكن
هم ضرب التعزير ليأخذه بالصدق فيما قرف به من جيوز لألمري مع قوة التهمة أن يضرب املت: "يف قوله

التهديد ألن الظاهر أن كراه و اإلقرار مع اإل الذين أجازوابعض املتأخرين من احلنفية القول أيد هذا1."التهم
2.املتهمني ال يقرون يف هذا الزمان طائعني

. القائمة على السماحة والعدلإال أننا نرى ترجيح رأي مجهور الفقهاء ألنه يعكس لنا روح الشريعة 
ما ذكره القاضي أبو بإنسانية،ولن أجد أصدق مثال لتطبيق هذه العدالة واملرونة والرفق باملتهم ومعاملته

لسانه، وجترئ قلبه للمتهم معاملة تبسط ) لى اهللا عليه وسلمص(عن معاملة النيب " اخلراج"يوسف يف كتابه 
، ذلك حني أتى إليه برجل فقيل هذا سرقمطابق للواقع أو مظلل للعدالة، و عرتاف غريحىت ال يديل با

3.»ما أخاله سرق، أسرقت؟«: برفق قائال) لى اهللا عليه وسلمص(فخاطبه النيب 

ليه، فذهب أبو حنيفة إبل أن الشريعة اإلسالمية ذهبت إىل القول بتكرار اإلقرار حىت ميكن االستناد 
القاضي اإلسالمي ملزم بإتباع ف4.أنه ال جيب احلد إال بأربع إقرارات يف أربع جمالسابن أيب ليلى وأصحابه و 

كذلك احلاكم، فيجب عليه إذا أقر عنده أحد جبرمية من جرائم احلدود سلم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سنة 
بعد أن أقر جبرمية مثال ذلك رواية ماعز6.فإن رجع عن إقراره سقط احلد5،اخلالصة أن يعرض له بالرجوع

. 220صفحة مرجع سابق،املاوردي، األحكام السلطانية، 1
.133صفحة مرجع سابق،االعتقال يف الفقه اإلسالمي، يد حممد الرمالوي، قضايا احلبس و حممد سع2
.192صفحة مرجع سابق، ، اخلراج،األنصاريأبو يوسف3
.94صفحة مرجع سابق،4
الد 1986/ه1406الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، 5 ية،  لم لع تب ا لك ار ا .61، صفحة 7م، د
:رأينيإختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف حكم رجوع املتهم عن إقراره إىل 6
أتى ماعز : وأدلتهم يف ذلك عن ما رواه يعقوب قال حدثنا أيب عن إبن إسحاق قال. ال يصح الرجوع عن اإلقرار، فال يقبل رجوع املتهم عن إقراره حبد أو تعزير:الرأي األول.1

صلى اهللا (ليتثبت رسول اهللا»فهال تركتموه وجئتوين به«: وأخربناه قال) صلى اهللا عليه وسلم(فلما رجعنا إىل رسول اهللا. فرمجناه) ص(رنا رسول اهللافأستودى على نفسه بالزنا، فأم
. 322سابق، صفحة مرجع ، 24اجلزء،شعيب األرناؤوط، عادل مرشد:أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، حتقيق:رأنظ. منه، فأما ترك حد فال) عليه وسلم

صلى اهللا عليه (ردوين إىل رسول اهللا «: وروي أنه قال. يقام عليه احلد، وال يرتك؛ ألن ماعزا هرب فقتلوه، ومل يرتكوه: احلسن، وسعيد بن جبري، وابن أيب ليلىوهو ما قال به 
.ولو قبل رجوعه، للزمتهم ديته. )أخرجه أبو داود(» فلم ينزعوا عنه حىت قتلوه. قاتليغري )صلى اهللا عليه وسلم(قومي هم غروين من نفسي، وأخربوين أن رسول اهللا فإن )وسلم

.68، مرجع سابق، صفحة9ابن قدامة املقدسي، املغين، اجلزء :أنظر.وألنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه، كسائر احلقوق
هال «: فقال)صلى اهللا عليه وسلم(أن ماعزا هرب، فذكر للنيب ":حكي عن األوزاعي:الفقهاءو دليلهم يف ذلكيصح رجوع املتهم عن االقرار، وهو رأي مجهور:الرأي الثاين.2

ردوين إىل : أن ماعزا ملا هرب، فقال هلم«ثبت من حديث أيب هريرة، وجابر، ونعيم بن هزال، ونصر بن داهر، وغريهم، : قال ابن عبد الرب. » تركتموه، يتوب فيتوب اهللا عليه
كنا أصحاب رسول اهللا : وعن بريدة، قال.وضح الدالئل على أنه يقبل رجوعهففي هذا أ.»تركتموه، يتوب فيتوب اهللا عليههال«: فقال)صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

كالبينة إذا وألن رجوعه شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات؛ وألن اإلقرار إحدى بينيت احلد، فيسقط بالرجوع عنه،  نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك،)صلى اهللا عليه وسلم(
.69- 68، مرجع سابق، صفحة9ابن قدامة املقدسي، املغين، اجلزء :أنظر. رجعت قبل إقامة احلد
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فلما بلغ رسول . الزنا، بدأ تنفيذ احلكم عليه بالرجم حىت املوت، لكنه هرب فلحق به املنفذون وأجهزوا عليه
)رواه الرتمذي(.»هال تركتموه«:مبا حدث قال) لى اهللا عليه وسلمص(اهللا 

حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة: البند الثالث
مع ذكر النصوص القانونية ،األدلة املقدمة ضدهعلما بالوقائع املنسوبة إليه و م ال بد أن حياط املته

و إقرار يف أن ينبه بأنه حر يف عدم اإلدالء بأي قول أو ،احملددة لنوع اجلزاء أو العقوبة املقررة لتلك الوقائع
استعماال لكالم عن اامتناعه و 2منه يعد صمتهو 1.ج.إ.ق100هذا حسب نص املادة املوضوع حمل التهمة و 

فال يؤول صمته على وجه يضر 3،ال جيوز أن يستخلص من صمته قرينة ضده.حلق مقرر مبقتضى القانون
4.مبصلحته أو أن يستغل ضده يف اإلثبات

عدم حتليف املتهم اليمني: البند الرابع
ن القانو يعفي .القانون مسبقا ملن يقررها بشأنهأداء اليمني يعين القسم أو احللف بصيغة حيددها

نه بريء مما ينسب إليه إىل حني إقامة الدليل ضده من طرف االدعاء أألن األصل فيه حلف اليمنياملتهم من 
فعل املتهم و مني فال جيوز للمحقق أن حيلف املتهم اليمني قبل االستجواب، فان طلب منه حلف الي5.العام
6.البطالنبواب يوصم االستج،ذلك

ستعانة مبدافعاال:البند الخامس
ج على قاضي .إ.ق100جاء يف حمتوى املادة و ،7.احلق يف االستعانة مبحام هو حق أصيل للمتهم

يتضح لنا .لهإن مل خيرت املتهم حماميا فعلى القاضي تعيينه .حبقه يف االستعانة مبحامالتحقيق أن ينبه املتهم
وهو من ج.إ.ق105/01املادة ذلكأكدت.املدافع عملية االستجوابضرورة حضور من ذلك 

.321صفحة مرجع سابق،، 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 1
العامة القاعدةو . شبهة، ألنه سكوتبه اإقرار تهم على أنه إقرار، فانه سيكون حىت لو كيف نكول املفله أن يسكت، و لقد أرست الشريعة اإلسالمية حق املتهم يف الصمت2

.68، صفحة مرجع سابقعثمان عبد امللك الصاحل، حق األمن الفردي يف اإلسالم، جملة احلقوق، :نظرأ".ال ينسب لساكت قول":تقوليف الشريعة اإلسالمية 
.98صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 3
.768، صفحة اإلسكندريةم، دار املطبوعات اجلامعية،1999التصرف فيه، ي و فرج علواين هليل، التحقيق اجلنائ4
.396صفحة مرجع سابق،، "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا5
.557الفقه، مرجع سابق، صفحة اجلزائية يف التشريع والقضاء و سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات6
جيب :" منه على125من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، وقد نصت املادة 124واملادة 03- 77/01املادة . اجلزائية السعوديمن نظام اإلجراءات 69و64املادتني 7

ملتهم و حماميه حوال ال جيوز الفصل بني او يف مجيع األ. السماح للمحامي باإلطالع على التحقيق يف اليوم السابق على االستجواب أو املواجهة مامل يقرر القاضي غري ذلك
و جيب أن يوضع ملف اإلجراءات حتت طلب حمامي املتهم قبل كل :"...على105/04وهذا املعمول به يف القانون اجلزائري حيث تنص املادة ." احلاضر معه أثناء التحقيق

...".  استجواب بأربع وعشرين ساعة
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24احلق يف اإلطالع على ملف الدعوى قبل للمحاميأعطي كما. األساسية ملمارسة العدالةالضمانات
يبلغ احملامي مبوجب كتاب موصى عليه مبوعد االستجواب قبل جيب أن. من االستجواب إلعداد دفاعهساعة

ة فيه ضمانة لسالمة فحضور املدافع مع موكله أثناء التحقيق أو احملاكم.يومني من التاريخ احملدد لإلجراء
1.لعدم استعمال الوسائل املمنوعة أو غري اجلائزة قبل املتهماإلجراءات، و 

حيث يف قانون القضاء العسكري،املتهم مبحام خالل االستجوابد ضمانة استعانة يأكلقد جاء ت
التحقيق تنبيه ستجواب، وعلى قاضيمنه على ضرورة حضور احملامي مع املتهم أثناء اال79نصت املادة 

إعماال ملبدأ احرتام حقوق الدفاع ألن يعد ذلك .وعليه أن يعني له مدافعا بصفة تلقائيةاملتهم هلذا احلق،
كما عزز قانون .إخالل ا

جيوز للطفل :" منه على33/02حيث نصت املادة املتعلق حبماية الطفل هذه الضمانة،12-15رقم 
جويب يف مجيع مراحل إن حضور حمام ملساعدة الطفل و :" من نفس القانون على67واملادة ". االستعانة مبحام

وإذا مل يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيني حمام، يعني له قاضي األحداث حماميا . املتابعة والتحقيق واحملاكمة
".من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إىل نقيب احملامني

عند الحبس المؤقتالدفاع في حق ال: المطلب الثالث
املتهم الذي مل تثبت هو إجراء حتفظي يتخذ قبل)حتياطيكان يعرف باحلبس اال(املؤقتاحلبس 

فهو ليس عقوبة وإمنا جمرد وسيلة احتياطية أثناء التحقيق ملنعه من اهلروب أو التأثري يف جمرى ،إدانته بعد
مرجع شذوذ هذا 3.على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانتهتعديهإجراءا شاذا لؤقتاعترب احلبس امل2.التحقيق

مبقتضى هذه القاعدة ال 4.اإلجراء تناقضه مع القاعدة الدستورية اليت تقضي بأن املتهم بريء حىت تثبت إدانته
فقرينة الرباءة 5.ال جياز الفرد عن فعل أسند إليه ما مل يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات والية قانونية

من القانون 59/02عدة حسب املادة ستثناءا على هذه القااألصل، واحلبس املؤقت ما هو إال االرباءة هي 
قيود لذلك مت وضع .املعدل للدستور اجلزائري ، تأمر به السلطات القضائية ملقتضيات التحقيق16-01

ات يصبح احلبس بدون هذه الضمان.عدم التعدي على احلرية الشخصيةضمانات لكعلى هذا اإلجراء اخلطري
.ما جيعله فاقدا ملشروعيتهه على املتهمراكإاملؤقت وسيلة ضغط و 

.176، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حلرية الفردية إدريس عبد اجلواد عبد اهللا بريك، احلبس االحتياطي و محاية ا1
.204تأمحد ف2
.428عبد احلميد الشواريب، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي، مرجع سابق، صفحة 3
.6معي، اإلسكندرية، صفحة إبراهيم حامد طنطاوي، احلبس االحتياطي، دار الفكر اجلا4
.422حسن صادق املرصفاوي، املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، صفحة 5
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تعريف احلبس املؤقت: الفرع األول
:لغةتعريف احلبس املؤقت:البند األول

1.حبست الشيء أحبسه حبسا إذا منعته عن احلركةمن حبس و احلبس 

:احلبس املؤقت يف الشريعة اإلسالمية:ثانيالبند ال
إمنا هو تعويق الشخص، ن ضيق، و يف مكاليس السجن احلبس الشرعي و : بأنهعرفه ابن قيم اجلوزية

احلبس االحتياطي يسمى أيضا و 2."أسريا"سلم ذا أمساه النيب صلى اهللا عليه و منعه من التصرف بنفسه هلو 
أخذت الشريعة اإلسالمية 3.ليستكشف به عما وراءهو ،حبس استظهار

تثبت إدانته، حىت يتحقق القاضي من إسناد اجلرم إليه فيحكم بتوقيع بنظام حبس املتهم احتياطيا قبل أن 
5،من بعدهم على مشروعية احلبس فقد وقع احلبس يف زمن النبوةأمجع الصحابة رضوان اهللا عليهم و 4.العقوبة

استخدموه ضد ة من بعدهم احلبس و القضااستعمل اخللفاء الراشدون و .التابعنييف أيام الصحابة و و 5،النبوة
أساس 6.األمصار حىت يومنا هذا من غري نكري، فكان ذلك إمجاعاهو مستعمل يف مجيع األعصار و و ،اجلناة

َْرضِ ﴿: احلبس املؤقت يف النظام اإلسالمي قوله تعاىل ْ َن ِفي األ َعوْ َيْس وَلُه َو َرُس ارِبُوَن اللََّه َو يَن ُيَح اُء الَِّذ َز ا َج ِإنََّم
ُلوا َأوْ ُيَصلَّ  تـَّ اًدا َأْن يـَُق زٌْي َفَس ْم خِ َْرضِ َذِلكَ َلُه ْ َن األ ا ِم وْ َف فٍ َأوْ يـُنـْ الَ ْن خِ ْم ِم ُلُه َأْرُج ْم َو يِه طََّع َأْيِد ُبوا َأوْ تـَُق

يم اٌب َعِظ ِة َعَذ َر خِ ْ ْم ِفي اآل َلُه نـَْيا َو ذلك 7،قال الفقهاء املراد بالنفي هو احلبس.)33: سورة املائدة(﴾ِفي الدُّ
ن األرض، ألنه ال ينتفع احملبوس يسمى منفيا مإال احلبس، و ذلك ألن النفي من مجيع األرض حمال، فلم يبق 

مة يوما حبس رجال يف)سلمصلى اهللا عليه و (النيب "أن )عنهرضي اهللا(روي عن أيب هريرة 8.طابمبا لذ و 
9.طلبا إلظهار احلق باالعرتافاستظهارا و ،"ليلةيوما و 

الد مرجع سابقأبو بكر األزدي، مجهرة اللغة، 1 .277، صفحة 1، 
.102ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، مرجع سابق، صفحة 2
الد :أنظر أيضا. 353، صفحة 6الد مرجع سابق،امع ألحكام القرآن، القرطيب، اجل3 لسنة،  فقه ا بق،  يد سا .466صفحة مرجع سابق،، 3س
.13صفحة ،مرجع سابقبدائله،علواين هليل، احلبس االحتياطي و فرج4
علواين هليل، احلبس فرج: أنظر. عمر بن اخلطاب اخلالفة ابتاع دارا و جعلها سجنامل يكن للحبس مكان معني ينفذ فيه يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، و ملا ويل 5

.13-12صفحة مرجع سابق،بدائله، االحتياطي و 
.17صفحة مرجع سابق،االعتقال يف الفقه اإلسالمي، يد حممد الرمالوي، قضايا احلبس و حممد سع6
.376، صفحة 19925/ه1412الثانية، رد احملتار على الدر املختار، الطبعة ابن عابدين، 7
.37االعتقال يف الفقه اإلسالمي، صفحةيد حممد الرمالوي، قضايا احلبس و حممد سع8
الد 1993/ه1413عصام الدين الصبابطي، الطبعة األوىل، : نيل األوطار، حتقيقالشوكاين، 9 مصر،  يث،  احلد ار  .349، صفحة 8م، د

إمنا احلبس حىت يتبني لإلمام، فما حبس بعد ذلك فهو :" قال-رضي اهللا عنه–ما رواه جعفر أن عليا -: ومن األدلة الشرعية على جواز احلبس لتهمة يف الشريعة االسالمية
.88العلمية، بريوت، لبنان، صفحة م، دار الكتب 2003،الطبعة الثالثة، 06حممد عبد القادر عطا، اجلزء :البيهقي، السنن الكربى، حتقيق:أنظر".جور

حيل عرضه أي يغلظ له، وعقوبته أي حيبس : ، يقول ابن مبارك"يل الواجد حيل عرضه وعقوبته:" وعن عمر ابن الشريد عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
.313، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، صفحة 03حممد حميي الدين عبد احلميد،اجلزء : أيب داود، سنن أيب داود، حتقيق: أنظر.له
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: احلبس املؤقت عند فقهاء القانون:الثالثالبند 
متضمنا وضع ،هو أمر من أوامر التحقيق يصدر عمن منحه املشرع هذا احلق":احلبس املؤقت هو

قاصدا بذلك تأمني سري التحقيق املتهم يف مؤسسة إعادة الرتبية لبعض مدة التحقيق أو كلها أو حىت احملاكمة،
اجلزائري باحلبس االحتياطي قبل أن يستبدل هذا املصطلح مبصطلح احلبس كان يعرف يف القانون 1."سالمتهو 

.م2001يونيو 26املؤرخ يف 01/8ج املعدلة مبوجب القانون رقم .إ.ق123احلبس املؤقت يف املادة 

سلب أجازو ،شرعه القانونالذيبتدائيالتحقيق االاحلبس املؤقت كإجراء من إجراءات تتجلى أمهية
يق من ألنه كثريا ما يعمد املتهم إىل مناورات قد متنع قاضي التحق2.وتسهيال وغاية لتأمني األدلةاحلرية خدمة 

بث ا أو طمسها أوبالوصول إىل احلقيقة، إما لع وجتنبا لتأثريه على ،أو تبديدها إذا بقي املتهم حـراضياعهاا
3.الشهود

فقد يتلقىاحلبس املؤقت فائدة للمتهم نفسه، قد يكونعلى مستوى آخر، 
أحسن محاية احلبس املؤقت كان لذلك  .لته، وقد تسعى اجلماعة للثأر منه

4.كما يعد ضمانة لعدم هروب املتهم من تنفيذ احلكم عليه الذي سيصدر ضده.له

احلبس املؤقت بدائل:الثانيفرعال
الرقابة القضائية:البند األول

عدم املساس حبرية الشخص كأصل عام، أقحم إجراءا جديدا يف قانون لسعيا من املشرع اجلزائري 
ترك أكرب قسط ذلكيهدف من وراء.ابة القضائية كبديل للحبس املؤقتاإلجراءات اجلزائية اصطلح عليه بالرق
فالرقابة القضائية ال تعين أبدا حبس .حلقيقة واحلفاظ على النظام العاممن احلرية مبا خيدم الوصول إىل ا

5.الشخص بقدر ما تعين وضع قيود على احلركة يف حياته االجتماعية

.416، مرجع سابق، صفحة 3حممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء 1
.269موالي ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صفحة 2
.135، صفحة م2002الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، الطبعة الثانية، اجلزائر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، 3
.386أمحد أبو الروس، املتهم، مرجع سابق، صفحة 4
.127-126صفحة مرجع سابق،،أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي5
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1."الرقابة عن احلريةالرقابة بديل اخلروج من دائرة احلبس املقيد للحرية إىل دائرة ":هيالرقابة القضائية 

.من غري املساس حبريته كأصل عامءالقضاأمام قبار ملاالشخص ضمان مثول
2،فيتخذ بدال من احلبس املؤقت إذا ظهر أن تطبيقه يؤدي إىل نفس النتيجة اليت قد حيققها حبس املتهم

وعندئذ ال ميكن اللجوء إىل حبس املتهم إال إذا تبني أن التزامات الرقابة القضائية غري كافية ملقتضيات التحقيق 
وإذا كانت ...":ج بنصها.إ.ق123/2ما عربت عنه املادة هذا.تطلبات احلفاظ على النظام العامأو مل

لذا كان اللجوء إليها ضمانة ...". باحلبس املؤقتالتزامات الرقابة القضائية غري كافية، فإنه ميكن أن يأمر 
لتزامات الرقابة تقييد قاضي التحقيق بعدم كفاية احيث يعترب.لقاضي التحقيق اجتاه املتهم إلظهار احلقيقة

فال ميكن للقاضي جتاوز هذا اإلجراء بإصداره أمر احلبس املؤقت إال .القضائية من الضمانات القانونية للمتهم
تلزم الرقابة القضائية قاضي التحقيق أن .م كفاية التزامات الرقابة مبقتضيات التحقيق االبتدائييف حالة عد

:خيضع املتهم ألحد أو كل االلتزامات التالية

.عدم مغادرة احلدود اإلقليمية اليت حددها قاضي التحقيق إال بإذن هذا األخري.1
.قاضي التحقيقعدم الذهاب إىل بعض األماكن احملددة من طرف .2
.املثول دوريا أمام املصاحل أو السلطات املعنية من طرف قاضي التحقيق.3
تسليم كافة الوثائق اليت تسمح مبغادرة الرتاب الوطين أو ممارسة مهنة أو نشاط خيضع إىل ترخيص إما إىل .4

.أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل
وعندما ممارسة أو مبناسبة هذه النشاطات،ببعض النشاطات املهنية عندما ترتكب اجلرمية إثرعدم القيام .5

.خيشى من ارتكاب جرمية جديدة
.ببعضهمجتماع االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو اال.6
.غرض إزالة التسمماخلضوع إىل بعض إجراءات فحص عالجي حىت وإن كان باملستشفى، ال سيما ب.7
.ستعماهلا إال برتخيص من قاضي التحقيقاإيداع مناذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم .8

يهدف إىل : األول: لتزامنيا02- 15ضاف املشرع يف تعديله لقانون اإلجراءات اجلزائية باألمر أ
يف إقامة حممية من قبل ضباط الشرطة محاية املتهم يف اجلرائم ملتعلقة باألفعال اإلرهابية والتخريبية، بوضعه 

أشهر 3تتجاوز مدة حيدد قاضي التحقيق مكان احملمية ومدة الوضع حتت الرقابة، واليت جيب أن ال . القضائية

.220العملي، مرجع سابق، صفحة اإلجراءات اجلزائية بني النظري و فضيل العيش، شرح قانون 1
.429، مرجع سابق، صفحة "التحقيقالتحري و "ءات اجلزائية اجلزائري عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجرا2
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1مكرر125حسب املادة . عدم مغادرة إال بشروط ويف مواقيت حمددة: االلتزام الثاين.قابلة للتجديد مرتني
.ج.إ.املعدل ق02-15من األمر 

السوار اإللكرتوين:البند الثاني
ستحدث املشرع اجلزائري ايف إطار عصرنة قطاع العدالة اجلنائية مبا يتالءم ومتطلبات حقوق اإلنسان، 

السوار بة اإللكرتونية واملتمثلة يف االرق02- 15ون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر يف تعديله األخري لقان
الذي يهدف إىل التحقق من أن املتهم ملتزم بتنفيذ بعض واجبات الرقابة اإللكرتوين كبديل للحبس املؤقت، 

مراقبة مدى امتثال املتهم الرقابة اإللكرتونية هي من وسائل الرقابة القضائية اليت ميكن من خالهلاف. القضائية
1.ألمر القضاء بالبقاء يف مكان معني أو بعدم الذهاب إىل مكان ما

، هو إلزام احملكوم عليه أو احملبوس احتياطيا نظام املراقبة اإللكرتونية أو ما يسمى بالسوار اإللكرتوين
.لشخص اخلاضع للمراقبة إلكرتونياباإلقامة يف منزله أو حمل إقامته خالل ساعات حمددة، حبيث تتم متابعة ا

حتياطي خارج أسوار السجن، حبيث تكرة لتنفيذ العقوبة أو احلبس االكما يعرف بأنه أحد األساليب املب
يسمح ملن خيضع للمراقبة بالبقاء يف حمل إقامته مع فرض بعض القيود على حتركاته من خالل جهاز املراقبة 

2.اإللكرتوين

الذي كان العقابية األمريكية أول التشريعات اليت عرفت نظام املراقبة اإللكرتونية،تعترب التشريعات 
Electronic"يطلق على السوار اإللكرتوين ب.ستجابة ملشاكل السياسة اجلنائية يف أمريكاا

Monitoring". و سيكمكنيو كان أول تطبيق للسوار اإللكرتوين يف والية)New Mexico( عام
3.در القاضي أول أمر بتطبيق السوار اإللكرتوين  مع فرض اإلقامة يف املنزلم، حني أص1983

م، صفحة 2014، مايو )"األردن،اجلزائر، املغرب، اليمن، تونس، مصر( دراسة حالة لعدد من الدول العربية" حتجازيةصالح اجلنائي، بدائل التدابري االاملنظمة الدولية لإل1
16.

لتعديالت اليت أدخلها املشرع على 
وإدخال معايري . محاية احلريات الفردية وتعزيز مبدأ قرينة الرباءةعلى تكريس أكرب ملبادئ حقوق اإلنسان و نصبت هذه التعديالت احيث . قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

( دراسة حالة لعدد من الدول العربية" حتجازيةصالح اجلنائي، بدائل التدابري االاملنظمة الدولية لإل:للمزيد من التفاصيل أنظر. جديدة تربر االحتجاز السابق للمحاكمة
.23، صفحةمرجع سابق، )"األردن،اجلزائر، املغرب، اليمن، تونس، مصر

،يناير ، العدد األول21ا كوسيلة للحد من مساوئ احلبس االساهر إبراهيم الوليد،مراقبة املتهم إلكرتوني2
.663م، صفحة 2013

ستخدامه على اللسوار اإللكرتوين، ولتقييمه مت م، عندما إخرتع باحثني يف هارفارد منوذج 1960أكتشف نظام املراقبة اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 3
ليدخل اجلهاز حيز التنفيذ يف الواليات املتحدة . ما مت تطبيقه فعليا من قبل حمكمة نيو مكسيكوعا20وبعد . حداث املرتكبني املخالفني للقانون، لكنه مل يلق قبول من العامةاأل

:أنظر.األمريكية كبديل للحبس املؤقت ولعقوبة السجن
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أما القانون الفرنسي فقد وضع إطارا تشريعيا منوذجيا للسوار اإللكرتوين، عندما أدخله يف نظامه 
يأخذ الوضع حتت الرقابة اإللكرتونية صيغا ثالثة . م1997سنة 1159-97العقايب من خالل القانون رقم 

:النظام العقايب الفرنسي، حيث يعديف

أسلوبا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يعود تقريرها لقاضي تنفيذ العقوبة، أي تقرر بعد صدور احلكم .1
.بالعقوبة السالبة للحرية

للمنفعة .2
.توجه فقط للمحكومني عليهم املبتدئني ويف اجلرائم البسيطةالعامة، و 

1.تدبريا لتأمني الرقابة القضائية.3

املادية هي اليت تفرض على . القانونيةو الرقابة اإللكرتونية إىل مجلة من الشروط، منها املادية، أخضعت
كان مقيما مع غريه يف مسكن ثابت جيب موافقة هذا اخلاضع للمراقبة أن يكون له حمل إقامة ثابت، وإن  

املراقبة على شهادة طبية الغري، كما يلزم أن يكون املسكن مزودا خبط هاتف ثابت، وأن حيصل املوضوع حتت
، فقد أخضع القانون أما الشروط القانونية2.ن حالته الصحية ال تتأذى من وضع السوار اإللكرتوينتفيد بأ

ملراقبة اإللكرتونية البالغني نساءا ورجاال، حمكومني عليهم أو متهمني، كما يطبق على الفرنسي إلجراء ا
حسب سنة بشرط أن يوافق الويل على عقوبة السوار اإللكرتوين18-13األحداث الذين ترتاوح أعمارهم بني 

الفرنسي كما أشرتط القانون .ع الفرنسي.من ق1-26- 132ج الفرنسي واملادة.إ.من ق7- 723املادة 
أما بالنسبة احملكومني .ج فرنسي.إ.ق138أن يكون اخلاضع للرقابة متهما يف جنحة أو جناية حسب املادة 

اخلاضعني للرقابة اإللكرتونية فيشرتط أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية أو جمموع مددها أو ما تبقى منها ال 
3.يتجاوز السنة

Molly Carney, Correction Through Omniscience: Electronic Monitoring and the Escalation of Crime
Control, Washington University journal of law & policy,2012, page 285.
James Kilgore, Electronic Monitoring is not The Answer, The Media Democracy Fund, 2015, page 08.

الد مشق للعلوم االنسية، جملة جامعة ديف السياسة العقابية الفر " السوار اإللكرتوين" صفاء أوتاين، الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية1 ية،  نون لقا ية وا تصاد ، العدد األول، 25ق
.137م، صفحة 2009

.666مرجع سابق، صفحة جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية،حتياطي،المراقبة املتهم إلكرتونيا كوسيلة للحد من مساوئ احلبس اساهر إبراهيم الوليد،2
. 139مرجع سابق، صفحة قتصادية والقانونية،نسية، جملة جامعة دمشق للعلوم االيف السياسة العقابية الفر " السوار اإللكرتوين" ة اإللكرتونيةصفاء أوتاين، الوضع حتت املراقب3
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ساعة يف اليوم، وهناك 24يكون السوار اإللكرتوين يف الغالب على الكاحل، يضعه الشخص ملدة 
الذي GPS، حيث يعمل بنظام عن طريق الستااليتيعملما : منهاطرق لعمل السوار اإللكرتوينعدة

أو . أ.م.تبعة يف الووهي الطريقة املنرتنتمبساعدة االيسمح بتتبع مسار السوار اإللكرتوين عرب القمر الصناعي
السوار إشارات إىل جهاز موصول باخلط رسل يحيث ) radio frequency( عن طريق موجات تردد الراديو

املعلومات إىل سلطة املراقبة إما عن طريق اهلاتف الثابت أو اهلاتفي ملنزل املوضوع حتت الرقابة، ليبعث ب
ب حمجوزا يف بيته، وتبقى حتركاته وفقا هلذا األسلوب يبقى املراقَ . هي املتبعة يف فرنساوهذه األخرية1،احملمول

أو أسفل قدمه، حيتوي جهاز يثبت اجلهاز يف معصم املراَقب. عرب جهاز إلكرتوين يشبه الساعةحمدودة ومراقبة 
رسل ي). املنزل أو مكان العمل، املدرسة( إرسال يبث إشارات متتالية حمددة إىل مستقبل مثبت يف مكان حمدد

، ومركز املراقبة هذا يستقبل )مركز املراقبة(هذا املستقبل رسائل أو إشارات إىل اجلهة اليت تتوىل املتابعة
من خالل هذه اإلشارات واملعلومات ميكن التثبت . غرافية احملددة كنطاق ملراقبتهاإلشارات املرسلة يف املنطقة اجل

2.مث التأكد من احرتام الشخص للعقداحملدد، ومن من عمل اجلهاز، ووجود الشخص املعين يف املكان 

1مكرر 125كتفت املادةا إذستخدامه، ائري كيفية عمل السوار وال شروط امل حيدد القانون اجلز 
بعض التدابري املذكورة بهذا اإلجراء للتحقق من مدى التزام املتهم ختاذيف ابإعطاء احلق لقاضي التحقيق 

دخل هذا اإلجراء .وأحالت تفصيل عمل وتطبيق هذا اإلجراء إىل تنظيم3القضائية،خبصوص التزامات الرقابة 
م يف مدينة القليعة، حيث يضع املتابع قضائيا السوار 2016حيز التنفيذ يف األسبوع األول من شهر ماي 

ده على ع من اهلرب من احملاكمة، كما يساعهذا اجلهاز املتابَ مينع. اإللكرتوين على مستوى أسفل الكعب
.التمتع حبريته مع ضمان االمتثال للجهات القضائية

ضمانات احلبس املؤقت:لثاالثفرعال
ومن جهة ثانية على أمهيته يف ،آمن املشرع اجلزائري خبطورة احلبس املؤقت على األفراد من جهة

مه مبجموعة من الشروط اليت تضمن يدعتمتمشروعا،هذا اإلجراء يكون لكي .لة التحقيق االبتدائيمرح

1 James Kilgore, Electronic Monitoring is not The Answer, The Media Democracy Fund, 2015, page 07.
.144مرجع سابق، صفحة قتصادية والقانونية،نسية، جملة جامعة دمشق للعلوم االيف السياسة العقابية الفر " السوار اإللكرتوين" املراقبة اإللكرتونيةصفاء أوتاين، الوضع حتت 2
:يتعلق األمر باإللتزامات التالية3

.عدم مغادرة احلدود اإلقليمية اليت حددها قاضي التحقيق إال بإذن هذا األخري-
.اب إىل بعض األماكن احملددة من طرف قاضي التحقيقعدم الذه-
.االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو االجتماع ببعضهم-
-.
.عدم مغادرة مكان اإلقامة إال بشروط ويف مواقيت حمددة-
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:هذه الضمانات يف

إصدار أمر احلبس املؤقت من السلطة املختصة مع وجوب التسبيب:ولالبند األ
م املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات 26/6/2001املؤرخ يف ج .إ.ق08-01أعطى القانون رقم 

.اجلزائية احلق لقاضي التحقيق يف إصدار أمر احلبس املؤقت باعتباره السلطة املختصة يف التحقيق االبتدائي
1.جاء هذا التعديل إلضفاء الطابع القضائي على قرار قاضي التحقيق بإيداع املتهم احلبس املؤقت

14- 04امة مبوجب القانون رقم فقد أعطي هذا احلق وبصفة استثنائية للنيابة العفضال عن ذلك 
إذا مل يقدم : "من هذا القانون واليت نصت على59/01يف املادة م10/11/2004ج املؤرخ يف .إ.ق

التحقيق قد أخطر، يصدر وكيل اجلمهورية أمرا حببس املتهم بعد استجوابه عن هويته وعن األفعال املنسوبة 
لكن سلطة النيابة العامة يف إصدار أمر احلبس املؤقت مل يكن على إطالقه إذ استثىن القانون بعض ". إليه

ال تطبق أحكام هذه املادة : "نصت علىاليت59/04اجلرائم حىت مع توفر حالة التلبس وهو ما أكدته املادة 
بشأن جنح الصحافة أو اجلنح ذات الصبغة السياسية أو اجلرائم اليت ختضع املتابعة فيها إلجراءات حتقيق 

أعطى قانون ".خاصة أو إذا كان األشخاص املشتبه يف مسامهتهم يف اجلنحة قصرا مل يكملوا الثامنة عشر
جنحة (ى أن القضيةن قبل وكيل الدولة العسكري إذا رأاحلبس املؤقت مالقضاء العسكري سلطة إصدار أمر 

در أمر جيوز له أن يصوال داعي للتحقيق االبتدائي فيها،مهيأة للفصل فيها أمام احملكمة العسكرية ) وخمالفة
74/04املادةحسب ،ىل احملكمة العسكرية للفصل يف القضية يف أقرب اآلجالاحلبس املؤقت مع اإلحالة إ
.من قانون القضاء العسكري

القانون رقم ستحدثهااد فق،أما عن إضافة خاصية التسبيب يف أمر قاضي التحقيق باحلبس املؤقت
تسبيب أمر احلبس .2)مكرر123/01(م مبوجب نص املادة 26/6/2001ج املؤرخ يف .إ.ق01-08

ج .إ.ق08- 01من قانون 123املؤقت يف التشريع اجلزائري يعد خطوة إجيابية حنو تكريس أحكام املادة 

.151أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، مرجع سابق، صفحة 1
جيب أن يؤسس أمر الوضع يف احلبس املؤقت على األسباب املنصوص عليها يف : "على02- 15قبل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية باألمر مكرر123/01املادة نصت2

مكرر  ذكر األسباب اليت تدفع بقاضي التحقيق إختاذ إجراء احلبس املؤقت، بعد أن كانت 123املادة احال إىل نص02-15غري أن األمر ".من هذا القانون123املادة 
.ج هي اليت نصت على هذه األسباب.إ.ق123املادة 
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م كان احلبس املؤقت جمردا من طابعه 2001قبل تعديل أي.القائلة بأن احلبس املؤقت إجراء استثنائي
احملقق بإمكانيف ظل القانون السابق كان .هتقييد حرية الفرد وعرقلة مصاحلالقضائي بالرغم من خطورته يف

التسبيب يضفي شرعية فإن ىل ذلكإإضافة .ت بسهولة ألنه غري ملزم بالتسبيبوضع املتهم يف احلبس املؤق
تقييد سلطة القاضي يف اختاذه بوجوب توفر أدلة مع، قانونية على اإلجراء فيتيح فرصة مراقبة األمر والطعن فيه

االام من 1.ق إ ج195 لى غرفة  لسهل ع من ا بح  أص نه  وم
.بسط رقابتها على جدية اإلجراء ومدى تناسبه مع مقتضيات التحقيق

اليت نصت فر األسبابمن تو تأكد أوال ال- قبل أن يصدر أمره باحلبس املؤقت- على قاضي التحقيق 
:ــــــــــاملتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، واملتعلقة ب02- 15مكرر من األمر 123عليها املادة 

نعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدميه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت األفعال جد إ. 1
.خطرية

احلبس املؤقت هو اإلجراء الوحيد للحفاظ على احلجج أو األدلة املادية أو ملنع الضغوط على الشهود أن . 2
.أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بني املتهمني والشركاء قد يؤدي إىل عرقلة الكشف عن احلقيقة

.دأن احلبس ضروري حلماية املتهم، أو وضع حد للجرمية، أو الوقاية من حدوثها من جدي. 3
.جراءات الرقابة القضائية دون مربر جديإلتزامات املرتتبة على عدم تقيد املتهم باال.4

وجوب إعالم املتهم بأمر احلبس املؤقت: ثانيالبند ال
2.ق إ ج117/02أوىل املشرع اجلزائري أمهية لتبليغ املتهم بأمر احلبس املؤقت وهو ما تضمنته املادة 

كما أضاف .االستجواب الذي يعد ضروريا قبل إصدار األمر باحلبس املؤقتعلى أن يذكر ذلك يف حمضر 
ضرورة تنبيه املتهم يف أجل 3مكرر123يف املادة 26/6/2001:ج الصادر يف.إ.ق08-01القانون رقم 

ما كان غائبا قبل هذا التعديل الذي ذاه.ثالثة أيام التالية لتبليغه كأجل مقرر الستئنافه أمر احلبس املؤقت
.أراد من خالله املشرع اجلزائري تكريس حق الدفاع خالل املتابعة اجلزائية

تهم أو كان مرتكب اجلرمية ال يزال جمهوال أصدرت : "ق إ ج195املادة 1
...".حكمها بأال وجه للمتابعة، ويفرج عن املتهمني احملبوسني مؤقتا ما مل يكونوا حمبوسني لسبب آخر

".يبلغ قاضي التحقيق هذا األمر للمتهم، ويتعني أن ينص عن هذا التبليغ مبحضر االستجواب: "ق إ ج117/02املادة 2
".....أيام من تاريخ هذا التبليغ الستئنافه) 03(يبلغ قاضي التحقيق األمر املذكور شفاهة إىل املتهم وينبهه بأن له ثالثة "...:ج على أن.إ.مكرر ق123املادة3
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حق املتهم يف االتصال مبحاميه وزيارة أقاربه وحقه يف املراسلة: ثالثالبند ال
اإلدماج املتعلق بتنظيم السجون وإعادة 04- 05من القانون رقم 67و66تشري املادتان 
أن للمحبوس احلق يف زيارة أصوله وفروعه إىل غاية الدرجة الرابعة ويف زيارة الزوجة 1،االجتماعي للمحبوسني

تتم الزيارة برخصة .عليه واملتصرف يف أموالهوالوصيهكذلك مكفول،ملصاهرة إىل غاية الدرجة الثالثةوأقاربه با
تسلم رخصة زيارة "... :04- 05من القانون أخريةفقرة 68املادة تقدمها السلطة املختصة حسب 

احملبوسني مؤقتا من طرف القاضي املختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسني املستأنفني والطاعنني 
وهو ما أكدته املادة مبحاميه تصال احلق للمحبوس يف اال04-05لقانون من ا70عطت املادة أ".بالنقض
جيوز للمتهم احملبوس : "م واليت جاء فيها18/8/1990ق إ ج املؤرخ يف 24-90من القانون رقم102
ج احلق حملامي .إ.مكرر ق68كما أعطى نفس القانون يف املادة ...."حبسه أن يتصل مبحاميه حبريةمبجرد

: ما جاء يف نص املادةحسباستخراج نسخة منها إلعداد دفاعه تهم يف االطالع على ملف القضية و امل
وتوضع خصيصا حتت تصرف 68حترر نسخة عن اإلجراءات حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة "

كما يتمتع احملبوس مؤقتا يف حقه ".حمامي األطراف عندما يكونون مؤسسني، وجيوز هلم استخراج صور عنها
ب املراسلة يف أي ضرر أو اضطراب يف حفظ شرط أن ال تتسب،مبراسلة أفراد عائلته وذويه أو أي شخص آخر

املراسالت املوجهة من احملبوس إىل ال ختضع .04-05من القانون 73ة النظام العام حسب مقتضيات املاد
2.من طرف مدير املؤسسة العقابيةىل املراقبة إحماميه

معاملة املتهم احملبوس مؤقتا معاملة خاصة: رابعالبند ال
يف حيث جيب وضعه،لعدم ثبوت إدانته بعدمعاملة خاصةاحملبوس مؤقتا املتهم جيب أن يعامل

والبد ،رتداء املالبس اجلزائيةاعلى املتهم احملبوسربال جي3.مكان خاص من احلبس وعزله عن احملكوم عليهم
مع ضرورة 04،4- 05من القانون 79املادة أقرته وهو ماآدميته ملته معاملة الئقة حتفظ كرامته و من معا

أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إىل غاية الدرجة للمحبوس احلق يف: "يليمن القانون املتعلق بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني على ما66تنص املادة 1
ميكن الرتخيص، استثناء بزيارة احملبوس من طرف أشخاص آخرين أو مجعيات إنسانية وخريية، إذا تبني أن يف .الرابعة، وزوجه ومكفولة، وأقاربه باملصاهرة إىل غاية الدرجة الثالثة

ارم له فائدة إلعادة إدماجه اجتماعيا ".للمحبوس احلق يف ممارسة واجباته الدينية، ويف أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانتهكما أن. زي
".للمحبوس احلق أن يتلقى زيارة الوصي عليه واملتصرف يف أمواله وحماميه أو أي موظف أو ضابط عمومي مىت كانت أسباب الزيارة مشروعة: "فتنص على أن67أما املادة

.217العملي، مرجع سابق، صفحة اءات اجلزائية بني النظري و اإلجر شرح قانون فضيل العيش،2
حمل معاملة استثنائية، ويكونو ادانني، إال يف ظروف يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص امل":م1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ) أ(10/02املادة 3

".
جيوز للمحبوس عند املساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إىل مدير املؤسسة العقابية الذي يتعني عليه قيدها : "على ما يلي04-05من القانون 79تنص املادة 4

احملبوس ردا على شكواه من مدير املؤسسة العقابية بعد إذا مل يتلق. 
للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إىل املوظفني املؤهلني، والقضاة املكلفني . عشرة أيام من تاريخ تقدميها، جازه إخطار قاضي تطبيق العقوبة مباشرة) 10(مرور 
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إىل من إسعافات وعالجات وعند الضرورة ميكن نقله ، الرعاية الصحية والفحص الطيب للمحبوستوفري 
للمحبوس مؤقتا حق .04-05من القانون رقم 65إىل 57املواد منحسبستشفائية املختصةحل اإلاملصا

مجيع احملبوسني حق ، ألنهأو ملة أخرىتصر على املسلم دون املسيحي القيام بواجباته الدينية وهو حق غري مق
امعلى اختال 04.1-05خرية من القانون األفقرة ال66املادة حسب ما تضمنتهف ديان

تقييد احلبس املؤقت جبرائم معينة ومبدة زمنية حمددة:خامسالبند ال
) اجلنح واجلنايات(جبرائم معينة ساير املشرع اجلزائري باقي التشريعات املقارنة يف ضرورة تقييد احلبس املؤقت 

األصل أن .تستوجب تضيقه وحتديد مدتهاليتو ومبدة زمنية حمددة تأكيدا منه على صفته االستثنائية واملؤقتة
هذا ما أكدته .ستثناء هو وضعه يف احلبس املـؤقتاملتهم يبقى حرا طليقا ألنه يتمتع بقرينة الرباءة األصلية واال

يبقى املتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق : "عدل لقانون اإلجراءات اجلزائيةامل02-15من األمر123املادة 
يد ذا والسهر على أن ال ...". القضائي تق يق ال تحق قضاة ال لى  جب ع لك و هذا اإلجراء إال يف يتخذ لذ

، وأال )ج.إ.املعدل ق02-15مكرر من األمر 123فرت األسباب املذكورة يف املادة إذا تو (أضيق احلدود 
،)املعدل للدستور01-16من القانون رقم 59/02املادة (ليها القانونجتدد املدة إال بالشروط اليت ينص ع

يما إذا  حسب درجة اجلرمية فمدة احلبس املؤقتختتلف2.وإال عد ذلك حبسا تعسفيا يستوجب املؤاخذة
تتجاوز ال يف اجلنح اليت شهراتهال تتجاوز مدأحيث أوجب املشرع اجلزائري،4أو جناية3كانت جنحة

مينع على احملبوسني يف كل األحوال تقدمي الشكاوي والتظلمات أو املطالب . مقابلة هؤالء دون حضور موظفي املؤسسة العقابيةبالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية، وله احلق يف 
ى مدير املؤسسة ب عل. بصفة مجاعية

".العقابية أن يراجع وكيل اجلمهورية وقاضي تطبيق العقوبات
م، تصدر عن دار القبة للنشر والتوزيع، 2002، 4العدد حمافظي حممود، ضمانات املتهم يف نظام احلبس املؤقت يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، جملة دراسات قانونية،1

.37، صفحة الوادي، اجلزائر 
.34جملة دراسات قانونية، مرجع سابق، صفحة حمافظي حممود، ضمانات املتهم يف نظام احلبس املؤقت يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري،2
لكن إن تسبب املتهم .مؤقتاأو يعادهلا، ال جيوز حبس املتهم سنوات3حتدد مدة احلبس املؤقت يف مواد اجلنح تبعا للعقوبة املقررة، فإن كان حدها األقصى هو احلبس أقل من 3

ال جيوز يف مواد : "ج بنصها.إ.قاملتضمن تعديل 02- 15األمر من 124وهو ما أكدته املادة .بوفاة شخص أو أخل بالنظام العام ميكن حبسه ملدة شهر غري قابلة للتجديد
باستثناء اجلرائم اليت نتجت ، ملدة تساوي أو تقل عن ثالث سنواتإذا كان احلد األقصى للعقوبة املقررة يف القانون هو احلبس ا حبسا مؤقتباجلزائر قيماملتهم املأن حيبس اجلنح

".يد عنها وفاة إنسان، أو اليت أدت إىل إخالل ظاهر بالنظام العام، ويف هذه احلالة ال تتعدى مدة احلبس املؤقت شهرا واحدا غري قابل للتجد
ميكن متديدها مرة واحدة غري أنه. أشهر4، ال جيوز أن تتجاوز مدة احلبس املؤقت تزيد على ثالث سنواتللجنحة ا كانت أقصى العقوبة املنصوص عليها يف القانون إذأما 

ل اجلمهورية املسبب أن يصدر أمراستطالع رأي وكيتبني أنه من الضروري إبقاء املتهم حمبوسا، جيوز لقاضي التحقيق، بعد اإذا،أشهر8لتصل مدة احلبس املؤقت يف اجلنح 
وجود حالة خاصة تكلمت عنها إىلو جيب اإلشارة .ج.إ.املعدل ق02-15من األمر 125حسب املادة واحدة فقط ألربعة أشهر أخرىمسببا بتمديد احلبس املؤقت مرة 

. أشهر9ج حيث تضاف مدة شهر اىل مدة آخر متديد للحبس املؤقت فتصبح .إ.ق165/02املادة 
:التاليةاحلاالت طبيعة اجلرمية ويف مدة احلبس املؤقت يف اجلنايات تقدر بأربعة أشهر قابلة للتمديد حبسب كانت 02-15قبل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية باألمر 4

ج، وإذا اقتضت الضرورة جيوز متديد احلبس املؤقت كما .إ.ق1- 125أشهر وهو ما نصت عليه املادة ) 4(مدة احلبس املؤقت يف اجلنايات أربعة :يف جرائم القانون العام
:يلي
أشهر يف كل مرة وهذا ما ) 4(ديد احلبس املؤقت مرتني، أربعة جيوز لقاضي التحقيق مت: سنوات) 10(إىل عشر ) 5(اجلنايات املعاقب عليها بالسجن املؤقت من مخس * 

.شهرا) 12(ج، حيث تبلغ مدة احلبس املؤقت اثين عشر .إ.ق1/1-125نصت عليه املادة 
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124وهو ما أكدته املادة ، وينتج عن اجلرمية وفاة إنسان أو اإلخالل الظاهر بالنظام العامسنوات3عقوبتها 
4مدة احلبس املؤقت فيها سنوات تكون 3اجلنح اليت تزيد عقوبتها عن .ج.إ.قاملعدل02-15األمر من

التمديد يكون.ج.إ.ق125أشهر حسب املادة 8ة لتصل مدة احلبس املؤقت دأشهر قابلة للتمديد مرة واح
متديد املدة مرتوك للسلطة و ،ي وكيل اجلمهورية ويكون بأمر مسبب من قبل قاضي التحقيقبعد استطالع رأ

مرتني يف قابلة للتمديد أشهر 4فتبلغ مدة احلبس املؤقت أما يف اجلنايات 1.التقديرية لقاضي التحقيق
20اجلناية معاقب عليها بالسجن مدة تساوي أو تفوق إذا كانت .سنة20اجلنايات اليت تقل عقوبتها عن 

02- 15من األمر 1-125ة حسب املادمرات3سنة أو املؤبد أو باإلعدام، جيوز متديد احلبس املؤقت 
يات بقرار أشهر يف اجلنا4هذا وقد أجازت نفس املادة متديد احلبس املؤقت مرة واحدة ملدة .ج.إ.قاملعدل 

االام،  قلص قانون محاية الطفل رقم .ستنفذ قاضي التحقيق املدة القصوى للحبس املؤقتإذا امن غرفة 
فضت املدة إىل شهرين يف اجلنح اليت اخنالقاصر، حيث تهماملقت اليت قد يتعرض هلا مدة احلبس املؤ 15-12

سنوات واليت تشكل إخالال خطريا بالنظام، وهذه املدة غري قابلة للتجديد بالنسبة للحدث 3تزيد عقوبتها عن 
حسب املادة سنة18-16سنة، وجتدد مرة واحدة إذا كان سن احلدث بني 16- 13الذي يكون عمره بني 

أما اجلنايات فتبقى مدة احلبس املؤقت شهرين متدد وفقا للكيفيات اليت نص عليها .انونمن هذا الق73
من 75جيب أال يتجاوز التمديد يف كل مرة مدة شهرين حسب املادة أنه قانون اإلجراءات اجلزائية، مع العلم 

ال ينتهي إال بالبت أو أما قانون القضاء العسكري اجلزائري فقد نص على أن احلبس املؤقت 2.نفس القانون
.من هذا القانون103التصرف يف امللف حسب املادة 

ديـد احلـبس املؤقـت ثـالث مـرات أربعـة جيـوز لقاضـي التحقيـق مت: سنة أو بالسجن املؤبد أو باإلعـدام) 20(إىل عشرين ) 10(اجلنايات املعاقب عليها بالسجن املؤقت من عشرة * 
.4شهرا) 16(ج، حبيث تبلغ مدة احلبس املؤقت ستة عشر .إ.ق1/2-125أشهر يف كل مرة حسب نص املادة ) 4(

:يف بعض اجلرائم اخلاصة
عندما يتعلق األمر جبنايات : "ج.إ.مكرر ق125/1ادة جيوز لقاضي التحقيق متديد مدة احلبس املؤقت مخس مرات حسب امل: اجلنايات املوصوفة بأفعال إرهابية و ختريبية* 

وهذا النوع من اجلنايات منصوص ،"أعاله أن ميدد احلبس املؤقت مخس مرات1- 125موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية، جيوز قاضي التحقيق وفق األشكال املبينة يف املادة 
أشهر يف كل مرة حبيث أن تصل ) 4(لعقوبات حبيث جيوز لقاضي التحقيق متديد احلبس املؤقت مخس مرات أربعة من قانون ا10مكرر 87مكرر إىل 87عليه يف املواد من 

.شهرا كحد أقصى) 24(مدة احلبس املؤقت إىل أربعة وعشرين 
شهرا ) 48(مدة احلبس املؤقت كحد أقصى مثانية وأربعني أشهر يف كل مرة، حبيث تبلغ ) 4(مرة أربعة ) 11(متدد مدة احلبس املؤقت إحدى عشر : اجلنايات العابرة للحدود* 

1- 125عندما يتعلق األمر جبناية عابرة للحدود الوطنية، جيوز لقاضي التحقيق وفق األشكال املبينة يف املادة ":ج على أنه.إ.مكرر ق125/2تنص املادة .أي أربعة سنوات
".مرة) 11(أن ميدد احلبس املؤقت بإحدى عشرة 

ت بالنظر إىل حال املتهم، يقول نسبة للشريعة اإلسالمية فإن مدة احلبس املؤقت ال تتعلق بنوع اجلرمية وإمنا بالشخص املتهم، حيث يقوم القاضي بتقدير مدة احلبس املؤقأما بال
الطرابلسي،معني :أنظر".فيفوض ذلك إىل رأي كل قاض يف زمانه:" الطرابلسي نقال عن اإلمام حممد

.179احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، دار الفكر، صفحة 
.284، مرجع سابق، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء1
من قانون 70املتهم احلدث إىل احلبس املؤقت إال إذا رآى قاضي األحداث أن التدابري املؤقتة ال تكفي، وهذه التدابري نصت عليها املادة جيب اإلشارة أنه ال ميكن أن يتعرض 2

:وهي12-15محاية الطفل رقم 
.تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة-
.لطفولةوضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة ا-
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ج .إ.من ق202/02يوما حسب املادة 45احلد األقصى للحبس املؤقت املصرياملشرعوقد حدد
املادة مبوجب يوما قابلة للتجديد 15)التوقيف(أما القانون األردين فقد حدد مدة احلبس املؤقت.املصري
ردين هو عدم حتديده لعدد مرات األما يؤِخذ على املشرع .قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردينمن 114

.اليت جيب أال تتجاوزه مدة احلبس املؤقتقصىالتجديد وبالتايل عدم وضعه للحد األ

ن نالحظ أ،ؤقت مدة طويلة تعسفامع كل التحفظات وحىت ال جيز أي شخص ويبقى رهن احلبس امل
بث ا أو انتقاصها دون البداية محاية للحرية الشخصية للفرد وعدم اذاملشرع اجلزائري وضع ضمانات من لع

ليت تستدعيها مقتضيات شرتاط جواز التمديد يف احلاالت ااحتديد مدة احلبس املؤقت مع قررعندماوجه حق
إن حل مشكلة احلبس ":لفقيه قـارصوناملشرع اجلزائري املقولة املشهورة لسايرذا اخلصوص .التحقيق

سعى املشرع اجلزائري يف 1."يكمن يف حتديد مدته ويف الرقابة عند حتديدها أو مدها) املؤقت(االحتياطي 
من تقليص مدة احلبس املؤقت اليت كانت تصل إىل 02-15تعديله األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية باألمر 

للمتهم أو حماميه طلب املشرع اجلزائري أجاز كما العقوبة لبعض اجلرائم،تتجاوز مدة ، واليت قد سنوات4
2.اإلفراج يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى

يف احلالة األوىل ختصم مدة .برباءتهأو حكمنة املتهم ر حكم بإداو صدباحلبس املؤقت قد ينتهي
احلبس املؤقت من مدة العقوبة املقررة، أما يف احلالة الثانية أي يف حالة صدور حكم برباءة املتهم بعد قضائه 

من الدستور61فقد نصت املادة 3،اجلزائري له تعويضا مادياالدستوري فرتة يف احلبس املؤقت فقد أقر املشرع 
لقانون يرتتب على اخلطأ القضائي تعويض من الدولة، وحيدد ا":على01- 16املعدل مبوجب القانون رقم 

الذي حدد كيفية دفع التعويض 117- 10لذا مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم ". شروط التعويض وكيفياته
4.الناتج عن اخلطأ القضائي وعن احلبس املؤقت

.وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة-
.وضعه حتت نظام احلرية املراقبة، وتكليف مصاحل الوسط املفتوح بتنفيذ ذلك-
.38، صفحة مرجع سابقحمافظي حممود، ضمانات املتهم يف نظام احلبس املؤقت يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، جملة دراسات قانونية،1
.438، مرجع سابق، صفحة 3ضمانات املتهم أثناء التحقيق، اجلزء حممد حمدة،2
.40م، جامعة احلاج خلضر، باتنة، صفحة 2011/م2010معاش سارة، العقوبات السالبة للحرية يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، 3
، حيدد كيفيات دفع التعويض املقرر من طرف جلنة التعويض م2010ابريل سنة 21املوافق ه1431مجادى األوىل عام 6مؤرخ يف 117–10مرسوم تنفيذي رقم 4

.املنشأة لدى احملكمة العليا بسبب احلبس املؤقت غري املربر واخلطأ القضائي
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ميكن أن مينح تعويض : "ج.إ.مكرر ق137/1املادة التعويضكما أكدت على حق املتهم يف

".متميزاثابتا و حلق به هذا احلبس ضررا أبأال وجه للمتابعة أو بالرباءة إذا 

كان حمل احلبس على تعويض مادي للمتهم الذي  هنصبالرغم من ،أن املشرع اجلزائريالباحثة رىت
ءمالتعويض كل احملول مشعدم يعاب عليه 1،ربراملغري حتياطي اال ا بر تت  ين ثب لذ سني مؤقتا ا نص فقط المت. بو

ذي حلق م أثناء احلبسعلى الذين أثبتوا ل لضرر ا هذا خطأ يشملهم التعويض و أما الذين مل يثبتوا الضرر ال،ا
.ضه ضرر يوجب التعويتعرض الشخص للحبس يف حد ذاتألن فادح من قبل املشرع، 

حول املشرع لفض النزاعضرورة تدخلىلالذي دعا إ2ونمسرمضان غالدكتور مطابق لرأي رأينا
نتهت الذي احلرية الفرد املتابع جزائيا عتبار كل حبس مقيداوذلك ب.ج.إ.مكرر ق137غموض املادة 

املتميز عليه ببساطة دون إلزام الفرد ميكن إنزال وصف الضرر الثابت و حىت،متابعته بالرباءة حبسا غري مربرا
كما يقول أنه مل يتم حلد اآلن الفصل يف طلبات التعويض للمتضررين من احلبس . بإثباته ليستحق التعويض

لجنة املكلفة بالتعويض، منها كيفية لوجود إشكاالت لدى ال،ذين صدر يف حقهم حكم الرباءةاملؤقت وال
اليت وضعها رئيس احلكومة سابقا السيد " اسة األيادي النظيفةلضحايا سي"يعطي مثاال . لتعويضاتحساب ا

اا الزج بالعديد م. ى الفساد داخل الدولةدف القضاء علمنتصف التسعينات أوحيىي  اعي تد ن األبرياء يف من 
ام بالتعويض لدى اللجنة املوبعد تربئ،سجون احلبس املؤقت قدمي طلب ت ا ب امو احملكمة ق من  كلفة بالتعويض تهم 

مثل هذه الطلبات كانت ،معللل. أي طلب ال بالرفض وال بالقبولمل تفصل حلد اآلن يفاليتيف احملكمة العليا
لكن بعد التعديل الذي أدخل على قانون . يف السابق تقابل بالرفض بسبب غياب القانون الذي يعاجلها

. نشئت جلنة التعويض عن احلبس املؤقتأ1/08بالقانون رقم م26/06/2001اإلجراءات اجلزائية يف 
ما يثري حفيظتنا هو رد الوكيل القضائي للخزينة . بات التعويض مل تلقى ردا عليهاما تزال طلبالرغم من ذلك

يف سياق املعاقبةقتصاديةحد طلبات التعويض اليت قدمها إطار سابق ألحد املنشآت االأبوزارة املالية على 
".ال يوجد نظام خاص يتكفل بتعويض ضحايا احلبس املؤقت"محلة األيادي النظيفة بقوله

ختلف شرط من شروط صحته كأن يتجاوز احلبس املؤقت ، حيثلتعسفي هو احلبس املخالف للقانونربر عن احلبس التعسفي، فاحلبس اامليف نظرنا خيتلف احلبس املؤقت غري 1
ختاذه، كأن يقرر القاضي حبس املتهم مؤقتا بدال من وضعه حتت ه ضرورات التحقيق ومل يوجد سبب الأما احلبس الغري مربر، هو الذي مل تستدعي.املدة اليت نص عليها القانون

.ضيات التحقيق االبتدائييف حالة كفاية التزامات الرقابة مبقت.ة القضائيةالرقاب
.192-190صفحة ،مرجع سابق،"رمضان غسمون، احلق يف حماكمة عادلة2



ضمانات حق الدفـاع أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي: ثانيالفصلال

-175-

ما جيعلنا نتساءل عن مصري هؤالء املتضررين؟ يف ظل النص القانوين الذي يسمح بتعويض الضرر هذا
نلتمس من املشرع بناءا على ما سبق،.ربر، دون أن يدخل حيز التنفيذاملالناتج عن احلبس املؤقت غري 

.ملؤقتانظام مفصل للتعويض عن احلبسلوضعاجلزائري التدخل 

.................................................
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الفصل الثالث
أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفاع 

مرحليت إأشرنا فيما سبق
حلة الثالثة للمساءلة اجلنائية واملتمثلة يف لمر لهذا الفصل فهو خمصصأما ، بتدائيالتحقيق االاالستدالالت و 
بصدور حكم ائي حائز على قوة الشيء اليت تبدأ عند مثول املتهم ،مرحلة احملاكمة هي  ت احملكمة وتن ام  أم

حكم ون بريئا أحكم بالرباءة إن كابإصداراملرحلة اليت حتسم مصري املتهم يف الدعوى إما هي 1.املقضي به
لكي تكون و ،لكن بعد حماكمته حماكمة عادلةتوقيع العقوبة املناسبة لهو ،إثبات التهمة عليهاإلدانة عند

عادلة البد من إحاطتها جبميع الضمانات اليت تكرس يف جمموعها حق املتهم يف الدفاع عن احملاكمة قانونية و 
.نفسه

،احملاكمةسنحاول يف هذا الفصل أن نبحث عن أوجه حتقيق العدالة خالل هذه املرحلة نظرا ألمهية
النية اجللسات يف ع، واملتمثلةعامة حلق الدفاععتبارها ضمانات واليت ميكن اهابالتطرق إىل املبادئ اليت حتكم

عن الضوابط اليت حتكم كذلك نبحث  .و احلضوريةأىل مبدأ الوجاهية إباإلضافة .تدوينهاسرعة احملاكمة و و 
قه مع كفالة حن حياكم أمام قاضيه العادي، أم يف حق املته:يف مجلة من احلقوق أمههاتتكوناليت و احملاكمات 

،ستعانة مبدافعاالجتسيد ركيزة حق الدفاع بأيضا. حقه يف البقاء صامتاو حبرية تامة دون ضغطإبداء رأيه يف 
نعكاسا للحقيقة وال شيء اعتبار احلكم الكي ميكن ،حقه يف الطعنةنايصو وضرورة تسبيب احلكم اجلنائي 

.غري احلقيقة

خصائص المحاكمة:المبحث األول
هي و ،ستقصاء القضائي حبثا عن احلقيقةمام مرحلة االأىل احملكمة املختصة كنا إمىت قدمت الدعوى 

اءكتفا عدمالتحقيق النهائييستلزم 2.إذ يتوقف عليها مصري املتهم،مهيةمرحلة على جانب كبري من األ
إمنا جيب أن يعيد يف البحث ،بتدائيالألدلة املتحصل عليها يف التحقيق األويل وااب- يف هذه املرحلة-القاضي 

تسمح له بالوقوف على ستجواب املتهم ومساع أقوال الشهود، وغريها من اإلجراءات اليت اوالتحقيق يف األدلة و 
:من خصائص مرحلة احملاكمة.حقائق األمور

مر املقضي احلكم احلائز حلجية األاحلكم احلائز على قوة الشيء املقضي به هو احلكم البات والنهائي أي الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية والغري العادية، وهو خيتلف عن1
.حلكم الذي مل يطعن فيه بعدفيه وهو ا

.157حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 2
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إجراءات المحاكمةنية عال: األوللمطلبا
.نيةة القانونية العادلة هي العالخالل احملاكممن املبادئ العامة اليت جيب على القاضي أن يلتزم فيها 

قصد ا  حق كل إنسان أن حيضر احملاكمة، دون شرط أو قيد أو عائق سوى اإلخالل بالنظام حىت تتاح له "ي
املرافعة فيها يف جلسات و أن يتم التحقيق يف الدعوى":العلنيةكما تعين 1".فرصة مشاهدة إجراءات احملاكمة

أا2."ليكون دخوهلا مباحا ملن يرغب يف متابعة ما جيري فيهاعلنية اء ب لفقه عض ا ب ا  فه ن يكون أهي ":عر
يع الناس دون حظر على إصدار األحكام يتم يف جلسات معلنة حيضرها مجحتقيق الدعوى واملرافعة فيها و 

املوضوعية اليت بين عليها يتبني للكافة األسس اإلجرائية و أحد، ومن العالنية أن تصدر األحكام مسببة حىت
3".احلكم

اإلطالع على جلسات منمن غري متييز-فضال عن اخلصوم- العلنية عند متكني اجلمهورتتحقق 
لم اا لع اكم وا يت جتري فيها إجراءات من أبرز مظاهرها السماح جلمهور الناس بالدخول إىل القاعة ال.حمل

4.أقوالت، وما يدور خالهلا من مناقشات و متكينهم من اإلطالع على ما جيري فيها من إجراءامع،احملاكمة

كما تتحقق العلنية بنشر ما جيري داخل اجللسات من 5.العالنية املداوالت اليت تتم بشكل سريال تشمل 
لكن نشر اإلجراءات ال يغين عن وجوب حضور عامة الناس للمحاكمة كي 6،إجراءات بكافة طرق النشر

.تتحقق العلنية

مننو املواطنمبوجبها يتمكن،لفعالية العدالةرقابةالطابع العلين إلجراءات احملاكمة هو وسيلة إذن
للمحاكمة العادلة اليت ال اضمانهذايعترب 7.القضاءأمام فر الشروط اليت متت فيها تو التحقق مباشرة من 

شعبية على القاضي رقابة واليمارس،جلسات القضاء مفتوحة أمام اجلميعتتجسد يف أرض الواقع إال إذا كانت 
العالنية حتمل القضاة على عدم ألن 8.املساواة بينهمالقانون، ومراعاة حقوق اخلصوم و تطبيق لتدفعه أكثر 

.132حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، مرجع سابق، صفحة1
. 64، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية، صفحة م2005،ه، رسالة دكتورا"دراسة فقهية مقارنة" الشريعة اإلسالميةحممد راشد العمر، أصول التحقيق اجلنائي يف 2
. 187، جامعة القاهرة، صفحةم2005، 75قتصاد، العددجملة القانون وااليف الفقه اإلسالمي،عبد العزيز رمضان مسك، الضمانات األساسية للتقاضي3
.120، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة4
من نفس القانون قيام القاضي بإفشاء سر 62/06عتربت املادةاوقد ...".يلتزم القاضي باحملافظة على سرية املداوالت:" من القانون األساسي للقضاء تنص على11املادة 5

.من هذا القانون63ت يعترب خطأ تأديبيا جسيما يعرضه لعقوبة العزل اليت نصت عليها املادة املداوال
.384، مرجع سابق، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء6
.132اكمات اجلزائية األردين، مرجع سابق، صفحةحممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احمل7
.32التوزيع، اجلزائر، صفحة، جسور للنشر و م2010طبعة األوىل، ، ال"دراسة مقارنة" عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اإلسالمي و املواثيق الدولية8



أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفـاع  : فصل الثالثال

-178-

أكثر حرصا و ،نصاف ودفع الظلم عن املظلومنييكون القاضي أكثر دقة يف اإلف،التمييز يف املعاملة بني األفراد
1.على عدم خمالفة اإلجراءات املرسومة

هور الناس يبدد يف أن إتاحة الفرصة جلمفال جدال،ز ثقة الناس بالقضاءيتعز يفة العالنيةتتبلور أمهي
،ئنان لديهم جتاه حسن سري العدالةطميولد االالشكوك و 

2.الذي يفقد الثقة يف حيادها

كن هذا األخري من معرفة متحيث،، فإن العلنية خري ضامن حلق املتهم يف الدفاععالوة على ما تقدم
أن يعرب للمحكمة بله تسمح و ،الغموضشكل واضح وخال من اللبس و األدلة املوجهة ضده بالتهم و 

طمئنان إليه، حتمل االلسكينة إىل قلب املتهم و االعلنيةجتلب3.بشكل علين على أوجه دفاعه وتفنيده للتهمو 
نتهاك حقوقه اوبالتايل يصعب4،فهو يؤمن بأن القاضي لن يتخذ ضده أي إجراء يف غفلة من الرأي العام

5.علنيا على رؤوس األشهاد

جلمهور على إجراءات عند وقوف اينتجاألهداف اليت حتققها العلنية هي األثر الردعي الذي من بني 
فتتضح لديهم حقيقة جدية وصرامة القضاء يف الوقوف بوجه كل من تسول له نفسه خرق ،سري املرافعة

اتمع من  أ ة  نون وزعزع لقا :قد صادف الصواب حني قال- خطيب الثورة الفرنسية-هنا يكون مريابو.ا
ال يفعل شيئا جيؤوين بقاض كما تشاؤون، متحيز، أو مرتش، أو عدواين إذا شئتم ذلك، ال يهم ما دام أنه"

6".روحهاإن العلنية عنصر أساسي للعدالة و ":عندما قالوحق لبنتام ،"إال أمام اجلمهور

من القواعد عتبارها اتفقت علىاو الدساتري بادرت إىل إرسائهاجلفإن مبدأ العالنيةنظرا ألمهية 
01- 16املعدل بالقانون م1996ومن بينها الدستور اجلزائري لسنة ،لعامة اليت تقوم عليها احملاكماتا

نص الدستور ".":منه162والذي نص يف املادة

.122، مرجع سابق، صفحة "مقارنةدراسة " عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة1
.184حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 2
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، م1998، الطبعة األوىل، 2، اجلزء"ةندراسة مقار "خالل مرحلة احملاكمةحسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية3

.94األردن، صفحة 
.183حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و موفق علي 4
.227املتهم يف الدفاع، مرجع سابق، صفحة حممد مخيس، اإلخالل حبق5
.184حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 6
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ة مراعاة للنظام جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة جعلها سري":منه على169املصري يف املادة 
1".ويف مجيع األحوال يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية. العام أو اآلداب

:ج جزائري على.إ.ق285حيث جاء يف نص املادة،قوانني اإلجرائية عن هذا املبدأنصت ال
يف هذه احلالة، تصدر و ،النظام العام أو اآلداب العامةمل يكن يف عالنيتها خطر على مااملرافعات علنية"

إن قرر القاضي حسب سلطته التقديرية و حىت ". عقد جلسة سرية يف جلسة علنيةاحملكمة حكمها القاضي ب
وإذا تقررت سرية "...:املادة بقوهلاوهو ما قررته نفس 2،جعل احملاكمة سرية فإن احلكم يكون يف جلسة علنية
جيب أن يصدر احلكم ":ج.إ.ق355، وأكدته املادة "نيةاجللسة تعني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة عل

150جراءات اجلزائية املصري رقم من قانون اإل268يف املادة مبدأ العالنيةجاءكما ...". يف جلسة علنية
جيوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام جيب أن تكون اجللسة علنية و ":واليت نصت علىم1950لسنة 

بعض فئات معينة من أو حمافظة على اآلداب أن تأمر مساع الدعوى كلها أو بعضها يف جلسة سرية أو متنع
.منه171ويف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين يف املادة ،"احلضور فيها

.مبدأ العالنية كضمانة للمحاكمة العادلةعلى هتمامها اركزت قد اإلنسان إعالنات حقوق أنجند
لكل إنسان احلق على قدم ":منه 10يف املادة م1948لعام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جاء يفحيث 

هذا ما أكده ."...نظرا عادال علنياقضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهةيف أن تنظر،املساواة التامة مع اآلخرين
الناس مجيعا سواء أمام ":منه14/01يف املادة م1966لعام العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

القانون، ومن حق كل
هذا املبدأ أحد املكنات اليت عن طريقها كما أعترب...."أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلينمدنية،

ستبعد اعندما 124و123نتياجو يف البندين امؤمتر س، وهو ما جسده ضمان للمتهمميكن توفري حماكمة
تفاقية األوربية حلقوق اإلنسان اليت حرصت اال3.السرية يف كل اإلجراءات القضائية شفوية كانت أم مكتوبة

أن تسمع أن تعرض قضيته و كل إنسان له احلق يف":منها على05يف املادة م1950عقدت يف روما عام 
4...."عالنية ويف فرتة معقولة عن طريق حمكمة مستقلة حمايدة منصوص عليها بواسطة القانونبعدل و 

جلسات احملاكم علنية إال إذا رأت احملكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام :" جاء فيهام1952/ 01/01األردنية اهلامشية الصادر يف من دستور اململكة101/02املادة 1
. م15/10/2005من الدستور العراقي اجلديد الصادر يف 19/07املادة ". أو حمافظة على اآلداب

يقضي بإبطال احلكم الذي مل يصدر يف جلسة علنية حىت وإن كانت اجللسة سرية، فقد خالف احلكم ما قررته املادة ، والذي م30/05/2000الصادر يف 356قرار رقم 2
.320، صفحة 1م، العدد2001الة القضائية، :أنظر. ج.إ.ق285

، جامعة الشرق األوسط للدراسات 2009/2010رسالة ماجستري،، "دراسة مقارنة"، ضوابط عالنية احملاكمات اجلزائية يف التشريع األردينحممد كاسب خطار الشموط3
.22-21العليا، األردن، صفحة 

.131حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، جملة دراسات، مرجع سابق، صفحة4
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والدليل على الناس من ىأفاحملاكمة تكون علنية ومبر .مبدأ عالنية اجللساتقد أرست شريعتنا الغراء ل
ِنين﴿:قوله تعاىلذلك  ِم ؤْ َن اْلُم ٌة ِم ا طَائَِف َم ابـَُه ْد َعَذ َه ْلَيْش عالنية احملاكمة مستمدة من إن ). 02:النور(﴾َو

اااملكان الذي تعقد فيه  لس حيث تكون اجللسة يف مكان فسيح وسط البلد، كجامع يصون احلاكم مما ،ج
2.يعقد جملس القضاء يف املسجدكان )عليه وسلملى اهللا ص(رسول اهللا قد ثبت أنل1.يكره فيه، ودار واسعة

القضاء يف املسجد من أمر الناس القدمي، وبه قال مالك وإسحاق وابن : قال مالك":بن قدامة املقدسياقال 
ي يف املسجد ملا روي أن عمر كتب إىل القاسم بن عبد اهللا أن ال يقض...يكره ذلك: ما الشافعي فقالأالنذر، 

. ني الناس، فلم يكره يف املسجدطاعة وإنصاف بأن القضاء قربة و ":وقال مالك". اجلنباحلائض و ألنه تأتيه 
وغري ذلك من ياه، مع حاجة الناس إليه للحكومة والفتجيلس يف مسجد)لى اهللا عليه وسلمص(قد كان النيب و 

ِم ِإْذ ﴿: قال ابن أيب زيد يف قضاء القاضي يف املسجد يف قوله تعاىل3."حوائجهم ْص ْل َأتَاكَ نـََبُأ اْلَخ َه َو
اب َر حْ وَُّروا اْلِم )عليه السالم(على أن احلكومة وقعت عنده يف مسجده دلت اآلية،)21:سورة ص(﴾َتَس

إن القضاء يف ":كما يقول العالمة الطرابلسي4."قضى يف املسجد) لى اهللا عليه وسلمص(أن النيب"وروي 
5."القاضي، وأسهل للناس للدخول عليه، فأجدر أال حيجب عنهماملسجد أنفى للتهمة عن 

ولكي،للفصل يف اخلصومات هو تقريب القضاء من املتقاضنيواحلكمة من جعل املسجد مكانا 
كما يثبت لنا .تقاضيل مشقة البحث عن مكان الو ستيفاء حقوقهم، فتز ايسهل عليهم اللجوء إىل القاضي و 

.كافة الناستحقق يف املساجد اليت يتواجد فيهالعلنية واليت تكدت على أن الشريعة أ

ان يقصد من ك.عالن عن موعد جلوس القاضي للحكمالشريعة بوجوب اإلكما جتسدت العلنية يف 
من أجل ،الكافة بيوم اجللوس للقضاء فيهاإعالمالقضايا للحضور و وراء ذلك توجيه الدعوة إىل أصحاب 

اإتاحة الفرصة أمام  اء إجر لحضور وشهود  يع ل 6.ااجلم

.133صفحة ، مرجع سابق، 11حممد بن مفلح، الفروع، اجلزء 1
أمحد عجاج كرمى، اإلدارة يف : أنظر أيضا.64، مرجع سابق، صفحة ه، رسالة دكتورا"اسة فقهية مقارنةدر " حممد راشد العمر، أصول التحقيق اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية2

.232ه، دار السالم، القاهرة، صفحة 1427عصر الرسول صلى اهللا عبيه وآله وسلم، الطبعة األوىل،
. 41، صفحةمرجع سابق،9بن قدامة املقدسي، املغين، اجلزء ا3
.39،صفحةمكتبة الكليات األزهرية،م1986/ه1،1406اجلزء صول األقضية ومناهج األحكام، اجلزء األول،أابن فرحون، تبصرة احلكام يف 4
.188-187قتصاد، مرجع سابق، صفحة قانون واالعبد العزيز رمضان مسك، الضمانات األساسية للتقاضي يف الفقه اإلسالمي، جملة ال5
.25، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"حممد كاسب خطار الشموط، ضوابط عالنية احملاكمات اجلزائية يف التشريع األردين6
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غاية املرجوة يف بعض األحيان ال حيقق الإال أنه،أمهية مبدأ العلنية يف احملاكماتلكن وعلى الرغم من 
يكون يكشف عن حقائق ل اللثام و انويا للمتهم عندما يز كأن يلحق اجلهر باحملاكمة أذا مع.منه خالل احملاكمة

أيضا إذا كان املتهم قاصرا يستحسن .حرتام الناس بهاو فيفقده ذلك قدرا من ثقة،عتبارالكتمان فيها حمال لال
ستثناءات منها ما خيضع للسلطة التقديرية افالعالنية كأصل عام حيمل .حجب إجراءات احملاكمة على العامة

1.للقاضي، ومنها ما يقرره القانون صراحة وما ينتج عن ذلك جعل إجراءات احملاكمة سرية

السرية التقديرية:الفرع األول
قصد ا أن تقرير جعل احملاكمة سرية يكون من سلطة القاضي فمن املقرر أن تكون .التقديريةي

2هلا أن تكون املرافعة سرية مراعاة لآلدابيرتاءىذا قررت احملكمة بناء على ماجلسات احملاكم علنية إال إ

4.ستثناءفالعلنية هي األصل والسرية اال3،وحمافظة على النظام العام

املادة حسبإذا قررت احملكمة جعل اجللسة سرية فيجب أن يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية
ويشمل حتت طائلة ...":قانون القضاء العسكريمن 176/14وما أكدته املادة 5.ج.إ.ق285

هذا يؤكد لنا أن احملاكمات العسكرية ختضع ملبدأ ". سات أو القرار القاضي بسريتهاعلنية اجلل:...البطالن
ى يف علنيتها مساسا بالنظام واألمن العام، أي لدواعي ئيس احملكمة سرية احملاكمة إذا رأالعلنية، لكن قد يقرر ر 

.سرية املعلومات العسكريةسرار الدفاع الذي يعترب سلطة ذات سيادة ومن واجب اجلميع احرتامأاحملافظة على 
جيب أن يصدر ".إذا تقرر إجراء املرافعات السرية."..:من قانون القضاء العسكري135حسب املادة 

تالوة "...:من قانون القضاء العسكري176/15احلكم يف القضية العسكرية يف جلسة علنية حسب املادة
".احلكم علنا من قبل الرئيس

كالئهم، ألن يف ذلك إخالال حلق الدفاع و متس اخلصوم و من حضور إجراءات احملاكمة، لكن السرية ال ) صومةليسوا أطرافا يف اخل(بالسرية هنا هو منع عامة الناس يقصد 1
.وملبدأ الوجاهية اليت تقوم عليه احملاكمات

. فجرائم العرض مثال من اجلرائم املاسة باآلداب. جتماعية2
.125، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة" عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلةعمر فخري:أنظر

عمر فخري عبد الرزاق :أنظر.ام العام جرائم أمن الدولةومن اجلرائم املاسة بالنظ. 3
.124، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة" حلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلةا

.240، مرجع سابق، صفحة "يف ضوء الفقه والقضاء"عبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع4
.  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين213/02تقابلها املادة 5
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ر القاضي أن حيث يذك1،ة يف تقرير السرية لوحده كما جيب تسبيب احلكمال ينفرد رئيس احملكم
بيان أسباب إخالل دون) النظام العام واآلداب(نعتبارياليستند يف السرية إىل أحد اكانت سرية و اجللسة  

ال الطعن و عرتاض ال ميكن للمتهم اال.وال ختضع احملكمة لرقابة قضاء النقض،العالنية بالنظام العام واآلداب
إبطال والقاضي بم30/05/2000قد قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ ل. يف احلكم

وهو ما يعد خرقا إلجراء جوهري مفاده صدور األحكام يف جلسة علنية ،احلكم الذي صدر جبلسة سرية
2.نعقدت املرافعة يف جلسة سريةاحىت ولو 

ضوع على مساع الدعوى دون ما يسبقها من إجراءات متهيدية ال متس مو ةسريكما يتحدد نطاق ال
كون هذه اإلجراءات ال تنطوي على خطر 3،سؤال املتهم عن بياناته الشخصيةالدعوى كتالوة أمر اإلحالة و 

4.ميس النظام العام واآلداب

هذا ما ،كانت احملاكمة باطلةاآلداب وإال  ضرورة مراعاة النظام العام و بالرتباطهاحمدود للسرية نطاق
القضايا اليت مل حترتم فيها احملكمة ضمانات حكام اليت أصدوروبية يف العديد من األقررته احملكمة األ

، ورفاقه) Engel(قضية منهانذكر.جوب تطبيق مبدأ عالنية احملاكماتواليت تنصب على و ،حقوق الدفاع
.السريةإىلسباب تدعوا أحاكمتهم يف غرفة مغلقة دون وجود يف هولندا مبأين قامت احملكمة العليا العسكرية

قوق اإلنسان األوربية حلاالتفاقيةمن 06/01فقررت احملكمة األوربية أن هذه احملاكمة خرقت نص املادة 
5.من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية14/01ملادة او 

ااهل،لكن التساؤل الذي ميكن طرحه اء إجر نشر  ا ل فعة حظر ا املر ية  بسر لحق  ؟ خاصة محاية للسريةي
.وقد سبق وقلنا بأن العلنية تتحقق حبضور اجلمهور وبنشر إجراءات اجللسة بكافة طرق النشر

.نه جيب أن يذكر يف احلكم أن اجللسة كانت علنية أو سرية مع ذكر القرار الذي أمر بسريتهاأج .إ.ق314/11جاء يف املادة 1
الة القضائية،م30/05/2000قرار احملكمة العليا الصادر يف 2 .320صفحة ،م2001، 1العدد، 
.384ابق، صفحة ، مرجع س2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء3
.241، مرجع سابق، صفحة "يف ضوء الفقه والقضاء"د الشواريب، اإلخالل حبق الدفاععبد احلمي4
واليت أصدرت يف شأنه احملكمة )Pretto(وقضية . عندما قامت حمكمة العدل الفدرالية األملانية مبحاكمته سريا و مل يكن هناك نطق علين باحلكم)Axan(قضية و 5

حدى إمن االتفاقية األوروبية حتمي املتقاضني من العدالة السرية، وهي 06/01وروبية قرارها الذي جاء فيه أن العالنية يف إجراءات اهليئات القضائية املقصودة يف املادة األ
باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق الدولية : أنظر. أال وهو عدالة احملكمة06الوسائل اليت حتفظ الثقة يف القضاء و تساعد على حتقيق اهلدف من املادة 

.   166، اجلامعة األردنية، صفحةم1993حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري،
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د أن حيقق احلظر اهلدف املراجيب و 1،جرى فيها بطريق النشرسرية اجللسة عدم إذاعة ماتقتضي 
القضية سيما إذا م يف لومات املتعلقة ععدم إذاعة املحة األفراد و مصلمحاية واملتمثل يف،حتقيقه من السرية
.غتصابقضايا االجرمية الزنا و : آلداب العامة مثلحدى اجلرائم املخلة باتعلقت الدعوى بإ

نشر عندما نص على حظر -حمافظة على النظام العام واآلداب-واضحااملشرع اللييبكان موقف
فرض عقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز سنة.نشرحدى طرق الإكلها أو بعضها باألحكام  املرافعات القضائية و 

ملن خياف ذلك حسب املادة ى العقوبتنيحدإائيت جنيه أو ال تزيد عن موغرامة ال تقل عن عشرين جنيها و 
2.من القانون اجلنائي اللييب285

189،190،191على إذاعة ما جرى يف اجللسة السرية يف املواد أفرد املشرع املصري عقوبة جنائية 
عاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة ي":منه على189/01حيث نصت املادة .من قانون العقوبات املصرية

ال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من رامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه و بغو 
احملاكم مساعها يف جلسة تقدم ذكرها ما جرى يف الدعاوى املدنية أو اجلنائية اليت قررت حدى الطرق املإنشر ب
ع على أساس أن الشكوى .ق189/02أجاز املشرع املصري نشر الشكوى أو احلكم يف املادة ...."سرية

أما إجازة نشر احلكم رغم سرية املرافعة فهو نتيجة .احملكمة قرار جبعل احملاكمة سريةقدمت قبل أن تصدر 
.طبيعية ملبدأ عالنية األحكام

لى جعل سرية املرافعة تشمل عتفاق كل منهماال التشريعني اللييب واملصري هو ما يالحظ من خال
لرغم لكن املشرع اللييب جعل حظر النشر ميتد ليشمل احلكم الصادر خبصوص اجللسة السرية با.هاعدم نشر 

لذلك .احلظر احلكم الذي يتصف بالعالنيةفمن غري املنطقي أن يشمل .من صدور احلكم يف جلسة علنية
البد أن يعيد املشرع اللييب النظر يف نطاق حظر النشر وأن جيعله يف أضيق احلدود متاشيا مع مقتضيات النظام 

.العام واآلداب العامة

.242، مرجع سابق، صفحة "يف ضوء الفقه والقضاء" عبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع1
.198حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 2
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منه 120يف املادة 1املسألة يف قانون اإلعالم اجلزائري اجلديدىل هذه إتطرق ،أما املشرع اجلزائري
حدى وسائل إيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إىل مائيت ألف دينار كل من نشر أو بث ب":واليت نصت على

القانون العضوي، فحوى مناقشات اجلهات القضائية اليت تصدر احلكم، إذا  ااإلعالم املنصوص عليها يف هذ
اا سرية لس نت ج جنحة نشر إجراءات املرافعات من خالل هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري رصد ". كا

2.ف دجلأ200لف وأ100غرامة مالية بني السرية 

السرية بنص القانون:الفرع الثاني
للسلطة فاألمر ليس مرتوكا .يت يرجح فيها السرية على العلنيةوحده حتديد احلاالت اليتوىل القانون 

تقريرها صدور أمر ال يقتضيو 3،بل هو مرتوك للمشرع وينحصر دور القاضي يف التطبيقالتقديرية للقاضي،
بطالن مطلقا يتعلق بالنظام ألمن احملكمة

4.العام

فإن القاعدة العامة حملاكمة ،اكمة البالغني هي عالنية اجللساتالقاعدة العامة حملتعترب اإذا 
ى أغلب املشرعني محاية احلدث من الضياع والتشهري به فيما لو متت حماكمته يف أر 5.األحداث هي السرية

األثر السليب الذي من توقي كما أن السرية 6.احلدث يف طريق اجلرميةحنراف ابالغ قد يرتتب عليه عالنية ضرر
يسيطر عليه عندما جيد الذي يولد يف نفسه الغرور حيث ،من خالل إطالع الناس إليهيتعرض له احلدث

لذا تقرر حظر 7.هتمام الصحافة ووسائل اإلعالم بنشر أخبارهاو هتمام احلاضرين يف احملكمةنفسه موضع ا
السرية يف حماكمة و 8،من احلجب القانوين للعالنيةمع الغاية يهتنافلا يتخذ سرا من إجراءات احملاكمة نشر م

ه1410رمضان 08املؤرخ يف 07- 90املعدل للقانون رقم . ، يتعلق باإلعالمم2012يناير 12ه املوافق 1433ام صفر ع18املؤرخ يف 05- 12قانون عضوي رقم 1
.املتعلق باإلعالمم03/04/1990املوافق 

من 122ستخلصناه من نص املادة اظر النشر جرائم حمددة يف القانون على سبيل احلصر، ويكون املنع من النشر سواء كانت اجللسة سرية أو علنية، وهو ما قد يشمل ح2
سائل اإلعالم املنصوص كل من نشر أو بث بإحدى و ) دج100.000(إىل مائة ألف دينار) دج25.000(يعاقب بغرامة من مخسة وعشرين ألف دينار:" قانون اإلعالم

مكرر 263إىل 255منيف املوادعليها يف هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد متثيل كل أو جزء من ظروف اجلنايات أو اجلنح املذكورة
ىل إالتسميم والتعذيب، باإلضافة و الرتصد وقتل األصول واألطفال و ع سبق اإلصراروهي اجلرائم اخلطرة املتعلقة بالقتل العمد وم". من قانون العقوبات342إىل 333من و 

.غتصاب، الفواحش اجلنسية بني احملارم، التحرش اجلنسياال: اجلرائم املخلة باآلداب مثل
.189حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة ئية و موفق علي عبيد، سرية التحقيقات اجلزا3
.200حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 4
.125، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة 5
.200موفق علي عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة 6
.126، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" ، حق املتهم يف حماكمة عادلةاق احلديثيعمر فخري عبد الرز 7
.200حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 8
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نينة يف نفس أبث الطمو ىدعو اليفنظرلاجلو املالئم ليئفهي.حلدث تربرها متطلبات حقوق الدفاعا
.دفاعاتهتأكيد ما يشاء من أقوال لتفنيد أدلته و إبداءتمكن منيل1،احلدث

محاية الطفل يف قانون حرص املشرع اجلزائري على تقرير مبدأ سرية حماكمة احلدث هلذه االعتبارات
ميكن منع غري أنه ،"أمام قسم األحداث يف جلسة سريةتتم املرافعات: "منه82يف املادة12- 15رقم 

أا ستؤثر سلبا، إذا رأتاحلدث اجلانح من حضور بعض إجراءات احملاكمة على نفسيته أو تؤدي إىلاحملكمة 
أكد املشرع . 12- 15من قانون محاية الطفل رقم 82/03ما جاء يف نص املادة هذا. اإلضرار به مستقبال
مل حضور جلسات األحداث على أي شخص ماعلى منع الفرنسيج.إ.من ق306الفرنسي يف املادة 

2.كمةتتطلب وظيفته أو صفته التواجد باحمل

حداث جتنبا ملا يرتتب عليها فقد حظر نشر مرافعات حماكم األمع ما يتوخى من وراء السرية اقاتسا
قرر املشرع اجلزائري عقوبة جنائية ملن ينشر إجراءات املرافعة هلذا السبب3.امن 
أشهر إىل 6يعاقب باحلبس من ":12-15من قانون محاية الطفل رقم 137املادةيفصة باألحداثاخلا

أو يبث /دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من ينشر و200.000إىل 10.000سنتني وبغرامة من 
ما يدور يف جلسات اجلهات القضائية لألحداث أو ملخصا عن املرافعات واألوامر واألحكام والقرارات 

".أو بأية وسيلة أخرىاإلنرتنيتلسينما أو عن طريق شبكة الصادرة عنها يف الكتب والصحافة أو اإلذاعة أو ا

وإمنا يتطلب لكافة الناس، فال جيوز فتح أبواب اجللسة ،صل يف حماكمة األحداث هو السريةاألإذن 
حتقيقا ،وره ممن هم معنيون بشؤون األحداثقاربه وكل من رأت احملكمة ضرورة حلضأحماميه و حضور احلدث و 

صالح سعيها إلالغاية من احملاكمة ليس توقيع العقوبة بقدرنا أنعترب اخاصة إذا، الذكرسالفةلألهداف 
.جتماعيةاالاحلظريةوإرجاعه إىل احلدث 

هيما تقدم يتبني لنا أن علنية جلسات احملكمة كل بعد  
تطلب فقد كانت القضية تتعلق حبدث إذا.قتضيات اآلداب والنظام العاماجلنائي، وال ميكن اخلروج عنها إال مل

، فحصانة النشر أما عن حظر النشر.يكون النطق باحلكم يف جلسة علنيةيف مجيع األحوال القانون سريتها، و 

.202موفق علي عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية و حقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة 1
.231دفاع، مرجع سابق، صفحة حممد مخيس، اإلخالل حبق املتهم يف ال2
.202حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 3
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املرافعات متس املرافعات العلنية واليت مل ينص القاضي على منع النشر ومل يتم منعه صراحة بنص القانون، أما 
1.وإذا مت نشرها فإن الناشر يتحمل املسؤولية اجلنائية اليت تقوم يف حقه.سرية فال متتد حصانة النشر إليهاال

)الحضورية( وجاهية إجراءات المحاكمة: المطلب الثاني
قناعته على ما بناءو ،االستقصاء والبحث يف األدلةإعادةالقاضي اجلنائي على من املتعارف عليه أن 

الدفاع عن نفسه ودحض يفمنح فرصة للمتهم و ،ة من مناقشات بني اخلصوم والشهودسيجري خالل اجللس
يتحقق إال حبضور اخلصوم كل هذا ال  . األدلة املقدمة ضدهبالتهمة و االامات املوجهة إليه، بعد إعالمه

وذلك أو حضور الشخص املالحق أمام احملكمةمثول ":يقصد بهإذ ،يعرف مببدأ الوجاهيةالذيللمرافعة
ويتناقشون فيها مواجهة على العامة واألطراف احلاضرون أدلتهمإذ تقدم النيابة ،لكفالة املواجهة بشكل كامل

2".أساس النقض املتبادل

وقد أقر هلم قانون اإلجراءات اجلزائية احلق 3،يقتضي املبدأ متكني اخلصوم من حضور إجراءات املرافعة
أن يبين قراره إال على األدلة املقدمة له يف معرض ال يسوغ للقاضي "...:ج.إ.ق212يف ذلك يف املادة 

يتعني على املتهم املبلغ ": ج.إ.ق345ويف املادة ،"مامهألت املناقشة فيها حضوريا املرافعات واليت حص
فاملتهم الطليق حيضر احملاكمة عن طريق تبليغه مبوعد اجللسة قبل،..."ا أن حيضرتكليف باحلضور شخصيبال
لذوي إلعطاء الوقت الكايف للمتهم و و تفاديا للمحاكمات الفورية،،نعقادها بوقت كاف لتحضري دفاعها

من يئة ما يلزمهم من مستندات أو شهادات أو ما يوجبه الدفاع واإلثبات عالقة  ل كان املتهم بينما إن4.ا
وبدون قيود ،ج.إ.ق344املادة حسب. مام احملكمة طليقا يرافقه أفراد الشرطة ملنعه من الفرارأحمبوسا ميثل 

5.ج.إ.ق293املادة مبقتضىوال أغالل

زء يف اجل. لثالث من الفصل الثايناألشخاص الذين يتحملون املسؤولية  اجلزائية للنشر خارج احلاالت القانونية، ميكن الرجوع اىل الباب التمهيدي من الرسالة يف املطلب املعرفة 1
.كاستثناء من حتمل املدعي عبء اإلثبات.املتعلق بتحمل املتهم عبء إثبات براءته

.168باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 2
بتدائية يف ااألمريكي الذي أنتهك حقه يف حضور جلسة حماكمته، حيث حكم على هذا الشخص من قبل حمكمة جنائية )Ekbatani(تعرضت احملكمة األوروبية لقضية 3

فقررت احملكمة األوروبية أن احملاكمة إنتهكت نص . )Ekbatani(دون عقد جلسة، أي دون حضور اخلصوم سواء النيابة العامة أو املتهم االستئنافالسويد وصدقته حمكمة 
باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، مرجع سابق، : أنظر.األوروبية حلقوق اإلنسانيةاالتفاقمن 06/01ادة امل

.167صفحة 
.90صفحة ، جامعة بغداد، 2سليم إبراهيم حربة، أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزءو عبد األمري العكيلي4
احلريات أثناء احملاكمة بعلي، احلماية اجلنائية للحقوق و عبد احلميد حممود ال: وأنظر.343، مرجع سابق، صفحة 1فاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزءالحممد 5

.125، صفحة مرجع سابق، جملة احلقوق، "دراسة مقارنة" اجلنائية
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القاضي بإطالعه على اخلطر ، عندها يقومال مينع املتهم من حضور اجللسة إال إذا صدر منه تشويش
تعترب كل .ر القاضي أمرا بإبعاده من اجللسةفإن عاود التشويش يصد.وحماكمته غيابياذي ينجر عن طرده ال

لم ا حسب املادتني األحكام اليت صدرت يف غيبته حضور  يع أما عن حضور .ج.إ.ق296و295ية و
.ج.إ.ق34و256سب ما جاء يف املادتني  النيابة العامة فهو ضروري لسالمة تشكيلة احملكمة ح

أما إذا غاب عن .على ذلك ال ميكن حماكمة املتهم إال بعد تبليغه، لكي يتحقق مبدأ الوجاهيةبناءا
أجاز القانون عند تعدد املتهمني وكان من 1.احملاكمة بعد تبليغه ومل يبدي عذرا لذلك، جرت حماكمته غيابيا

حماكمة اآلخرين و الوجاهيةطريق احملاكمة ري حماكمة من حضر ب، أن جتهبينهم من هرب أو غاب بعد تبليغ
2.ةغيابيتكون 

ام م 1966كما نص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة خص  لى حق كل ش ع
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه أوضحت ا). د(14/3اكم حضوريا حسب املادة رتكاب فعل جنائي أن حياب

اإلجراءات اجلنائية للمتهم احلق يف جلسة شفوية، يظهر جيب أن تتيح مجيع "من أجل كفالة حقوق الدفاع
3".فيها شخصيا أو ممثال مبحام وميكنه تقدمي األدلة واستجواب الشهود

أن ال حتصل اإلجراءات إال يف مواجهة طريف اخلصومة، فال حيق للقاضي أن 4اتفق فقهاء اإلسالم
بقول الرسوللوا لذلكدستا. لسهما بني يديهون اآلخر، بل جيينظر يف الدعوى يف مواجهة أحد اخلصمني د

كما روي عن أمري املؤمنني عمر أنه جلس . »أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم«):صلى اهللا عليه وسلم(
:حتقق الوجاهية جمموعة من االعتبارات هي5.جبانب القاضي شريح يف خصومة له مع يهودي

واعترب . ، أو عدم حضور وكيل عنهعد تبليغه قانونا مبوعد احملاكمةمبناسبة الكالم عن غياب املتهم عن احلضور فإن املشرع اجلزائري تعرض حلالة عدم حضور املدعي املدين ب1
الذي حلقه من ين و املطالبة بالتعويض عن الضررىل القضاء املدإج من اللجوء .إ.ق247لكن مسح له القانون يف املادة . ج.إ.ق246املدعي املدين تاركا لدعواه حسب املادة 

).  جناية أو جنحة أو خمالفة(اجلرمية
وهلا أن . عن احملاكمة حبكم غيايبمسح القانون العراقي أن تقوم احملكمة ويف حماكمة واحدة أن تفصل يف قضية املتهمني احلاضرين حبكم حضوري، وبالنسبة للمتهمني الغائبني2

من قانون 148-147-146جاء يف املواد ماحسب. ىل وقت آخر حيث جتري حماكمتهم غيابياإترجئ حماكمة من غاب عوى احلاضرين فتحاكمهم حضوريا، و تفرق د
.96، مرجع سابق، صفحة 2عبد األمري العكيلي،سليم إبراهيم حربة، أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء: أنظر.أصول احملاكمات اجلزائية العراقي

.156منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية، مرجع سابق، صفحة 3
مرجع سابق، ، 10بن قدامة املقدسي، املغين، اجلزءا:أنظر. أنه قضى أن جيلس اخلصمني بني يدي احلاكم) لى اهللا عليه وسلمص(بن قدامة أنه روي عن النيب افقد قال 4

332صفحةدار الكتب العلمية،،6اجلزء منت اإلقناع، البهويت، كشاف القناع على: أنظر.ورأى البهويت أنه إذا جاء احلاكم خصمان سن أن جيلسهما بني يديه. 72صفحة 
عة، وال ينبغي أن يضيف أما عن الطرابلسي فقال ال ينبغي للقاضي أن يدخل عليه أحد اخلصمني دون صاحبه ال يف جملس القضاء وال يف خلوته، وال وحده، وال يف مجا.

. 21، صفحة مرجع سابقالطرابلسي، معني األحاكم فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام،: أنظر.الظن بهأحدمها أو خيلو معه أو يقف معه، فإن ذلك مما يدخل عليه سوء
.317، صفحة 8اجلزءالشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق،: أنظر أيضا

.59-58ابق، صفحة قتصاد، مرجع سعبد العزيز رمضان مسك، الضمانات األساسية للتقاضي يف الفقه اإلسالمي، جملة القانون واال5



أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفـاع  : فصل الثالثال

-188-

إحاطة املتهم علما بالتهمة املوجهة إليه:الفرع األول
تتطلب . وجهة إليه واألدلة املقدمة ضدهيسمح مبدأ الوجاهية أو احلضورية للمتهم من معرفة التهمة امل

يتحقق ذلك إال ال1.فاعلية حق الدفاع أن يعلم املتهم كل ما يتعلق بالدعوى لتحضري دفاعه عن بصر وبصرية
شرتط أن يتضمن حمضر التبليغ الواقعة اليت شرع اجلزائري يف كفالة هذا احلق ان املورغبة م،حبضوره للمرافعة

كمة اليت رفعت أمامها القضية ىل النص القانوين الذي يعاقب عليها، واحملإقامت عليها الدعوى، مع اإلشارة 
حلضور يرتتب ختلف املتهم عن ا. ج.إ.ق440ة املتهم حسب املادة مكان وتاريخ اجللسة مع تعيني صفو 

2.دحضها وتفنيد أدلة براءتهيف مناقشة األدلة املقدمة ضده و حرمانه من حقهعليه جهله بالدعوى و 

ىل تغيري الوصف القانوين إجيب تنبيهه حاطة علما بالتهمة املقدمة ضده، ستكماال حلق املتهم يف اإلا
تكريسا حلقوق 3.لى ضوء هذا التغيريللتهمة أو إضافة تعديالت فيها، ليتمكن املتهم من إعداد دفاعه ع

304و353القانون أن تكون للمتهم ولدفاعه الكلمة األخرية كما جاء يف نص املادتني ، أقرالدفاع
.ج.إ.ق

املساواة بني اخلصوم:الفرع الثاني
كل املساواة بني مجيع الناس يف محاية حقوقهم املشروعة وإعطاء  ":يقصد مببدأ املساواة بني اخلصوم

هذا احلق مقررا جلميع يكون.عتداءاللجوء إىل القضاء حلماية حقه ودفع ما يقع عليه من إنسان حقه يف ا

.479محد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة أ1
أيام بعد تكليفه باحلضور 10ج  على أن املتهم الذي مل يقدم نفسه خالل .إ.ق317يرتتب عن التخلف حلضور جلسة  اجلنايات خروجا عن القانون، إذ نصت املادة 2

وقد أكدت ذلك احملكمة . ج.إ.ق319/04تصدر احملكمة ضده حكما قضائيا غيابيا وحيرم من ظروف التخفيف إن وجدت حسب املادة للمحاكمة وتعذر القبض عليه ، 
حيث .ضورج واملتعلقة بالتخلف عن احل.إ.ق317الذي يقضي بنقض و إبطال احلكم املطعون فيه ملخالفته املادة و م27/03/1990رارها الصادر بتاريخالعليا اجلزائرية يف ق

. ستفادة من ظروف التخفيفىل طلبات النيابة العامة بوجوب تطبيق أحكام التخلف عن احلضور، ومنع املتهم املتخلف عن احلضور من االإأغفلت حمكمة اجلنايات اإلجابة 
كما أن احملكمة خففت من العقوبة يف . م املتخلف عن احلضورلذلك قررت احملكمة العليا نقض حكم حمكمة اجلنايات الذي مل تطبق فيه اإلجراءات الالزم اختاذها ضد املته

قرار احملكمة العليا اجلزائرية الصادر بتاريخ : أنظر أيضا.259، صفحة م1991، سنة04الة القضائية، العدد:انظر.حني أن القانون ال يسمح بإفادة املتهم بظروف التخفيف
الة القضائية، العددم27/06/2000 . 329، صفحة م2001، 1، 

حلق بعد ذلك يف إعادة حماكمته لسماع ما بينما قررت احملكمة األوروبية عدم جواز إصدار األحكام الغيابية دون مربر، إذ جيب أن يتأكد عدم علم املتهم مبتابعته، وإال كان له ا
ا غيابيا باعتبارمها حبكم الفارين، فرأت احملكمة أن حق املتهم يف حيث حكم عليهما يف إيطالي)Colozza & Robinat(وقد قررت ذلك يف قضية. لديه من أقوال

: أنظر.من االتفاقية، وأن التخلي عنه جيب أن يثبت بشكل ال يتطرق إليه الشك، ودون تربير فقدان هذا احلق بالكامل وبال رجعة06املشاركة باجللسة يتبع من نص املادة 
.169متهم يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة لل

حتياطي يتضمن ااملتضمن إبطال حكم حمكمة اجلنايات، حيث قامت احملكمة بطرح سؤال و م03/04/1984وهو ما أكدته احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ 3
اد مة جديدة للمتهم عن وهي إخفاء مسروق داخل قاعة املداوالت، إضافة  عتبارا لعدم قدرة او . ختالس أموال عمومية وتزوير وثائقاىل التهمة املقررة يف قرار اإلحالة وهي إإسن

، 1الة القضائية، العدد: أنظر.إبطالهمت نقض احلكم و . ج.إ.ق306ادة  الدفاع على تدارك التهمة اجلديدة، مما أدى اىل املساس حبقوق الدفاع واإلخالل بنص امل
.277، صفحةم1989

أن احلق يف إخطار املتهم بطبيعة وسبب االم1960كما قررت اللجنة األوروبية يف قرار هلا صدر بتاريخ 
.176صفحة باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، مرجع سابق، : نظرأ.املنسوبة إليه
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الناس ال فرق يف ذلك بني أبيض وأسود، بل ويكون مقررا جلميع.وطنيني وأجانب، سواءحد على املواطنني
القضاء بسبب اجلنس أو الدين أو اللون أو فال متييز بني الناس يف حق اللجوء إىل .بني عريب أو أعجميالو 

ينوء لطاملا أعترب املتهم هو الطرف الضعيف يف اخلصومة اجلنائية، وضعفه قد ".اللغة فالكل أمام القضاء سواء
فال يقوى على صيانة حقوقه يف حلبة الصراع الذي يضعه يف مأزق نفسي ال ،حتت ثقل وطأة اإلدعاء العام

ن الالزم تطبيق مبدأ املساواة بني أطراف اخلصومة والذي يعرب عنه باملساواة يف كان ملذا  1.حيسد عليه
Equality of(األسلحة Arms(.2عين املساواة يف األسلحة املساواة بني أطراف الدعوى املتمثلني يف ت

اتمع واملتهم و النيابة العامة اليت حترك وتباشر الدع لى  بة ع .وجداملدعي باحلق املدين إنوى نيا

ويف،منه10يف املادة م1948نسان لسنة قد تأكد مبدأ املساواة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلل
املعدل م1996ويف الدستور اجلزائري لسنة ،14/01العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 

:منه158واملادة ،"أمام القانونكل املواطنني سواسية ":بنصها على32يف املادة 01-16بالقانون رقم  
، وهو يف متناول اجلميع وجيسده احرتام الكل سواسية أمام القضاء.ساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواةأ"

جيب على القاضي أن يصدر ":من القانون األساسي للقضاء بنصها على08كدت ذلك املادة أ".القانون
، وال خيضع يف ذلك إال للقانون، وأن حيرص على محاية املصلحة العليا ه طبقا ملبادئ الشرعية واملساواةأحكام

ليست تتطلب أن تكون املساواة معقولة و استقر القضاء الفرنسي على أن املساواة يف األسلحة ".للمجتمع
حرتام حقوق الدفاع ينطوي على وجود إجراءات عادلة اوحكم بأن ،ية ال تتحقق فيها املصلحة العامةرياض

3.ومنصفة تكفل التوازن بني حقوق اخلصوم

دُّوا ﴿:مية مكانة متميزة لقوله تعاىلاحتل مبدأ املساواة يف الشريعة اإلسالكما  ْم َأْن تـَُؤ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُك
ل وا بِاْلَعْد ُم ُك ُتْم بـَْيَن النَّاسِ َأْن َتحْ ْم َك ِإَذا َح ا َو ِلَه ََمانَاتِ ِإَلى َأْه ْ لن جند أصدق من قول ). 58:النساء(﴾األ

د رواه أبو داو (»وأمي اهللا لو فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها...«:)صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
الشك باليقني حني أقسم ألصحابه أنه ) لى اهللا عليه وسلمص(يف احلديث داللة على قطع النيب 4.)والرتمذي

1.)أرضاهارضي اهللا عنها و (لن يستثين يف حتقيق العدل واملساواة بني الناس أحدا حىت ابنته فاطمة 

.354، مرجع سابق، صفحة 1فاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزءالحممد 1
.163الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق2
.432أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 3
قريش من أن يقوم النيب ، حيث سرقت امرأة من بين خمزوم عقب فتح مكة، وخافت عليها لقضية املخزومية) لى اهللا عليه وسلمص(نظر الرسول لقد كان هذا احلديث مبناسبة4

:، فغضب لذلك وخطب يف الناس قائال)لى اهللا عليه وسلمص(د أن يشفع هلا عند رسول اهللا فطلبوا من أسامة بن زي،)ىل الرسغإحد السرقة هو قطع اليد ( بإقامة احلد عليه
رق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت «
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ساواة كأحد أهم أسس مل ختلو سري اخللفاء الراشدين من املواعظ والعرب اليت تبني لنا ضرورة تطبيق امل
آس بني الناس يف ...":يوصي قاضيه بقوله)رضي اهللا عنه(هذا اخلليفة عمر بن اخلطاب .حتقيق العدل

، البينة على املدعي، جملسك ووجهك وقضائك حىت ال يطمع شريف يف حيفك وييأس ضعيف من عدلك
من ابتلي بالقضاء بني ":)كرم اهللا وجهه(ومن ذلك قول أمري املؤمنني علي2."واليمني على من أنكر

وال يرفع صوته على أحد اخلصمني ما مل يرفع على ...سلمني فليعدل بينهم يف حلظه وإشارته ومقعده وجملسهامل
3".اآلخر

الدعوى يشكل خطوة أوىل ال مراء يف أن جناح القاضي يف املساواة بني اخلصوم أثناء النظر يف 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو أصلهم أو سنهم أو .ته بتوفري العدالة للباحثني عنهانجاحه يف مهملوأساسية

املساواة يف الرؤية اإلسالمية هي متاثل كامل أمام القانون، وتكافؤ  4.جتماعيجنسهم أو وضعهم املايل أو اال
قال عبد اهللا بن مسعود 5.كامل إزاء الفرص، وتوازن بني الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص املتاحة للجميع

فما عظمة شأن القاضي الذي 6."ألن أقضي يوما باحلق أحب إيل من عبادة سبعني عاما":رضي اهللا عنه
.يقضي باحلق دون أن مييل إىل أحد اخلصوم، وهو أعلى مكانة وعزة من العابد املتزهد سبعون عاما

د هلا أن العدل واملساواة اليت أعلنها اإلسالم يف القضاء وطبقها رجاله الصاحلني ال يوجالباحثة رى ت
املساواة يف اإلسالم تتطلب لتطبيقها التجرد من العواطف، ويرتبط فيها ألن 7.نظري يف القانون الوضعي

. كان قضاؤنا يف أحسن صورهفال يوجد أصدق داللة وتعبريا عن مبدأ املساواة يف النظام اجلنائي اإلسالمي من هذا احلديث املؤثر، والذي لو طبق يف قضائنا احلايل ل. »يدها
تمع، ألما يساعدان على اسبجياإفتحقيق العدل بني الناس و تطبيق مبدأ املساواة هلما آثار  وا لفرد  ا لى  ع ة  اتمع ويعزز شعور الثقة لدى ي اخل  ار د تقر االس من و األ اب  تتب

. فراد يف قضائهم العادل الرصني و الذي ال حيول بينه بني احلق حائلاأل
.131صفحة ،مركز الدراسات والبحوث، الرياض،م2002حممد بن املدين بوساق، اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة و الشريعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1
.68، صفحة 1، اجلزء مرجع سابقابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، 2
.316، صفحة مرجع سابق، 8اجلزءالشوكاين، نيل األوطار،3
.38، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية4
.، دون ذكر للصفحةم2001، تشرين 63حيدر البصري، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، جملة النبأ، العدد 5
. 13، صفحة مرجع سابق،1صول األقضية ومناهج األحكام، اجلزء أابن فرحون، تبصرة احلكام يف 6
يف بعض املواضع، نذكر منها احلصانة؛ فبالرغم من أن الدول أرادت محاية أعضاء نتكممتها القوانني الوضعية هي مساواة نسبية، وحنن نرى أن نسبيتها ظاملساواة اليت ن7

أو اختاذ إجراءات كيدية ضدهم حىت تضمن هلم حرية التصرف والعمل بدون ضغط أو تدخل، عمال مببدأ . 
: "من الدستور اجلزائري اليت نصت على أنه109ررته املادة وهو ما ق.الفصل بني السلطات

عربوا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من  ال ميكن أن يتابعوا أو يوقفوا على العموم، ال ميكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم ضغط بسبب ما . الربملانية
110و أوجبت املادة ،"كالم، أو سبب تصويتهم خالل ممارسة مهامهم الربملانية

إال أن احلصانة ال متتد إىل حالة التلبس باجلرمية، . لتتمكن سلطة التحقيق من اختاذ اإلجراءات الالزمةوطلب إسقاط احلصانة الربملانية عنه . 
متياز ناقضت ما يصبوا إليه مبدأ املساواة وحتقيق العدالة ذا االو ). م1996من دستور 111ادة امل(حيث جيوز توقيفه واختاذ اإلجراءات الالزمة للبحث عن األدلة املطلوبة 

وهي من أقوى ضمانات . ىل تطبيق املساواة بني الكافة، فال فضل لديها لشريف على وضيعإوهو ما قررته الشريعة اإلسالمية اليت تتجه سياستها . ستثناءات لبعض األفرادادون 
.املتهم حىت ال يضار وال يظلم
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. ال حماباة أو حيف بل حبياد تامالبحث عن احلقيقة تطبيق احلق دون ميل و 
الذليل عندي عزيز حىت آخذ احلق له، والقوي عندي ضعيف حىت ":)كرم اهللا وجهه(علي بن أيب طالب 

إن اهللا ال يقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيهم «:)صلى اهللا عليه وسلم(ويقول رسول اهللا ". آخذ احلق منه
.صدق رسولنا الكرمي،»حقه

شفوية اإلجراءات:الفرع الثالث
اايقصد بشفوية إجراءات احملاكمة أن جتري كافة  اء أناحلضورية يف اجللسة منغرضال.شفاهةإجر

اجالمىل مسعه من أقوال اخلصوم و إويصل حيكم القاضي مبا يقع حتت بصره  يتحرى على لقاضياف1.مس
شفوية اإلجراءات تعترب ف2.القضية من خالل املناقشات الشفوية اليت تدور بني اخلصوم داخل قاعة احملاكمة

ال تغين الشفوية على 3.تبطل احملاكمة بدونه وال تصحاجوهرياإجراءو على احملكمةحقا للمتهم وواجبا 
شرط عدم اإلخالل بشفوية 4،ج.إ.ق236،314مت خالل املرافعة حسب املادة وجوب تدوين ما

5.املرافعة

الدليل إذن يقتضي مبدأ الشفوية عرض األدلة بطريقة النقاش داخل احملكمة، مما ينتج عنه عدم قبول 
املناقشات اليت تدور بني من يف بناء قناعتهيف ذلك مساعدة للقاضي. يطرح للمناقشة خالل املرافعةالذي مل
6.. اخلصوم

.267سابق، صفحةعبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع يف ضوء الفقه و القضاء، مرجع 1
عتمد فيها على البيانات واألدلة املقدمة ا، أن احلكم يصدر من القاضي حسب قناعته الذاتية واليت م18/12/1984قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف القرار الصادرة بتاريخ 2

.239، صفحةم2،1989الة القضائية، العدد: أنظر.
رأي يقدمه اخلبري، أو بشهادة إثبات جاءت عرتاف صادر من املتهم أو افهو غري ملزم ب. والقاعدة األساسية املعروفة يف التشريعات احلديثة، هي حرية القاضي يف تكوين قناعته

ناد احملكمة يف حكمها بتقرير سري من خمتص مل ستاوما ينتج عن ذلك عدم جواز .ةلكن يشرتط أن تبىن قناعته من دليل طرح يف احملكمة للمناقش. فأسندت اجلرمية للمتهم
، مرجع 2عبد األمري العكيلي، سليم إبراهيم حربة، أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء: أنظر. يطرح خالل احملاكمة للنقاش، كما ال جيوز أن حيكم القاضي بعلمه الشخصي

.168سابق، صفحة 
.267، مرجع سابق، صفحة"القضاءيف ضوء الفقه و "خالل حبق الدفاع واريب، اإلعبد احلميد الش3
وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي أن تكون:"تغين عنه الشفويةقال اإلمام الشافعي يف كتابه األم أن توثيق ما يدور باجللسة ضروري و ال4

. 49، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية: أنظر."ختمها
وهو ما اعتربته . بنقض حكم حمكمة اجلنايات، بسبب تدوين تصرحيات املتهمني يف حمضر احملاكمةم12/11/2006قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ 5

يف الدفوع، ج اليت ختصص ذلك احملضر إلثبات اإلجراءات املقررة قانونا ويشمل على القرارات اليت تصدر يف املسائل العارضة اليت كانت حمل النزاع و .إ.ق314خمالفا للمادة 
.549، صفحة م2007، 1الة القضائية، العدد: أنظر.حفاظا على مبدأ شفوية املرافعات

حيث يفصل قاضي اجلنح .املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية02- 15ع املشرع اجلزائري إستثناءا ملبدأ الشفوية واجلاهية، عندما أضاف إجراء األمر اجلزائي مبوجب األمر وض6
1مكرر380مكرر و380تتوفر فيها الشروط احملددة يف املادة إذ يقوم وكيل اجلمهورية بإحالة القضية اليت.يف القضية دون مرافعة ألن القضية بسيطة ال حتتاج مناقشة ووجاهية

.اجلنح البسيطة املعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة احلبس أقل أو يساوي سنتني- :ج واملتعلقة.إ.ق
.هوية مرتكبها معلومة-
-.
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تسمت اجند أن اإلجراءات وخلفاؤه) لى اهللا عليه وسلمص(بالرجوع للقضاء يف زمن الرسول
كون أمام فحينما جيهر املدعي بعد ترخيص القاضي له باحلديث عن دعواه ي. شفويةاملرافعة كانتو ،بالبساطة

ذا يتوىل ه. همفهم موضوع الدعوى وأصل الفعل املنسوب للمتمن ليتمكن القاضيو ى من اجلميعأمسمع ومر 
لى ص(قال رسول اهللا1.واحد منهما وسائل إثباته وتأكيد مزاعمهقدم كل يو ،األخري الرد على مزاعم املدعي

يا علي إذا جلس إليك اخلصمان فال تقضي حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول «):اهللا عليه وسلم
يبني لنا احلديث الشريف أن على القاضي أن يسمع حجج اخلصمني وال 2.»فإن فعلت ذلك تبني القضاء

.

مناقشة الشهود: الفرع الرابع
من أهم وهي تعترب3،و مسعه أو أدركه على وجه العموم حبواسهأالشهادة هي تقرير ملا رآه الشخص 

مام احملكمة وحلفه أج على وجوب حضور الشاهد .إ.ق222نصت املادة لذا4.وسائل اإلثبات اجلنائية
.ج.إ.ق220الذي نصت عليه املادة يكون حضورهم مبقتضى التكليف باحلضورإذ .داء الشهادةأو اليمني

لكن الشهود الذين تستدعيهم احملكمة بناءا على سلطتها .بناء على طلب النيابة العامة أو حمامي املتهم
دم على سبيل االستدالل حسب املادة ،داء اليمنيأالتقديرية معفيني من  ا بل شه تكون باملقا 286/03و

.ج.إ.ق

.ملنسوبة للمتهم قليلة اخلطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامةالوقائع ا-
.أن ال يكون املتهم حدثا-
.عدم اقرتان اجلنحة جبنحة أو خمالفة أخرى ال تتوافر فيها شروط تطبيق إجراءات األمر اجلزائي-
.عدم وجود حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها-
.47، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" اكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدوليةعمار بوضياف، احمل1
.115املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، صفحة 2
.216حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 3
كن إختاذها يف أي مرحلة من مراحل بإعتبار أن الشهادة من أهم وسائل اإلثبات اجلنائي، مشل املشرع الشهود باحلماية يف تعديله األخري من خالل مجلة من التدابري اليت مي4

.وقد تكون هذه التدابري إجرائية أو غري إجرائيةاملتابعة اجلزائية، 
علومات املتعلقة باهلوية، وضع رقم هاتفي خاص حتت تصرفه، ومتكينه من نقطة اتصال لدى مصاحل األمن، ضمان محاية جسدية له وميكن إخفاء امل: التدابري غري اإلجرائية/1

حه مساعدات اجتماعية ومالية، إقامته، منتوسيعها لباقي عائلته، وضع أجهزة تقنية وقائية مبسكنه، تسجيل املكاملات اهلاتفية اليت يتلقاها أو جيريها بشرط موافقته، تغيري مكان
.املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية02- 15من األمر 20مكرر 65حسب املادة . وميكن وضعه يف سجن يتوفر على محاية خاصة

من عنوانه احلقيقي إىل مقر الشرطة القضائية أين يتم عدم اإلشارة إىل هويته أو لعنوانه الصحيح أو ذكر هوية مستعارة يف أوراق اإلجراءات، اإلشارة بدال : التدابري اإلجرائية/ 2
.املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية02-15من األمر 23مكرر 65حسب املادة . مساعه أو إىل اجلهة القضائية اليت سيؤول إليها النظر يف القضية
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دم شفويا حسب املادة  ا لشهود شه دي ا هم،الفرصة للمتهم يف مناقشتإلتاحة . ج.إ.ق233يؤ
1.احلكم على أساس سليمبناء وضمانا لتنقية البينة من الشوائب، تيسريا لستخالص احلقيقة و وتسهيال ال

ا كان الشاهد تكون الشهادة كتابية إن تعذر إلقاؤها شفاهة على مسمع القاضي واحلاضرين، إذ،استثناءا
بالكتابة يعني له الشاهديف حالة جهل.لة وتكون اإلجابات بالكتابةتوضع األسئ، حيثأصما أو أبكما

65كما أضافت املادة .ج.إ.ق92القاضي مرتجم ويثبت ذلك يف احملضر مع حلفه اليمني حسب املادة 
ستثناءا آخر، بغرض محاية الشاهد باستعمال وسائل تقنية ج ا.إ.املعدل ق02- 15من األمر 27مكرر 

السماع عن طريق احملادثات املرئية عن بعد ، واستعمال أساليب متنع من تسمح بكتمان هويته، مبا يف ذلك
لكن إذا كانت شهادة الشاهد هي الدليل الوحيد لإلدانة، جيب الكشف عن . معرفة صوت وصورة الشاهد

2.ها وحدها لإلدانةل االستدالل وال ميكن االعتماد عليهويته وإال كانت شهادته على سبي

ق أما النيابة العامة فلها هذا احل. حماميه توجيه األسئلة للشهود، عن طريق الرئيسمن حق املتهم أو 
ميكن للمحكمة التخلي عن إجراء مساع الشهود يف حالة اجلناية اليت . 288/02مباشرة مبقتضى املادة 

ور عن متناع الشاهد للحضيف حالة ا. ج.إ.ق319/04املادة ارتكبها املتهم املتخلف عن احلضور مبقتضى
يعاقب حسب ،داء الشهادةأداء اليمني أو من أمتنع من اأو بالرغم من حضوره طريق التكليف باحلضور،

.دج2.000ىل إ200ج بغرامة من .إ.ق97املادة 

قول احلقيقة ملساعدة القاضي يف حتقيق الغاية املرجوة من أنه إذا كلف الشاهد باحلضور، عليهبيد 
إذا ثبت للقاضي تناقض يف أقوال . ة ككل، وهي القضاء على اجلرمية وحتقيق األمن للمجتمعإجراءات املتابع

قتياده بواسطة القوة ايتم بينما إن مل ينته الشاهد. حلقيقةالشاهد، ينبهه القاضي إىل ذلك ويدعوه لقول ا
.ج.إ.ق237املادة ىل وكيل اجلمهورية، الذي يطلب التحقيق معه يف جرمية شهادة الزور حسبإالعمومية 

رقابة عليه من حمكمة قتناع احملكمة بالشهادة هي مسألة موضوعية، ختضع للسلطة التقديرية للقاضي والاو 
وعليه على 3،داء الشهود لليمني يف حمضر املرافعات أو يف احلكمأىل وجوب ذكر إجيب التنبيه . املوضوع

أما إذا كان املتهم أو . مساعهم و ود الذين يطلبهم املتهم احملكمة أن تسمع الشه

. 217حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 1
إىل 50.000سنوات، والغرامة من 5أشهر إىل 6ج عقوبة ملن عن هوية وعنوان الشاهد، باحلبس من .إ.املعدل ق02-15من األمر 28مكرر 65ت املادة رصد2

.دج500.000
احلكم أن الشهود حلفوا اليمني على أن يقولوا يكفي أن يثبت يف حمضر املرافعات أو يف:" على م26/11/1985قضت احملكمة العليا يف اجلزائر يف قرارها الصادر بتاريخ 3

.242، صفحة م1990، 1الة القضائية، العدد: أنظر...."احلق، ذلك أن قول احلق هو األمر اجلوهري يف حلف اليمني، وليس من الضروري ذكر صيغة اليمني بأكملها
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ما الشهود املطلوبني من دفاع املتهم بسبب كفاية األدلة قبل املتهم، يكون يف ذلك إخالال حلق الدفاع حسب 
. حمكمة النقض املصريةقضت به 

اد ا متصلة ومىت كانت األقوال اليت يراد االها،أثر حمتمل يف مصري الدعوى وإظهار وجه احلق في تشه س
1.بالوقائع املطروحة

بن قدامة أن على اأكد حيث . لة إقامة الدليل بشهادة الشهودخذت الشريعة اإلسالمية يف مسأأ
و ":الشهود للمحاكمة فيقول يف ذلكالقاضي إحضار 

بت م احلجج و احلقوق،  2."على حكمه استدعاهم ليشهدوا بذلكوإذا احتاج إشهادهم...احملاضروتث

:ىل قسمنيإنقسم الفقهاء اأما عن حتليف الشاهد اليمني يف الشريعة، فقد 
يرون وجوب حتليف وهم ،سحنون وابن املواز وابن املاجشونمذهب ابن القاسم و : املذهب األول

أن ابن وضاح قام بتحليف الشهود، كما نقل عن قاضي اجلماعة يف : حججهم يف ذلك. الشاهد اليمني
وحلف ابن بشري هذا شهودا يف ": بو حممد بن حزمأقال ،بشري شيخ أيب عبد اهللا بن عتابن قرطبة حممد ب

القول املشهور، طبقا للقاعدة الشهرية يف الشريعة هو هذا ."احلقهو تركة باهللا تعاىل أن ما شهدوا به 
مضموا ية و قول فهوالثايناملذهب أما ".كل ما جاز لإلنسان أن يشهد به فله أن حيلف عليه":اإلسالم

3.عبد احلكم بأال تتوجه الدعوى بطلب اليمني

تدوينهاو إجراءات المحاكمةسرعة: ثالثالمطلب ال
إجراءات احملاكمةسرعة:الفرع األول

يف بريطانيا )Magna Carta(ىل وثيقة العهد األعظمإتعود أصول مبدأ احملاكمة يف مدة معقولة 
إذا  4."إننا لن ننكر على إنسان حقه يف العدالة ولن نؤجل النظر يف القضايا":الذي ورد فيهام1215سنة 

فإن ،ساسكان األصل يف املتهم الرباءة ووجوب معاملته أمام هيئات املتابعة وأمام قاضي احلكم على هذا األ
لتثبت بعد حماكمته إما براءته أو ،قواعد احملاكمة العادلة تفرض التعجيل واإلسراع يف حماكمة من أعترب بريئا

1.احلكم دون تأخري مربر قد يتضمن إخالال حبقوق املدعى عليهصدورألن5،إدانته بعد ثبوت التهمة عليه

.512، صفحة أمام القضاء اجلنائي، مرجع سابقبيد، حق الدفاعرؤوف ع: أنظر.176، رقم 5سنة ،م13/04/1954نقض مصري صادر بتاريخ 1
.48، صفحة 10اجلزءاملغين، مرجع سابق،بن قدامة املقدسي،ا2
.217، مرجع سابق، صفحة 2صول األقضية ومناهج األحكام، اجلزء أابن فرحون، تبصرة احلكام يف:أنظر.505، صفحةمرجع سابقالسيوطي، األشباه والنظائر، 3

4 40: “ …to no one will we refuse or delay, right or justice”. (The Magna Carta. Op. Cit.).
.51، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"املواثيق الدوليةلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي و عمار بوضياف، احملاكمة العاد5



أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفـاع  : فصل الثالثال

-195-

والتخلص من اآلالم اليت يتعرض هلا 2،فالسرعة من مصلحة املتهم اليت تعجل يف إتاحة الفرصة إلثبات براءته
ينهي من معاناته الناجتة عن كما 3.ميس شرفه واعتباره وقدره بني الناسام، مما بسبب وضعه موضع اال

.احلبس املؤقت املاس حبقه يف احلرية

اتمعلئن كانت سرعة إجراءات احملاكمة يف مصلحة ا لحة  مص من  ا  يض هي أ ف تهم  السرعة يف ف.مل
وال بدع . 

رور زمن طويل على وقوع ن الرأي العام ال يستطيع أن يفهم أي معىن حلكم جزائي يصدر بعد مأليف ذلك، 
السرعة كضمانة تطمئن 4.الة اجلزائية وتعثر جهازها القضائيإمنا يعترب ذلك دليال على عجز مرافق العد،اجلرمية

5.فراد على قوة الدولة يف كشف اجلرائم ومالحقة مرتكبيهااأل

رط القاضي أما املتسرعة هي اليت جتري مبخالفة حق الدفاع وش.وهي من ضمانات احملاكمة العادلةمعقولة، 
القضاء اجلنائي ال يعرف القضاء املستعجل الذي .ا جيعلها خمالفة حلقوق اإلنسانم،طرق الطعنالطبيعي و 

فال ينبغي أن تكون سرعة اإلجناز على حساب التضحية مببادئ العدالة واإلنصاف،6،تعرفه املنازعات املدنية
7.لى حساب الوصول إىل حقيقة األمورأو ع

قررت الدول األجنلو فقد ،تقدير املدة املعقولة للمحاكمةخالله أما عن النطاق الزمين الذي ميكن من 
11

كما نص8.م17/04/1982الذي دخل حيز التنفيذ يف ،واحلريات الكنديةميثاق احلقوق فقرة ب من 

.204، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"ائية حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلز 1
.356، صفحة مرجع سابقحممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، 2
.491القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة امحد فتحي سرور،3
.357-356، صفحة مرجع سابق، 1حممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء4
.133حممد صبحي جنم، حق املتهم أو الظنني يف حماكمة عادلة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، جملة دراسات، مرجع سابق، صفحة5
، جامعة الكويت، صفحةم1992ين، يونيو ، العدد األول والثا16، جملة احلقوق، السنة "القسم األول" حق املتهم يف حماكمة سريعة يف القانون األمريكيغنام حممد غنام،6

88.
.387، مرجع سابق، صفحة 1حممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء7
نذكر ذا . حقيق األويلعتناق القضاء الكندي ملبدأ احلق يف حماكمة سريعة دون أن يلحق هذا احلق مرحلة التاة من األحكام اليت تبني أصدرت احملكمة العليا الكندية جمموع8 و

مت تقدمي الشكوى لشرطة فانكوفر .م03/04/1980نتهاك عرض بتاريخ اغتصاب ولواط و ارتكاب جرائم انسب إليه اخلصوص القضية اليت تتلخص وقائعها يف أن شخصا
تاليا مت العثور عليها يف . ملقر سكناها دون ترك عنوان آخر هلافوجئت مبغادرة املشتكية م07/04/1980ملا باشرت الشرطة إجراءات التحري بتاريخ. م04/04/1980بتاريخ

. وجه إليه االم28/04/1983ويف م04/01/1983، وبناء عليه استأنفت اإلجراءات فأخطر اجلاين بفتح حتقيق يف املوضوع يف م1982أكتوبر 
تقدمت النيابة العامة بطلب إلغاء قرار وقف اإلجراءات، وأصدر القاضي . م1983اىل م1980بسبب التأخري من بتدائية بوقف اإلجراءات قبل املتهمحكمت احملكمة اال
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In all Prosecutions, The Accused shall enjoy the right to: علىاألمريكيالدستور
speedly and public trial،حددو 1،والذي يعين متتع املتهم حبقه يف حماكمة سريعة وعلنية

وبالتايل فهو يشمل التأخري املرتبط بآجال طرق 
مت عن حق املتهم يف حماكمة تكلمن الدستور األمريكي واضحة عندما11املادة إذن جاءت 2.الطعن
كير حتعندىل مفهوم املتهم والذي تطرقنا إليه سابقا باعتباره الصفة اليت تلحق الشخص إوبالرجوع .سريعة

تكون هذه املادة )إبداية بإجراءات التحقيق اإلبتدائي (ضده الدعوى العمومية
.قد حرمت املشتبه فيه من التمتع باحلق يف حماكمة خالل مدة زمنية معقولة

ة التحريات  مرحلكل مراحل املساءلة ومل يستثنيف  ا احلق ضمنيا فقد اعتمد هذ،أما املشرع اجلزائري
واخلاصة بتحديد مدته األحكام املتعلقة بالتوقيف حتت النظر بالرجوع إىل .مريكيةأجنلوكما فعلت القوانني األ

صرحية يف جتنب إطالة الغري يتبني لنا رغبة املشرع )غري قابلة للتمديد إال استثناءاساعة و 48أال تتجاوز (
اا و مرحلة التحريات واآل اء إجر اجتة عن طول  ار الن ااث يد ا احلق يفعتماد هذاىل إكما سبق وأن أشرنا . تعق

.بتدائي عند ذكرنا خلاصية السرعةمرحلة التحقيق اال

)Mckay(وملا عرضت القضية على احلكمة العليا الكندية أصدرت قرارها الذي يقضي بعدم وجود. ستئناف هذا القراروأيدت حمكمة اال. ر وقف اإلجراءاتلغاء قراقراره بإ
، أي م06/05/1983و م28/01/1983عتدادا منها بالفرتة الواقعة بني ام يف احملاكمة خالل مدة معقولة، نتهاك حق املتهاتأخري يف اإلجراءات اجلنائية، ومن مث عدم 

دراسة " لةمد قوراري، حق املتهم يف احملاكمة خالل مدة معقو فتيحة حم: أنظر.اماىل التأخري احلاصل قبل توجيه االلتفات ىل اجلاين دون االإاميه االإبتداءا من تاريخ توج
.  283- 282، جامعة الكويت، صفحة م2006سبتمرب 30، السنة 3جملة احلقوق، العدد،"الالتيينأمريكي و جنلومقارنة يف النظامني األ

قضت احملكمة العليا األمريكية بأن احلق يف حماكمة سريعة يتمتع به املتهم اىل حني ص1
جرائم ت خبصوص تزوير يف أوراق شركتهم و ستدالاليف حمضر مجع االوتتلخص وقائعها أن مديري إحدى الشركات أخذت أقواهلم. الشهرية)Marion(حكم به  يف قضية 

فريل أ21امث صدر قرار م1969ىل جهة التحقيق مل تتم إال يف سبتمرب إحالتهم إغري أن . م1965سبتمرب 3و قد بدأ ذلك يف .الغش التجاري
إلجراءات وتقدميهم ت بني بداية اسنوا3ام ملرور لغاء قرار االإوطالبوا ب. الدستوروقد متسك املتهمون بوقوع خمالفة حلقهم يف احملاكمة السريعة الذي يستمدوه من . م1970

ىل إمهال و تقصري من جانب السلطات العامة، إوإذا كان طول تلك الفرتة راجعا .وأن هذا التأخري أثر سلبا على تذكرهم للوقائع وعلى حقهم يف الدفاع. ىل جهة التحقيق إ
ة قضت بأن املدة اليت تدخل يف غري أن احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكي. يعةحقه يف احملاكمة السر رسته حلقه يف احملاكمة العادلة و فإن املتهم ال جيب أن يضار يف مما

ارفضت يف هذه القضية، أن تدخل يف و . امي تلك اليت بدأت من وقت توجيه االعتبار هاال
" حق املتهم يف حماكمة سريعة يف القانون األمريكيغنام حممد غنام،:أنظر. فالشخص ال يعترب متهما وبالتايل ال يستفيد من احلق يف حماكمة سريعة. ةاملشتبه فيهم من قبل الشرط

.121، صفحةمرجع سابق، جملة احلقوق، "القسم األول
خري احلاصل على مستوى إجراءات االإن التأ:"...يف هذا السياق قررت احملكمة العليا األمريكية يف حكم هلا2

يشمل ، وقضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ابتداء بأن احلق يف احملاكمة خالل مدة معقولة ميتد حىت صدور حكم يف الدعوى ..."قد حرم من حقه يف احملاكمة السريعة
ال جيادل أحد يف أن الفرتة اليت :"...صدور احلكم النهائي من حمكمة النقض فنصت علىام و مل الفرتة الواقعة بني االستئناف ، وجعلت احلق يشرتبط بقرارات االالتأخري امل

أمريكي جنلودراسة مقارنة يف النظامني األ" لةمدة معقو أنظر فتيحة حممد قوراري، حق املتهم يف احملاكمة خالل...".عتبار تنتهي يف يوم صدور قرار حمكمة النقضبعني االتؤخذ 
.281، صفحة مرجع سابق، جملة احلقوق، "الالتيينو 
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احلريات تفاقية األوربية حلقوق اإلنسان و نصت عليه اال،يف مدة زمنية معقولةألمهية مبدأ احملاكمة نظرا 
له حق حماكمته ...كل شخص موقوف أو حمتجز: "اليت جاء فيها05/03املادة يفم1950األساسية لسنة 

خالل مدة ... أي شخص له احلق يف أن حياكم ":من هذه اإلتفاقية06/01املادة و ."خالل مدة معقولة
من العهد الدويل للحقوق املدنية ) ج(14/13كما نصت عليه املادة 1...."معقولة من قبل احملكمة

15/06/2000القانون الفرنسي الصادر يف تضمنوقد . والسياسية
النص أحالاملشرع اجلزائريغري أن. 67يف املادة هذا املبدأ املصرياحتوى الدستور2.ل مدة معقولةخال

جيب على القاضي أن يفصل يف القضايا ":منه10املادة يف3،قانون األساسي للقضاءلاإىلعليه صراحة 
مدة خاللحملاكمة وأن تكون يف ذلك النص صراحة على عدم إطالة مدة ا". املعروضة عليه يف أحسن اآلجال

يف مدة زمنية وعلى القاضي حتقيق التوازن بني مبدأ احملاكمة،ددها القاضي تبعا لظروف كل قضيةمعقولة، حي
.حرتام ضمانات احملاكمة العادلةامعقولة وبني وجوب 

،حماكمة سريعةصراحة للحق يف بالرغم من عدم تنظيم املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
ختصة ىل احملكمة املإص املتعلقة بتحديد موعد اإلحالة لكننا نستشف فحوى هذا املبدأ يف جمموعة من النصو 

4...ىل حتديد مواعيد الطعن باحلكمإلتفصل يف النزاع، باإلضافة 

فقد أوجب أن ينظر .بسرعة الفصل يف الدعاوى واخلصوماتالنظام القضائي اإلسالمي امتاز
حتقيقا لذات املقصد يقول ابن 5".عذاب"القاضي أوال يف شأن احملبوسني ألن احلبس كما يقول ابن قدامة 

ى جدية يف طلب أإال إذا ر ،تأجيل الفصل يف الدعوىفرحون أن القاضي ال يستجيب لطلب اخلصوم يف 
6.لتجهيز دفاعهوأاخلصم كأن يرغب يف إحضار بينته 

. 256، الصفحةمرجع سابق، جملة احلقوق، "الالتيينو أمريكي جنلوارنة يف النظامني األدراسة مق" فتيحة حممد قوراري، حق املتهم يف احملاكمة خالل مدة معقولة1
.491، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة تحي سرور، امحد ف2
.يتضمن القانون األساسي للقضاءم2004سبتمرب 6املوافق ه1425رجب 21مؤرخ يف 11-04قانون عضوي رقم 3
شهرين أو بغرامة من إىلأيام 10عقوبة جزائية تتمثل يف احلبس من ج و اليت قررت .إ.ق299من املواد اليت تبني لنا بوضوح تطبيق القضاء ملبدأ سرعة احملاكمات جند املادة 4

الة دج  للشاهد املتخلف عن حضور اجللسة دون عذر، لتفادي كثرة التأجيالت اليت قد تلحق القضية نتيجة ختلف الشاهد ، وذلك من أجل عدم اإلط10.000اىل 5000
.يف عمر النزاع

، مرجع 11حممد بن مفلح، الفروع، جزء:أنظر.52- 51، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"النظام اجلنائي اإلسالمي و املواثيق الدوليةعمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف5
.145سابق، صفحة 

.163، صفحة مرجع سابق، 1حكام، اجلزءقضية ومناهج األحلكام يف أصول األابن فرحون، تبصرة ا6
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ال يتمىن البطء يف 1."بطء العدالة نوع من الظلم":مة القائلةاحلق يف سرعة احملاكمة يف احلكيتجسد
فلم يعد له ،ق يف بيانات اإلثبات حىت األذقانالدعوى اجلزائية إال جمرم التفت حبال جرميته حول عنقه، وغر 

2.أمل يف اخلالص من قبضة العدل ومن العقاب العتيد

ال يكفي أن نقول "):رمحه اهللا(مقولة الرئيس الشهيد صدام حسنيالسياق أن نذكرال يفوتنا يف هذا 
احلق فقط لنضمن العدالة ونصون احلقوق، وإمنا لكي نقول احلق ويكون القول مفيدا ومؤثرا وحامسا ينبغي أن 

فنكون من الناحية إذا ما قيل احلق يف غري وقته...ننطق باحلق يف وقته املطلوب ويف صيغته املالئمة للتطبيق
3".العملية قد خسرنا من جوهر العدالة الكثري

تدوين إجراءات احملاكمة: الثانيالفرع 
هم وكل من يرغب يف حيضرها اخلصوم وحمامي،علنيةكمة العادلة أن جتري املرافعاتتقتضي أسس احملا 

التدوين من الشروط .جمريات احملاكمةضي أن يتم تدوين كل ما حيدث خاللكما تقت.ذلك دون متييز
بني اخلصوم حتوي املناقشات اليت متت بصورة علنية،ا يدور يف اجللسات يف حماضراجلوهرية اليت حتفظ كل م

مما يسهل عملية الرقابة على إجراءات .األدلة املقدمة، وأقوال الشهود والدفوع املثارةاحلاضرين للمحاكمة و 
4.احملاكمة

حيث نصت .بينها القانون اجلزائريواليت من مة احملاكإجراءات تدوين أغلب القوانني العربية أوجبت
ا أقوال الشهود وأجوبة ال سيمف الرئيس بإثبات سري املرافعات و يقوم الكاتب حتت إشرا":ج.إ.ق236املادة

ثالثة أيام التالية لكل جلسة يؤشر عليها من الرئيس يف ظرف املتهم، ويوقع الكاتب على مذكرات اجللسة و 
نها أوجبت تدوين أقوال لك، اءات احملاكمةكل إجر يلحقأن التدوين ال ة يتضح من نص املاد."على األكثر

املتهم بالنتيجة فإن عدم ذكر دفاع.ت توفر ضمانات الدفاع لدى املتهممن أجل إثباأجوبة املتهمالشهود و 

.144مرجع سابق، صفحة منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية،1
356، صفحة مرجع سابقحممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، 2
.132، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة 3
لذا قضت يف . ج.إ.ق314و 309نتهاك لنص املادتان اعتربت أن اخلروج عن هذا املبدأ يشكل خمالفة للقانون و اأخذت احملكمة العليا اجلزائرية بضرورة تدوين احملاكمات، و 4

. 178، صفحة 1999، 1قضائية، العددالة ال: أنظر.نعدام حمضر املرافعاتنقض وإبطال حكم حمكمة اجلنايات الم27/07/1999قرارها الصادر بتاريخ 
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من حق املتهم إذا أراد إثبات أمر يهمه يف حمضر 1.فيه بالبطالنعرضه للطعن يعن نفسه يف حمضر اجللسة 
2.اجللسة فعليه أن يطلب إىل احملكمة تدوينه

من قانون أصول 214ضرورة تدوين كل إجراءات املرافعة يف املادة لىعنص القانون األردين
احملاكمة حجة على الغري فقد أوجب وسعيا منه على أن تكون حماضر أما املشرع املصري .مات اجلزائيةاحملاك

لطعن يف قانونية احملاكمة، لمن شأنه أن يكون سببا دون إغفال أي إجراء،تدوين كل ما حيصل خالل املرافعة
3.املصريمن قانون اإلجراءات اجلزائية276املادة حسب

بدون .يقها للقانونواعد اإلجرائية وتطببيان مدى مراعاة احملكمة للقإىلتدوين اإلجراءات هدفي
كما يكون عسريا . لقانونلإجراءات احملاكمة مراعاةإقامة الدليل على عدم اخلصومضابط التدوين يتعذر على 

سواء من حيث وقوعها أو من حيث ،يف غيبته على حمكمة الطعن بسط رقابتها على هذه اإلجراءات
ل درجة، كون تعلم ما دار يف جلسات حمكمة أو حملكمة الدرجة الثانية من أنالتدوين إذ يتيح 4.سالمتها

يكون هومن.راءات اليت متت أثناء احملاكمة واستند إليها احلكمترتبط صحته بصحة اإلجاحلكم قد يطعن فيه و 
اضر اجللسة مقصورة وحجية حم5.تفصل بناء على ذلك يف الطعنالثانية أن تقدر قيمة احلكم و حملكمة الدرجة

ختاذه من إجراءات يف اجللسة امت إلثبات ماتأعداأل،قة هلا مبدى صحتهاحتقيقها وال عالعلى حتصيلها و 
6.ال لتقييمها

، طمئنان اخلصوم والرأي العاماضمن التحقيق النهائي بقواعد تجيب أن حياطخالصة ملا مت ذكره، 
يف علنية احملاكمة، وضرورة القواعدوتتمثل هذه. يف الدعوىوتزيد من ثقتهم يف عدالة وقانونية احلكم الصادر 

زائري، فقد أصدرت اجلج .إ.من ق236ف ملا قلته بشأن ضرورة تدوين أقوال املتهم يف حمضر اجللسة وإال صار احلكم معيبا استنادا للمادة لحملكمة النقض املصرية رأي خما1
من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري اليت 276ونعترب ذلك تناقضا لنص املادة . تهم ال يعيب احلكمحمكمة النقض املصرية قرار يقضي بأن خلو حمضر اجللسة من إثبات دفاع امل

حمضر اجللسة يكمالن عتبار أن كل من احلكم و ا، بقرر قانونا يعرض احلكم للطعن فيهعدم تطبيق ما .دور يف اجللسة و مبفهوم املخالفةأوجبت ضرورة النص على كل ما ي
، دكتوراه، رسالة "دراسة مقارنة" أثناء احملاكمةمل الكبيسي، ضمانات املتهم قبل و عبد الستار سا: أنظر أيضا. 56رقم18سنة م27/02/1967نقض : أنظر. بعضهما
.  685، جامعة القاهرة، صفحة م1981

.386حة ، مرجع سابق، صف2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء2
نية ويشمل هذا احملضر على تاريخ اجللسة، ويبني فيه ما إذا كانت عل... جيب أن حيرر حمضرا مبا جيري يف جلسة احملاكمة:"من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري276املادة 3

املدافعني عنهم وشهادة الشهود و أقوال اخلصوم، ويشار فيه اىل األوراق اليت تليت، أمساء القضاة والكاتب و عضو النيابة العامة احلاضر باجللسة و أمساء اخلصوم و أو سرية، و 
".منطوق األحكام الصادرة، وغري ذلك مما جيري يف اجللسةو ئل الفرعية،وسائر اإلجراءات اليت متت وتدون به الطلبات اليت قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به يف املسا

.235تهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة حامت بكار،محاية حق امل4
.168، صفحة مرجع سابق، "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 5
.236حامت بكار،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 6
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مت يف اجللسة دون اإلخالل تدوين مامع ،طراف اخلصومةأق حبضور كل مراعاة مبدأ الوجاهية الذي يتحق
.حتقيقا ملبدأ سرعة احلاكماتالفصل يف الدعاوىالبطء يفوتفادي،مببدأ الشفوية

كفالة حق الدفاع خالل المحاكمة: المبحث الثاني
طت الة من الضمانات تعلوا على سابقتيها من ،مرحلة مصرييةاحملاكمةنظرا لكون مرحلة  ي أح قد  ف

كفالة لشخصية و حرتام احلرية اايوجب ، الذيحرتام كرامة اإلنساناحيث تنبثق هذه الضمانات من 1.املراحل
ولتكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع املقاييس املعاصرة املعمكما.سائر حقوق املتهم

2.ىل الربط بني مفهوم العدالة وضمانات هذه احملاكمةإتحضرة، وهو ما يشري الدول امل

مام القاضي الطبيعيأالحق في المحاكمة : األولمطلبال
محل .حامي احلقوق واحلريات األساسيةعلى مر العصور وتعاقب األزمان، كان القضاء وال يزال 

ىل القضاء كسبيل لنصفة املظلوم إة مجعاء حاجتها املاسة واستشعرت البشري،رشعلة حتقيق العدل واالستقرا
للحق يف حماكمة ةأساسيةضماناكمة أمام القاضي الطبيعي احمليعترب احلق يف .واستحقاق احلقوق لطالبيها

وهو جتسيد ملبدأ املساواة اليت تفرتض طرح النزاع أمام .ميكن إغفاهلا مهما كانت املربراتاليت ال ،عادلة
حمكمة ىلإعدم إحالته مبعىن.ومهما كانت طبيعة اجلرمية املرتكبة،ضاء العادي مهما كانت صفة املتهمالق

.ويتناىف مع مبادئ العدالةملبدأ املساواة وتوحيد القضاء مما يهدر القيمة األساسية،ستثنائيةاخاصة أو 

مام حمكمة منشأة من ىل ضرورة مثول املواطن أإيستند ضمان احلق يف حماكمة أمام القاضي الطبيعي 
الستبعاد احملاكم . وأن تتميز احملكمة بالثبات واالستقرار.وخمتصة يف الدعوى قبل وقوع اجلرميةقبل القانون،

.اخلاصة واالستثنائية اليت يتم التطرق إليها يف الباب الثاين من األطروحة

ختصاصها بقانونوحتديد اإنشاء احملكمة : الفرع األول
ومستقلة وحمايدة مشكلة حبكم ،لكل من يواجه حماكمة جنائية احلق يف أن حياكم أمام حمكمة خمتصة

يف غري الظروف االستثنائية كما سنرى يف الباب الثاين - وعليه ال جيوز للسلطة التنفيذية أن تشكل3.القانون

.213صفحة ،مرجع سابقحممد مخيس، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، 1
.423أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 2
من 06/01، واملادة م1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة 14/01، واملادة م1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 10املادة : أنظر3

.م1950لسنة تفاقية األوروبية حلقوق اإلنساناإل
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فالسلطة التشريعية 1.أية حمكمة استثنائية هلا اختصاص مواز للمحكمة ذات االختصاص األصيل-للرسالة
م1996من الدستور اجلزائري لسنة 122/06املادة ، حسبختصاص يف إنشاء احملاكمصاحبة االهي 
عد املتعلقة القوا...:ت التاليةو يادين اليت خيصصها له الدستور،يشرع الربملان يف امل":بقوهلا

يعية لتشر أوكلت املادة احلق يف إنشاء احملاكم القضائية للسلطة ا".نشاء اهليئات القضائيةإبالتنظيم القضائي، و 
.يفرتض يف هذه احملكمة أن متلك الوظيفة القضائية، وفقا للمعيار املوضوعي ال الشكلي. املتمثلة يف الربملان

يفنظرالمبعىن آخر أن مينحها القانون سلطة 2.أو السلطة املمنوحة للجهة اليت أنشئتفالعربة هي باملهمة 
.الدعوى القضائية املقصودة، فيكون هلا الوالية على موضوع الدعوى والشخص املقامة ضده

كم 
خمتصة ومستقلة وحمايدة مت نتهاكا للحق يف حماكمة أمام حمكمة اقد شكل ،ىل احملاكم العسكريةإاملدنية 

وأكدت على أنه ينبغي على الدول عدم إنشاء حماكم ال تتقيد باإلجراءات املقررة . تشكيلها مبوجب القانون
3.بالصورة الواجبة لتنزع الوالية من القضاء العادي

إنشاء احملكمة وحتديد اختصاصها بقواعد عامة سلفا قبل وقوع اجلرمية: الفرع الثاني
مؤدى ذلك أن يعرف كل متهم احملكمة ،تكون احملكمة قائمة ومعينة سلفا قبل وقوع اجلرميةجيب أن

ىل حمكمة أخرى أنشئت إنتزاع املتهم من قاضيه الطبيعي ا- بعد وقوع  اجلرمية- جيوز ال ف4،املختصة مبحاكمته
أو مت إدخال جرمية وقعت قبل يف ىل دعوى جنائية معينة،إكانت احملكمة قد أنشئت بالنسبة فإذا.خصيصا له

5.ختصاص احملكمة األصليةادعوى من نتزاعا ضمنيا لاختصاص احملكمة اجلديدة يعترب ا

اا اتجريد يف إنشاء احملكمة، وحتديد العمومية والعتبارا من أن ا اص تص هو الذي يكفل الصفة خ
ااا، أو أما التشخيص والتخصيص يف إنشاء احملكمة.الطبيعية هلا قض ار  لواقعة وعينة بالذات بعد حدوثهاختي

6.فهو إهدار حلق املتهم يف أن حياكم أمام احملاكم العادية

.394أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 1
يف بعض الدعاوى ، وأن هذه اللجان - جبانب اختصاصها اإلداري- بإنشاء جلان إدارية ختتص م1960ومن ذلك ما قضى به جملس الدولة الفرنسي من بطالن املرسوم سنة 2

.394أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة : انظر.تعترب يف حقيقتها حماكم وال جيوز إنشاؤها إال من السلطة التشريعية
.110ادلة، الطبعة العربية الثانية، مرجع سابق، صفحة منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة الع3
.208، صفحة مرجع سابقأثرها على حقوق املتهم، عيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية و عبد اهللا س4
.295أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 5
.208أثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة ة واالستثنائية و احملاكم اخلاصعبد اهللا سعيد فهد الدوه،6
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ستمرارتتميز بالثبات واالأن تكون احملكمة دائمة: الفرع الثالث
سواء تعلق القيد الزمين ،لقانون لنظر الدعوى دون قيد زميننشأها اأ

و ملناسبة معينة، تنتهي فاحملكمة اليت تشكل لفرتة حمددة أ1.مبدة أو بظروف مؤقتة مثل حالة احلرب أو الطوارئ
جل حماكمتهم ال أت من شخاص الذين شكل، أو باالنتهاء من حماكمة األنتهاء املدة احملددة هلاامهمتها ب

أوهلا حقه و حقوق وضمانات للمتهمتكفلتثنائية، اليت ال وهي من قبيل احملاكم اخلاصة واالس،تكون عادية
2.يف احملاكمة أمام القضاء العادي

عندما ، طبيعيمام قاضيه الأاضحا خبصوص حق املتهم يف حماكمة كان موقف الشريعة اإلسالمية و 
سالم هلا الوالية الكاملة السلطة القضائية يف اإل. تثنائيةسباحملاكم اخلاصة واالعرتفمل تأقرت وحدة القضاء و 

3.نتهاءا باألمريابتداءا من األجري و االسلطة الكاملة على كل األفراد، على الدعاوى املرتكبة داخل الدولة، و 

والحق في الصمتستعانة بمدافعالحق في اال: الثانيالمطلب
ستعانة مبدافعاحلق يف اال:الفرع األول

قوق حق مقدس من حوهو،صائص اجلوهرية للمحاكمة العادلةمن اخلستعانة مبحاماالاحلق يف
. همن أن حيسن الدفاع عن نفسحضور اجلمهوروأمام رهبة القضاة و قد يتعذر عليهالذيالدفاع عن املتهم،

ومناقشة األدلة والسعي جاهدا للحصول على براءة ،احملامي هو الشخص املؤهل قانونا بعرض أوجه الدفاع
املعدل بالقانون رقم م1996لسنة اجلزائري من الدستور 169نصت املادة .ستيفاء حقوقه كاملةالموكله 

دور مهمللمحامي".احلق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية. احلق يف الدفاع معرتف به":على16-01
على معاجلة تقوية حجته، فهو من جهة أخرى يساعد القاضيىل دعمه ملوكله و إفباإلضافة يف مرحلة احملاكمة،
ى هذه كما نص قانون اإلجراءات اجلزائية عل4.مامه بصورة موضوعية جتنبه الوقوع يف اخلطأأالقضية املطروحة 
.من قانون القضاء العسكري132ووفقا للمادة منه،272الضمانة يف املادة 

وجود املدافع منحت التشريعات اجلنائية هذا احلق للمتهم، بل اعتربت،نطالقا من هذه األمهيةا
نصت 5.حمام عنهاب حمامي عن املتهم إن مل يوكلتقرر احملكمة انتدينأ،يف بعض اجلرائم كاجلناياتوجوبا

.397أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 1
.209- 208أثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة احملاكم اخلاصة واالستثنائية و عبد اهللا سعيد فهد الدوه،2
.80، صفحة مرجع سابقعثمان عبد امللك الصاحل، حق األمن الفردي يف اإلسالم، جملة احلقوق، 3
.134، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة احملاكمة4
.159، مرجع سابق، صفحة "مقارنةدراسة "عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة 5



أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفـاع  : فصل الثالثال

-203-

ويطلب الرئيس من املتهم اختيار حمام للدفاع عنه، فإن مل خيرت املتهم حماميا، ...":ج على.إ.ق271املادة 
من أصول احملاكمات اجلزائية 208املادةعلى ذلك نصت كما ."له الرئيس من تلقاء نفسه حمامياعني 

ما ذاه.ج الفرنسي.إ.من ق274قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، واملادة من 375واملادة ، األردين
جيب على املتهم يف اجلرائم الكبرية أن حيضر ":بنصهاالسعودياجلزائية نظام اإلجراءاتمن140أكدته املادة

يتبني لنا من نص املادة أن املشرع ...."ستعانة مبن يدافع عنهكمة مع عدم اإلخالل حبقه يف االبنفسه أمام احمل
ني امنتداب احملينص على استعانة مبحام يف اجلرائم الكبرية، لكنه مل السعودي أكد على حق املتهم يف اال

الذي مل ومنه فالقاضي غري ملزم قانونا بتعيني حمام للمتهم،الذي ال يستطيع توكيل حماممملتهللرتافع عن ا
واملشرع زائريجلىل نظام املعونة القضائية كما فعل املشرع اإاملشرع السعودي مل يتطرق .خيرت حماميا يدافع عنه

نتداب حمام للمتهم يف اجلنايات اليت عقوبتها اإلعدام حصر احلق يف ا1ألردينغري أن املشرع ا،املصريو األردين
يف  ري كان موفقا أكثر، عندما قرر االنتداب بيد أن املشرع اجلزائ. عتقال املؤبداألشغال الشاقة املؤبدة أو االأو 

ستعانة مبحام يف اجلرائم دعم حق األفراد يف االن هذا النظام يأل،أن حيصره يف عقوبة معينةكل اجلنايات دون
.اخلطرية، وذلك بالنسبة للذين ال يستطيعون حتمل أتعاب املدافع

ىل حتقيق العدالة واملساواة بني إنتداب حمام للمتهم يف اجلرائم اخلطرية كاجلنايات يؤدي إلزام احملكمة با
ىل إرع اجلزائري حضور املتهم لذلك أوجب املش2.ض النظر عن حالتهم املاديةغواطنني يف احلماية القانونية، بامل
هذا .ج.إ.ق292حسب املادة ختاره بنفسه أو تكفلت احملكمة بتعيينهكمة اجلنايات مع مدافعه، سواءا احم

إن حضور حمام ملساعدة ":على12-15من القانون رقم 67احلق مقرر أيضا للمتهم احلدث حسب املادة 
بطالن يستتبعه القول بوجوبية الدفاع، و "....احملاكمةالتحقيق و راحل املتابعة و احلدث وجويب يف مجيع م

الذي ال تؤتىتجسيد حق الدفاعتقديرا بأن االو .ذلكلخمالفةاحملاكمة اليت متت 
اا، وليعاون املتهمه إال حبضور حمام أثناءر امث اء إجر يشهد  اكمة ل قد ترافع عن يوإذا مل  يثبت أن احملام. احمل

3.تكون إجراءات احملاكمة باطلة. املتهم وقررت احملكمة حجز القضية للحكم وانتهت بإدانة املتهم

على رئيس احملكمة أو من ينيبه من قضاة احملكمة يف اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو :"...من أصول احملاكمات اجلزائية األردين208املادة 1
."عنه فإن مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده على إقامة حمام عني له الرئيس أو نائبه حماميااإلعتقال املؤبد أن حيضر املتهم ويسأل منه هل إختار حماميا للدفاع

.161، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة 2
.250حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 3
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إجابة املتهم وللقاضي مطلق احلرية يف 1،ستعانة املتهم باملدافع جوازية يف اجلنح واملخالفاتأن اغري
مىت 2.ستعانة مبحام أو عدم إجابته حبسب ما يبدوا له من الوجوه املوجبة أو املانعةىل طلب التأجيل لالإ
فإن مل 3،مرافعته وتتيح له القيام مبهمتهإىلستعان اخلصم مبحام أو مدافع وجب على احملكمة أن تستمع ا

وعلى احملكمة يف هذه احلالة أن 4،غيابه كان لعذر قهريمل يثبت أن حيضر فإن احملكمة ال تتقيد بسماعه ما
5.تكون قد أخلت حبق الدفاعأومتهله الوقت الكايف لتحضري دفاعه 

تعانة املتهم مبحام يف اجلنايات، وجواز التمتع ساتفقت على ضرورة ايالحظ أن التشريعات اجلنائية 
ال تقل خطورة عن تهافغالبي،أيضا يف اجلنحرت هذا احلق وجوبالكن حبذا لو أق. 

.ايستهانها ما يكون سالبا للحرية وملدة ال واليت منااجلنايات، خاصة إذا نظرنا للعقوبات املقررة هل

أخذ قانون القضاء العسكري مببدأ االستعانة مبدافع أمام احملكمة العسكرية يف كل اجلرائم، دون متييز 
تقييد املدافع يف بضرورةمقيد هذا احلق غري أن. منه بني وصف األفعال

وهو ما جاء يف . جدول احملامني، وأن حيصل على إذن من رئيس احملكمة بالنسبة للجرائم اخلاصة العسكرية
يتوىل مهمة الدفاع أمام احملاكم العسكرية احملامون املقيدون يف قائمة :" من قانون القضاء العسكري18املادة 

أما القضايا املتعلقة باجلرائم اخلاصة العسكرية املنصوص . يةاحملامني أو عسكري مقبول من السلطة العسكر 
عليها يف هذا القانون فال جيوز فيها للمدافع املختار من قبل املتهم أن حيضر مع املتهم أو يدافع عنه أو ميثله 

القضية، سواء كان أثناء التحقيق أو اجللسة ما مل يسمح له بذلك رئيس احملكمة العسكرية الدائمة الناظرة يف 
أن متتع املتهم ذو الصفة العسكرية حبقه يف يتضح لنا من نص املادة ".وإال فيعني املدافع من قبل الرئيس

االستعانة مبحام مرتبط مبوافقة رئيس احملكمة العسكرية على هذا املدافع، مبعىن املخالفة أنه إذا مل تتم املوافقة 
بل جيري تعيينه من له فرصة الدفاع عنه أمام احملكمة العسكرية، على احملامي املختار من قبل املتهم فال تتاح

.قبل رئيس احملكمة العسكرية

ويكون :" ج.إ.ق351/02قررته املادة ستعانة املتهم مبدافع وجوبيا إذا كان املتهم مصابا بعاهة متنعه من الدفاع عن نفسه، وهو مااستثناء يف اجلنح جيعل احلق يف اهناك 1
". بة اإلبعادندب مدافع لتمثيل املتهم وجوبيا إذا كان املتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقو 

.214، مرجع سابق، صفحة "يف ضوء الفقه والقضاء"عبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع2
.386، مرجع سابق، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء3
.202، مرجع سابق، صفحة "راسة مقارنةد"ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية حممد الطراونة،4
.214، مرجع سابق، صفحة "يف ضوء الفقه والقضاء"عبد احلميد الشواريب، اإلخالل حبق الدفاع5
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نتدابه من قبل احملكمة، فعندئذ جيب على احملامي أن يطلع إذا ما مت اختيار حمام من قبل املتهم أو مت ا
ذلك وهو خايل الوفاض عن ميكنه ال و ،هي الدفاع عن موكلهمهمتهألن . هعلى ملف الدعوى إلعداد دفاع

ستند إليها خصم ايت البد من أن يطلع على أوراق القضية، واألدلة النتيجة لذلك1.معلومات ختص الدعوى
2.ودحضهالرد عليها لموكله 

والقيام بعبء ة،احملاكممتابعة إجراءاتيفحملاميالتزام  استعانة مبحام،ما ينتج عن احلق يف اال
يقوم :" على3املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة07-13من القانون رقم 05حيث نصت املادة . مالدفاع عن املته

اعدم و احمل مس اف و األطر يل  تمث مي ب إن مل ". ستشارات القانونيةع عنهم كما يقدم هلم النصائح وااليتوىل الدفا ا
قد قضت حمكمة النقض املصرية على وجوب متكني احملامي من ل4.كان عرضة جلزاءات تأديبيةيقم بذلك  

مناقشة الشهود بني مسع احملكمة وبصرها  فرصةحىت تتاح لهو 5،ىل آخرهاإحضور جلسات احملاكمة من أوهلا 
، مناقشتهاو اليت جيب على احملكمة الرد عليها7تقدمي الطلبات وإبداء الدفوعو6،كجزء من الدفاع عن اخلصم

ما قررته هذا .نتيجة خلرقه اإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباعاإلبطالتعرض حكمها للنقض و وإال ، مناقشتهاو 
أن قضاة املوضوع الوسائل اهلامة لتحقيق العدالة و حيث أن الدفوع والطلبات من "... :احملكمة العليا اجلزائرية

با ضمنا أو صراحة وأنه وباإلطالع على سلبا أو إجياملزمون بالرد على هذه الدفوع والطلبات املقدمة كتابيا
ما أثري يف املذكرة املقدمة وهي نقاط قانونية وموضوعية لمناقشةإطالقا لالقرار املطعون فيه يتبني وأنه مل يتعرض 

هلا تأثري يف جمرى الدعوى ويتعني الرد عليها، مما يشكل إغفاال للفصل يف أحد الطلبات، وينجر عن ذلك 
لكي ال حيكم عليه قبل أن 9،و موكله آخر من يتكلمأجيب أن يكون هو بصفته وكيل الدفاع 8...."النقض

.159، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" ، حق املتهم يف حماكمة عادلةعمر فخري عبد الرزاق احلديثي1
.560، مرجع سابق، صفحة هعبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق املتهم يف الدفاع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي واملواثيق الدولية، رسالة دكتورا2
أكتوبر سنة 30مؤرخة يف 55مسية رقم اجلريدة الر ( يتضمن تنظيم مهنة احملاماة م2013أكتوبر 29املوافق ه1434ذي احلجة عام 24مؤرخ يف 07-13قانون رقم 3

).م2013
.136، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة احملاكمة4
لى احملكمة إجابته على طلبه، وإال أعترب ذلك إخالال حبق ، أنه يف حالة توكيل املتهم حملام عنه مل حيضر إجراء مساع الشهود، جاز له أن يطلب إعادة مساعهم، وعيقتضي ذلك5

.484أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة : أنظر. الدفاع
.113رؤوف عبيد، حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، مرجع سابق، صفحة 6
أما الدفع فهو مكنة . و تفنيدا لوجهة نظر خصمه على حنو من شأنه تيسري ممارسة حق الدفاع بصورة صائبةلتماس اخلصم أمرا من احملكمة، تأييدا لوجهة نظره أاالطلب هو 7

أمثلة . 360حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة : أنظر. يسعى من بيديه اىل أن حيكم لصاحله، وبه يرد على إدعاءات خصمه داحضا إياها
نتفاء الرابطة السببية بني فعل املتهم والنتيجة، الدفع بوجود سبب من أسباب االدفع ب: ومن أمثلة الدفوع. شهودإجراء حتقيق تكميلي، طلب مساع أحد الطلب: الطلبات

.اإلباحة وغريها
.344،صفحة2002، سنة 1الة القضائية، العدد: أنظر. م25/09/2001قرار احملكمة احلكمة العليا الصادر بتاريخ 8
.348، مرجع سابق، صفحة 1حممد الفاضل، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء9
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وعلى احملكمة أن متكنه من ذلك ما مل يتنازل املتهم عن ،ة الكاملة للرد على ما أسند إليهأن تتاح له الفرص
1.حقه يف ذلك

من القانون 13نصت املادة .باحملافظة على أسرار موكلهاحملاميأن يلتزمجيب،ىل ذلكإإضافة 
مينع على احملامي إبالغ الغري مبعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه ":املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة على

وجيب عليه يف  . الدخول يف جدال خيص تلك القضية، مع مراعاة األحكام التشريعية اليت تقضي خبالف ذلكو 
لي من النظام الداخ86ما أكدته املادة هذا". كل احلاالت أن حيافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر املهين

الوثائق اليت تسلمها بالنسبة للتصرحيات و السر املهينجيب على احملامي احرتام ":ملهنة احملاماة يف نصها على
من خالل املواد السالفة الذكر، 2".يعد السر املهين مطلقا ومن النظام العام. من موكله حتت طائلة السرية

ىل مدافعه جزء إا سرية املعلومات اليت يديل ى احلفاظ علحق املتهم يف املشرع اجلزائري أعترب يتضح لنا أن
.احلفاظ عليهمن واجب احملامي أن هذا احلق و عانة مبحام،ستمن حقه يف اال

لكن قد . نتهاكهاااليت ال جيب لتزامات القانونيةي باحلفاظ على السر املهين من االلتزام احملاميعترب ا
وهو ما قرره اإلجتهاد القضائي ،أمام القضاء أن يكشف عن سر موكلهتستدعي ضرورة الدفاع عن نفسه 

إذن، يف . الذي قضى بإمكانية إفشاء املعلومات املتعلقة بالزبون مىت كانت يف مصلحة احملامي3،الفرنسي
سبيل حتقيق العدالة وعدم إدانة احملامي، جيوز له  تقدمي املعلومات والوثائق املشمولة بواجب احلفاظ على السر 

.املهين، إن كان ذلك يفيد يف إثبات براءته

نذكرها، هي أن حضور احملامي مع املتهم ال حيجب حق املتهم يف تقدمي أوجه املالحظة اليت جيب أن 
فاملتهم يف الدعوى هو األصل واحملامي ما هو . مسؤوليتهمنك بكل ما يفيد براءته أو خيفف والتمس،دفاعه

.  إال وكيل عنه

.263حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 1
).م1996-08- 14مؤرخة يف 48اجلريدة الرمسية (، يتضمن املوافقة على النظام الداخلي ملهنة احملاماة م1995سبتمرب سنة 04قرار مؤرخ يف 2
حتيال على أساس قيامهما مني متت متابعتهما بتهمة النصب واالخبصوص قضية تتلخص وقائعها يف أن حمام29/05/1989أصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرارها يف 3

و أثناء احملاكمة دفع احملامان بأن . من أجل إحداث إقناع بوجود قرض خيايلومتثل الوضع يف التظاهر بوجود تعارض يف املصاحل بينهما، . بإعداد مشهد متثيلي مع أحد موكليهما
ءما ا بر ات  أجل إثب وعند . صطدما بواجب احملافظة على السر املهين الذي يقيدمهاالكنهما . من 

واجب السر املهين املفروض على احملامي، ال مينعه من إثبات تربئة نفسه من التهمة املوجهة إليه والناجتة عن إفشاء زبون ملراسلة :" النقض قضت بأنوصول القضية أمام حمكمة 
، "دراسة مقارنة"ماية اجلزائية للحياة اخلاصة نويري عبد العزيز،احل: أنظر....". متبادلة بينهما

.386-385رسالة دكتوراة، مرجع سابق، صفحة 
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ستعانة مبحام يف الشريعة اإلسالمية جيد تربيره يف نظام الوكالة باخلصومة، الذي سبق االيف احلقأما 
يف الشريعة اإلسالمية؟ لكن هل جيب تعيني حمام للمتهم إذا مل خيرته بنفسه أو كان معسرا.ليهإوأن تطرقنا 

إذا ":عن املتهم يف قولهدافعملتعيني احلاكم ضرورة أكد على عندما تطرق العالمة ابن فرحون هلذه املسألة
فإن وجب عليه ،وجب على احلاكم أن يقيم وكيال يدفع عنهأو حمجة وقعت الدعوى على حبس أو مسجد 

1".إال فالو حق قضى به

إا تستدعي ،وال يفلت من العقاب جمرميءيدان بر أن البإن كانت املصلحة العامة تقتضي  ف
ذلك يقول ل،مناط األحكام الشرعيةهذا. قةستظهار احلقيام مبحام يساعده على بالضرورة أن يستعني املته

إذا كان فعل اإلمام ":ويقول العالمة ابن جنيم2،"تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة":اإلمام السيوطي
3".خالفه مل ينفذ، فإن مبنيا على املصلحة فيما يتعلق باألمور العامة مل ينفذ أمره شرعا إال إذا وافقه

احلق يف الصمت:نيالثافرعال
.حريته وكرامته حىت لو كان متهماحرتامان وقاعدة جوهرية تتعلق باإن حق الصمت من حقوق اإلنس

أن عتربنا إذا ا4.رادتهإنتزاع أدلة اإلدانة من فمه وضد السلطة اليت ميكنها او املتهما بنيتوازنهذا احلقثلمي
من إجراءات طبيعة مزدوجة ، كونهذوبتدائييف مرحلة التحقيق االمرحلة التحريات ممنوع، و جواب يف ستاال

ميثل يف هوف،تأكيد براءتهاع متكن املتهم من تفنيد أدلته و ىل مجع األدلة وهو وسيلة دف
.من وسائل الدفاعمرحلة احملاكمة وسيلة 

املرافعة أمام حماكمة يف ء قرر املشرع اجلزائري عدم البد،وسيلة دفاعستجواب تساقا مع اعتبار االإ
ستجواب إجراء جوهري  اال5.ج.إ.ق271/04أيام من مساع املتهم حسب املادة 8اجلنايات إال بعد 

يتيح الفرصة للمحكمة يف التعرف على ألنه،ة شروطه بطالن اإلجراءات التاليةيرتتب على إغفاله أو خمالف

.185قضية ومناهج األحكام، اجلزء األول، مرجع سابق،صفحة صول األأابن فرحون، تبصرة احلكام يف 1
. 121السيوطي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، صفحة : أنظر".لويل من اليتيممنزلة اإلمام من الرعية منزلة ا:" وهو قول مأخوذ من قول اإلمام الشافعي رمحه اهللا2
.106، صفحة مرجع سابق، 1ابن جنيم، األشباه والنظائر، اجلزء 3
.211اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، مرجع سابق، صفحة حممد مخيس،4
كونه يهدف اىل التعرف على هوية املتهم دون طرح أسئلة ختص موضوع الدعوى، لذلك مل حياط بالضمانات ستجواب الذي تقوم به احملكمة قبل املرافعة له طبيعة خاصة،  اال5

ستكمال اطرح األسئلة على املتهم من أجل ستجواب الذي يتخذ أثناء املرافعة ميكن أن ينس أصل الدعوى  عن طريقجوب حضور حمام مع املتهم، أما االالقانونية مثل و 
من قانون اإلجراءات 442و 328ستجواب املتهم من خالل املواد ارع الفرنسي على سلطة احملكمة يف وقد أكد املش. هو ما يسمى بالتحقيق التكميليوى و التحقيق يف الدع
. اجلزائية الفرنسي
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سمح للمحكمة بإجراء التحقيق التكميلي إذا رأت أن التحقيق يف يكما .التحقق من هويتهبيانات املتهم و 
1.ج.إ.ق276القضية غري واف حسب املادة 

ن توجه فللمحكمة احلرية يف أ2.ستجوابه هو حقه يف الصمتالضمانات املقررة للمتهم أثناء امن
إذ3.لكشف احلقيقة، وللمتهم احلرية يف اإلجابة عن تلك األسئلة من عدمهما تراه مناسبا للمتهم من أسئلة 

إذا رفض املتهم "...:من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين04و03يف الفقرتني 216املادةنصت
ة أو رفض إذا أنكر املتهم التهم. اإلجابة يعترب غري معرتف بالتهمة ويأمر رئيس احملكمة بتدوين ذلك يف الضبط

يتضح من خالل ". ىل شهود اإلثباتإستماع يف اال-احملكمة- عاتقنع احملكمة باإلجابة أو مل 
النص أن التشريع األردين أعطى للمتهم صراحة احلق يف إبداء رأيه من األسئلة اليت توجهها احملكمة سلبا

على أال تأخذ احملكمة من صمته دليال ضده، وإمنا ،)الكالمحرية املتهم يف (وإجيابا)متناع عن الكالماال(
ما مل جنده يف القانون اجلزائري، الذي مل ووه،عن دليل اإلثبات من شهادة الشهودىل البحث إتتوجه مباشرة 

347بل املتهم يف املادة من قستعمال هذا احلقا، لكننا ملسنا داللةينص صراحة على حق املتهم يف الصمت
...."والذي رغم حضوره باجللسة، يرفض اإلجابة...:حلكم حضوريا على املتهم الطليقيكون ا":ج.إ.ق

ختالف يف وجهات نظر فقهاء القانون بني مؤيد حلق الصمت ا، جند يصعيد الفقهالأما على 
ستجواب وإمنا تنحصر حقوقه يف االالصمتأنه ليس للمتهم احلق يف بعض الفقهاء ىأفقد ر . ومعارض له

ومن الفقهاء من . يبفإن وفرت له فعليه أن جي،ستجواباالببأن يطال
عتربوا أن حق املتهم يف الصمت ما هو إال مظهر من مظاهر حرية املتهم يف الدفاع احيث ،رأي آخرمكان هل

ىل احلقيقة بوسائل مشروعة إوأن للمحكمة القدرة يف الوصول ،هذا احلقعن نفسه وال ميكن ألحد أن يسلبه 
4.متعددة تفوق قدرة  الفرد

.392، مرجع سابق، صفحة 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء1
وبالتايل . متناع املتهم عن الكالم بإرادته دون أن يكون هناك عائق طبيعي مينعه من الكالم  كأن يكون مثال أبكما أو أصماابصدد دراستة هو املقصود بالصمت الذي حنن 2

.يتخذ املتهم موقفا سلبيا من األسئلة اليت تطرحها عليه احملكمة فريفض اإلجابة عنها
.164، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" ق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلةعمر فخري عبد الرزا3
سامي صادق املال، إعرتاف : أنظر أيضا.133، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة احملاكمة:أنظر4

.219حممد مخيس،اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، مرجع سابق، صفحة : أيضا. 203ة العاملية، القاهرة، مصر، صفحة ، املطبع1975املتهم، الطبعة الثانية، 
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تهم ألا قد تؤدي أنه مينع على احملكمة يرى جانب من الفقه،أكثر من ذلكو  امل قشة  .ىل إرباكهإمنا
.أمر ممنوع إجراؤه وعليه فاملتهم حر فيما يفيد به، وحر يف أن ميتنع عن اإلجابة على األسئلة املوجهة إليهذاه

1.لذا عليها فقط أن تسمع إفادته وتستجوبه دون مناقشته

لة ئاألسمتناع عن اإلجابة علىحيق له االو ال جيوز للمحكمة أن جترب املتهم على الكالمنتيجة لذلك 
للمتهم أن يتخذ السلوك الذي يراه مناسبا لتحقيق ف3.وال يؤخذ من سكوته دليال ضده2،إليهاملوجهة
ال ميكن للمحكمة أن جتربه على و 5،عرتاف بالذنبعدم إكراهه للشهادة ضد نفسه واالهحقمن و 4،دفاعه

من العهد الدويل للحقوق 14/03املادة ذلكعربت عن6.ىل إدانتهإتقدمي مستند أو شيء يف حيازته يؤدي 
أكدت احملكمة كما".عرتاف بذنبهو على االأأال يكره على الشهادة ضد نفسه ":للحقوق املدنية والسياسية

فرتاض اينتهك مبدأ لتزامه الصمتاستخالص دالالت ضد املتهم بسبب اأن األوروبية حلقوق اإلنسان على
7.ىل صمت املتهمإدانة ستندت اإلاماإذاعدم جترمي النفس،متياز االرباءة و 

حيث أكدت م،21/01/1967قرارها الصادر بتاريخيف ضت به حمكمة النقض املصرية قما هذا
م أن مبدأ قرينة الرباءة من املبادئ األساسية يف اإلجراءات اجلنائية واليت تقوم على إعطاء احلرية الكاملة للمته

هدى هذه املبادئ حق املتهم يف الدفاع عن نفسه وأصبح مقدسا يعلو على قام على . يف اختيار وسائل دفاعه
8.ذيها ويؤذي العدالة معا إدانة بريءحقوق اهليئة االجتماعية  اليت ال يضريها تربئة مذنب بقدر ما يؤ 

جيب . نة ضدهقرياملتهموتجيب أال يؤخذ سك،"ال ينسب لساكت قول"الفقهيةقاعدةلليقا طبت
االاماه إقرار واعتبار ،باإلدانة على صمت املتهمقناعتهالقاضي أن ال يبين على  لى صحة  ال ،كذلك.ضمنيا ع

احلاالت اليت تطبق فيها هذه جنيمفقد عدد الفقيه ابن ،"نالسكوت يف معرض احلاجة بيا"جمال لتطبيق قاعدة

.125، مرجع سابق، صفحة 2عبد األمري العكيلي، سليم إبراهيم حربة، أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء1
.132، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" ة احملاكمةحسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحل2
.205، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 3
.736، مرجع سابق، صفحة ه، رسالة دكتورا"دراسة مقارنة" أثناء احملاكمةمل الكبيسي، ضمانات املتهم قبل و عبد الستار سا4
. 130منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية، مرجع سابق، صفحة 5
.213اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، مرجع سابق، صفحة حممد مخيس،6
.131منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية، مرجع سابق، صفحة 7
.242عبيد، سرية التحقيقات اجلزائية وحقوق الدفاع، مرجع سابق، صفحة موفق علي8
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مجهور ذه القاعدةمل يأخذ.عليه وال عذر به إنكارتطبيقا، وذكر أن سكوت املدعى37القاعدة وهي 
1.يف قضاء اخلالصةاومعمول ،الفقهاء

2.فيما يقولاحر هعتبار ابتأكيدا لصحة قوله،منيفاع جيب عدم حتليف املتهم الييف الدإمتاما للحق

ويضعه يف موقف فيه من احلراجة ،معنويا على حرية املتهم يف دفاعهاليمني يشكل تعديا أن حتليف املتهمإذ
بتعاد مري، بسبب كذبه يف احللف ألجل االالذات وتأنيب الضإلدانة نفسه أو لوقوعه يف عذاب ما تدفعه إما

3.عن اإلدانة وتعرضه للعقاب

ةخروجا عن قاعدو أسلوبا للضغط على املتهمحتليف املتهمعتبارامع هذه الرؤيا بتتفق الباحثة
على من يدعي و ،يل براءته وال إجباره على الكالموال ميكن مطالبته بتقدمي دلاملتهم بريء األصل أن.الرباءة

عوضا أن تقوم احملكمة بالبحث عن دليل اإلثبات لدى املتهم وتعرتض على . خالف ذلك تقدمي الدليل
للمتهم مطلق احلرية . سها عن الدليل ومعرفة احلقيقةوجب عليها البحث بنف،أو تقوم بتحليفه اليمنيسكوته، 

.حرتاما حلريته يف الدفاع عن نفسهاحيظر حتليفه اليمني، و و الصمت أيف اختيار الكالم 

فقد أمجع فقهاؤها على عدم ،خبصوص حتليف املتهم اليمنيالشريعة اإلسالمية ما ورد يف أما عن 
أما عدا ذلك من قضايا األموال 4.حقوق خالصة هللا تعاىلوهي ،دودللمدعى عليه يف جرائم احلتوجيه اليمني

5".دعى، واليمني على من أنكرالبينة على من ا" يتم تطبيق قاعدةاألموال 

.142السيوطي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، صفحة :أنظر أيضا.131- 130، مرجع سابق، صفحة 1اجلزءابن جنيم، األشباه والنظائر،1
.263حامت بكار، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، مرجع سابق، صفحة 2
.737، مرجع سابق، صفحة ه، رسالة دكتورا"دراسة مقارنة" عبد الستار سامل الكبيسي، ضمانات املتهم قبل و أثناء احملاكمة3
.73عوض عبد اهللا أبو بكر، نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، صفحة 4
الذي عليه أن يقدم البينة على صحة دعواه،  . تطبيقها يف قضايا األموال، ومعىن القاعدة أن عبء إثبات الدعوى يقع على املدعيأمجع فقهاء الشريعة على أن يكون نطاق5

ألدعى قوم لو يعطى الناس بدعواهم«):لى اهللا عليه وسلمص(حسب قول النيب . أما إذا مل يكن للمدعي بينة على دعواه فال حيكم له. كأن حيضر شاهدان أو شاهد وميني
. مل يقدم البينة، وإمنا يوجه القاضي اليمني للمدعى عليهحيكم للمدعي يف دعواه ما، أنه اليثبت لنا من احلديث الشريف. »ليهدماء قوم و أمواهلم، ولكن اليمني على املدعى ع

.فإن حلف اليمني حكم له القاضي مؤقتا حىت يتمكن املدعي من إثبات حقه
؟ )متنع  عن أداء اليمني اليت وجهها له القاضيإأي ( الدعوى إذا نكل املدعى عليههو مصري مالكن 

:ىل ثالثة آراء كما يليإنقسم الفقهاء امني بعد أن طلبها القاضي منه، إذا نكل املدعى عليه عن الي
.وهو مذهب أيب حنيفة و فقهاء احلنابلة. أن حيكم على املدعى عليه بالنكولىل املدعي وإمنا على القاضي إترد اليمني ى عليه عن اليمني، الإذا نكل املدع: الرأي األول
. ولكن حيبس املدعى عليه حىت جييب إما بإقرار أو بإنكار حيلف معه. إذا نكل املدعى عليه عن اليمني فال يقضي القضي عليه بالنكول، وال يرد اليمني اىل املدعي: الرأي الثاين

.وقول ابن أيب ليلى. أحد رأيني لفقهاء الشافعيةوهذا قول يف مذهب أمحد، و 
فيستحق املدعي املدعى به بيمينه، ال بنكول . إذا نكل املدعى عليه عن اليمني فال يقضي القضي عليه بالنكول، بل ترد اليمني اىل املدعي، فإن حلف قضي له: الرأي الثالث
شريح وابن سريين، وهو مروي عن ابن عمر و وزاعي، وبه قال اال) الك و أمحد والشافعيم( مذهب مجهور الفقهاءوهو . أما إن مل حيلف املدعي صرفهما القاضي. املدعى عليه
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قد يؤثر موقفه السليبأنغري،للمتهم خالل احملاكمةحق الصمت تقرير بالرغم من ،صفوة الكالم
إظهار لألدلة وإجابته على األسئلة هلا دور إجيايب يفسيما وأن مناقشة املتهمال. يف تكوين قناعة القاضي

وضيح فعلى املتهم املسامهة يف حتقيق العدالة بإبداء رأيه حبرية تامة، وت.احلقيقة، اليت تنشدها املصلحة العامة
.له يف فرتة احملاكمةستفادة من الضمانات املقررةىل االإأوجه دفاعه والسعي 

األحكام وحق الطعن فيهاتسبيب : ثالثالمطلبال
والذي يصدر يف ،فيهاحملكومحلجية األمر ز بإصدار احملكمة حلكمها احلائينتهي التحقيق النهائي

.ج يف اجلنح واملخالفات.إ.ق355املادةو ،ج يف اجلنايات.إ.ق314و309تنيحسب املادجلسة علنية
احلكم اجلنائي هو كل قرار تصدره احملكمة.ج.إ.ق285كما ذكرت املادةفعة سرية أو علنيةاكانت املر سواء  

رأيها يف موضوع الدعوى لإبداء احملكمة ينطوي على هو ف1،أو لوضع حد هلابان نظرهاإيف الدعوى العمومية 
ينطق :"... ج.إ.ق310/02ىل ثالثة أقسام حسب ما جاءت به املادة إكم ينقسم احل2.بشكل حاسم

نستشف من منطوق املادة أن احلكم قد يكون باإلدانة ".باإلعفاء من العقاب أو بالرباءةدانة أو إلباحلكم با

االت احلإلعفاء من العقاب يف م، ويكون اام عن املتهاالنتفاء الرباءة فهي النهاية الطبيعية الللمتهم ، أما
.عليها قانوناصيناليت

يقصد بتسبيب األحكام ذكر األدلة الواقعية واحلجج . أن يكون مسببا3يشرتط لصحة احلكم
ىل النصوص إاإلشارة مع ،ستندت إليها احملكمة يف تكوين قناعتها باحلل الذي تضمنه حكمهااالقانونية اليت 

عوض عبد اهللا :أنظر أيضا.253، صفحة مرجع سابقحممد رأفت عثمان، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، : أنظر.وعلي واملقداد بن األسود، وأيب كعب و زيد بن ثابت
.74مرجع سابق، صفحة جملة اجلامعة اإلسالمية، أبو بكر، نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، 

.461أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صفحة 1
.167، مرجع سابق، صفحة 2جلزءعبد األمري العكيلي، سليم إبراهيم حربة، أصول احملاكمات اجلزائية، ا2
ة أما ىل النطق باحلكم يف جلسة علنية ضرورة تدوينه يف حمضر يوقع عليه رئيس وكاتب اجللسة، ويكون احلكم باطال إذا مل يوقع عليه رئيس اجللسإشرتط القانون باإلضافة ا3

و أاحلكم لدى قلم كتاب حمكمة اجلنح و بعد التوقيع تودع نسخة من .ىل ذلكإإلشارة بل يكفي توقيع الرئيس واىل البطالن،إل الكاتب للتوقيع ال يعرض احلكم إغفا
. حيتوي احلكم على الديباجة واملنطوق واألسباب. ج.إ.ق380و314ستخراج نسخة من احلكم حسب املادتني االثة أيام لكي يتمكن األطراف من املخالفات يف أجل ث

بيان اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم،- 1:ن حيتويها احلكم  لكي يكون  صحيحا وهيأمن البيانات اليت جيب ج جمموعة .إ.ق314/01وقد ذكرت املادة 
تاريخ النطق باحلكم،-2
أمساء الرئيس و القضاة املساعدين واملساعدين احمللفني و ممثل النيابة العامة، وكاتب اجللسة، واملرتجم إن كان مثة حمل لذلك،-3
وموطن املتهم أو حمل إقامته املعتادة،هوية -4
اسم املدافع،-5
ام،الوقائع موضوع اال-6
وما يليها من هذا القانون،305األسئلة املوضوعة واألجوبة اليت أعطيت عنها وفقا ألحكام املواد -7
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اا لضمانات احملاكمة اىل الكشف عن مدى إيهدف التسبيب 1.النزاعالقانونية اليت أثارها  اع احملكمة ومر ام  تز ل
حيث يقف اخلصوم على األسباب اليت محلت القاضي على ،ما يدعم الثقة يف نزاهة القاضيك2،املنصفة

عتمدها ليصل بقناعته ااألدلة اليتبذكر األسباب و ماالقاضي ملز لذلك كان 3.أخرىاألخذ بوجهة نظر دون 
.ىل احلكم الذي أصدرهإ

صحة تطبيق على مارسة رقابته مبلقضاء النقض األحكام اجلنائيةتسبيب يسمح،ىل ذلكإيضاف 
قتناع املخالف لغاء األحكام املبنية على االفلوال التسبيب ملا كانت هناك وسيلة إل.القانون على وقائع الدعوى

تعلل األحكام القضائية، ":منه162اجلزائري على ضرورة تسبيب األحكام يف املادةأكد الدستور 4.للقانون
فتسبيب احلكم ضمانة دستورية تكفل للمتقاضني احلق يف حماكمة عادلة، ".

.البطالنالغري مسبب عرضة للطعن بالنقض و ويكون احلكم

وهو،حكام يعترب ضمانة لتحقيق العدالةعلى أن تسبيب األقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري نص 
كل حكم جيب أن ينص على هوية األطراف وحضورهم أو :"علىيف نصها ج .إ.ق379املادة حتوته اما 

،تكون األسباب أساس احلكم. منطوقوجيب أن يشتمل احلكم على أسباب و . 
كما تذكر به . ويبني املنطوق اجلرائم اليت تقرر إدانة األشخاص املذكورين أو مسؤوليتهم أو مساءلتهم عنها

اعترب القانون أن ."يقوم الرئيس بتالوة احلكمو .األحكام يف الدعاوى املدنيةالعقوبة ونصوص القانون املطبقة و 
دون اجلنايات اليت يكتفي ذكر البيانات اليت نصت تسبيب  األحكام الصادرة يف اجلنح واملخالفات ضروري، 

ذكر األدلة اءات اجلزائية الفرنسي علىمن قانون اإلجر 485املادة نصت5.ج.إ.ق314عليها املادة 

منح أو رفض الظروف املخففة،-8
احملكوم ا و مواد القوانني املطبقة دون ح-9 ات  لعقوب اجة إلدراج النصوص نفسها،ا

إيقاف التنفيذ إذا كان قد قضي به،-10
علنية اجللسات أو القرار الذي أمر بسريتها و تالوة الرئيس للحكم علنا،-11
.املصاريف-12

.55عمار بوضياف،احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة 1
.513ائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة أمحد فتحي سرور، القانون اجلن2
.470أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صفحة 3
.170، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة احملاكمة4
وهذا ما قضت به احملكمة العليا يف جمموعة من القرارات . ج حتت طائلة البطالن.إ.ق314يات أن يتضمن البيانات املنصوص عليها يف املادة يكفي يف حكم حمكمة اجلنا5

ت الشكلية املقررة قانونا، كما مىت كان من املقرر قانونا أنه جيب أن يثبت حكم حمكمة اجلنايات الذي يفصل يف الدعوى العمومية مراعاة اإلجراءا:" 
ج، فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا .إ.وما بعدها من ق305جيب أن يشمل فضال عن ذلك ورقة األسئلة املوضوعة واألجوبة اليت أعطيت عنها وفقا ألحكام املواد 

.إلجراءات جوهرية يف القانون
ىل ذلك يالحظ أن ورقة األسئلة إإضافة وإذا كان من احملقق فعال أن احلكم املطعون فيه ال يتضمن يف صلبه األسئلة املطروحة على حمكمة اجلنايات وال األجوبة املعطاة عنها، و 

كشف كاتب الضبط املرفق يف امللف، فإن خمالفة أحكام هذا املبدأ اليت هي املصدر األساسي للحكم يف الدعوى العمومية ال توجد ضمن أوراق امللف ومل يشر إليها إطالقا يف



أثناء مرحلة المحاكمةضمانات حق الدفـاع  : فصل الثالثال

-213-

عترب القانون الفرنسي التسبيب كما ا،  نفيها على املتهمأوىل إثبات اجلرمية إوالوقائع اليت أوصلت القاضي 
من 182التشريع األردين يف املادةنص،على غرار ذلك1.كم وإال تعرض للبطالنشرطا ضروريا لصحة احل

األسباب املوجبة له وأن يشتمل احلكم النهائي على العلل و جيب أن ":علىأصول احملاكمات اجلزائية األردين
".ستئناف أم النطبق عليها الفعل وهل هو قابل لالتذكر فيه املادة القانونية امل

أحكامه خالية من حيث تصدر. فهو ال يشرتط التسبيبة للقضاء العسكري اجلزائري، بالنسبأما 
. أو خمالفةةسواء كانت اجلرمية جناية أو جنح،من قانون القضاء العسكري176حسب املادة التسبيب
يف حني .خالفاتاجلنح واملالقانون العام الذي مل يشرتط التسبيب يف اجلنايات واعتربها ضرورية يفمتفقا مع

ت مبثابة تعليل يف شكل إجابات عن األسئلة اعترب ويف اجلنايات تأيت الصيغة الفاصلة يف الدعوى العسكرية 
.لألحكام 

فمن خالل .أن تسبيب األحكام  يف الشريعة اإلسالمية ليس شرطا من شروط صحة احلكموه نن
نقف على من أقر مبنع ومل ضرورة تسبيب األحكاميا يؤكد على حبثنا يف كتب الفقه اإلسالمي مل جند رأ

أا من ،ختيار القاضيما يؤكد،التسبيب جتهادية اليت ختضع يف االاملسائلو
.تقريرها للمصلحة

اال للهيئات القضائية . للتسبيب عالقة بالطعن يف األحكام يح  يب يت تسب أن ال ا  أشرن أن  بق و س
وذكر 2،وصحة ما ذكر فيها من الوقائع والعقوبات املقررة هلامن مراقبة األحكام اجلنائية،األعلى درجة

والرد ،حمتواهىلإالتطرق النص القانوين املطبق دون و ،ضي سواء املخففة أو املشددة
الطعن نظام ال ميكن أن يؤدي .مع ضرورة وضوح األسباب وعدم غموضها3،على الطلبات والدفوع املقدمة

الة القضائية، العددم03/04/1984قرار احملكمة العليا اجلزائرية الصادر بتاريخ : أنظر".تكون حمققة و مؤسسة قانونا مما يستوجب معه نقض احلكم املطعون فيه  ،02 ،
.230، صفحة م1989

الة القضائية، العددم06/11/1984العليا الصادر يف قرار احملكمة : أنظر أيضا .311، صفحة م1989، 1، 
الة القضائية، العددم13/01/1987قرار احملكمة العليا الصادر يف : أنظر أيضا .217، صفحة م1990، 3، 

1 Art 485 : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le
dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les
textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des
juges… ».

يف حكمها القاضي بإدانة ام نايات لعد ذكر الوقائع موضوع االعلى بطالن حكم حمكمة اجلم10/03/1987قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر بتاريخ 2
.245، صفحة م1991، 04الة القضائية، العدد: أنظر.املتهم

، 1الة القضائية، العدد: أنظر. أن حمكمة اجلنايات ملزمة بالرد على الدفوع والطلبات املقدمة م25/09/2001مة احلكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ قضت احملك3
.344،صفحة م2002سنة 
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تعكس لنا التسبيب هو الصورة اليتف.مل يكن احلكم مسببامااجلنائيةدوره يف فحص األحكاميف األحكام
ال خيفى علينا أن القاضي إنسان . للنصهتماده على وقائع صحيحة، وصحة فهمعامدى إصابة القاضي يف 

ستخالص احلقيقة من وقائع غري احكمه بعد أصدرإذا ما،اخلطأليس معصوم من الوقوع يفطبيعي 
إغفاله لبعض لى إمكانيةععالوة ،ص القانوين خبالف ما قصده املشرعمتماسكة، أو أخطأ يف فهم الن

.، ما جيعل من حكمه معيبااإلجراءات اجلوهرية

قرر القانون جمموعة من الوسائل اليت متكن بل ،احلكم املعيب على حالتههلذا األمر جيب أن ال يبقى
منها بقصد إبطاله أو أو أمام حمكمة أعلى احملكوم عليه للتظلم من احلكم أمام ذات احملكمة اليت أصدرته،

اال2أت أغلب التشريعات اجلنائيةرتالذلك1.إلغائه أو تعديله ملصلحته أمام أطراف الدعوى للطعن فسح 
صبحليأو القانوين الذي قد يشوب احلكموتصحيح القصور املوضوعي،إوإعادة األمور ،يف احلكم

3.ال تقبل املناقشةعنوانا حلقيقة 

وجوب متكني املتهم من الطعن يف األحكام على تفاقيات الدولية حلقوق اإلنساناالحرصت 
:منه على14/05العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة عليه نص القضائية، ومن أمثلة ذلك ما 

ملراجعة حكم اإلدانة الصادر رتكاب فعل جنائي أن يلجأ إىل حمكمة أعلى درجةبامتهم يدان كل من حق  "
".ضده والعقوبة املقررة عليه

438-409من ن املوادضمظم املشرع اجلزائري احلق يف الطعن يف قانون اإلجراءات اجلزائية ن
ىل إعادة موضوع إالعادية وهي املعارضة واال: طرق الطعن يفروحص.531- 495و

عادية وهي النقض أما الغري . عنالدعوى العمومية وإصدار حكم فيه، وجيوز سلوكهما مهما كانت أسباب الط
ومل جيزمها ،ون أكثر من إعادة التصدي للموضوعىل مراقبة مدى تطبيق القانإلتماس إعادة النظر، او 

أين تلتزم فيها اجلهة القضائية املطعون أمامها بالتثبت من توافر أحد أسباب 4،القانون إال ألسباب حمددة
إضافة إىل . ق خبرق األشكال اجلوهرية يف اإلجراءات أو انعدام السببالطعن اجلائزة لقبوهلا، كأن يثار وجه يتعل

.لصاحل القانونبالطعنالنيابة العامة لدى احملكمة العليا هذه الطرق يف الطعن، تنفرد

.206صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"حممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية 1
اجلزائية األردين يف املواد وأصول احملاكمات . م1950لسنة 150من القانون رقم 441- 402- 398ومن هذه التشريعات قانون اإلجراءات اجلزائية املصري يف املواد 2

. م1961الصادر بتاريخ 184-198-256
.179- 178، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" احملاكمةحسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة3
.477، صفحة مرجع سابق، 3امحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء 4
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لذلك يعترب الطعن بالنقض املنفذ الوحيد . متيز القضاء العسكري اجلزائري بأنه قضاء من درجة واحدة
إللجوء الذي يسمح باالرضا باحلكم، و للتعبري عن عدم 

عن باملعارضة يف طريق الطعلىهذا القانون كما أعتمد. لقضاء العسكريمن قانون ا180حسب املادة 
.طريق التماس إعادة النظراحلكم الغيايب و 

أعطت احلق للقاضي مبراجعة حكمه أو عندما،باألحكاميف نظام الطعن الشريعة اإلسالميةتفردت
إذا قضى فيما أختلف فيه مث ":قال القرايف.جعهم مىت أدرك اخلطأ وأراد أن يراقضائه دون طلب من اخلصو 

ىل قاضيه أيب موسى إيف كتابه )رضي اهللا عنه(عمر هذكر وما1."تبني له احلق يف غري ما قضى به رجع عنه
وال مينعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك و هديت فيه لرشدك أن تراجع احلق "...:األشعري

2...."قدمي ال يبطله شيء ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل

ا يف الكتاب أو السنة أو إذا كان النظام اجلنائي اإلسالمي جييز للقاضي مراجعة حكمه ملخالفته نص
مينح ذات املكنة ألطراف الدعوى اجلنائية إذا ثبت التجاوز أو اخلرق من جانب أنه شك الف.اإلمجاع
قدحعن طريق الامه بامليل عن وجه الصواباحلكم و باحق اخلصوم أن يظهروا عدم رضاهم منف3.القاضي

صوم أو بسبب القصور يف تقدمي اخلسواء من حيث تقدير األدلة،بأي وجه من وجوه اخلطأ يف احلكمفيه
ام، أوالبي طرق الطعن العادية والغري مما الشك فيه أن الشريعة اإلسالمية عرفت 4.الدفاع عن حقوقهمن

ااامعروفة بأحكامهالكنهالعادية، مبسمي يس  5.ول

.59ة ، مرجع سابق، صفح"دراسة مقارنة"عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي و املواثيق الدولية1
.68،مرجع سابق، صفحة 1ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، اجلزء 2
.61، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"عمار بوضياف، احملاكمة العادلة يف النظام اجلنائي اإلسالمي و املواثيق الدولية3
فال يكفي أن يتضرر اخلصم من احلكم بل البد أن خيالف احلكم لنص يف . عن إال بتوفر املسوغات الشرعيةغري أن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل جييزوا حق اخلصوم يف الط4

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا و اهللا عزيز :" القرآن الكرمي ومثاله أن حيكم القاضي يف السرقة بقتل السارق وهذا خمالف لقوله تعاىل
البكر بالبكر :"بالقتل وهو خمالف للحديث الشريف، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماكأن حيكم على رجل بكر متهم بالزنخمالفته للسنة النبوية  وأ، )38: المائدة"(حكيم

عفو د عفو أهل القتيل وقد أمجع علماء األمة على أن ال، أو خمالفته لإلمجاع كأن حيكم القاضي يف القصاص بالقتل عن"جلد مائة وتغريب سنة الثيب بالثيب جلد مائة والرجم
. خمالفة احلكم للقياس كما لو حكم القاضي يف جرمية السب بالقطع قياسا على السرقة فنا حمل للطعن لعدم توافر العلة اجلامعة بينهمالدية، أواىل إينقل العقوبة من القصاص 

.539- 537، مرجع سابق، صفحة هاملتهم يف الدفاع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي واملواثيق الدولية، رسالة دكتوراعبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق : أنظر
مل يبطل داء الشهادة أو مطلقا،أوإن قدم الغائب بعد احلكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل احلكم، وإن جرحهم بأمر بعد :" يقول فيها ابن قدامة: املعارضة-5

دعى القضاء أو اإلبراء، فكانت له به بينة، اوإن . فإن جرحهم وإال نفذ احلكموإن طلب التأجيل ثالثا،.احلكم ،ومل يقبله احلاكم، ألنه جيوز أن يكون بعد احلكم، فال يقدح فيه
بن قدامة ا:أنظر.رجع له إلعادة النظر يف الدعوى إما بإلغاء احلكم أو تعديلهحقية الغائب الذي حكم القاضي يف غيابه، أن يأوهو دليل على ".خر، وينفذ احلكموإال حلف اآل

.96، صفحة 10املقدسي،املغين، مرجع سابق،اجلزء
ىل اليمن، إ) لى اهللا عليه وسلمص(اهللابعثين رسول : فقد روي عن اإلمام أمحد عن حنش عن علي قال. يف حادثة الزبية)رضي اهللا عنه(يدل عليه حكم علي : ستئنافاال-
فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، مث تعلق رجل بآخر، حىت . لألسد) الزبية هي حفرة حتفر لألسد والصيد لكي يقعوا فيها( زبيةنتهيت اىل قوم قد بنوااف

السالح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تفيئة اخرجو أىل أولياء األخر فإأولياء األول صاروا فيها أربعة فجرحهم األسد فانتدب له رجل حبربة، فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقاموا 
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مها من احلقوق املتفرعة ميكن القول أن احلق يف تسبيب األحكام واحلق يف الطعن،من مجيع ما تقدم
الذي قد يعترب ،وضمانة حتمي حقوق املتهم،الدفاع عن نفسه أمام اجلهات القضائيةعن حق املتهم يف

على مام اجلهات األالدفاع عن حقوقه أت له فرصةلرفع الظلم عليه أتيحو ،حقهبتدائي إجحافا يف احلكم اال
رتباطا وثيقا االذي يرتبط ،ر احلق يف الطعنهدأات املقررة خالل احملاكمة لو ال عربة يف الضمان.درجة
احلاالت االستثنائيةأو، غري أن الظروف غري العاديةاديةالعلظروفانني اجلزائية املطبقة يف ابالقو 

.نتهاكها للحق يف الطعنا

لى اهللا ص(حي؟ إين أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإال حجز بعضكم عن بعض حىت تأتوا النيب) ص(أتريدون أن تقاتلوا ورسول اهللا: ، فقال)أي على أثره( ذلك 
ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية و الدية كاملة، فلألول الربع، بينكم فمن عدا بعد ذلك فال حق له، أمجعوا من قبائل الذين حفروا البئرفيكون هو الذي يقضي) عليه وسلم

أنا أقضي «:قصوا عليه القصة، فقالوهو عند مقام إبراهيم، ف) لى اهللا عليه وسلمص(النيبافأتو . األنه هلك من فوقه، وللثاين ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، فأبو أن يرضو 
أمحد :حتقيقأمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، :أنظر).لى اهللا عليه وسلمص(إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول اهللا: واحتىب، فقال رجل من القوم»بينكم

يه وآله وسلم، الطبعة لأمحد عجاج كرمى، اإلدارة يف عصر الرسول صلى اهللا ع: أنظر.412صفحةم،دار احلديث، القاهرة،1995، الطبعة األوىل، 1حممد شاكر،اجلزء
.232-231ه، دار السالم، القاهرة، صفحة1427األوىل،

و النص اجللي أو أواعد، و القأوذلك إذا وقع على خالف اإلمجاع، أن العلماء نصوا على أن حكم القاضي ال يستقر يف أربعة مواضع وينقض، :"يقول ابن فرحون : النقض-
.78، مرجع سابق، صفحة 1صول األقضية ومناهج األحكام، اجلزء أابن فرحون، تبصرة احلكام يف : ظرأن".القياس

ا تأكد القاتل احلقيقي ومل. فأمر بقتله. على قصاب وجد يف خربة ، وبيده سكني ملطخة بالدم وبني يديه قتيل يتخبط يف دمه)رضي اهللا عنه(حكم عمر : التماس إعادة النظر-
، مرجع سابقابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، : أنظر. من جدية احلكم على القصاب سلم نفسه لعلي رضي اهللا عنه، وسرد له كيف قتل الضحية بغية احلصول على ماله

قيقي عدل عن حكمه يف القصاب وعفى عنه، بعدما تأكد من ومن خالل قضية القصاب اليت حكم فيه عليا بقتل الرجل القصاب وبعد أن ظهر القاتل احل. 51صفحة
. لتماس إعادة النظرائي اإلسالمي أخذ بالطعن عن طريق يتضح لنا أن النظام اجلنا. حقيقة األمر بظهور القاتل احلقيقي
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ثانيالاب ـــــلبا
ستثنائيةروف االــاع في الظـــق الدفــانات حــضم

هذه الظروف بينا يف الباب األول من هذه األطروحة ضمانات حقوق الدفاع يف الظروف العادية، 
.ستقرار على وترية واحدةهلا البلدان بالسالم واألمن واالتنعم من خالل،والدواماليت ال ميكن أن تتميز بالثبات 

معاجلة الوضع بطريقة حامسة ىل إالدولةروف استثنائية تضطر معها إقد يتعرض أمن البالد
ختاذ ها اتستطيع مبوجب،ىل قوانني استثنائيةقواعد القانون العادي إاخلروج عن بعض وسريعة، ما يدفعها إىل 

االستثنائية لكن من شأن هذه التدابري. على زمام األمور واةالتدابري الالزمة للسيطر 
اتساع صالحيات تطبيق نظرية الظروف االستثنائيةينتج عن حيث،حق الدفاعضماناتتعطيل العمل ببعض 

تصري . احلريات اليت يتم التضييق منهااحلقوق و على حساب السلطة التنفيذية يف مواجهة هذه الظروف 
ي لواله ملا كفلت احلريات العامة هي محاية النظام العام، والذ-يف هذه احلالة–األولوية األوىل لدى الدولة

، والنظام وحده هو الذي يصنع Ordreالنظام ":1Charles Péguyحسب املقولة املشهورة لشارل بيجي
".الفوضى فهي االستكانة، ونظام احلرية هو وحده الشرعيأما . احلرية

أمام هذا التناقض الذي يبني من جهة ضرورة محاية النظام العام على أساس أنه الضامن للحريات، 
محاية النظام العام وأمن الدولة واستقرارها، واملفرتض أن محاية النظام بدافعالتضييق من هذه احلرياتوأمام

حتقيقا للتوازن املطلوب حلماية النظام العام 
ليها يف سبيل ما مدى شرعية النظام الذي يقيد احلريات ويضغط ع: ميكننا التساؤل. واحلريات يف آن واحد

مان استمرارية سري املرفق العام؟مواجهة الظرف االستثنائي ومن أجل ض

الفردية، روف االستثنائية على احلرياتلإلجابة عن هذا التساؤل جيب البحث يف آثار نظرية الظ
لدفاع حق االيت تبيح التضحية بأهم ضمانات الدفاع خالل الظروف االستثنائيةحقوقمعرفة نطاق ممارسةو 
االستثنائية عية و شر يف إطار املأثناء األزماتأن تتأثرذه الضماناتهلميكن.املتمثل يف مبدأ املشروعيةو 

Pierreوبيار بودوان Pierre Deloireوعرف بامسني مستعارين بيار دولوار 1873لفرنسية يف يناير اOrléansمدينة أورليان هو كاتب ومفكر فرنسي ولد يف . 1
Baudoin .كثريا مع االشرتاكني بعد تلقن املعرفة والفكر من معلمه هنري باركسون ناضلHenri Bergson . النقود"وهذه اجلملة مأخوذة من كتابه "L’Argent

، "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"يف ظل الظروف االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية:أنظر.67. ص
. 01صفحة،2014يت يف اجلامعة األردنية سنة مداخلة ألق
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بل القوانني العادية استبدالدولة لتتيح، حيثاملتمخضة عن الضرورة
حترتم احلريات وحقوق الدفاع وأال تكون وسيلة بيد الظروف املستجدة، واليت يفرتض أن تكون قوانني عادلة 

تذرع ا النتهاك لة ت لدو .احلقوق والتقييد من احلريات حيث تصل إىل حد التحكم والطغيانا

ائية، ملعرفة الظروف االستثنبداية حتديد النطاق النظري لنظرية ديد هذه املسألة يتطلب مناحتإن 
ومتييزها عن بعض النظريات اليت تتفق معها يف خروجها عن مبدأ ،واألساس اليت تقوم عليهالنظريةهذه مدلول

، مع ستثنائيةلناجتة من تطبيق نظرية الظروف االاآلثار ابعد ذلكنبني.ة وخرقها ملبدأ الرقابة القضائيةاملشروعي
لبحث يف يتسىن لنا اما سبق ذكره،كل بعد.التجربة اجلزائرية وكيفية تصديها للحاالت االستثنائيةدراسة

تأثريهاوحدود،يف الظروف االستثنائيةق الدفاع الدستورية حلضمانات نطاق تطبيق العن الفصل الثاين 
اا  اس عك ن .وا
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الفصل األول
نظرية الظروف االستثنائية

ستثنائيةاألصول التارخيية للظروف اال:تمهيد
شات الفكرية بني الكتاب ستثنائية العديد من النقاة لنظرية الظروف االصول التارخييأثارت األ

حيث تقوم هذه النظرية ،سالميةاإلىل الشريعةستثنائية إوعز بعض الفقهاء أصل الظروف االأفقد. والفقهاء
تستند حيث2".الضرورة تقدر بقدرها"و1"الضرورات تبيح احملضورات"على أساس القاعدتني األصوليتني

ها ويقصد بالرخصة األحكام اليت شرع،ورخصة3ىل عزميةأن احلكم التكليفي ينقسم إو الضرورة،إىلالنظرية
ام كإباحة الفعل احملرم عند الضرورة واحلاجةعلى أعذار العباد و ااهللا بناء اج ية ح كما أن قواعد قانون . رعا

من خطر جسيم و ماله خالف أحكامه لضرورة وقاية نفسه أالعقوبات جتري على أنه ال جناح على شخص
خالف كل التوجهات اليت ترى بأن النظرية من خلق جملس وبذلك يكون هذا الرأي قد4.على وشك الوقوع

بأن التشريع اإلسالمي عرف هذه النظرية وطبقها تطبيقا تعجز عنه النصوص :"...الدولة الفرنسي ويقول
5".القائمة ثالثة عشر قرنا قبل أن تظهر على ألسنة فقهاء فرنسا

نظرية هذه التعترب ا، إذىل جملس الدولة الفرنسيستثنائية إف االو أحال البعض اآلخر أصل الظر 
ا أطلق عليهالذي أحضان احلرب العاملية األوىل يف حكمني صادرين عن جملس الدولة الفرنسي، مولودة يف 

ستثنائية لظروف االحلالة اأن احلرب حمدثة ومنشئةى جملس الدولة الفرنسيإذ رأ. تسمية نظرية سلطات احلرب

لرخاء أنه إذا نزل باإلنسان احتياج ملجئ كاجلوع املميت يباح له أكل امليتة واألكل من مال األجنيب بغري رضاه وحنو ذلك من املمنوعات وقت اوليةصمعىن هذه القاعدة األ1
حممود الشربيين، القضاء يف :أنظر.قتلهومن مث جاز أكل امليتة عند املخمصة وإساغة اللقمة باخلمر والتلفظ بكلمة الكفر لإلكراه ودفع الصائل ولو أدى إىل. والسعة واالختيار

. 75اإلسالم، مرجع سابق، صفحة 
حممود الشربيين، : أنظر.وتعين إذا زالت حالة الضرورة بطل إباحة املمنوع" ماجاز لعذر بطل بزواله" ومن القواعد األصولية اليت تنطبق على نظرية الظروف االستثنائية القاعدة

.76سابق،صفحة القضاء يف اإلسالم، مرجع 
ستثنائي يعاد العمل به خالل الظرف اال

). شروعية املوسعة يف احلالة االستثنائيةليست امل(العمل به بعد إنتهاء احلالة االستثنائية، ومن ذلك مبدأ املشروعية العادية 
. 118الصفحةيف الباب األول من األطروحة، وللمزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل " الضرورة تقدر بقدرها"سبق وأن تعرضنا لتعريف القاعدة الفقهية2
أا3 لى  لعزمية ع نني ا لعي بو ا ان أ بدر اذ  األست رف  حكام اليت شرعها اهللا تعاىل إبتداءا لتكون قانونا عاما لكل املكلفني يف مجيع األحوال  قصد الشيء قصدا مؤكدا فهي األ:" ع

،ه، رسالة دكتورا"بالشرائع الوضعيةدراسة مقارنة "عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون: أنظر".كالصالة والصوم واحلج والزكاة وسائر شعائر اإلسالم
.254-235سكندرية ، مصر، صفحةم، جامعة اإل1972

.58، صفحة2001نيسان القضاء اإلداري الفلسطيين ومبدأ املشروعية،عدنان عمرو،4
.233، صفحةمرجع سابق،ه، رسالة دكتورا"بالشرائع الوضعيةدراسة مقارنة "عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون5
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-فرنسيأن النظرية ذات منشأ قضائي-الرأيأيده يف هذا 1.اليت تربر توسيع صالحيات اإلدارة العامة
االمن الدارسني والباحثني يف آخرون ا  2.هذ

ا قيل عن اجلذور التارخيية للظروف لألستاذ الدكتور أوسوكني عبد احلفيظ رأيا خمالفا ملغري أن
ستثنائية وجدت يف العصر حيث قال أن فكرة الظروف اال.ألصلواليت جعل منها نظرية رومانية ا،ستثنائيةاال

أن إنقاذ األمة ال بد أن مير ولو بالدوس على Cicéron3الذهيب لإلمرباطورية الرومانية عندما الحظ سيسرون 
Fustel De"فوستيل دي كوالنج"كما أشار الكاتب ."salus populi suprema lex esto"القانون

Coulangesاملدينة القدمية " يف كتابهLa Cité Antique "نتهاك السلطات لكل القيم واحلريات يف عن ا
وكانت شخصية الفرد ....إن القدماء مل:"صلحة العامة بقولهسبيل حتقيق امل

شطناوي واضحا بشأن إسناد أصل النظرية اىل القضاء الفرنسي لكنه عارض مسألة ربط نظرية الظروف االستثنائية بتوسيع صالحيات اإلدارة كان موقف الدكتور علي خطار1
هي ذات أصل تشريعي حيث يرجع أصل نظرية الظروف االستثنائية اىل القضاء أما نظرية توسيع صالحيات اإلدارة ف. 

. سواء كان القانون العادي أو الدستور، وبذلك تتمتع كلتا النظرتني بوجود مستقل هذا من جهة

روف .بصفة مستمرة بالتوسيع أو التضييق
.وما األثر الناتج عن ذلك هو حلول تشريع حمل تشريع آخر فقط وحدد تلك الصالحيات
.119-116،مطبعة كنعان، عمان،األردن،صفحة 1995علي خطار شطناوي،القضاء اإلداري األردين، الطبعة األوىل، : أنظر.تعرض أمن الدولة للخطر

كيان الدولة وأمنها التوسيع من لكننا نرى أن التوسيع من صالحيات اإلدارة ليست نظرية مستقلة وإمنا هي أثر لتطبيق نظرية الظروف االستثنائية ،حيث يستلزم احلفاظ على
اة األخطار ودرء األضرار ة   ي ئ ات استثنا ي ن صالح ا م ينه ومتك ة  اإلدار ات  ي . صالح

. اإلستثنائية
بني نظرية سلطات احلرب ونظرية الظروف االستثنائية، فبالرغم من اعتباره نظرية سلطات احلرب كانت اللبنة األوىل لتأسيس نظرية ميز الدكتور مجيل يوسف قدورة كتكت2

بينما ال تقتصر نظرية الظروف االستثنائية على احلرب وحدها  . فيما بعد ضيق نظرية سلطات احلرب واعتمادها على احلرب كمربر وحيد هلاالظروف االستثنائية، إال أنه وضح 
مجيل :أنظر.لكوارث القهريةها من اكظرف استثنائي بل تستوعب كل األزمات االقتصادية و املالية وأحوال االضطرابات العامة، كالثورات والفنت والتهديد باإلضراب العام وغري 

.05-04-03م، جامعة القاهرة، مصر، صفحة 1987-1986، نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، يوسف قدورة كتكت
م يف قضية 30/06/1915ه الصادر يف من خالل حكم( ممدوح عبد احلميد أن نظرية الظروف االستثنائية جاءت كمحاولة من جملس الدولة الفرنسييرى الدكتور 

General Verrier م قضية 06/08/1915واحلكم الصادر يفDelmotte et Jenmartin ( يف مساندة السلطات احلكومية خالل الظروف العصيبة اليت
، "نظرية الظروف االستثنائية"مث " نظرية سلطات احلرب"حيث صيغت النظرية حتقيقا للصاحل العام ومسيت يف بادئ األمر . 
بصفة عامة وهيئات الضبط اإلداري بصفة خاصة خالل الظروف االستثنائية مشروعة رغم خروجها عن احلدود ومبقتضى هذه النظرية أصبحت تصرفات اإلدارة 

.38م، صفحة1992دراسة مقارنة، " سلطات البوليس يف قوانني الطوارئ"ممدوح عبد احلميد، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية:أنظر.القانونية
غب بشد نايب يف رسالته املقدمة لنيل درجة املاجستري الرأي القائل بأن نظرية الظروف االستثنائية من وضع جملس الدولة الفرنسي، والذي كان ير رجح األستاذ سعدون عنرت اجل

اليت تتخذ حلماية البالد ة، فأعترب أعماهلاوانني النافذة آنذاك عن متكني اإلدارة الفرنسية من مواجهة متطلبات احلرب القائمتها وقت احلرب عندما رآى عجز القأزر اإلدارة وتقوي
سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستري، : أنظر. 

.54م، منشور من قبل وزارة الثقافة واإلعالم، صفحة 1981
أاسيسرون أو كما يسميه البعض شيشرون، هو خطيب روما و فيلسوفها الشهري واملعروف بتقدميه املصلحة العامة على كل االعتبارات حيث يعرف ا3 لة ب عدا إيتاء كل ذي :" ل

.216، صفحةمرجع سابقتاريخ النظم القانونية واالجتماعية،صويف حسن أبو طالب، :أنظر".حق حقه دون املساس بالصاحل العام
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وكان املعتقد هو أن الواجب يقضي . الصارمة اليت تكاد أن تكون مقدسةذات قيمة ضئيلة إذا قورنت بالسلطة 
1".على كل من األخالق والعدالة واحلقوق، وأن تفسح كلها الطريق لصاحل الوطن

ىل فرنسا يف شكل القانوين إبناء النظرية التقين و األستاذ الدكتور أوسوكني أحال ،فضال عن ذلك
، وتطورت شيئا "ما بعد احلرب"ىل حاالت إا اإلدارة الفرنسية، مث توسعت " صالحيات احلرب"

أحكام الشرعية العادية يؤدي خالل األزمات، وبعدها عم مفهومها وأصبحت تطبق كلما كان التقيد بفشيئا
2.ضطراب النظام العامإىل ا

هو العصر (العصر العلميمرباطورية الرومانية يف هذا الرأي الصواب، حيث عرفت اإلحنن نلمس يف
فكانت من صالحيات . ئيةستثناالقوانني اال) بداية العهد اإلمرباطوريو ري هو اية العهد اجلمبنياملمتد 
أن يصدر القوانني اليت كانت ) وهو احلاكم القضائي الذي يفصل يف املنازعات والدعاوى القضائية(الربيتور 
خيتص املنشور الطارئ بتعديل . املنشور الدائم واملنشور الطارئ: ىلالذي ينقسم إ"باملنشور الربيتوري"تعرف 

صاحلة غري أحكام املنشور الدائم تجعل منلب بعض الظروف املستجدة والطارئة، أحكام املنشور الدائم بسب
ة الضرورة مراعاةإباحة اجلرائم واإلعفاء من العقاب يف حالعلى حيمل هذا القانون االستثنائي 3.للتطبيق

ن الضرورة تعد سببا من أسباب اإلباحة وأن املصلحة األعلى إ":)Cicéron(شيشرون يقول .للمصلحة العامة
إذا تعلق ا: "على ذلك، ويعطي مثاال "أن تغلبيلزم

إىل أبعد من ذلك عندما عملوا على تعيني حاكم خاصبل ذهب الرومان4."ميثل أمهية أكرب بالنسبة للدولة
يعهد إليه بسلطات واسعة ملواجهة األزمات جبانب احلاكم العادي،)Magistrat extraordinaire(غري عادي 

تصطبغ بالصفة العسكرية احملضة الستخدامها ضد األعداء كانت سلطات هذا احلاكم.والظروف الصعبة
وافقنا برأينا ما ذا نكون قد5.املوجودين داخل الدولة، باعتباره السالح الذي جنح ضد األعداء خارجها

فال ميكن النعي على هذا الرتاث التارخيي على أنه جمرد ،أوسوكني عبد احلفيظاألستاذ الدكتورذهب إليه 
سفية، إذ يقدم لنا التاريخ دليال على امتداد جذور نظام الظروف االستثنائية إىل تلك العصور نظريات فل

.  الغابرة

.106املدخل إىل التاريخ اإلسالمي، مرجع سابق، صفحة حممد فتحي عثمان،1
مرجع سابق، صفحة ، "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"يف ظل الظروف االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية2
6.
.173- 172مرجع سابق، صفحة تاريخ النظم القانونية، حممد سليمان شبري، 3
.18م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،صفحة 1969براهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة يف قانون العقوبات، إ4
.22، صفحةمرجع سابق، ه، رسالة دكتورا"بية املتحدةالعر يف القانون املقارن ويف تشريع اجلمهورية" زكريا حممد عبد احلميد حمفوظ، حالة الطوارئ5
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املصدر التارخيي للظروف االستثنائية هو الشريعة اإلسالمية بالرغم من تواتر اآلراء اليت جتعل منو إذن
أنه مل يطبقها غري،األوىل وهو القانون الروماينىل أصوهلا . سيأو القضاء الفرن

هذا األمر ليس جبديد على هذه الشريعة اليت . ريعة اإلسالمية وسنبني ذلك الحقاتطبيقا دقيقا كما فعلت الش
لال ميكننا أن نغفو .تشوبه شائبةالذي الخلقه، فهو القانون اإلهلي أتقنها اهللا عز وجل كما فعل بكل شيء 

كنظرية مستقلة ،ورسم حدودها وجمال تطبيقهاستثنائيةالظروف االنظرية يف صقل القضاء الفرنسيدور عن
لة ودد أمنهاقائمة على جمموعة من احلوادث اليت لدو لى ا أ ع تطر عتبار بعض التصرفات يكون نتاجها ال،قد 

ىل احملافظة على املصلحة إوعشر م- اليت متس حقوق وحريات األفراد-املشروعة غري اإلدارية 
.العامة واألمن العام

مدلول الظروف االستثنائية وأسسها:المبحث األول
مدلول الظروف االستثنائية:المطلب األول

فإذا 1.يرتبط مدلول الظروف االستثنائية بفكرة احملافظة على النظام العام أو كفالة سري املرافق العامة
احلروب األهلية أو الدولية، أو الفياضات أو الزالزل أو غريها من : طرأت ظروف غري عادية على الدولة مثل

أو انتشار مرض أو وباء يهدد الصحة العامة ،الكوارث الطبيعية، أو حاالت االنفالت أو االنقالب األمين
تدابري عاجلة أو إجراءات استثنائية ال تسمح - اميف سبيل احملافظة على النظام الع-تتخذ الدولة 2،للمواطنني

تضطر إىل التحلل من بعض القواعد املقررة يف القوانني املنظمة ل،
اال أمام قواعد أخرى أكثر تقييدا وتضييقا للحريةحىتللحرية  فسح  3.ت

ملعرفة ما إذا  ،االستثنائية حاولنا الرجوع إىل النصوص القانونيةمن خالل حبثنا عن مفهوم للظروف 
ا يوضح ماهية الظروف أننا مل جند نصا دستوريا وال تشريعيغري ، قد وضع مفهوما هلااجلزائري كان املشرع 

ره عتبااميكن هو نسبية هذه الظروف، فما حمدد مردهتبني لنا أن عزوف املشرعني يف وضع تعريف. االستثنائية
لذا كانت الظروف 4.زمان معينني قد ال يكون كذلك يف مكان آخر وزمان مغايرمكان و ظرفا استثنائيا يف

.وملعرفة مفهومها كان مردنا لتعريفات الفقهاءاالستثنائية مسألة تتعلق بالواقع،

.06نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراة، مرجع سابق، صفحةمجيل يوسف قدورة كتكت،1
.66، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، صفحة 2011فادي نعيم مجيل العالونة، مبدأ املشروعية يف القانون اإلداري وضمانات حتقيقه، رسالة ماجستري، 2
.552، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة تحي سرورفأمحد 3
، حيث ويف زمن كما حدث مع عمر رضي اهللا عنه( الدولة االسالمية كان ظهور الوباء يسبب عزل املنطقة وتقييد حرية التنقل داخل وخارج البالدمثال يف بداية تاريخ4

نفر من " ة إىل املدينة وقال ملن كان معهنتشار وباء الطاعون يف الشام ، فقرر اخلليفة العوداخالفته كان ذاهبا إىل الشام ليتفقد أحوال املسلمني، وهو يف الطريق وصل إليه خرب
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: لغةوالظروف. الظروف، االستثنائية: امههي مركب إضايف يتكون من كلمتنيالظروف االستثنائية 
احملدود، واتفق القوم على أن املبهم من الزمان ما مل يعتب له يسمى مجع ظرف، والظرف هو املبهم واملؤقت و 

أي حلول الشيء يف الظرف من الظرفية 1.
ي يسميها احملال والفراء يسميها ئيسميها ظروفا والكساواخلليل3والظرف هو وعاء كل شيء،2.غريه حقيقة

4.هلغضيض الطرف نقي الظرف، يعين بالظرف وعاءإنك: وقالوا. الصفات واملعىن واحد

احلاالت االستثنائية ال تؤخذ  إذن . غري معتاد، شاذ، طارئ: استثناءاسم منسوب إىل : استثنائي
5.طار العام املتعارف عليه لشيء ما، فهي غري عاديةكمقياس للحكم العام

.ورد يف كتب اللغة من تعريف كلميت ظرف واستثنائيهذا أهم ما

تعين احلالة اليت خترج عن األصل العام أو احلكم العام، على هذا األساس فإن الظروف االستثنائية 
أو نفسه أو عقله إىل اخلطر يف دينه الشخصباحلالة اليت يتعرض فيها":فقهاء الشريعة اإلسالميةوتعرف عند

أا"فيلجأ من أجل ختليص نفسه إىل خمالفة الدليل الشرعي الثابتأو عرضه أو ماله ال تقتصر على : "،كما 
ليت تتعرض بل تنطبق على حالة الضرورة احالة الضرورة اليت تصيب األفراد 

ال فرق بني إعمال حالة الضرورة يف نطاق األفراد وبني إعماهلا يف جمال الدولة سوى يف أن الضرورة األساسية، ف

ائية ومل تقيد حركة ، لكن بعد ذلك بعصور شهدنا إنتشار وباء أنفلونزا الطيور واخلنازير يف العديد من الدول اليت مل تعلن عن تطبيق نظرية الظروف االستثن)"قدر اهللا إىل قدر اهللا
.مواجهة وصد هذا الظرف دون احلاجة للخروج عن القواعد القانونية العامة وفرض قيود على حريات وحقوق األفرادالتنقل داخل وخارج الدول، فقد كان مبقدور هذه الدول

، الطبعة02عبد اهللا اخلالدي، اجلزء : علي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربية:رفيق العجم، حتقيق: بن علي التهانوي، كشاف إصطالح الفنون والعلوم، مراجعةحممد 1
. 1147م، مكتبة لبنان الناشرون، بريوت، لبنان، صفحة 1996األوىل، 

م، وزارة الثقافة واالعالم 2000- 1979، الطبعة األوىل، من 07حممد سليم النعيمي ومجال اخلياط، اجلزء : دوزي، تكملة املعاجم العربية، ترمجة وتعليقبيرت آنتر رينها2
دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان، م،1983مجاعة العلماء، الطبعة األوىل،: علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، حتقيق: أنظر أيضا.119للجمهورية العراقية، العراق، صفحة 

عبد النيب . 230م، عامل الكتاب، القاهرة، مصر، صفحة 1990املناوي القاهري، التوقيف على مهمات التعاريف، الطبعة األوىل، : زين الدين حممد املدعو. 143صفحة 
م، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 2000، الطبعة األوىل، 02حسن هاين فحص، اجلزء : يةجامع العلوم يف اصطالحات الفنون، ترمجته من الفارس" نكري، دستور العلماء

.  576، مرجع سابق، صفحة 02إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وأمحد النجار، املعجم الوسيط، اجلزء . 207صفحة 
،الطبعة األوىل، 14حممد عوض مرهب، اجلزء : . 474صفحة بق،مرجع سا، 03اجلزء معجم مقاييس اللغة، ،الرازينيأبو احلس3

أبو عبد الرمحن الفراهيدي البصري،  . 196زين الدين احلنفي الرازي، خمتار الصحاح، مرجع سابق، صفحة . 268م، دار إحياء الرتاث الغريب، بريوت، لبنان، صفحة 2001
.157، مرجع سابق، صفحة 08جلزء كتاب العني، ا

، مرجع سابق، 09ابن منظور، لسان العرب، اجلزء : أنظر أيضا. 267، مرجع سابق، صفحة 14حممد عوض مرهب، اجلزء : 4
.229صفحة 

.332م، عامل الكتاب، صفحة 2008ألوىل، ، الطبعة ا01اجلزء أمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعاصرة،5
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لى غري ذلك مما تفرضه جراءات رادعة أو تشديد العقوبات عكتقييد احلريات أو اختاذ إإجراءات استثنائية  
1".الضرورة حلفظ كيان الدولة اإلسالمية ومصاحلها األساسية

جمموعة من احلاالت الواقعية اليت تنطوي على أثرين، ":هيلدى فقهاء القانون لظروف االستثنائية ا
القواعد القانونية العادية مبواجهة اإلدارة العامة، ويتمثل الثاين منهما يف بدء خضوع يتمثل أوهلما بوقف سلطة 

اعترب األستاذ 2."
أاالدكتور أمحد فتحي  ية ب االستثنائ وف  لظر غري ىل خصوصيتها إبالنظر-تتطلبقع احالة من الو : "سرور ا

عادي أو االستثنائي هلذه احلالة من الواقع ال الغري قواعد القانون العادي، فالطابع اإلفالت من تطبيق - عاديةال
ىل السلوك اإلنساين الذي ميكن إتشريالقواعد القانونيةفاعد املطبقة يف الظروف العادية؛تتالءم معها القو 

هذا الواقع، وهو ما يتطلب وجود قواعد قانونية تنظم الظروف غري العادية اليت ال تصلح إتباعه مبا يتفق مع 
اتمعابأدوات القانون العادي للتجاوب معها، يد  نون هو ول لقا أن ا ار  3".عتب

عادية الغري ستثنائية هي جمموعة من احلوادث ن الظروف االيتضح لنا أ،ما مت ذكره سلفاخالل من 
لكن .أيا كانت صورة هذه الظروف وأيا كانت طبيعتها داخلية أو خارجية،وجود الدولة واستقالهلا

تدفع هذه الظروف باملشرع إىل .بد أال تتميز بالدوام وأن تكون مؤقتة وإال كانت العواقب غري حممودةال
م عمل السلطات يتنظلتشريعية أو بإحدى الوسيلتني أو بكليهما، القوانني التنظيمها يف نصوص الدستور ويف 

اا اجلديدة واالستثنائيةإلعالن عن الظرف االستثنائي وبيانخالل ا كما يوضح أثر هذه الظروف ،صالحي
ايعترب الظرف االستثنائي شرط. على احلريات واحلقوق الفردية، خاصة وأن تقييد حريات األفراد أمر ال حمال

ة االستثنائية وتوسيع صالحيات تطبيق املشروعيمن نتائجهااليت و ،لتطبيق نظرية الظروف االستثنائيةاالزم
.ع الضرر وحتقيق املصلحة العامةدارة لدفاإل

ومن منطلق عدم القدرة على حصر ي هلجر القواعد القانونية،ساسستثنائي هو املربر األالالظرف ا
الظروف االستثنائية، فقد وضع الفقه معيار حتديد الظرف االستثنائي يف كل حالة تنطوي على خطر حقيقي 

تعذر مواجهة الظرف يأنجيب لتطبيق نظرية الظروف االستثنائية .ةكانت حالة واقعية أو قانونيسواء

م، 2012، جوان 26، جملة العلوم اإلنسانية، العدد "دراسة يف الفقه الدستوري اإلسالمي" السلطة املالية لويل األمر على األفراد يف الظروف االستثنائيةعبد اجلبار الطيب،1
.62جامعة حممد خيضر بسكرة، صفحة 

.115اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي خطار شطناوي، القضاء 2
.552، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة تحي سرورفأمحد 3
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ون نستلزم خروج اإلدارة على قواعد القاألن حتقيق الصاحل العام ي. ديةإتباع القواعد القانونية العااالستثنائي ب
يعين أنه إذا وجدت وسيلة قانونية أو دستورية تستطيع أن تواجه املخاطر ة،بقواعد استثنائياستبداهلواالعادي 

جهة تلك مواىل تلك الوسيلة، أما إذا كانت تلك الوسائل عاجزة عنال
1.عادية وتطبيقها يصبح أمرا ال غىن عنهالغري ىل الوسائل املخاطر فإن اللجوء إ

إن سلطة احلكومة يف هذا ":احملكمة اإلدارية العليا مبصر يف أحد أحكامهاتقرر يف هذا الصدد
قانونية وم حالة واقعية أومن كل قيد، بل ختضع ألصول وضوابط، فيجب أن تقاال ليست وال شك طليقة

، وأن يكون تصرف احلكومة الزما ملواجهة هذه احلالة بوصفه الوسيلة الوحيدة ملواجهة ىل التدخلتدعو إ
وجب أن يكون تدخل اإلدارة ألسباب جدية تربره، فاملناط واحلالة هذه يف : "ويف قرار آخر هلا تقول. "املوقف

التصرف الزما ملواجهة حاالت معينة من دفع خطر مشروعية القرار الذي تتخذه اإلدارة، وهو أن يكون
داري حق الرقابة وحيدة ملنع هذا الضرر وللقضاء اإلجراء الوسيلة الد األمن والنظام، باعتبار هذا اإلجسيم يهد

تتصرف اإلدارة خارج إطار املشروعية العادية يف الفرتة أنومنه جيب 2".على قيام هذا املسوغ أو عدم قيامه
وأن يكون خروجها هذا هو السبيل الوحيد لرد اخلطر عن ،اليت يتحقق فيها وجود ظرف استثنائيالزمنية 
اليت تعترب غري مشروعة يف الظروف العادية مشروعة يف تدابري املتخذة من قبل اإلدارة و جيوز أن تكون ال. الدولة

أن على 3،الظروف االستثنائية
وأن ترعى يف ذلك منتهكة للحريات دون مربرات جدية،وإال كنا أمام دولة بوليسية4،ملواجهة احلالة الشاذة
5.حتقيق املصلحة العامة

.96، نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف اإلستثنائية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة يوسف قدورة كتكتمجيل 1
.71- 70- 68التشريع العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف2
.556أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 3
شاذة والغري مشروعة يف احلالة ضرورة تناسب تصرفات اإلدارة الللدفاع عن أمنها واملعروف بقاعدة التناسب، اليت تعينالالزم 4

فالضرورة تقدر بقدرها وال يسمح بإنتهاك . 
مبدأ " ، القضاء اإلداري الفلسطيينعدنان عمرو:أنظر.الشاذ أو العاجلدر الذي تقتضيه مواجهة الظرف حقوق وحريات األفراد اليت حتميها قواعد املشروعية العادية إال بالق

.73-72، مرجع سابق، صفحة "املشروعية
لطمأنينة سلطة تقديرية واسعة للحكومة عند قيام حالة استثنائية متس األمن وا:" م بأن13/04/1957

تقدير ما جيب اختاذه من إجراءات وتدابري لتتخذ من التدابري السريعة احلامسة ما تواجه به املوقف اخلطري، إذ بقدر اخلطر الذي يهدد األمن والطمأنينة بقدر ما تطلق حريتها يف 
". ة ما يتطلب منها يف الظروف العادية من احليطة والدقة واحلذر، حىت ال تفلت الزمام من يدهاتصون األمن والنظام، وال يتطلب من اإلدارة يف مثل هذه الظروف اخلطر 

.    38م، املطبعة اجلديدة، دمشق، سوريا، صفحة 1980- 1979، "القضاء اإلداري" عبد اهللا طلبة، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة:أنظر
فكرة احملافظة على السالمة العامة متثل املعيار احلقيقي والسليم اليت ترتكز على أساسه التدابري االستثنائية املنصوص :"...هلا بأنيف حكمقضت حمكمة العدل العليا األردنية5

...".عليها يف هذه املادة
إذا كانت حالة الضرورة تتطلب منح اإلدارة سلطات واسعة متكنها من اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة ولو كانت خمالفة :" كما قضت حمكمة اإلدارية العليا املصرية يف حكم هلا

دل مسعود أبو مغلي، صالحيات الضابطة اإلدارية يف الظروف منري عا:أنظر".للتشريع القائم فإن ذلك مشروط بأن يكون الغرض من هذه اإلجراءات هو حتقيق املصلحة العامة
. 46م، اجلامعة األردنية، األردن، صفحة 1999، رسالة ماجستري،"دراسة مقارنة"االستثنائية
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أساس نظرية الظروف االستثنائية:المطلب الثاني
الرومان عرتف احيث،لقانون الروماينامتتد إىلستثنائية أن اجلذور التارخيية للظروف االذكرنا سابقا

من أمام عجز القوانني العادية يف محاية كيان الدولة،الظروف االستثنائيةم و تتالءبضرورة تشريع قوانني خاصة 
قضاء الفرنسي يف صقل هذه النظرية،  لكننا مل نغفل دور الشريعة اإلسالمية وال.الظروف املستجدةخطر

.مستقلة هلا أبعادها وآثارها وكيفية معاجلتها محاية للنظام العامكنظرية

نظرية الظروف عليه ترتكز لذلك جند أن أغلب الفقهاء والكتاب قد أمجعوا على أن األساس الذي 
يف تشييدها ليضيف القضاء الفرنسيئها،كان لإلسالم الفضل يف إرسااليتاالستثنائية هو نظرية الضرورة، 

س دون أن ننسى دور الفقه األملاين يف الدفاع عن نظرية الضرورة كأساكنظرية مشلت كل فروع القانون،وينالقان
.شروعةاملغري تباح من خالله أعمال اإلدارة 

نظرية الضرورة يف الشريعة اإلسالمية:الفرع األول
ريعة أن الضرورات ، وقرر األصوليون يف فقه الشحرص الشارع اإلسالمي على تأكيد فكرة الضرورة

كإباحة الفطر يف رمضان أو أكل امليتة أو شرب اخلمر عند عند الضرورة تباح األفعال احملرمة،.تبيح احملظورات
كان معرضا للموت من اجلوع فله أن يأكل امليتة، ومن خشي على وعليه من1.اإلكراه أو شيء من ذلك

اهللا صلى اهللا عليه وسلم شروط قيام الضرورة يف قد فسر رسولل. سه اهلالك عطشا له أن يشرب اخلمرنف
2.أي جييء عليه الصباح واملساء بدون طعام" بأن يأيت الصبوح والغبوق وال جيد ما يأكله"حالة اجلوع

لذا فال 3.حفظ النفس والنسل واملال والعقل والدين:جل محاية مقاصد الشريعة اخلمستى من أفالتحرمي أ
يمٌ ﴿:للضرورة استنادا لقوله تعاىلإالتباح األفعال احملرمة  نَّ اللََّه َغُفوٌر رَحِ الَ َعاٍد فَِإ َر بَاٍغ َو طُرَّ َغيـْ ِن اْض .﴾َفَم

بينت اآلية أن الضرورة يف الشرع اإلسالمي ليست فقط من أسباب امتناع العقاب بل . )115: سورة النحل(
.الكليةالضروريةحتقيقا للمصلحة 4.أيضا تبيح الفعل فتجعله مشروعا

.253، صفحةمرجع سابق،دكتوراه، رسالة "دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون1
.15ابراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة يف قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة2
.10الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، مرجع سابق، صفحة3
كراه فال يسقط التكليف لكن خيلي الفاعل ب من أسباب اإلباحة أي جتعل الفعل احملرم مباح وتسقط التكليف، أما اإل سبوهي الفاصل املميز بني الضرورة واإلكراه، فالضرورة 4

.17-15ابراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة يف قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة:أنظر.من العقاب فقط ويظل الفعل إمثا يف حد ذاته
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ستقامة بل ا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على اإذ":هي اليتاملصلحة الضرورية عند اإلمام الشاطيب
اد وارج وفوت حياة فس لى  اا ويثبت قواعدها: واحلفاظ عليها يكون بأمرين، أحدمها...ع أرك يم  يق ا  . م

اليت يطلق عنها فقهاء هي فاملصلحة الضرورية الكلية 1".ما يدرأ عنها اإلخالل الواقع أو املتوقع فيها: والثاين
تقدم رخصة من إذتقدم على كل املصاحل األخرى عند التعارض،، واليت"النظام العام"اإلسالم املعاصرين

2.العزمية وتستغرق بذلك النظم والتدابري االستثنائية اليت تعد خروجا عن النظم القانونية العامة للظروف العادية

رَِّمتْ ﴿:ن النصوص الشرعية اليت دلت على حالة الضرورة يف الشريعة اإلسالمية قوله تعاىلم ُح
ُقوَذةُ  وْ اْلَم ُة َو ِنَق ْنَخ اْلُم لَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َو َما ُأِه ْنزِيِر َو ُم اْلخِ َلحْ ُم َو الدَّ ْيَتُة َو ُم اْلَم َما َعَلْيُك ُة َو يَح النَِّط دِّيَُة َو َر تـَ اْلُم َو

ٌق الْ  ْم ِفسْ ِم َذِلُك َْزالَ ْ وا بِاأل ُم سِ ْق تـَ َأْن َتسْ ا ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ َو َم َل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّْيُتْم َو يَن  َأَك َم يَِئسَ الَِّذ يـَوْ
تُ عَ  ْم َأْتَم ْم َو يَنُك ْم ِد ْلتُ َلُك َم َم َأْك ِن اْليـَوْ وْ َش اْخ ْم َو ُه وْ َش ْم َفالَ َتخْ يِنُك نْ ِد وا ِم ُر َف ُم َك يتُ َلُك َرِض ِتي َو َم ْم نِْع َلْيُك

يًنا َم ِد الَ ِْْس يمٌ اإل نَّ اللََّه َغُفوٌر رَحِ ْثٍم فَِإ اِنفٍ إلِِ َر ُمَتَج َصٍة َغيـْ َم طُرَّ ِفي َمخْ ِن اْض يف ). 3:سورة املائدة(﴾َفَم
من التحرمي ستثنائهمن الطعام، مث أردف ذلك باهذه اآلية الكرمية عدد اهللا سبحانه وتعاىل بعض احملرمات 

حالة املضطر يف خممصة،
فأستثين سبحانه هذا الفرض من التحرمي يف مكان ال جيد فيه طعاما حالال، 

3.م مباحاومؤداه أن صار الطعام احملرم يف هذا الفرض حالل، أي صار الطعا

حد السرقة يف زمن تنفيذ متناع الرسول صلى اهللا عليه وسلم اطبيقات نظرية الضرورة يف اإلسالمتمن
.احلرب

بدار احلرب ويطلع األعداء على بعض أسرار قد يرتتب عليه غالبا ما هو أشد من السرقة كأن يلتحق السارق
.4

.8الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، مرجع سابق، صفحة 1
.30صفحة م،1992،"الصادرة وفقا لقانون حالة الطوارئ"ضائية على مشروعية قرارات االعتقالحلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الرقابة الق2
.290، صفحة مرجع سابقالفقه اجلنائي اإلسالمي، حممود جنيب حسين،3
.259، صفحةمرجع سابق،ه، رسالة دكتورا"بالشرائع الوضعيةدراسة مقارنة "عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون4
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متناع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عهد الصحابة، وذلك باإىلنظرية الضرورةطبيقاتمتدت تإ
ام تقديرا ألعذار العباد ورعاية حلاذلككان . رضي اهللا عنه عن تطبيق حد السر  ج

.1

نظرية الضرورة وقت احلرب منع إقامة حد شرب اخلمر، حيث أجل سعد بن أيب من أمثلة تطبيقات
وقاص رضي اهللا عنه قائد جيش املسلمني يف حرب فارس إقامة حد شرب اخلمر على أيب حمجن الثقفي خشية 

د عليه ى حسن بالئه يف املعركة امتنع عن إقامة احللتحق جبيش األعداء فيهلك، وملا رأأن تأخذه العزة باإلمث في
بتاتا مع أن النهي ورد يف إقامة حد السرقة يف دار احلرب ال يف حد شرب اخلمر كما سبق وفعل رسول اهللا 

اليت برزت فيها نظرية الظروف االستثنائية، قضايامن أشهر التعترب هذه التطبيقات 2.صلى اهللا عليه وسلم
غري العادي الذي واجهته ر الناتج عن الظرف ورة دفع الضر واليت توقف فيها العمل باألحكام الشرعية لضر 

.األمة اإلسالمية يف ذلك الزمان

استقر الفقه اإلسالمي على أنه يقضي التيسري على الدولة يف أداء وظيفتها يف الظروف االستثنائية 
يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر "دفعا للضرر وللمشقة حىت لو حدث ضرر خاص، حسب القاعدة الفقهية 

فاستتبع ذلك عند الفقهاء جواز توسيع اختصاصات السلطة احلاكمة يف الدولة يف الظروف االستثنائية  ". العام
ت احلرب جواز فرض الضرائب على األغنياء يف فرتامثال ذلك3.كحالة احلرب والفنت واألزمات االقتصادية

ر احلاكم إىل تكثري اجلنود لسد الثغور ضطإذا ا":ذلك يقول اإلمام الشاطيبويفلسد حاجة اجليش من املال،
، وارتفعت حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، على الضرورة هنا ك املتسع األقطار وخال بيت املالومحاية املل

4".تقدر بقدرها فاإلمام يفرض ضرائب حسب الكفاية يف احلال

أنن الضرورة يف الشريعة اإلسالمية ذات أثر مبيح عام لألفعال، وهذا يبني فإتأسيسا على ما ذكر
وهو فكر ثوري إذا " جتماعيةالاملصلحة ا"بل أيضا على مبدأ "مبدأ العدالة"نظرية العقاب ال تقوم فقط على 

بن اخلطاب رضي اهللا عنهى عمر1
ز واجلوع فإن العدالة تقضي بعدم استحقاقه لذلك اجلزاء، وتغريت الظروف فرآى عمر أن اجلزاء الشديد ال يربره إال أن يكون السارق قد سرق بغري حاجة، أما إذا أحل به العو 

.22-21، نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة يوسف قدورة كتكتمجيل :أنظر.يتغري احلكم رغم صراحة النص
.259، صفحةمرجع سابق، رسالة دكتوراة،"دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"بدأ سيادة القانونعبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري وم2
.55حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، مرجع سابق، صفحة 3
.406، دار اجلامعة اجلديدة، صفحةم2009،"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" عليان بو زيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق4
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ورة كنظرية ستخالصه أن الشريعة اإلسالمية عرفت الضر اما ميكن 1.المسنتشر فيه اإلاما قورن بالعهد الذي
، جتيز لإلدارة اخلروج عن مبدأ املشروعية وخمالفة األحكام الشرعية يف سبيل صد اخلطر مستقلة حمددة املعامل

لكن مع،"الضرورات تبيح احملظورات"فقهية املهدد للدولة واحملافظة على األمن والنظام تطبيقا للقاعدة ال
وعلى الدولة أن تضع حدا ،بالقدر الالزم لدفع الضررحرتام مقدار التناسب الذي يضمن أن يكون التدبريا

اا املوسعة مبجرد لط ".بطل بزواله عذربما جاز"ستثنائي إعماال للقاعدة الفقهية نتهاء الظرف االالس

القانون الفرنسينظرية الضرورة يف :الفرع الثاني
احلرب العاملية األوىل يف صورة نظريةيف غضونستثنائية ظهرت سبق وأن أسلفنا أن نظرية الظروف اال

جملس الدولة الفرنسي هذه النظرية حيث بىن.La Théorie Des Pouvoirs De Guerre"سلطات احلرب"

ة إذا بوشرت يف الظروف شروعاملغري املشروعية على أعمال اإلدارة ة إلضفاء صف،اإلدارة يف أوقات األزمات
بناءا على هذا األساس أقام جملس الدولة الفرنسي هذه النظرية لتربير جتاوزات اإلدارة املخالفة لبعض . العادية

وكفالة لسري يف الظروف االستثنائية بالقدر الالزم ملواجهة هذه الظروف صونا للنظام العام القواعد القانونية 
.نتظام يف كافة الظروف واألحوالافظة على حسن سري املرفق العام بافمن واجبات اإلدارة احمل2.املرافق العامة

لكن جملس الدولة الفرنسي مل يتدخل إال بعد ظهور نقص يف التشريع الفرنسي الذي كان خاليا من 
ضمان حسن سري املرفق لزمة بت اإلدارة امل

قد ف. مبخالفة بعض النصوص القانونيةومن جهة أخرى ضرورة التغلب على الظرف االستثنائي،العام من جهة
الربملان رفض، واجهة ظرف احلرب العاملية األوىل لكن 

.رف احلرب االستثنائيظقام بوضع نظرية سلطات احلرب ملواجهة الدولة الفرنسي و وهنا تدخل جملس 

من التطبيقات القضائية الفرنسية واليت توضح لنا جليا إضفاء الصفة القانونية على قرارات اإلدارة 
الذي قضى بأن القرار الذي اختذته احلكومة بوقف الضمانات Hyresاملعيبة، احلكم الصادر يف قضية 

.17ابراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة يف قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة1
الشريعة ، هذا املزج عرفته"بنتام"جتماعية الذي نادى به ومبدأ املصلحة اال" كانت"نادى به انتهى الفكر احلديث بظهور مذهب فلسفي جديد ميزج بني مبدأ العدالة الذي 

.ن يف نظرية الضرورةو اإلسالمية قبل القانون الوضعي بقر 
حممد أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه : أنظر. لضرورة االجتماعية والعدالةيعاقب عليها إال إذا قضى العدل بالعقاب، على أن يكون يف حدود العدل ، فكان هناك حدان مها ا

.36-35، اجلزء األول، مرجع سابق، صفحة "اجلرمية"اإلسالمي
.23نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفحة مجيل يوسف قدورة كتكت،2
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يف ظروف تقتضي منتهى م يعترب عمال مشروعا لصدوره22/04/1905املقررة للموظفني مبقتضى قانون 
وظف طالبا إلغاء املحيث رفض الطعن الذي تقدم به 1.ختاذ اإلجراءات اليت تكفل سري املرفق العامالسرعة يف ا

رئيس اجلمهورية يف لتأسيسا على أن، ديب املوظفنيالقرار الصادر بفصله خالفا ملا قرره املشرع يف قانون تأ
2.ظروف احلرب أن يقرر كافة اإلجراءات الالزمة لضمان سري املرافق العامة الضرورية للحياة القومية

قد قام بإحياء املثل القدمي روف االستثنائية يكونمن خالل إنشاء جملس الدولة الفرنسي لنظرية الظ
حالة (ة مدى توافر الظروف االستثنائية ذلك راقب جملس الدولمع". ن الضرورة تصنع القانونإ"القائل

وقت مباشرة الفعل، ومدى تناسب التدبري حمل النزاع )لية، حالة الكوارث الطبيعيةاحلرب، حالة احلروب األه
ترتكز نظرية الظروف 3.مع الظروف االستثنائية لكي حيكم مبدى صحة القرار الصادر بناءا على هذه الظروف

:على) التأصيل القانوين للظروف االستثنائية(االستثنائية يف فرنسا 

النصوص الدستورية:أوال
للربملان يف الظروف م 1958أكتوبر 04ي الصادر يف من الدستور الفرنس38أجازت املادة 

ر خالل فرتة حمدودة وقابلة االستثنائية أن يصدر قانونا بناءا على طلب احلكومة يفوضها يف إصدار أوام
لرئيس م 1958ور دستمن16كما أعطت املادة 4".اللوائح التفويضية"للتجديد، يطلق عليها اسم 

للمؤسسات العامة ختاذ بعض التدابري يف حالة التعرض خلطر جسيم الذي يقطع السري املعتاداجلمهورية سلطة ا
رئيس اجلمعية الوطنية ورئيس جملس بالتشاور مع رئيس الوزراء و ابري يتخذ رئيس اجلمهورية هذه التد. الدستورية

الس الدست يس  يوخ ورئ لش 5".لوائح الضرورة"ختذه ملواجهة األزمة وتسمى الشعب بالقرار الذي اوري، ويعلما

.232، صفحةمرجع سابق،ه، رسالة دكتورا"رائع الوضعيةدراسة مقارنة بالش"القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانونعبد اهللا مرسي سعد، 1
.67، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" ، القضاء اإلداري الفلسطيينعدنان عمرو2
.556صفحة ، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق،تحي سرورفأمحد 3
واهلدف من . غاؤها إال بقانونألوامر من جملس الوزراء بعد أخذ رأي جملس الدولة وتصبح هلا قوة القانون بعد تصديق الربملان عليها، وبالتايل ال جيوز تعديلها أو إلتصدر هذه ا4

ىل الربملان ليصدر تشريعا يسعفها يف القضاء على هذه إوء ر معها اللج
ملناقشات الربملانية اليت تكشف عن التدابري 

،مرجع "الصادرة وفقا لقانون حالة الطوارئ"حلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات االعتقال:أنظر.فعاليتهااليت تعتزم احلكومة إختاذها مما يقلل
.38-37-36سابق، صفحة 

.558صفحة، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، تحي سرورفأمحد 5
م اجتمعت اجلمعية الوطنية 13/05/1958، على إثر الفتنة اليت عمت اجلزائر يف "دجيول"اىل رئيس اجلمهورية من قبل اجلنرالصيغت فكرة إسناد مهمة إصدار لوائح الضرورة 

الدستور ردد دجيول عداد استجابة ملطلب اجليش ورأت إسناد رئاسة الوزراء اىل اجلنرال دجيول وكلفته بإعداد دستور جديد، وأمام اللجنة الدستورية اإلستشارية إل) جملس النواب(
من 16ذه الفكرة يف املادة فكرته اليت جتعل من واجب رئيس اجلمهورية أن يكفل سالمة الوطن من املخاطر، وحيفظ إستقالله و يؤمن مؤسساته وتنفيذ معاهداته، وصيغت ه

الصادرة وفقا لقانون حالة "قابة القضائية على مشروعية قرارات االعتقالحلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الر :أنظر.الدستور بناءا على طلب دجيول مؤسس اجلمهورية اخلامسة
.39،مرجع سابق، صفحة "الطوارئ
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هدد واستوىل على املرافق العامة و من الدستور مرة واحدة بعد مترد اجليش الفرنسي يف اجلزائر16طبقت املادة 
م، وصباح اليوم التايل أعلن جملس الوزراء حالة الطوارئ وأصدر رئيس 21/04/1961بغزو فرنسا يف 

1.من الدستور16اجلمهورية قراره بتطبيق املادة 

النصوص التشريعية االستثنائية:ثانيا
حتياطيا يطبق يزال معمول به باعتباره نظاما ام قانون األحكام العرفية وال09/08/1849صدر يف 

من هذا القانون على أنه ال 11نصت املادة عند اللزوم، أي يف حالة حرب خارجية أو ثورة مسلحة، وقد
من دستور 36أعطت املادة . لها هلم الدستور وال يعطلها

يوما إال مبوافقة الربملان، وينتج 12ية ملدة ال تتجاوز حكام العرفحلق لرئيس اجلمهورية من إعالن األم ا1958
قانون يف فرنسا جند انني املنظمة للظروف االستثنائية من القو 2.عنها فرض النظام العسكري على البالد

م، وقد حددت املادة األوىل منه حاالت 15/04/1960م وعدل يف 06/04/1955الصادر يف الطوارئ 
عتداءات جسيمة، اجل ناتج عن تعرض النظام العام البوجود خطر عEtat d’urgenceإعالن الطوارئ 

يعطى حق إعالن حالة الطوارئ لرئيس اجلمهورية بواسطة . قائع حتمل طابع الكوارث العامةأو وجدت و 
مدا  يد  تز أال  لى  3.يوما إال مبوافقة الربملان12مرسوم ع

نظرية الضرورة يف الفقه األملاين:الفرع الثالث
"  Kohler"وكوهلر" Ihering"واهرنج " Hegel"أمثال هيجلالفقه األملاين من يذهب رجال

إذا شروعية، أنهيف جمال حتديد األساس القانوين والتربير الفقهي لتجاوز الدولة ملبدأ امل"Jellink"وجلينك 
املخاطر جاز هلا أن تتخذ من اإلجراءات ما تراه ضروريا للدفاع عن أمنها وسالمتها وصيانة بالدولةأحاطت 

يف الفقه لضرورة فا4.ودرء املخاطر عنها حىت لو كانت هذه اإلجراءات خمالفة للقوانني القائمة،العامنظامها
مشروعة، على أساس أن الدولة متارس نظرية عامة تبيح ما يتخذ حتت إحلاحها من إجراءات غري األملاين هي 

. ءمة بني مصاحلها العليا والقانونإذ أن حقها يف السيادة يعطيها سلطة تقديرية يف املال. يف ظلها حقا قانونيا
يكون ،ب األمن والنظاماضطر امصاحلها بكافة الوسائل املتاحة عند مل يعد القانون كفيال بتحقيق حبيث إذا 

للدولة مبوجب حقها يف 

.40،مرجع سابق، صفحة "الصادرة وفقا لقانون حالة الطوارئ"حلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات االعتقال1
.557صفحةي الدستوري، مرجع سابق، ، القانون اجلنائتحي سرورفأمحد 2
.43،مرجع سابق، صفحة "الصادرة وفقا لقانون حالة الطوارئ"حلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات االعتقال3
.364، صفحةمرجع سابق،"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" عليان بو زيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق4
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وهلا أن تلجأ إىل ،فالسلطة تضطر إىل خمالفة القانون حتت ضغط الظروف الطارئة1.القانونتولو خالف
سيا ال جمرد بذلك تعترب الضرورة تربيرا سيا2.السلطة التشريعية من أجل احلصول على اإلعفاء من املسؤولية

3.نظرية قانونية

، وهو ما يعرب عنه يف 
القانون ليس غاية بل وسيلة للدولة متكنها من حتقيق ألن .بنظرية التحديد الذايت للدولةالفلسفة األملانية

اا البعيدة املتمثل فإذا مل ينسجم تطبيق القانون مع هذه الغايات أو قام محاية اجلماعة وصيانة أمنها،ة يفغاي
ورأت الدولة أنه عاجز عن حتقيق ما تطمح إليه، جاز هلا أن تتخطى القانون يف سبيل اجلماعة ،تناقض بينهما

4".سالمة األمة فوق القانون"تطبيقا للمبدأ الروماين القدمي

اين من هذه النظرية ليجعل الدولة غري مسؤولة عن األضرار اليت قد تلحق باألفراد بل توسع الفقه األمل
ويض مهما بلغت جسامة هذه ما دامت متارس حقا قانونيا، وال حيق بالتايل هلؤالء األفراد املطالبة بالتع

منها تربيرا االدولية، فجعلو متداد للعالقات ل جعل لنظرية الضرورة األملانية اومل يقف عند هذا احلد باألضرار،
حملافظة وانية ضد الدول املعتدية عليهم و لألعمال العد

أطماعهم يسرت ألملان لجعل من نظرية الظروف االستثنائية وشاحاهذا ما .على أمن الدولة وسالمتها
5.م1940نرويج وهولندا سنة الو فقاموا حبملتهم العسكرية لغزو الدامنارك،التوسعية إبان احلربني العامليتني

.59، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين1
فحة ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"يف ظل الظروف االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية2

07 .
.60، مرجع سابق، صفحة"مبدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين3
إذ أن حق دفاع الدولة عن نفسها كدفاع اإلنسان عن نفسه ضد ما حيدق به من أخطار، فكما تتشابه نظرية الضرورة األملانية مع نظرية الدفاع الشرعي يف القانون اجلنائي،4

سؤولية اجلنائية، دي أن خيالف أحكام القانون دون أن يتعرض للعقاب يف حالة الدفاع الشرعي، فإن للدولة أن خترج عن املشروعية العادية دون أن تتعرض للمأن للشخص العا
حلالة ورد فعل الضحية، يف حني أن احلق ولكن نقطة اخلالف بينهما تكمن يف حق الدفاع الشرعي حتكمه شروط خاضعة لرقابة القاضي اجلنائي لركن التناسب بني الضرورة ا

عليان بو زيان، دولة املشروعية : أنظر. الذي خولته هذه النظرية للدولة هو حق مطلق إىل أقصى حد وال حتكمه أي شروط وال حتده أي ضوابط وهو مبنأى عن أي رقابة قضائية
.  366-365ابق، صفحة مرجع س،"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" بني النظرية والتطبيق

.367- 366مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" عليان بو زيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق: أنظر5
ااورة عندما قامت بضربات االدول العر ليست أملانيا الدولة الوحيدة اليت وسعت من نطاق تطبيق نظرية الضرورة ، فقد أتقنت إسرائيل تطبيق  هذه النظرية أوال على ية  ستباقية ب

: من أراضي هذه الدول ذات السيادة مثلافا شيطانية حيث ضمت أجزاءأا تشكل خطرا على دولة إسرائيل وكانت حتمل أهدباعتبار م 1967ومصر يف األردنعلى سوريا و 
م وحبجة طرد منظمة التحرير الفلسطينية من األراضي اللبنانية وهي الغاية الصورية من 1978مث يف عام .و أجزاء من سيناءوقطاع غزة والضفة الغربيةهضبة اجلوالن السورية، 

ة الكيان الصهيوين مث طبقتها على فلسطني كأساس تتخذه سلط.وراء هذا االجتياح والذي كان بدافع احتالل األراضي اللبنانية وبالفعل انتهت العملية بغزو مزارع شبعة اللبنانية
كاالعتقال اإلداري واملمنهجةبذريعة محاية أمن إسرائيل لتربير سياستها االستيطانية التوسعية

بة دم ميف حمام ويف محاية حق السالمة اجلسدية ، خرقهاكحقه تهاك حقوق املعتقل  وان لعقو أ شخصية ا بد ستشهادية، إصدارها للقوانني الظاملة يف نازل منفذي العمليات االمل
وهي جمرد أمثلة .لي جلعاد آردانيسرائزير األمن الداخلي اإلو م والذي طرحه 02/02/2016نتفاضة كقانون التفتيش اجلسدي العلين الذي صوت عليه الكنيست يف الفرتة ا
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نظرية الضرورة له بعد عنصري، فكما نعلم أن األملان هلم فلسفتهم يف تفسريالفقه األملاين نرى أن توسعكما 
نوعه سواء املتعلق الذي يعمل على إلغاء كل متييز بني األفراد مهما كان املبدأ هذا . املغايرة ملبدأ املساواة

ينتمون إىل ألم بشر متميزين عن باقي اللكن األملان يرون أنفسهم...ريهمباجلنس أو العرق أو الدين أو غ
، "أمسى وأعرق األمم"لكوا من مة األملانية فاأل.يدعى العرق اآلري اجلرماين- حسب زعمهم–ساميعرق 

دف من و إىل تربير بعض التصرفات اليتيدفعها 
.أقل درجة من الشعب األملاين

التي تحكم تصرفات اإلدارةالنظريات عضعن بف االستثنائيةرو ظتمييز نظرية ال:لثالمطلب الثا
السيادة أعمال كنظرية ،تتشابه نظرية الظروف االستثنائية ببعض النظريات اليت حتكم نشاط اإلدارة

للتأكد من .قد أعترب فقهاء القانون أن هذه النظريات متثل قيدا على مبدأ املشروعيةفوالسلطة التقديرية،
من معها ملعرفة ما جي،هذه النظرياتعلينا ذكركان توضيح مالمح نظرية الظروف االستثنائية  ما قيل و صحة 

ااتفادي اخللط باعتبار أن كل و لتمييز بينهالو ،خصائص بذ ئمة  ية قا نون ية قا نظر نها  .م

التمييز بني الظروف االستثنائية وأعمال السيادة:الفرع األول
يقصد بأعمال السيادة جمموعة من أعمال السلطة التنفيذية اليت ال ميكن الطعن فيها أمام القضاء 

وال تكون حمال 1،رقابةذا ال ختضع مشروعية هذه األعمال ألية واء أكانت حماكم إدارية أم نظامية،سو 
يستوي يف ذلك صدور هذه األعمال يف ظل الظروف العادية أو يف ظل الظروف .رقابة اإللغاء أو التعويضل

واليت تشكل خروجا عليه وسالحا قويا يف يد ،ثغرة يف جبني مبدأ املشروعيةاعتربها البعض لذلك2.االستثنائية
ترتك هذه النظرية األفراد بال محاية قضائية تقيهم من 3.السلطة التنفيذية وخطرا كبريا على احلقوق واحلريات

ام قهم وحري لى حقو يذية ع نف لطة الت لس اد ا تد اع بث و العامة، فهم جمردون من أية وسيلة قضائية للدفاع عن ع
ام قهم وحري اا4،املقدسة والذود عنها قضائياحقو بو وصد أ ت اكم  احمل وحترمهم من مام أصحاب املصلحةأألن 

واليت أرى أنه حق مشروع حياول شبان . ضطهاد وإعدام احلقوق واحلريات يف حق أصحاب األرض األصليني بدافع مكافحة اإلرهاب الفلسطيينسياسة االطة ملا ميارس منبسي
ام أن دولة الظلم ساعة و )تطبيقا للمقولة الفلسطينية الشهرية موت بعزة وال عيشة مرارة( االنتفاضة ممارسته إمي تالل ب االح دولة احلق لقيام الساعة، وشد رأي العامل الذي ، إلاء 

.يبقى صامتا أمام االنتهاكات اليومية اليت يعاين منها هذا الشعب العظيم منذ النكبة
.101علي خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة 1
.422، صفحة مرجع سابق،"ني الشريعة والقانوندراسة مقارنة ب" عليان بو زيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق2
.24صفحة عنابة، اجلزائر،، دار العلوم للنشر والتوزيع،2009حممد الصغري بعلي،الوسيط يف املنازعات اإلدارية،3
.83مرجع سابق، صفحةفادي نعيم مجيل العالونة، مبدأ املشروعية يف القانون اإلداري وضمانات حتقيقه، رسالة ماجستري،4
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حتكام إليه، لرفع ما قد يلحقهم من حيف جراء أعمال اإلدارة اللتجاء إىل القضاء وااليف احقهم الدستوري 
.1

النظريات اليت حتكم كوما منيفنظرية أعمال السيادة نظرية الظروف االستثنائية مع تتفق
مينتج عنهواليتاإلجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية 

:لكن ختتلف كل منهما عن األخرى يف النقاط التالية

فيه السلطة التنفيذية وميدانا متارس روعية،تعد نظرية أعمال السيادة خروجا صرحيا عن مبدأ املش:أوال
بالنقطة السوداء يف " Jeze"نعتها الفقيهلذا2.ىل شل املبدأ وتعطيله إزاءها، وتؤدي إنشاطها بصورة طليقة

ل خاضعة كل خروجا عن مبدأ املشروعية بل تظأما نظرية الظروف االستثنائية فال تش3.جبني القانون العام
من التفصيل يف الفصل الثاين كما سنوضح ذلك بشيء4.عية اخلاصةو شر نطاقا من امللقيود وشروط تشكل 

.من هذا الباب

ال بالتعويض وال ا باإللغاء و السيادية لرقابة القضاء فال تكون حمال للطعنال ختضع األعمال :ثانيا
ىل إجلأت السلطة التنفيذيةرة على حقوق وحريات األفراد إذا ماما جيعل منها نظرية خط.بوقف التنفيذ

اا ار قر ا و فا تصر لى  ع ة  ياد الس ال  أعم ء صفة  ا قابة القضاء إلغاءا فتخضع لر األعمال االستثنائيةأما 5.إضف
أن حصانة أعمال السيادة هي دفع بعدم ":ويقول يف هذا الشأن الدكتور عبد الفتاح ساير داير.وتعويضا

بناءا على نظرية الظروف االستثنائية ليس هلا حصانة قانونية تعفيها من ، بينما األعمال الصادرة ختصاصاال
األفراد يف مواجهة الظروف االستثنائية أفضل منها يف مواجهة تعترب ضماناتلذا 6".اخلضوع للرقابة القضائية

تثنائية إذا أعمال السيادة، إذ ميلك القاضي سلطة إلغاء التدابري واإلجراءات اليت اختذت خالل الظروف االس

، جامعة 1992"دراسة مقارنة" عبد املهدي مساعدة، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف األردن1
.99عمان األهلية، صفحة 

.75العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع 2
.263مرجع سابق، صفحة ،ه، رسالة دكتورا"بالشرائع الوضعيةدراسة مقارنة "عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون3
.119م، صفحة 1973ادوار عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، 4
.84، مرجع سابق، صفحة"مبدأ املشروعية" القضاء اإلداري الفلسطيين، عدنان عمرو5
.75سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 6



نظرية الظروف االستثنائية: فصل األولال

-235-

لكن القاضي ال ميكنه إلغاء أو التعويض عن عمل . ما تبني عدم وجود ما يربرها إضافة إىل احلكم بالتعويض
1.السيادة

طبيعة العمل اإلداري فإذا كان البحث عن يف حسب نظرية أعمال السيادة دور القاضي يقتصر إذن 
، أما إذا كان من األعمال ودفع بعدم االختصاصالعملمن أعمال السيادة رفع يده عن مراقبة مدى مشروعية 

فالرقابة .حالة الضرورة اليت صدر خالهلامشروعية العمل اإلداري وتناسبه مع االستثنائية فرياقب مدى
ومن القيود الواردة على ،القضائية على تصرفات اإلدارة من ضمانات حقوق األفراد خالل الظروف االستثنائية

ااعندسلطة اإلدارة  من صالحي توسع  .ال

أعمال قادرة على تفعيلحلكومة احمددة، مما جيعل رتباط نظرية أعمال السيادة بفرتة زمنية عدم ا:ثالثا
بينما ترتبط نظرية الظروف االستثنائية بفرتة زمنية . سواء يف األوقات العادية أو االستثنائيةالسيادة يف أي وقت

بظهور الظرف الشاذ وتنتهي ترتبط هذه املدة 2.اإلدارة اإلجراءات االستثنائيةحمددة جيب خالهلا أن تتخذ 
.مبجرد انتهاء الظرف االستثنائي ينتهي املربر الذي دفع بالدولة إىل تطبيق نظرية الظروف االستثنائيةبزواله، و 

أما األساس الذي تقوم عليه نظرية أعمال الضرورة، حالة تستند نظرية الظروف االستثنائية إىل:رابعا
حيث أسند جانب من الفقه معيار التمييز بني العمل اإلداري .بني الفقهاءالسيادة فقد كان حمل خالف 

إذا كان اهلدف املراد حتقيقه من إصدار اإلدارة للقرار اإلداري (كومي على أساس الباعث السياسيوالعمل احل
مهمة سند حيث أمعيار القائمة القضائية ،"هوريو"الفقيه وضعكما 3.)احلكومةفهو من أعمال سياسيا 

.40سالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة ، ر "دراسة مقارنة"منري عادل مسعود أبو مغلي، صالحيات الضابطة اإلدارية يف الظروف االستثنائية1
.51دراسة مقارنة،مرجع سابق، صفحة" سلطات البوليس يف قوانني الطوارئ"سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائيةممدوح عبد احلميد،2
م اليت كانت تنص 1816من قانون 4م مبناسبة تطبيق املادة 1822عام Laffiteألول مرة يف قضية يعد هذا املعيار من أقدم املعايري والذي أخذ به جملس الدولة الفرنسي 3

فرنسي الدعوى املرفوعة ضد وزير املالية 
عدنان : أنظر.الرافض لصرف مستحقات عائلة نابلي

.92، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين
سفن ميلكها اإلخوة 6ندما رفض جملس الدولة النظر يف القضية بعد حجز م،ع13/05/1836يف Plengat Fréresوأكد جملس الدولة موقفه يف قضية اإلخوة بالجنا 

م بسبب حالة احلصار، حيث قام اإلخوة برفع دعوى من أجل املطالبة بالتعويض من وزارة الداخلية اليت رفضته مث يقدمان 1832عام " Anvers"يف ميناء أنفري"  بالجنا"
:"در قراره القاضي بشكوى لس الدولة الذي يرفضه هو األخر ويص

يف ريات األساسيةأوسوكني عبد احلفيظ، احل:أنظر". أعمال تعد أعماال سياسية ليس من حق القاضي رقابتها، بل إن تلك الرقابة هي من إختصاص اهليئات السياسية يف الدولة
. 7- 6صفحةمرجع سابق،، "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"ظل الظروف االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين 
ل السيادة ألن البواعث اليت محلت عندما إعترب القرار من أعماDuc d’Aumaleم يف قضية 09/05/1867يف حكمه الصادر بتاريخ 

.107علي خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة :أنظر. على اإلدارة على إصداره بواعث سياسية
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واعترب أن القضاء هو املسؤول عن وضع مقاييس متيز ىل القضاء،إإضفاء الصفة السيادية على أعمال اإلدارة 
يتعلق بعالقة عن طريق حصر األعمال السيادية يف جمموعات منها ما 1بني أعمال السيادة واألعمال العادية،

من الفقهاء من أخذ مبعيار 2.احلكومة مع الربملان، ومنها ما يرتبط بالعالقات الدولية وتسيري شؤون احلرب
، ومؤداه أن األعمال السيادية هي األعمال اليت تأتيها السلطة "سيليه"العمل املختلط والذي نادى به الفقيه 

ار حل مثل قر (كالسلطة التشريعية ختضع لرقابة القضاء العاديالتنفيذية مبناسبة عالقتها بسلطة أخرى ال 
3.)كتنفيذ املعاهدات(أو سلطة أجنبية ) الربملان

حيث تبىن املعيار الذي تستند إليه نظرية أعمال السيادة،خبصوصواضح لقضاء اجلزائري موقف ل
نستشفه من فحوى القرار هذا ما.اليت متلك حصانة ضد رقابة القضاءو هالتحديدمعيار الباعث السياسي

مبناسبة الطعن ضد قرار وزير املالية م07/01/1984عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف تاريخصادرال
حيث أن الرقابة اليت يباشرها القاضي :"...جاء يف القرار4.دج500واملتعلق بسحب األوراق املالية من فئة 
تعد إحدى حيث أن إصدار وتداول وسحب العملة .ة ومطلقةعلى اإلدارة ال ميكن أن تكون عام

.277، صفحةمرجع سابق، رسالة دكتوراة،"دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون1
هوريو وهو معيار القائمة القضائية غري جملس الدولة موقفه خبصوص معيار متييز األعمال السيادية عن غريها من األعمال العادية، عندما اتبع املعيار الذي نادى به الفقيه 2

:حيث قام بتحديد األعمال السيادية وحصرها يف جمالني أساسيني
األعمال والتصرفات اليت : تعترب من أعمال السيادة األعمال املتعلقة بتنظيم العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مثل: بالسلطة التشريعيةعالقة السلطة التنفيذية : أوال

ربيان دي "لفرنسي النظر يف قضية السيد ودليل ذلك رفض جملس الدولة ا. 
وتتلخص وقائع الدعوى يف الطعن . اإلختصاص يف الدعوى ألن العمل من أعمال احلكومةمم بعد02/03/1962عندما أصدر قراره يف " Rubin de servensسرفان

ل إليها حملاكمته وهي احملكمة اليت قام اجلنرال شارل دجيول بإنشائها يف وهو ضابط فرنسي يف شرعية احملكمة العسكرية اليت أحي"ربيان دي سرفان"الذي قدمه السيد 
من الدستور الفرنسي يف اجلزائر، اقر 16م حملاكمة من يرتكبون جرائم ضد الدولة الفرنسية وتكون ذات صلة بأحداث اجلزائر اليت اليت أدت إىل تطبيق املادة 30/05/1961

حيز التنفيذ يتعلق بالروابط بني السلطة التنفيذية والتشريعية وهو ما يشكل أعمال احلكومة اليت خترج عن دائرة أي رقابة 16ي أدخل املادة جملس الدولة الفرنسي أن القرار الذ
":جان ريفري"يف ذلك يقول الفقيه . قضائية

"La Décision mettant en application l4article 16,en tant qu’elle intéresse les rapports de l’exécutif et du
législatif,constitue un " acte de governement " , et échappe a ce titre a tout contrôle juridictionnel".

الد الثالث، مر )دراسة مقارنة"(احلريات العامة وضمانات ممارستها" عبد املنعم حمفوظ ، عالقة الفرد بالسلطة: للمزيد من التفاصيل أنظر -1071جع سابق، صفحة ، 
- 118، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة" سلطات البوليس يف قوانني الطوارئ"ممدوح عبد احلميد، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية:أنظر أيضا.1072

119.
إعداد املعاهدات، : تظهر أعمال السيادة بصورة أكرب يف األعمال واإلجراءات والتصرفات اليت: العالقات الدولية:ثانيا

.24حممد الصغري بعلي،الوسيط يف املنازعات االدارية ،مرجع سابق، صفحة :أنظر.األعمال املتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، األعمال املتعلقة بإدارة وتسيري احلرب
م لتجاوز 1946لتضييق من تطبيق نظرية السيادة واحلد من آثارها ، فقد قبل جملس الدولة الطعن يف مرسوم األحكام العرفية ذاته يف دستور وقد أخذ جملس الدولة الفرنسي يف ا

يق تلك املعاهدات 23/10/1953الصادر يف Huchelالسلطة يف حكم 
مث حكم بالتعويض بناءا على مسؤولية الدولة على أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف . م1966على أساس مبدأ املساواة بني املواطنني أمام األعباء العامة وذلك سنة 

. 113اء وكفالة حق التقاضي، مرجع سابق، صفحة بسيوين عبد الغين عبد اهللا، مبدأ املساواة أمام القض:أنظر.م29/10/1976حكم صادر يف 
فادي نعيم مجيل العالونة، مبدأ املشروعية يف القانون اإلداري وضمانات : أنظر أيضا.124رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار عيد،3

.89مرجع سابق، صفحة حتقيقه، رسالة ماجستري،
.437مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان، 4
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حيث أن القرار املستوحى بالتايل من باعث سياسي غري قابل للطعن .الصالحيات املتعلقة مبمارسة السيادة
م القاضي بسحب األوراق املالية من 1982أفريل 08وأن القرار احلكومي املؤرخ يف .طرق الطعنمن بأي 
ن حتديد قواعد م الصادر عن وزير املالية املتضم1982دج من التداول وكذا قرار فاتح جوان 500فئة 

يس من يكتسبان طابع أعمال احلكومة ومن مث فإنه لمها قراران سياسيان،" خارج اآلجال"الرتخيص بالتبديل
الس األعلى ال فحص مدى شرعيتها، وال مباشرة رقابة على مدى التطبيق اص  تص ". اخ

عرف .الباعث السياسيبارتبطتالكتاب اجلزائريني لنظرية أعمال السيادة لذلك وجدنا أن تعريفات
السلطات اإلدارية : "األستاذ الدكتور حممد ال

1".املركزية واليت تستند إىل باعث سياسي

وف االستثنائية والسلطة التقديريةالتمييز بني الظر :الفرع الثاني
السلطة التقديرية هي السلطة اليت منحها املشرع لإلدارة لكي تباشر وظيفتها اإلدارية على أمت وجه، 

قدير ظروفها حتقيقا احلرية إال ألن القانون قد خوهلا السلطة يف ت
إذن تتعلق السلطة 2.، وإذا جتاوزت حدود هذه السلطة تكون قد خرجت عن جادة القانونللصاحل العام

ضمان حسن ، دفختاذه والوقت املناسب لهاالتقديرية حبرية اإلدارة يف إصدار القرار من عدمه وتقدير كيفية 
طلوبة لكي سلطة اإلدارة يف تقدير مدى متتع املوظف بالكفاءة امل:من أمثلة السلطة التقديرية.املرفق العامسري

القرارات التأديبية اليت ختضع للسلطة التقديرية، حيث متلك اإلدارة سلطة تقدير العقوبة املناسبة و يستحق الرتقية
. للخطأ الذي ارتكبه املوظف

التقديرية مع نظرية الظروف االستثنائية يف إعطاء كل منهما قدرا من احلرية لإلدارة تتفق نظرية السلطة 
سب من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه، فبموجب السلطة التقديرية تتمكن اإلدارة من اختيار القرار املنا

ج عن بعض النصوص ملواجهة كما متنح الظروف االستثنائية احلرية لإلدارة يف اخلرو .لتطبيقه يف الوقت املالئم له
لكن هل تعترب نظرية السلطة .الظرف االستثنائي والقيام بالتدابري اليت تراها ضرورية للمحافظة على األمن العام

؟ لإلجابة جيب أوال معرفة )سيادةنظرية أعمال ال(ها من النظرياتيالتقديرية قيدا على مبدأ املشروعية كسابقت
ية السلطة التقديرية واليت متيزها عن نظرية الظروف االستثنائية، مث نستوضح 

.23حممد الصغري بعلي،الوسيط يف املنازعات االدارية ،مرجع سابق، صفحة1
.292، صفحةمرجع سابقدكتوراة،، رسالة "دراسة مقارنة بالشرائع الوضعية"عبد اهللا مرسي سعد، القضاء اإلداري ومبدأ سيادة القانون2
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تفصل خبصائصتتميز كل من النظريتان. عالقتها مببدأ املشروعية وما إذا كانت قيدا أو تطبيقا موسعا له
:يف النقاط التاليةبإجيازميكن ذكرمها بينهما

حيث متارس اإلدارة سلطتها التقديرية دون التقيد بفرتة نظرية السلطة التقديرية هي نظرية دائمة:أوال
1.زمنية معينة، أما ممارسة اإلدارة ملهامها االستثنائية مرتبط بفرتة قيام الظرف االستثنائي

ىل رقابة القضاء، حيث جيوز الطعن لصادرة خالل الظروف االستثنائية إختضع األعمال اإلدارية ا:ثانيا
تكون رقابة القضاء فيها حمدودة والتعويض، لكن أعمال اإلدارة الصادرة مبوجب سلطتها التقديريةفيها باإللغاء 

ختاذ اة فاإلدارة حرة يف تقدير مناسب2.ىل رقابة مالئمة هذه األعمالعمال اإلدارة وال متتد إحبدود شرعية أ
بعيد عن حبث جدي ناجتة عن أسباب3.القرار ومالئمته

.بسبب إساءة استعمال السلطةوإال تعرض قرارها للطعن البواعث الشخصية، 

لرقابة أعمال اإلدارة الصادرة مبوجب سلطتها التقديرية غري خاضعة 4عترب القضاء اإلداري اجلزائريا
ستعمال ايف هاعسفتعدي اإلدارة وتإذا تبني من حيثيات القضية لكن .املشروعيةفقط لرقابةوعهاضخلملالئمةا

.41، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"منري عادل مسعود أبو مغلي، صالحيات الضابطة اإلدارية يف الظروف االستثنائية1
من الدستور 16من إختصاصاته تقدير رئيس اجلمهورية ملدة تطبيق احلالة االستثنائية واستمرار قيام الظرف الذي يدعوا إىل تطبيق املادة أخرج جملس الدولة الفرنسي 2

De Mari الصادر يف
.122دراسة مقارنة،مرجع سابق، صفحة" سلطات البوليس يف قوانني الطوارئ"ممدوح عبد احلميد،سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية: أنظر.م8/02/1963
واليت Gomelم يف قضية 1914من جملس الدولة الفرنسي يف أفريل املصري يف العديد من املناسبات، نذكر منه احلكم الصادر الفرنسي و هذه ما قرره القضاء اإلداري 3

فرفضت اإلدارة طلبه حبجة أن البناء املطلوب سيلحق ضررا " Place Beauvau" تنحصر وقائعها يف أن أحد األفراد طلب ترخيصا إلقامة بناء يف ميدان باريس يسمى
وملا حبث جملس الدولة هذا األمر ظهر له أنه وفقا للقانون املذكور ال يدخل هذا امليدان يف عداد األماكن م ، 1911يوليو 13من قانون 118مبكان أثري حسب املادة 

.األثرية وبالتايل تكون اإلدارة قد أخطأت يف التكييف القانوين، ومن مث ألغي القرار
يف غري األحوال اليت تقيد فيها سلطة اإلدارة التقديرية بنص قانون أو الئحة أو :"ام بقوهل20/02/1952هذا ما أكدته حمكمة القضاء اإلداري املصري يف حكمها الصادر يف 

وبتقدير مالئمة أو عدم مالئمة مبقتضى قاعدة تنظيمية عامة التزمتها يصبح التقدير من إطالقات اجلهة اإلدارية ترتخص فيه مبحض اختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها 
عبد اهللا مرسي سعد، القضاء :أنظر".ها يف هذا الشأن من حمكمة القضاء اإلداري مادام مل يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطةإصدارها مبا المعقب علي

. 308- 305، صفحةمرجع سابق،ه، رسالة دكتورا"بالشرائع الوضعيةدراسة مقارنة "اإلداري ومبدأ سيادة القانون
ينبغي أال تتجاوز السلطة التقديرية لسلطة الطوارئ احلدود الدستورية املرسومة وأال :" بقوهلا3127م يف قضية رقم 25/03/1956يف و كذلك قضت يف حكمها الصادر 

هراوي، القانون اإلداري، هاين علي الط:أنظر". 
.258، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، صفحة 1998الطبعة األوىل، 

لها تقتصر على فحص املشروعية دون حذا القضاء اجلزائري حذو القضاء الفرنسي واملصري عند تقييد الرقابة القضائية على األعمال النابعة من السلطة التقديرية لإلدارة وجع4
ط رقابة املالءمة، وهو مانستشفه ، لكن إذا إلتزمت اإلدارة مبعيار التناسب بني قرارها اإلداري والظروف واملناسبات الذي صدر خالهلا القرار وإال امتدت يد القضاء لبساملالئمة 

:من خالل التطبيقات القضائية التالية
) ن.ك(م يف قضية27/07/1998القرار الصادر عن جملس الدولة اجلزائري بتاريخ 

حيث أنه وحىت ولو كانت هذه األفعال مل يتنازع يف ماديتها ذات طابع يربر عقوبة :"...وقد جاء يف حيثيات القرار.مع األخطاء املهنية املرتكبة من طرفه) ن.ك(على السيد
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مة وتناسب الوسائل املستعملة ئسلطتها التقديرية املنوحة هلا، فقد خول القانون للقضاء مراقبة مدى مال
ومنها أصبح للقضاء احلق يف 1.أي التناسب بني الوسيلة والغايةمن القرار اإلداري،لتحقيق األغراض املرجوة
نطباقها على الغاية املتوخاة منها وهي ملعرفة مدى ا،لطة التقديرية نفسهاومراقبة السمراقبة مشروعية القرار 

حنرفت اإلدارة عن غاية إذا ا2.حتقيق الصاحل العام، وما إذا كانت مستندة إىل حالة واقعية وقانونية صحيحة
3.حتقيق الصاحل العام جاز الطعن يف قرارها بناءا على إساءة استعمال السلطة

سلطتها التقديرية يف حدود القانون دون أن خترج عن مبدأ املشروعية، أما نظرية متارس اإلدارة :ثالثا
4.، فهي ختضع ملشروعية استثنائيةا من نوع خاص

نظرية السلطة التقديرية ال تعترب قيدا أو نقاط التمييزية بني النظريتني أنتبني لنا من خالل سرد أهم ال
القانون بعض احلرية يف ممارسة أعماهلا لكن دون أن ية كما يقول البعض، بل منحهاخروجا عن مبدأ املشروع

ميكن هلا فاإلدارة مبوجب سلطتها التقديرية . حتيد عن الغاية اليت سطرها هلا القانون وهي حتقيق الصاحل العام
متناع عن إصداره مع مراعاة ضرورة حتقيق املصلحة العامة ر وبني إصدار القرار أو االر وآخالتخيري بني قرا

بالتايل فإن خضوع و . حنراف يف السلطةارها للطعن باإللغاء على أساس االوإال تعرض قر مبدأ التناسب،و 
نون وإعالء راية مبدأ املشروعية يلزم اإلدارة بسلطتها التقديرية من احرتام القاىل رقابة املالءمةأعمال اإلدارة إ

.بعد ما كانت قيدا عليها

ين، هلذه األسباب تأديبية فإن
.م 27/07/1998الصادر بتاريخ 172994قرار جملس الدولة رقم ". 

حيث يتبني من عناصر امللف أن املستأنف توبع جبرمية إنشاء حمل فسق وأدين :"...م والذي جاء يف حيثياته26/07/1999القرار الصادر عن جملس الدولة اجلزائري بتاريخ 
لى ذلك فإن املستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا مما يربر وحيث ترتيبا ع....دج2000بعقوبة سالبة للحرية، تتمثل يف تسليط عليه شهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 

وحيث من جهة أخرى، فإن من الثابت فقها وقضاء، أن رقابة القاضي اإلداري ال متتد اىل تقدير نسبة درجة العقاب املسلط، إال إذا .تسليط عليه عقوبة تأديبية خالفا إلدعاءاته
الصادر 880183قرار رقم ".اخلطأ والعقوبة، وهو أمر غري متحقق يف قضية احلال بالنظر إىل خطورة اخلطأ الثابت يف حق املستأنفتبني له عدم التالزم الواضح بني نسبيت 

.م26/07/1999بتاريخ 
.19دارية ،مرجع سابق، صفحةغري بعلي،الوسيط يف املنازعات اإلحممد الص1
. 147ادوار عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة 2

ارتكاب وقد يستند القرار اإلداري إىل حالة قانونية مثال ذلك. ستثنائي كالزلزال مثال، فالزلزال حالة واقعيةانتيجة لظرف يستند القرار اإلداري إىل احلالة الواقعية كالقرار الصادر
. احلالة القانونية لتوقيع اجلزاء التأدييباملوظف خطأ هو

على رجا اإلدارة أن يستهدف يف أي قرار يصدره حتقيق اهلدف :" م والذي جاء فيه1964لعام 32قضاء حمكمة العدل العليا الفلسطينية يف قرارها رقم على هذا النحو سار 3
عدنان عمرو، القضاء اإلداري : أنظر".حتقيق ذلك اهلدف كان مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطةالذي خصصه القانون ملمارسة سلطته التقديرية فإذا خال قراره من

. 50، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية"الفلسطيين
.77سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 4
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الصة القول أن السلطة التقديرية متكن اإلدارة من العمل حبرية لكن يف إطار القانون ، بغاية ممارسة خ
، فهي تتيح الفرصة ةنشاطها على أكمل وجه وحتقيق األهداف املرجوة من وراء إصدارها للقرارات اإلداري

كما أن املشرع ال ميكنه التنبؤ . من عدمه وحتقيق الصاحل العامالقرار مدى تناسب إصدار ختيار الإلدارة يف
الوظيفة العامة من تطور وتغري، لذا كان من لالزم إتباعها خاصة أمام ما تشهدهمسبقا بكافة احللول ا

يف من شأنه شل حريتهااملقيدة اليتبتعاد عن اإلدارةواالالضروري منح 
.اإلبداع واالبتكار

النقاط التمييزية بني نظرية الظروف االستثنائية وباقي النظريات اليت حتكم نشاط اإلدارة أهم هذه
اخلروج لإلدارةخاصة عند ظهور ظرف استثنائي يهدد باخلطر أمن الدولة ميكن .اخللط بينهاحتول دونواليت 

وهلا من أجل الدفاع عن نفسها وعن مصاحلها العليا، عن مبدأ املشروعية العادية مبوجب سلطتها السيادية
مبوجب سلطتها التقديرية أن تقدر مدى خطورة الوضع الختاذ اإلجراء أو التدبري املناسب واألصلح ملواجهة 

.هذا الظرف

نظرية الظروف االستثنائيةالنتائج القانونية لتطبيق : المبحث الثاني
اوف شاذة حمتملة الوقوع ومؤقتة االالدولة إىل ظر قد تتعرض اخلطر كي ، دد ب ية تمرار ا وأنظمتها س

وبالضرورة نفس النتائج واآلثار مهما تعددت ينتج عن هذه الظروف . قتصادية واالجتماعية والسياسيةاال
تلجأ الدولة إىل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية اليت غري العاديظهور الظرف بمجردف.شكاهلا وصورهاأ

خترج فيها عن مبدأ املشروعية وتستبدله مبشروعية استثنائية، عندما يتبني هلا عدم فاعلية القواعد العادية يف 
قت دابري الالزمة يف و ختاذ التع يف صالحيات اإلدارة للتمكن من ايتبع ذلك توسي. 

صبح هذه الغاية ت. من أجل محاية البالد وأمنهاو قياسي 
.املقام األولوصاحبةية املهددة ألمن الدولة وسكينتهااحلالة الواقعخاللأساسا لتعامالت اإلدارة 

Salus"النص الالتيين املعروفمرد تلك السلطة الواسعة لإلدارة  populus suprema lex" والذي يعين
لكن 1.)سالمة األمة فوق القانون(أن سالمة الشعب هي القانون األعلى الذي يسمو حىت على الدستور

نتهاك، بل قيد مما جيعل حقوق األفراد عرضة لالأي للها من حتو نشاط اإلدارة املوسع ال يعين إطالق اإلدارة 
وتصبح اإلدارة الرقابة القضائية كضمانة لعدم خروج اإلدارة على مبدأ املشروعية االستثنائيةيطبق عليها قيد

يف ظل الظروف أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية:أنظر أيضا.34، مرجع سابق، صفحة "الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة" قانون اإلداريطلبة، العبد اهللا1
.06، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين 
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سالمة سري لهااإلدارة ويف غمار حتقيقحيث جيب على . لألفراداعماهلا اليت تسبب ضرر أمسؤولة عن كل 
نينواتستبدل بعض القبلال خترج عن مبادئ القانون بشكل كامل وإال عمت الفوضى، أن املرفق العام 

بعض القوانني بطبقتها يف ظل الظروف االستثنائية ألدى ذلك إىل شل عمل املرفق العام،العادية واليت لو
عادية الغري لكي ال خترج اإلدارة عن مبدأ املشروعية .مواجهة الظرف االستثنائيتكون قادرة على لستثنائية اال

.األفرادوحريات قوق حلمحاية ال القضاء مبراقبة أعماهليتكف،الذي تفرضه الظروف االستثنائية

توسيع صالحيات اإلدارة:المطلب االول
ضطراد، توسيع صالحيات اإلدارة م العام وحسن سري املرفق العام باى النظالضرورة احملافظة عتتطلب

نظرا .أ املشروعيةيف الظروف العادية تطبيقا ملبداحرتامهطي احلدود اليت كان يتحتم عليها اوالسماح هلا بتخ
هلا أن توسع من دائرة نشاطها املشروعية االستثنائية، كان البداليت ألزمتها بتطبيق عادية الغري بعض الظروف ل
.يسمح هلا ختطي احلالة االستثنائية بأقل األضرارامب

الدولة، ومن مفاعيل هذا املبدأ يف الظروف االستثنائية أن يرتبط مبدأ استمرارية املرفق العام باستمرارية 
توسيع إن 1.صاحل العامة لل

ببعض الشروط الالزم توافرها لصحة اإلدارةعدم تقيدله صور عديدة، حيث يرتتب عنه صالحيات اإلدارة 
ختصاص السلطة التشريعية لسلطة العائدة هلا لتجاوزه إىل اكما قد خترج عن نطاق ا
.أو القضائية بالقدر الالزم ملواجهة الظرف االستثنائي

ختصاصات سلطة إدارية أخرىجتاوز السلطة اإلدارية على ا:الفرع األول
اإللسلطة لاجلائزمن

فقد قضي مثال جبواز تفويض موظف . داخلة يف اختصاص سلطة إدارية أخرى من دون ترخيص قانوين بذلك
ملصادرة اليت كما قضي بصحة ا2.صالحياته إىل أحد مرؤوسيه دون وجود نص قانوين أو نظامي خيوله ذلك

أجراها رئيس جملس بلدي خارج عن نطاق صالحياته العادية حلمولة من القمح من باخرتني جممدتني من 
4.واليت هي يف األصل من اختصاص احملافظ3،إحدى املوانئ بسبب األعمال احلربية

.79احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، مرجع سابق، صفحة دخيل،حممد حسن 1
.108ادوار عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة :أنظر.179م من جمموعة ليبون صفحة 26/06/1946شورى فرنسي 2
.108عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار :أنظر. 230من جمموعة ليبون صفحةم09/11/1945شورى فرنسي3
.82احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، مرجع سابق، صفحة حممد حسن دخيل،4
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ميكن لسلطة إدارية أن ترفض تطبيق قرارات سلطة إدارية أعلى منها، حيث قضى ،إضافة إىل ذلك
م باحلق للسلطات احمللية أن متنع عرض بعض 1954يف " Latetia"الدولة الفرنسي يف حكمه بقضية جملس

ختدش كان الغرض من املنع هو أن مثل هذه األفالم اليت . رضها مبوجب قرار الوزير املختصاألفالم املرخص بع
قرر جملس الدولة الفرنسي أن منع عرضها من . الشغب واإلخالل بالنظام العاماحلياء قد يرتتب عنها إثارة

واليت تتلخص ة آنذاكالسلطات احمللية مشروع، ألن عرضها يهدد النظام، وبسبب الظروف اليت كانت سائد
1.حنالل اخللقي يف شاطئ الريفريايف موجة اال

أبعد من ذلك عندما قضى بصحة بعض القرارات الصادرة عن أشخاص عاديني ال ذهب القضاء إىل 
يتمتعون بصفة املوظف العام وال يعملون لدى أية سلطة عامة، فعلى الرغم من أن ذلك يشكل اغتصابا 

حيث أن 2.للسلطة فقد أقر مبشروعية تلك القرارات يف الظروف االستثنائية تطبيقا لنظرية املوظف الفعلي
بإجازة تمرارية املرفق العام وعدم توقفه،نظر 

3.القرارات الصادرة من أشخاص يفتقرون إىل تولية رمسية

ختصاصات السلطة التشريعيةجتاوز السلطة اإلدارية على ا:الفرع الثاني
عدم تدخل السلطة الدميقراطية مبدأ الفصل بني السلطات، والذي يفرضاملبادئ املقررة يف الدول من 

ختصاصات السلطة األخرى، لكن وللضرورة فقد تتوسع صالحيات السلطة التنفيذية لتشمل بعض يف ا
التشريعية واليت صالحيات السلطة التشريعية، ومن ذلك إصدار السلطة التنفيذية لبعض اللوائح ذات الطبيعة 

.ختصاصعرتاف القضاء مبشروعيالربملان، واختصاصات ل من اهي يف األص
ألردين يف هذا ما نص عليه الدستور ا.كما هلا أن توقف العمل بالقوانني العادية الصادرة من السلطة التشريعية

عند إعالن األحكام ":منه125/02ويف املادة " صالحية وقف قوانني الدولة العادية: "يف عبارة124املادة 
لضرورة ا ألغراض الدفاع عن اململكة  تضي ا تق ات  يم تعل ية  لكية أ ادة م إر تضى  يصدر مبق أن  لك  لم ية ل لعرف ا

4".بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به

. 241القانون اإلداري، مرجع سابق، الصفحة هاين علي الطهراوي،1
.69، مرجع سابق، صفحة"املشروعيةمبدأ " ، القضاء اإلداري الفلسطيينعدنان عمرو2
.79ق، صفحة بظل الظروف االستثنائية، مرجع ساحممد حسن دخيل، احلريات العامة يف3
.ه4/4/1371م املوافق 1/1/1952دستور اململكة األردنية اهلامشية الصادر بتاريخ 4
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ختذت يف أعقاب غزو احللفاء ري الفرنسي صفة املشروعية على اإلجراءات اليت اأضفى القضاء اإلدا
. ختصاصات السلطة التشريعيةم مبوجب قرار 1944لسواحل فرنسا عام 

ف
1.األملاين لألراضي الفرنسية

جملس الدولة الفرنسي مشروعية القرار الالئحي الذي أصدره مسؤول إدارة احلرب يف احلكومة ىأر 
الفرنسية املؤقتة والذي يقضي باإلحالة على االستيداع لكل الضباط الذين ال يتبعون القوات العسكرية 

لس الشورى اللبناين هذا ما قضى به جم2.للحكومة املؤقتة، رغم أن معاجلة هذا املوضوع من اختصاص برملاين
) الظروف االستثنائية(مبا أن هذا الواقع"...:م والذي جاء فيه07/04/1993بتاريخ 175يف قرار رقم 

جيعل من حق السلطة اإلدارية، بل ومن واجبها اختاذ التدابري الالزمة لتاليف احملاذير، حىت ولو جتاوزت قواعد 
أجاز القضاء 3".أمر إصداره طبيعيا للسلطة التشريعيةاالختصاص، وحىت ولو أقدمت على تشريع يعود 

اإلداري اللبناين ممثال مبجلس الشورى للسلطة التنفيذية أن تتعدى على صالحيات السلطة التشريعية وتصدر 
.اقوانني إذا 

أيضا تقررت مشروعية قرارات اإلدارة اليت تنطوي على وقف العمل بالقوانني الصادرة من السلطة 
مشروعية إجراءات اإلدارة القاضية التشريعية خالل الظروف االستثنائية، حيث قرر جملس الدولة الفرنسي 

، وذلك خالل احلرب بوقف العمل بأحكام القانون الصادر من الربملان والذي ينص على ضمانات للموظفني
قتضيات 

ذا برزت مقتضيات الدفاع عن الوطن وظروف احلرب االعتداء على اختصاصات . وضرورات الدفاع الوطين
ما قرر جملس الدولة يف قراره الصادر يف ك4.السلطة التشريعية، وأضفت املشروعية على النظام الذي أصدرته

من القانون 103م مشروعية القرار الذي أصدرته السلطة العسكرية رغم خمالفته للمادة 01/08/1919
Saupiquet.5وVion et Filsالتجاري، وذلك خالل نظره يف قضية 

.120خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي1
.68، مرجع سابق، صفحة"مبدأ املشروعية" ، القضاء اإلداري الفلسطيينعدنان عمرو2
.88حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، مرجع سابق، صفحة حممد3
.122خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي4
لعاملية األوىل وضعت السكة احلديدية حتت إشراف السلطة العسكرية بعدها أصدرت السلطة العسكرية قرارا  يقضي بعدم بعد نشوب احلرب اتتلخص وقائع القضية أن5

103مادة طال القرار رغم خمالفته لل
م، 2012، رسالة ماجستري، "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي:أنظر. من القانون التجاري

. 74جامعة بريوت العربية، بريوت، لبنان، صفحة 
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مبشروعية القرار الصادر عن السلطة العسكرية م06/08/1915يف قضى جملس الدولة الفرنسي
Dame Dolم يف قضية 28/02/1919يف قرار صادر عنه بتاريخ 1.رتة احلرببإقفال اخلمارات طيلة ف et

Laurentبان ملقاهي واخلمارات إمبنع أصحاب ااحلاكم العسكري يف مدينة طولونصحة القرار الصادر عن ب
خالل الظروف االستثنائية يات الضبط اإلداري حيث أجاز توسيع صالح2.استخدام فتيات اهلوىاحلرب من 

.مقارنة بالظروف العادية

تعدي السلطة التنفيذية على صالحيات السلطة التشريعية ، عندما أجاز هلا أن القضاء الفرنسي برر 
مفوضي اجلمهورية، تنشئ وقت األزمات حماكم شرعية تتبع أمامها أصول حماكمات خمتصرة وذلك بقرار بعض 

ه بقية أ عادة بالقانون الذي تنشأ بفاحملاكم االستثنائية ال تنش3.علما أن إنشاء احملاكم ال يتم إال بالقانون
4.ختضع هذه احملاكم للسلطة التنفيذيةت حسب حالة الظروف االستثنائية، و احملاكم، وإمنا بقانون مؤق

ختصاصات السلطة القضائيةعلى اجتاوز السلطة اإلدارية :الفرع الثالث
عتربت القرارات والتدابري الصادرة من السلطة اإلدارية يف الظروف االستثنائية مشروعة واليت كانت ا

)االعتقال اإلداري(القرار الصادر باحلبس اإلداري: من أمثلتها. لطة القضائية يف الظروف العاديةتعود إىل الس

.81االستثنائية، مرجع سابق، صفحة حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروفحممد1
ار القضاء أجاز القضاء الفرنسي النظر يف دعوى التعدي اليت رفعتها السيدتان دول ولوران عندما قام احلاكم العسكري بالتعدي على حرية العمل، وقر يف هذه القضية 2

وهي من آثار تطبيق نظرية الظروف االستثنائية واليت نتج عنها توسيع يف . يف الظروف االستثنائيةالفرنسي كان مبثابة اقرار منه على انعقاد االختصاص له يف مثل هذه القضايا 
حيث يؤول االختصاص يف قضايا التعدي يف الظروف العادية اىل القضاء العادي الفرنسي ، لكن يف الظروف . رقابة القاضي اإلداري باملوازاة مع توسيع صالحيات اإلدارة

.ل االختصاص اىل القضاء اإلداري الفرنسي كما الحظنا يف هذه القضيةاالستثنائية يؤو 
إن االجتهاد مستقر على أن التعدي يف الظروف االستثنائية من شأنه أن جيعل القضاء اإلداري صاحل :"وقد أكد ذلك جملس الشورى اللبناين صراحة يف قراره الذي جاء فيه

عبد الرزاق عبد علي:أنظر أيضا.110-109ادوار عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة : ظرأن". للنظر بطلب التعويض الناشئ عن التعدي
.87- 85، رسالة ماجستري،مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" الرضا، نظرية الظروف االستثنائية

ف واألحوال، اجلزائري خيتلف عما هو عليه يف القانون الفرنسي واللبناين، إذ يؤول االختصاص يف دعاوى التعدي للقضاء اإلداري اجلزائري يف كل الظرو لكن األمر يف القانون
و ما نستنتجه من قرار جملس الدولة اجلزائري الصادر وه. فال مييز القضاء اإلداري اجلزائري بني الظروف العادية واالستثنائية من أجل النظر يف دعاوى التعدي اليت ترتكبها اإلدارة

املرادية باجلزائر م، يف قضية الوزير فوق العادة املكلف بشؤون والية اجلزائر و الشركة املصرية للطريان، حيث كانت الشركة املصرية للطريان تشغل شقة يف08/03/1999بتاريخ 
تغيري األقفال وحرمان م إىل 1995م دون أن تسدد األجر وفاتورات الغاز والكهرباء، مما دفع بالوزير يف 1993عام م مث تركت الشركة الشقة وأخذت أثاثها يف 1970يف 

طعن الوزير أمام حكمت الغرفة اإلدارية بإلغاء قرار الوزير وإلزامه بإرجاع املفاتيح إىل الشركة، ف. ستعجالية ضد قرار الوزيرفقامت الشركة برفع دعوى ا. الشقة ستغالل الشركة من ا
مباشرة باختاذ القرار التحفظي املتعلق بالشقة اليت كانت تشغلها ) الوزير فوق العادة( حيث أن قيام املستأنف :" الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا واليت أصدرت قرارها الذي جاء فيه

ستعجال اإلداري اإلجراءات املدنية، فإن قاضي االمكرر من قانون171يث أنه ووفقا للمادة ح. وبتغيري األقفال يشكل تعديا صارخا) شركة مصر للطريان( املستأنفة عليها 
، دور القاضي اإلداري سليماين السعيد:أنظر."صواب عندما أمر بإرجاع املفاتيح إىل املستأنف عليهاإن قاضي الدرجة األوىل كان على خمتص لألمر بوقف التعدي، وبالنتيجة ف

.51- 50م، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، صفحة 2004- 2003واحلريات العامة، رسالة ماجستري، يف محاية احلقوق
.70، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي3
.88الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة عبد اهللا سعيد فهد 4
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1.مبقتضى أحكام القانون اجلزائي حبس أحد يف السجن إال مبذكرة قضائيةيف أحد السجون بينما ال جيوز 

عتقال اإلداري دون حاجة العتداء اإلدارة على سلطة القضاء، بإصدارها ألمر احيث أجاز القضاء الفرنسي ا
إا ال تعد من أعمال الغصب ية ف االستثنائ وف  لظر جب ا ئي ومبو قضا غرياعترب قرار التوقيف 2.لصدور حكم 

قبل مصاحل األمن خالل التحريات علىسند ألي قرار إداري أو قضائي مشروع أثناء فرتة التحرير من امل
3.أشخاص تعاونوا مع العدو ال يتسم بطابع التعدي

حكام القضائية مشروعية بعض القرارات املوقفة لتنفيذ األجملس الدولة الفرنسي واللبناين قرر كما 
خالفا للقاعدة 4،منبالنظام واألااملقضي به إذا ما ترتب على هذا التنفيذ إخالال خطري احلائزة لقوة الشيء

5.اليت ال جتيز إيقاف تنفيذ األحكام القضائية حتت أي ظرف من الظروف

م بشأن تعطيل 1959كانون 10بتاريخ يف قرارها الصادر قرار احملكمة العليا مبصر أكده هذا ما
لئن كان األصل أنه ال جيوز للقرار اإلداري ":القضائية بقرار إداري يف الظروف االستثنائي بقوهلاتنفيذ األحكام 

أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإال كان خمالفا للقانون، إال أنه إذا كان يرتتب على تنفيذه فورا إخالل خطري 
جح عندئذ الصاحل العام على الصاحل بالصاحل العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة، أو تعطيل سري مرفق عام، فري 

6".الفردي اخلاص

م 30/11/1923تطبيقا لذلك أضفى جملس الدولة الفرنسي صفة املشروعية يف قراره الصادر بتاريخ 
تدور وقائع القضية . )Couiteas(كويتياس على امتناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم القضائي الصادر يف قضية  

يف رفض اإلدارة تنفيذ احلكم القضائي الصادر لصاحل أحد املعمرين الفرنسيني والقاضي بطرد القبائل التونسية 

110ادوار عيد، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة 1
.68، مرجع سابق، صفحة "ميدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين2
.111لعديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار عيد، رقابة القضاء ا3

بإيداع أحد األشخاص السجن مث إخراجه منه L’eureقراره القاضي بشرعية قرار حمافظ مقاطعة : أكد جملس الدولة على هذا اإلجتهاد يف الكثري من القضايا نذكر منها
دراسة يف أحكام القضاء اإلداري " عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي:أنظر. العامةووضعه حتت اإلقامة اجلربية يف باريس دون إصدار قرار من النيابة 

.70، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "الفرنسي واملصري واللبناين
لظروف االستثنائية، ، نطاق الشرعية اإلجرائية يف اكتيوسف قدورة كتمجيل :أنظر أيضا.556أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة :أنظر4

.06، مرجع سابق، صفحة رسالة دكتوراه
اا املوسعة إللزامية تنفيذ األحكام القضائية يتناقض مع املادة 5 بصالحي ارة  اإلد اس  مس على كل أجهزة :" واليت جاء فيهام 2016الدستور اجلزائري املعدل يف من163و

". الدولة املختصة أن تقوم، يف كل وقت ويف كل مكان، ويف مجيع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء
يع أحكام الظروف االستثنائية يف التشر سعدون عنرت اجلنايب،:أنظر أيضا.38، مرجع سابق، صفحة "الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة" عبد اهللا طلبة، القانون اإلداري6

.73العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 
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رفضت اإلدارة تنفيذ احلكم القضائي حبجة أن . ضع يده عليها وإخالئهم منهااملقيمة يف أرضه ومتكينه من و 
ذا أضفى صفة . والنظامج شعيب خطري يهدد األمن ا يهذا التنفيذ ينطوي على خماطر حدوث فتنة وه

املشروعية على قرار اإلدارة الرافض لتنفيذ احلكم القضائي ملا ينطوي على تنفيذه من خطر إثارة ثورة حقيقية يف 
للجوء مرة أخرى إىل جملس الدولة "بكويتياس"متناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم القضائي دفع ا1.جنوب تونس

مبدأ املساواة يف الستثنائية مل ترتكب أي خطأ، ولكنالذي قضى بأن اإلدارة يف هذه الظروف االفرنسي 
ل هذه حظ من خالحنن نال2.تعويضا عن الضرر الذي أصابه"كويتياس"األعباء العامة يقضي أن ينال 

لعامة مشروعا، غري االقضية أن القضاء قد اعترب عمل اإلدارة الرافض لتنفيذ احلكم القضائي حتقيقا للمصلحة 
3.جراء الضرر الذي أحلقه قرار اإلدارة"لكويتياس"ه من إصدار قرار بالتعويض أن ذلك مل يعف

جتاوز السلطة اإلدارية لبعض الشروط القانونية لصحة القرار:الفرع الرابع
اا، حرتام اإلدارة للشروط اليت وضعها القانون ينطوي مبدأ املشروعية على وجوب ا ار قر لصحة  بقا  مس

من أجل التصرف عدم مراعاة هذه القيود القانونيةلكن ولظروف خارج
فيجب أن تكون هلا يف من منطلق أن السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن محاية النظام العام . بسرعة وبفعالية

من سالمة وأمن الدولة، ولتحقيق ذلك ميكن للسلطة التنفيذية كرب لتضات أإطار الظروف االستثنائية صالحي
عدم مراعاة بعض األشكال اليت يتطلبها القانون لصحة القرار، ونظرا للظروف االستثنائية تقرر صحة هذه 

.القرارات بالرغم من خمالفتها للشكل املطلوب يف الظروف العادية

االستثنائية أقوى من املربر الذي جتده فيها خمالفة جتد خمالفة قواعد الشكل مربرا هلا يف الظروف 
جملس الدولة الفرنسي إضفاء املشروعية على لذا قرر4.الالقواعد العادية ل

.121خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي1
مال بإخالء املصنع من العوقد تأيد هذا اإلجتهاد بأحكام أخرى كم يف قضية شركة كارتون وسانت شارل، حيث أقرت امتناع مدير دائرة الشرطة عن تنفيذ احلكم القاضي 

. جانب اجلمهور واملنظمات النقابيةاملضربني الذين احتلوه ألنه قدر أفضلية رحيل املضربني باختيارهم جتنبا الضطرابات خملة باألمن قد حتدث، خاصة وأن العمال مؤيدين من 
.       69، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين:أنظر

.103عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة سعدون2
حيث وأن يكن العمل املدعى بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه قد :"...م الذي تضمن14/07/1964يف 854على هذا األساس أصدر جملس الشورى اللبناين قراره رقم3

باء العامة ومبعزل عن أي افظة على السالمة العامة فإن اإلدارة تبقى مسؤولة عن األضرار الالحقة باملستدعني من جرائه باالستناد إىل مبدأ املساواة أمام األعأملته مقتضيات احمل
أا أن توسع 1958 من ش ان  ا ك إذ ية  االستثنائ وف  لظر م ألن ا

ن هكذا أعمال باالستناد إىل نفس 
الظروف العادية، ومن املسلم به أن السلطة العامة تسأل عن الضرر الذي الناشئ عن العمل الشرعي إذا كان هذا الضرر املبدأ الذي يبقى قائما بكل مفاهيمه كما هو احلال يف

.107سعدون عنرت اجلنايب، أحكام الظروف االستثنائية يف التشريع العراقي، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة : أنظر".خاصا وجسيما
.112عديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار عيد، رقابة القضاء ال4
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الس 16/05/1941على قرارات اإلدارة املعيبة بعيب الشكل، كاحلكم الصادر يف  ه  ي قرر ف ذي  ل م ا
االس البلدية عن العمل دون مراعاة لإلجراءات والشكليات املقررة مشروعية قرار احملافظ  أحد رؤساء  قف  بو

1.هكذا أعفيت اإلدارة من احرتام الشكليات اليت تعرقل وتعيق عملها يف الظروف االستثنائية.يف هذا الشأن

أخوذة بظروف مفاجئة 
عليا تتصل بسالمة البالد وأحوال خاطفة حتوطها ظروف عاجلة تضطرها إىل العمل السريع لضمان مصلحة

2.ق وتتفحص على النحو الذي عليها إتباعه يف الظروف العاديةأن تدق

عية على العديد و شر املالقضاء اإلداريلقد كانت الظروف االستثنائية سببا إلضفاء،خالصة ملا قيل
فكانت من صور توسيع صالحيات ، شروعية العاديةملإطار افيها عنمن قرارات الدولة املعيبة واليت خرجت 

يف ظل الظروف العادية القضاء، أن جتاوزت يف أعماهلا صالحيات سلطات أخرى كانتليت أجازهااإلدارة ا
جتاوزت اإلدارة لصالحية السلطة التشريعية ستقاللية لكن دعت الضرورة إىل جتاوزها، حيثتتميز باال

رة يف لكن هذا ال يعين إطالق العنان لإلدا. أجل حتقيق الغاية من القرار وحماولة صد خطر الظرف االستثنائي
اا املوسعة، فيجب أن ال ننسى خضو عية العاديةجتاوزها للمشرو  بصالحي ارة  اإلد .  رقابة القضاءلع 

دارة الموسعةابة القضائية كقيد على تصرفات اإلالرق:المطلب الثاني

اليت تعترب يف الرقابة القضائيةذلكيتمثل. األفراد من تعسف السلطاتالصالحيات دون قيد يقيمتارس هذه 
يستطيع األفراد مبقتضاها االسيلة و 

اليت قد تنجم أثناءعسف اإلدارة وأخطائها، ولتعويضهم عن األضرار تاملقررة إلنصافهم من 
امتأكيدا ملبدأ قهم وحري وضمانا حلقو ية  ملشروع : ولة الفرنسي يف قراره القاضي بأنما أكده جملس الدهذا3.ا

فادي نعيم مجيل العالونة، مبدأ املشروعية يف القانون اإلداري وضمانات حتقيقه، :أنظر أيضا.120خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي1
.75مرجع سابق، صفحة رسالة ماجستري،

م، 2013،الطبعة األوىل، "دراسة مقارنة" صور إبراهيم العتوم، القضاء اإلداريمن: م، أنظر30/06/1962الصادر بتاريخ 1870يا املصرية رقم احملكمة اإلدارية العلقرار2
.44- 43دار وائل للنشر، عمان، األردن، صفحة

والرقابة . عمال مببدأ الفصل بني السلطاتوال ترتبط به برابطة التبعية واخلضوعفالرقابة تباشرها سلطات قضائية مستقلة عن اإلدارة وخارجة عن نطاق اجلهاز اإلداري للدولة، 3
، جملة "دراسة مقارنة" عبد املهدي مساعدة، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف األردن:أنظر.القضائية هي اليت متارس على مجيع أعمال اإلدارة املادية منها والقانونية

.86والدراسات، مرجع سابق، صفحة البلقاء للبحوث
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ول حتأعمال اإلدارة االستثنائيةعلىأن الرقابة القضائيةهذايعين1".احلرية مبدأ عاما وتدابري البوليس استثناء"
خاصة وأننا .عن إطار املشروعية االستثنائيةخروجهادون 

اإلدارة كشرط الحظنا تساهل القضاء يف خمالفة بعض الشروط القانونية اليت جيب أن تتوافر يف قرار
. كانيت جاءت خمالفة هلذه األر الشكل، حيث أضفى املشروعية على القرارات اإلدارية الاالختصاص واحملل و 

م ا وإال تعرض القضاء مل يضفي املشروعية على كل القرارات وإمنا وضع ضوابط على اإلدارة أن تلتز غري أن
لكن ما.التعويضحكمها لإللغاء و 

اإللغاء والتعويض؟االستثنائي واليت ختضع إىل رقابة 

عتبار ختضع قرارات اإلدارة يف الظروف االستثنائية لرقابة القضاء اإلداري، ولكنها رقابة تأخذ بعني اال
هلذا السبب فقد وضع القضاء اإلداري الفرنسي 2.ركين السبب والغاية دون أن تتساهل فيهما كباقي األركان

ع اإلدارة لرقابة ضوابط خلروج اإلدارة عن واجلزائري 3واملصري
:حرتامها هلذه الضوابط املتمثلة يفالقضاء يف مدى ا

طر اجلسيم املفاجئغري عادية وغري مألوفة خترج عن نطاق ما ميكن توقعه،كاخلقيام حالة واقعية:أوال
وقد 4.فال جيوز لإلدارة أن تتذرع بوجود ظرف استثنائي غري مؤكد حدوثه....الذي يهدد النظام العام واألمن

يربر خروج اإلدارة عن القواعد القانونية جتهاداته ما ميكن اعتباره ظرفا استثنائيا اأضاف القضاء الفرنسي يف

يف ظل الظروف أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية: أنظر.م1917أوت 10يف Baldyجملس الدولة الفرنسي هذا القرار مبناسبة فصله يف قضية بالدي أصدر1
.07صفحةمرجع سابق،، "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين 

.43،مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة" صور إبراهيم العتوم، القضاء اإلداريمن2
ملصري يف حتديد إتبع القضاء األردين اإلجتاه الذي وضعه القضاء الفرنسي وا3

ملستأجر ستمرار االشغال يف العقار االعليا نطاق ومعامل رقابة القضاء على نشاط اإلدارة، خالل نظرها يف قضية تدور وقائعها يف امتناع اإلدارة من تنفيذ حكم قضائي حبجة إ
وحيث أن وزارة الرتبية و التعليم قد أفصحت :" 

يد وردد هذا السبب مساعد رئيس النيابة العامة يف مرافعته فهو وحده م أن استمرارها بأشغال العقار جينب الطالبات عبور شارع خالد بن الول05/02/1982
من 11بتنفيذه عمال باملادة ال يشكل حالة ضرورة، وحيث أن احلكم القضائي املربم يكتسب قوة تنفيذية ويصبح واجب التنفيذ جربا، وحيث أن دولة رئيس الوزراء قد أمر 

نفيذه بناء على طلب ذي املصلحة و ال متلك اإلمتناع عن تنفيذه وإن هي امتنعت عن تنفيذه كان تصرفها غري مشروع، أما ما أثاره قانون دعاوى احلكومة فإن اإلدارة ملزمة بت
:ورة ما يليرئيس النيابة العامة من حيث توافر أركان الضرورة فيما قرره معايل وزير الرتبية والتعليم فإننا جند أنه يشرتط لالحتجاج بأحكام الضر 

وجود خطر جسيم سهدد النظام العام/ 1
أن يتعذر دفع هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية /2
أن يكون رائد اإلدارة يف تدخلها حتقيق املصلحة العامة وحدها/ 3
ااجيب أن ال تضحي مبصلحة األفراد يف سبيل املصلحة العامة إال مبقدار ما تقتضي به الضرورة أي ال تتعسف اإلدارة يف / 4 اء عدنان عمرو، القضاء اإلداري : أنظر". إجر

.       77- 76، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية"الفلسطيين
.57م، دار الثقافة، عمان، األردن، صفحة 2009القضاء اإلداري، الطبعة األوىل اإلصدار الثالث، نواف كنعان،4
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إثر احلرب، التهديد بإضراب عام، وقوع حالة احلرب، حالة الثورة، نشوب أزمة عصيبة على: العادية
ات دد األمن العام 1.اضطراب

ال جدال يف أن الظرف االستثنائي هو املربر الوحيد إلعطاء اإلدارة سلطات واسعة، فإنه يلزم وجود 
وإال عدت أعماهلا باطلة لعدم صحة احلالة الواقعية اليت أسست عليها اإلدارة أعماهلا وحتقق هذه الظروف،

إذ يقع على عاتق القاضي اإلداري 2يف ذلك،ستندت إليه اإلدارة اأي لبطالن السبب الذي . االستثنائية
3.نائيةختاذ القرار اإلداري يف الظروف االستثقيام احلالة الواقعية املربرة الواجب التحقق من

ضرورة توافر الظرف االستثنائي كسبب خلروج اإلدارة عن مقتضيات الفرنسي أكد جملس الدولة 
م والذي أبطل قرار املفوض السامي ألنه وقع خارج 07/01/1955املشروعية، وذلك يف قراره الصادر يف 

السامي اختذ القرار ألن املفوض...":هحكمستثنائية أي ختلف ركن السبب، وما تضمنهنطاق الظروف اال
حزيران 18املطعون فيه بعد زوال الظروف االستثنائية فلم يعد له احلق يف تطبيق أحكام القرار الصادر يف 

4".م1948

م ويف 26/11/1983احملكمة اإلدارية العليا يف مصر حكمها الصادر جبلسة ذلك قررت ك
م واليت خولت رئيس اجلمهورية 1958لسنة 162ة الثالثة من القانون رقم م بأن املاد03/01/1990جلسة

ن هؤالء األشخاص خطر على األمن والنظام سلطة تقييد حرية األشخاص واعتقاهلم مقصورة على من يكون م

.116- 115، مرجع سابق، ، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارةادوار عيد1
.83حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية مرجع سابق، صفحة حممد2
.43،مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة" صور إبراهيم العتوم، القضاء اإلداريمن3

الطوارئ أو احلرب وغريها من احلاالت االستثنائية، فال ميكن للقاضي رقابة التحقق من وجود 
بب أن هذه القرارات هي من أعمال السيادة الظرف االستثنائي أو زواله والذي دعى اإلدارة املركزية لتطبيق القانون االستثنائي وخروجها عن تطبيق القواعد القانونية العادية، بس

واليت سبق اإلشارة إليها عند متييزنا لألعمال السيادية Rubin de servensتميز باحلصانة ضد الرقابة القضائية، ودليل ذلك ما قرره جملس الدولة الفرنسي يف قضيةواليت ت
. عن األعمال االستثنائية

األردين من دائرة اختصاصه، وأعتربه من أعمال السيادة، وتستقل السلطة التنفيذية بتقدير وقد اعتمد القضاء األردين هذا التوجه عندما أخرج قرار إعالن العمل بقانون الدفاع 
لرئيس الوزراء مطلق :" ي جاء فيهوجود الظروف االستثنائية وأسباب تطبيقها لقانون الدفاع دون أي رقابة قضائية، وهذا ما أكدته حمكمة العدل العليا يف أحد أحكامها الذ

ق حمكمة العدل أن ألحوال والظروف اليت تتطلب القيام باألفعال املنصوص عليها يف أنظمة الدفاع لتأمني السالمة العامة أو الدفاع عن اململكة، وليس من حااخليار يف تقدير
: أنظر..".لعليا أن تتصدى هلذا التقديروجلاللة امللك حق تقدير وجود الظرف الطارئ أو عدم وجوده وال تستطيع حمكمة العدل ا:" ويف حكم آخر.." تتعرض هلذا التقدير

.109م، اجلامعة األردنية، صفحة 2001هديل حممد فضل العتيلي، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف الظروف االستثنائية، رسالة ماجستري، كانون األول 
من خطورا إخراج أمر تقدير وجود الظرف على الرغم من خطورة إعالن عن تطبيق حالة من احلاالت االستثنائية على احلريات ال اد  قد ز ف ية،  ملشروع ا أ  بد عمل مب ل يقها ا تعل ية و فرد

حالة احلصار أو (االستثنائية من عدمه من حدود الرقابة القضائية، كما أن رئيس اجلمهورية حر يف تقدير وجود الظرف االستثنائي وقراره السيادي القاضي بتطبيق الظروف
. يتمتع باحلصانة ضد رقابة القضاء، وهو األمر الذي ال نؤيده) الطوارئ أو غريها

.79، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي4
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جيب أن تكون مثة وقائع جدية يف حق الشخص منتجة الداللة على هذا املعىن وتكييف هذه الوقائع ال . العام 
. كة جلهة اإلدارة وإمنا هي مسألة قانونية ختضع اإلدارة يعترب من املالئمات املرتو 

شروعية قرار االعتقال، ومىت ستلزمه القانون ملاقيام عنصر السبب الذي على أساس ذلك يتحقق القضاء من 
ويرتتب عن . ةاإلدارينتفاء عنصر السبب كان القرار خمالفا للقانون ويتحقق ركن اخلطأ من جانب اجلهةثبت ا

يف حالة فقدان عنصر السبب حال صدور القرار ،إذن1.ذلك احلكم بالتعويض عن األضرار املادية واألدبية
اإلداري يف مواجهة الفرد جيب إخضاعه لرقابة القضاء، خاصة إذا كان لتخلف ذلك العنصر أثر مباشر على 

يف اللبناينالدولة شورى قرر جملس 2.الظروف االستثنائيةاحلقوق واحلريات العامة لألفراد، وإن كان ذلك يف
لكي تتوفر الظروف االستثنائية جيب أوال أن تكون هذه الظروف االستثنائية : "بعض قراراته حيث ورد فيها

3".حقا، وللقاضي يف هذا الصدد حق التقدير الواسع

دارة عاجزة عن مواجهة الظروف االستثنائية بالطرق القانونية العادية، حبيث ينبغي أن تكون اإل:ثانيا
عادية الكفيلة هلا بالقضاء على اخلطر املداهم التضطر إىل اخلروج عن هذه الطرق واستعمال الوسائل غري 

ر ويكون يف فيكون عمل الضرورة الصادر من اإلدارة هو الوسيلة الوحيد لدفع الضر 4.وتفادي األضرار احملدقة
5.تطبيق القوانني العادية ما يهدد األمن وسري املرفق العام

إذا كان من شأن الظروف االستثنائية أن متدد من صالحيات السلطات اإلدارية، كلها أو بعضها، 

دارية اليت جتري يف ظلها، فهنا ال ينفك القاضي يراقب ليتأكد من أن اإلدارة كانت يف ظروف األعمال اإل
أصدر جملس يف هذا الشأن 6.عية العاديةو شر أحكام املبن هذه الظروف منعتها من التقيداستثنائية حقا، وأ

عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية علي:أنظر.353القضية رقم م03/01/1990ويف جلسة،م26/11/1983لسة احملكمة اإلدارية العليا يف مصر حكمها الصادر جبحكم 1
.78، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" الظروف االستثنائية

. 78، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي2
.84حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية مرجع سابق، صفحة حممد3
.114، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار عيد4
.57القضاء اإلداري، مرجع سابق، صفحة كنعان،نواف  5
.85حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية مرجع سابق، صفحة حممد6

على شقة Nantesستيالء عمدة  عندما ألغى قرار ا،Veuve Goguetم يف قضية 03/05/1946أصدر جملس الدولة الفرنسي حكمه يف تاريخ ويف هذا الصدد
انون Goguetرملة األ

إذا كانت اإلدارة تستطيع يف الظروف االستثنائية :".م املتعلق بتنظيم األمة وقت احلرب11/07/1938
Nantesالعادية، لتواجه على وجه السرعة ضرورات اللحظة، فإن املصاعب اليت واجهتها اإلدارة يف مدينة
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الوايل املنتدب الذي قام م والقاضي بإبطال قرار 23/09/2002الصادر يف 6460قراره رقم اجلزائريالدولة
الء على مسكن وإخراج املستأجر منه، وذلك ملخالفة قرار الوايل املنتدب ألحكام يمن خالله برتخيص االست

من القانون املدين، وجتاوزه لصالحيات السلطة القضائية اليت تعترب املختصة 3مكرر681و679املادتني 
-ي الء يعترب إجراء استثنائيستحيث أن اال":يثيات القرارجاء يف ح. للبت يف إخراج املستأجر من العني

م تنص على أنه.ق679وحيث أن املادة لإلدارة بالتصرف يف أمالك مادية،يسمح -كتساب اجلربيلال 
تفاق رضائي وفق احلاالت والشروط ومية بايتم احلصول على األموال واخلدمات لضمان سري املرافق العم(

ستمرارية املرفق ستعجالية وضمانا الميكن يف احلاالت االستثنائية واالاملنصوص عليها يف القانون، إال أنه 
الء بأي حال على احلاالت يالء، وال جيوز االستيالعمومي، احلصول على األموال واخلدمات عن طريق االست

الء مت خارج احلاالت يستكل االء تعسفيايتعترب االستم .ق3مكرر681وأن املادة) املخصصة فعال للسكن
وأنه يف قضية احلال إستوىل الوايل املنتدب للشراقة على حمل .م.ق679والشروط اليت نصت عليها املادة 

، وأنه بإختاذ قرار )املستأجر(انونية من طرف السيد عميوش مسريذات اإلستعمال السكين مشغول بصفة ق
هرة، فإن الوايل املنتدب للشراقة إرتكب جتاوز للسلطة جيب أن يؤدي الء املشوب مبخالفة جسيمة وظايستاال

من خالل هذا القرار يتضح لنا ". وإرجاع املستأنف إىل املسكن الذي كان يشغله...الء يإىل إبطال هذا االست
لظرف االستثنائي وللحلول اليت ميكن أن دى مراعاة اإلدارة صا على مراقب مكان حرياجلزائريأن القضاء 

. ومراقبة مدى مالءمة اإلجراء والظرف االستثنائي

م 23/09/2002بقرار صادر بتاريخ 6195قضى جملس الدولة يف القضية رقم ،يف قرار آخر
نظام العام واآلداب العامة، 

الذي يعطي هذه الصالحية للوايل 41/75من األمر 10عترب جملس الدولة قرار الوايل خمالفا لنص املادة وقد أ
أشهر وذلك إما مل6لكن ملدة ال تتجاوز 

هي من صالحيات السلطة أما الغلق النهائي للحانة ف. بغرض احملافظة على النظام العام واآلداب العامة
.41/75لذلك يبطل قرار الوايل ملخالفته أحكام األمر . القضائية

، دور سليماين السعيد:أنظر."م11/07/1938باملخالفة مع أحكام القانون الصادر يف Goguetألرملة إصدار عمدة هذه املدينة قرارا باإلستيالء على الشقة اململوكة ل
.55القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات العامة، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 
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ات والتدابري االستثنائية، فيجب أن مراقبة الغاية من تلك اإلجراءيتعني على القضاء اإلداري :ثالثا
تتمثل هذه املصلحة العامة 1.تنطوي على حتقيق املصلحة العامة اليت من أجلها متت التضحية مببدأ املشروعية

وهو ما قررته ...احليوية يف الدفاع عن الوطن، إعادة النظام، استمرار املرافق العامة على املستوى القومي واحمللي
ليها إحنرفت عن هذا اهلدف وعن الغاية اليت يرمي إذا اف12/82.2حمكمة العدل العليا األردنية يف قرارها رقم 

صة، اتسم عملها بطابع التعسف نشاطها وهي املنفعة العامة وعملت على حتقيق أغراض شخصية ومآرب خا
3.ارة مسؤولة عن األضرار النامجة عنهحنراف بالسلطة وجاز إبطاله هلذا السبب، وعدت اإلدواال

م واملتعلق بقضية 07/11/1948أقر القضاء اإلداري الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ تساقا لذلكا
حيث أقرت بتعويضهما عن الضرر الذي حلقهما جراء اعتقاهلما دون Alexis et Wollfألكسيس و ولف 

ذلكك4.وجه حق
إن إصدار أمر دفاع باالستيالء على غرفة يشغلها املستدعي بطريق اإلجارة ":م1966لعام11القرار رقم 

الذي ال جييز إصدار أمر ليتسىن هدمها لغايات تنظيمية تتعلق بفتح شارع يف مدينة يعترب خمالفا لقانون الدفاع 
غال لغاية تأمني السالمة العامة أو الدفاع عن اململكة وليس لغايات تنظيمية، إذ ميكن تأمني دم أية أبنية 
إذا كان قرار احلاكم : "قضت كذلك". احليازة الفوريةيمية عن طريق االستمالك العادي و الغايات التنظ

5".تسليمه إىل املالك فال يعترب ألغراض الدفاع عن اململكةالعسكري بإخراج شخص من املأجور بقصد 

مكررة من 09أن املادة ": م1952لعام 43أصدرت حمكمة العدل العليا األردنية قراراها رقم كما
الرابعة من قانون الدفاع حبيث جيب أن يتوفر شرط القيام نظام الدفاع دستورية ويشرتط أن تقرأ على ضوء املادة

جاء يف ". مضرة بسالمة اململكة من قبل األشخاص الذين يقبض عليهم ويوقفون مبقتضى هذه املادةبأفعال
األمر الذي أصدره وزير الداخلية بتوقيف شخص ألجل غري مسمى استنادا ":م1955لعام 12قرارها رقم 

كوم عليه مبوجب لنظام الدفاع حبجة أنه سلك سلوكا يتعارض ومصلحة األمن العام، مع أن هذا الشخص حم
قانون املقاومة الشيوعية وموجود يف السجن ومل يتم مدة حمكوميته جدير باإللغاء ألنه يستند إىل سبب غري 

. "قانوين
6

.125خطار شطناوي، القضاء اإلداري األردين، مرجع سابق، صفحة علي1
.57القضاء اإلداري، مرجع سابق، صفحة نواف كنعان،2
.114، رقابة القضاء العديل على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، صفحة ادوار عيد3
.85، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف أحكام القضاء اإلداري الفرنسي واملصري واللبناين" عبد الرزاق عبد الرضا، نظرية الظروف االستثنائيةعلي4
.83- 82، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين5
.79- 78، مرجع سابق، صفحة "مبدأ املشروعية" عدنان عمرو، القضاء اإلداري الفلسطيين6
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يستند إىل سبب عتقال الذي أصدره وزير الداخلية ألنه الة العليا األردنية إلغاء قرار االقررت احملكم
تأمني باملتعلقةالسبب الذي يسمح بتوسيع صالحيات اإلدارة هو الذي يرمي إىل حتقيق الغاية ف.مشروع

عتقاله اأن الشخص الذي تقرر على أساس قراره كان وزير الداخلية  غري أن .الدفاع عن الوطن والسالمة العامة
من أجل عتقاللطة إصدار قرار االس

وبالتايل مل يقم بأعمال . الدفاع عن األمن العام
لذلك وملا رأت احملكمة أن الشخص حمبوس ومل يقضي فرتة عقوبته ليتسىن له .متس ودد السالمة الوطنية

ألنه ال حيقق اهلدف املرجو من ااخلروج والقيام مب
انتهاك حريات الذي جييز لإلدارة فالظرف االستثنائي ليس الستار .النظامحتقيق األمن و إصداره واملتمثل يف 

ة يف إصدارها لحة العامقيق اإلدارة لغاية املصاألفراد دون مسوغ، لذا كان على القضاء أن يراقب مدى حت
.لقراراته يف الظروف االستثنائية

يتعني أن يتناسب اإلجراء االستثنائي الذي تقوم به اإلدارة مع الظرف االستثنائي الذي :رابعا
الزما حتما فال يزيد على ما يكون العمل ف1تواجهه، وال يتسع نشاط اإلدارة إال بالقدر الذي ميليه الظرف،

الضرورة، مبعىن التزام اإلدارة بأن تستخدم من الوسائل واإلجراءات ما يتناسب فقط مع القدر الالزم تقتضي به 
2.ملواجهة الظرف االستثنائي

هذه الرقابة ختتلفلكنفإن اإلدارة وفقا لصالحيبناءا على ما تقدم 
ختصاص والشكل واحملل ومسح لإلدارة اإلداري يف رقابته على شرط االاء تساهل القض.من ركن آلخر يف القرار

لكنه تشدد يف رقابته لركين ،

لسنة 50القرار رقم: الدفاع األردين وهي محاية السالمة الوطنية، نذكر منهاألغت حمكمة العدل العليا األردنية العديد من القرارات اإلدارية املخالفة للغاية من تطبيق قانون 
م جييز لرئيس الوزراء أن يصدر أمر دفاع لغاية تأمني السالمة العامة والدفاع عن اململكة، وإذا صدر مبقتضى نظام 1939لسنة 02إن نظام الدفاع رقم :" م القاضي ب1966

الرابعة إزالة املكرهة الصحية، فإن هذه الغاية ال تدخل يف املفهوم الذي قصده املشرع من السالمة العامة والدفاع عن اململكة طبقا لنص املادةالدفاع أمر بإغالق الزرائب لغاية
كم ألغت حمكمة ".ب ألنه خمالف للقانونمن قانون الدفاع اليت أجازت إصدار أنظمة الدفاع لضمان األمن العام والدفاع عن اململكة، ويتعني إلغاء أمر الدفاع بإغالق الزرائ

ة اململكة، ومثال ذلك حكمها يف القضية 
م والقاضي 1977لسنة 97رقم ، وقرارها)م144/1983قرار رقم( بفعل معاقب عليه جزائيااملتعلقة بتوقيف شخص امتنع عن قبول التحكيم خبصوص شكوى تتعلق

وتوقيف املستدعي للتغرير يف عقود ". قيام مساعد حمافظ العاصمة بتوقيف املستدعي ألنه مل ينفذ أمر دفع مال النفقة لزوجته ، يتجاوز الغاية املقصودة من نظام الدفاع:"ب
، وعرض لقطات من أفالم )م115/1987قرار رقم ( ، وارتكاب املستدعي جرم إدارة مقهى للمقامرة واملشاجرة والسكر والعربدة والرشوة)م184/1986قرار رقم ( البيع

مد فضل العتيلي، هديل حم:أنظر) .م197/1989قرار رقم ( جنسية منافية لآلداب واألخالق على شاشات السينما اليت يديرها املستدعي ال ميس السالمة العامة للملكة
. 112-110الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف الظروف االستثنائية، رسالة ماجستري، مرجع سابق، صفحة 

.84حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، مرجع سابق، صفحة حممد1
.57القضاء اإلداري، مرجع سابق، صفحة نواف كنعان،2
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ىل سبب جدي يف إصداره والذي جيب أن يكون بظهوريث أبطل القرارات اليت ال تستند إالسبب والغاية، ح
دف اإلدارة من خاللجيب أن. احلالة الواقعية

يار التناسب بني التدبري الضبطي فر معباإلضافة إىل تو يق الصاحل العام،إىل حتقعن املشروعية العادية هاخروج
.والقدر الالزم ملواجهة هذا الظرف

يالجزائر في التشريعنظرية الظروف االستثنائية تطبيقات: المبحث الثالث
ا كانت مستعمرة فرنسيةأل1،مبدأ سيادة القانونتعد الدولة اجلزائرية حديثة العهد بالدميقراطية و 

املسبق نظيم دساتريها املتعاقبة التعرببعد االستقالل و اجلزائر عرفت .)عام132(ألكثر من قرن من الزمن
نزالقات لول دون التعرض إلمن أجل ضمان حسن تطبيقها والتحكم يف آثارها واحلللحاالت االستثنائية،

أا أن تؤثر على سالمة البالد أكثرخطرية .ذاتهمن الظرف االستثنائيمن ش

واحلريات إىل إحلاق جمال احلقوق " الدولة الدستورية"، هلذا دأبت أمسى القواننيا كان الدستور مللطا
القواعد الدستورية ما هي إال ف.مانا منها هلذه احلقوق واحلرياتباالختصاص التأسيسي أكثر منه بالتشريعي ض

القانون األصلح "و" مبدأ املشروعية"مثلة أساسا يف مجلة املبادئ مثل ضمانات للحقوق واحلريات، واملت
حلقوق اميعن باقي القواعد القانونية اليت حتأن النصوص الدستورية ختتلفاملبادئ، و وغريها من "للمتهم

نقول أن هذه الضمانات الدستورية حتتاج إىل محاية لتجعلها بدورنا حنن 2.نتهاكوترتب جزاءات على كل ا
أكثر فاعلية وجناعة، واحلماية يكون مصدرها القواعد القانونية اليت قد تأيت لتفصل ما جاء جممال يف النص 

على تطبيق أحكام جلمهورية من هنا وحرصا من رئيس ا. الدستوري وحتمله 
لسنة اجلزائريلدستوراملعدل ل01- 16رقم قانون اليف نص ور وكي ال تبقى حربا على ورق،الدست

على مستوى رئاسة اجلمهورية، تضطلع مبهمة السهر على تطبيق ستحدث خلية متابعة اعلى م، 1996

أنظر رسالة الدكتوراة ( حبشي لزرق أن مبدأ سيادة القانون أوسع من مبدأ املشروعية، ويعترب أن مبدأ املشروعية يقتصر على إخضاع السلطة التنفيذية للقانون،يقول الدكتور 1
لكن للباحثة رأي آخر، ألن مبدأ ) 01تلمسان، صفحة م، جامعة أيب بكر بلقايد،2013- 2012

بدأ ينحصر يف إخضاع السلطة املشروعية وبإمجاع الفقهاء هو إخضاع كل من احلكام واحملكومني إىل سلطان القانون، وهذا املفهوم املوسع للمشروعية، لكن القول بأن امل
ال جرمية " الضيقة ملبدأ املشروعية من ناحية القانون اإلداري، كما أن للمشروعية مفهوما جنائيا يتمثل يف قاعدةالتنفيذية للقانون دون سواها من السلطات فهو معىن من معاين

رميه مبعىن خضوع السلطة القضائية إىل القانون، وال ميكن هلا مقاضاة شخص إال إذا وجد نص قانوين صادر قبل ارتكاب الفعل ونص على جت" وال عقوبة أو تدبري أمن إال بنص
. لى يف البالد املتمثل يف الدستوروحدد عقوبته مسبقا، كما ختضع السلطة التشريعية للقانون وال ميكن هلا بأي حال من األحوال إصدار نص تشريعي يكون خمالفا للقانون األع

د جلموح السلطة ورغبتها يف االستبداد رجوعا ملقولة مونتسكيو يف كتابه ولذلك يعترب مبدأ املشروعية رمز للدول املتحضر اليت تعرتف وتكرس احلقوق واحلريات ملا فيه من تقيي
ومنه ميكن القول أن مبدأ املشروعية يفرض على كل السلطات يف الدولة إحرتام القاعدة القانونية، فال ". كل فرد ميلك السلطة يكون حمموال على إساءة استعماهلا:" روح القوانني

.     ثارها إال إذا كانت وفقا للقانون وإال جاز لألفراد الطعن يف مشروعيتها وطلب إلغائها أمام اجلهات القضائية املختصةتكون أعماهلا صحيحة ومنتجة آل
.421م، ابن الندمي للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، صفحة2009الطبعة األوىل، يوسف حاشي، يف النظرية الدستورية،2
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خاصة وأن ،الدستور، ومتابعة إصدار القوانني العضوية اليت تنظم وبشكل مفصل ما جاء يف الدستورأحكام
.فيها إىل قانون عضويالتفصيلصراحة حتيلبعض مواد الدستور

م 1963للظروف االستثنائية مل يتخذ نفس املنحى، حيث جاء دستور اجلزائريالتنظيم الدستوري
توسيع من هذا الدستور بالنص على59تفت املادة كوا ،فيه صور احلاالت االستثنائيةدبنص عام مل حيد

فقد جاءتم1996وم1989وم1976رياتأما دس1يف حالة اخلطر الوشيك،رئيس اجلمهوريةصالحيات 

. الة اخلطر الوشيك الوقوع ميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ تدابري استثنائية حلماية استقالل األمة ومؤسسات اجلمهوريةيف ح:" م1963من دستور59املادة 1
كتفت بالنص على ".الوطين وجوبا

وإستنادا إىل قول األستاذ .تركت سلطة تقدير الظرف االستثنائي لرئيس اجلمهوريةو توسيع صالحيات رئيس اجلمهورية محاية ملؤسسات الدولة دون حتديد هذه املؤسسات،
حيث نرى أنه مهما كانت دقة ( بالدقةمن األصل الفرنسي الذي  يتميز الدكتور عبد احلفيظ أوسوكني أن املشرع اجلزائري أخذ مفاهيم احلاالت االستثنائية  كغنائم قانونية

غري بيئتها، ويف إعتقادنا أن جناح 
إلبتكار أي تنظيم قانوين جيب أن ينبع من إر 

م 1958ورية الفرنسية اخلامسة لسنة من دستور اجلمه16، فذلك جيعلنا نعود إىل نص املادة )واإلنشاء من أجل وضع قوانني منبثقة من خصوصيات جمتمعاتنا العربية اإلسالمية
. لنرى كيف عاجل املشرع الدستوري الفرنسي حالة لظروف االستثنائية

Art 16:Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or
the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper
functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take
measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the
Houses of Parliament and the Constitutional Council. He shall address the Nation and inform it of such
measures. The measures shall be designed to provide the constitutional public authorities as swiftly as possible,
with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such
measures.the parliament shall sit as of right. The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of
such emergency powers.

قلب وعقل اجلنرال شعور املرارة واألسى الذي كان يعتمل يف: األول: من الدستور الفرنسي عاملني هامني مها16بأنه كان وراء تقرير صياغة املادة " جان ريفريو"يقول الفقيه 
منذ كارثة سنة )الة الضرورة يف فرنساكما سبق وأشرنا عند حديثنا على التنظيم الدستوري حلواضع أسس دستور اجلمهورية اخلامسة وحماور فلسفاته ومبادئه("شارل دجيول"

يسعف رئيس احلكومة يف مواجهة مثل هذه الكوارث، ولتفادي هذا الشلل يف السلطة وعجزها عن طبقا آن ذاك مل يكن منألن النظام الدستوري الذي كام ، ونظرا1940
يف مذكراته " شارل دجيول"وهو ما يتضح من عبارات . له بالتحكم يف جمريات األحداثتسمح16مواجهة األزمات كان البد من إعطاء الرئيس إختصاصات احملددة يف املادة 

:الشهرية
"Il Faut dire que le régime n’offrait aucun recours au chef du dernier gouvernment de la 111 republic…cet
anéantissement de l’Etat était au fond du drame national".

لويس " م، والذي إستطاع عن طريقه 02/12/1851فيتصل بالذكرى األليمة اليت حلقت بالنظام اجلمهوري الفرنسي، ذلك أن اإلنقالب الذي حتقق يف :الثاينلعامل اأما 
وتفاديا من وقوع هذا اإلحنراف او التعسف من جانب " نابليون

اا 16رئيس الدولة ضد النظام الدستوري أو احلريات، فقد أتسمت املادة  لط لة وس لدو ان ا لى كي اظ ع احلف ات  تطلب رضه م تف قد  ذي  ل طط ا لش ا ا من هذ يود حتد  بط وق وضع ضوا ب
الد الثالث،مرجع سابق، صفحة )دراسة مقارنة"(احلريات العامة وضمانات ممارستها" عبد املنعم حمفوظ ، عالقة الفرد بالسلطة: أنظر.وقت األزمات  ،1063-1064.
ل األمة ستقالااجلمهورية عند اخلطر الذي يهدد عندما صرحت على توسيع صالحيات رئيس، الظروف االستثنائيةتنظيممن الدستور الفرنسي بالتفصيل إىل 16تعرضت املادة 

لذلك على رئيس اجلمهورية أن يتخذ التدابري الالزمة والضرورية  ملواجهة اخلطر وذلك بعد التشاور رمسيا مع . ة وحيول دون ممارسة هذه املؤسسات ملهامهامهوريو مؤسسات اجل
ن هذه التدابري هو متكني مؤسسات الدولة من العمل يف كما نصت املادة على أن يكون الغرض م.و يعلم األمة بذلك 

كنص م1971من الدستور املصري احلايل الصادر يف 74املادةعلى النهج ذاته جاءت و . وال جيوز حل اجلمعية الوطنية خالل تطبيق سلطات الطوارئ. أقرب وقت ممكن
من الدستور الفرنسي و عدم 16من الدستور الفرنسي يف مجيع الشروط الواجب تواف16مشابه للمادة 

ملصري جا مغايرا 74كما أنتهجت املادة . ذكر اهلدف من وراء إختاذ اإلجراءات االستثنائية وإجتماع الربملان بقوة القانون وعدم جواز حل اجلمعية الوطنية ا تور  دس ل من ا
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عاجل املؤسس الدستوري نظرية الظروف االستثنائية من 1.صيل مقارنة مع الدستور الذي سبقهامن التفبشيء
نائية وحالة التعبئة العامة للحرب، والشروط وهي حالة احلصار والطوارئ واحلالة االستثحيث بيان صورها

رارها واإلجراءات الواجب كما بني السلطات املختصة بإقأجل اإلعالن عن هذه احلاالت،الواجب توافرها من 
.ار اليت تنتج عن إقرار احلاالت االستثنائيةواآلثإتباعها،

أكثر هااجلزائري دون وجود قوانني عضوية تفصلالدستور نظرية الظروف االستثنائية يفعوجلت 
نون اإىل قوحالة احلصار م تنظيم حالة الطوارئ 1996من دستور 92بالرغم من إحالة املادة 2،هاوتنظم

نرتقب إصدار قانون ينظم وحيكم نظرية حنن .م07/02/2016الدستور يف تعديلوالذي مل يلحقهاعضوي
من خالل املادة املؤسس الدستوري أحال 3.له من خطر على احلقوق واحلرياتالظروف االستثنائية ملا تشك

مهمة تنظيم حالة احلصار والطوارئ إىل املشرع 01-16املعدل بالقانون رقم م1996من دستور 106
من الدستور 105لتفصيل يف ما جاء جممال يف املادة من شأنه ا،سلطة تشريع قانون عضويالذي له 

سوف نركز يف دراستنا على مواد الدستور اجلزائري وعلى ،أمام هذا الفراغ القانوين.م1996اجلزائري لسنة 

عبد الغين :أنظر.تفتاء الشعيبنظيم حالة الضرورة فقد مسحت لرئيس اجلمهورية أن ميارس سلطة التشريع بإعتباره ممثال للشعب، وعليه عرض ما يتخذه من إجراءات على اإلسلت
د عبد الزعيب، حق اخلصوصية يف القانون علي أمح:أنظر أيضا.294-293بسيوين عبد اهللا، مبدأ املساواة أمام القاضي وكفالة حق التقاضي، مرجع سابق، صفحة

عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف :أنظر.372- 371م،املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، صفحة2006، الطبعة األوىل، "دراسة مقارنة"اجلنائي
.394-393لفكر العريب، صفحة م،دار ا1980، الطبعة األوىل، "دراسة مقارنة"النظامني الرئاسي والربملاين

.م واملتعلقة حبالة احلرب07/02/2016م املعدل يف 1996من دستور 95م، واملادة 1989من دستور 89م، واملادة 1976من دستور 122املادة - :أنظر املواد1
.م واملتعلقة باحلالة االستثنائية2016املعدل يف 1996من دستور 93م، واملادة 1989من دستور 87م، واملادة 1976من دستور 120املادة - 
. املتعلقة حباليت احلصار والطوارئم و 2016املعدل يف 1996من دستور 91م، واملادة 1989من دستور 86م، واملادة 1976من دستور 119املادة - 
.واملتعلقة حبالة التعبئة العامة2016املعدل يف 1996من دستور 94م، واملادة 1989من دستور 88م، واملادة 1976من دستور 121املادة - 

يطلق (م واملتعلق بتنظيم حالة الطوارئ أما حالة احلصار 1992لسنة 13رقم عرفت جل الدول تقنينات خاصة بالظروف االستثنائية، فقد وضعت األردن قانون الدفاع 2
لسنة 37أصدرت مصر قانون الطوارئ رقم . 125فقد ترك أمر تنظيمها إىل الدستور األردين يف املادة ) الة األحكام العرفيةالشرق أوسطية حبعليها يف التشريعات العربية 

عبد الغين بسيوين عبد اهللا، مبدأ املساواة أمام القاضي وكفالة حق التقاضي، مرجع :أنظر.م1981املعدل لسنة 164العرفية رقم م املطبق حاليا وقانون األحكام1972
.83، صفحة ، رسالة ماجستري، مرجع سابق"دراسة مقارنة"منري عادل مسعود أبو مغلي، صالحيات الضابطة اإلدارية يف الظروف االستثنائية:أنظر أيضا.304سابق، صفحة

ميكن العودة إىل التنظيم التشريعي يف فرنسا للحاالت االستثنائية ملن يرغب يف معرفة. "حالة الطوارئو ) األحكام العرفية( حالة احلصاركما عرفت فرنسا قوانني عضوية تنظم 
.املتعلق حبالة الضرورة يف فرنساء الرسالة جز 
ويقوم بضبطها ورسم حدودها وتنظيم عملية ممارسة احلريات خالهلا لتحقيق املالئمة بني ممارسة احلريات واحلفاظ ةالظروف االستثنائيحنن حباجة اىل قانون ينظم تطبيق نظرية3

ية أبواب قتصادفالقانون له أمهية كبرية بالنظر إىل التحديات والصعوبات اليت تواجهها احلكومة اجلزائرية يف الوقت الراهن، فمن جهة تطرق األزمة اإل. على أمن وسالمة الوطن
فاذه لكن احندار أسعاره يف السوق الدولة اجلزائرية واليت كانت تعترب نفسها حمصنة وبعيدة عن أية نكبات اقتصادية المتالكها ثروة الذهب األسود، والذي بالرغم من عدم ن

وزاراة كوزارة الداخلية مثال للعزوف عن فتح مناصب للشغل واالكتفاء مبا لديها العاملية ووصوهلا إىل أدىن املستويات عرض االقتصاد الوطين عجزا يف امليزانية، مما دعى ببعض ال
إعالن عن حالة طوارئ عاملية " مارجريت تشان"من جهة أخرى األخطار الناجتة عن إنتشار فريوس زيكا والذي دفع مبديرة املنظمة العاملية.م 16/02/2016من موظفني 

3700تعلن اهلندوراس عن حالة الطوارئ بعد وصول عدد املصابني بفريوس زيكا ل ( قاله من األمريكتني إىل أوربا وباقي دول العاملبسبب تداعيات إنتشار فريوس زيكا وإنت
كولومبيا تعلن عن حالة - ألف جندي ملكافحة البعوض املسبب للمرض200م وتنشر 14/02/2016تعلن الربازيل حالة الطوارئ يف - م02/02/2016مصاب وذلك يف 

كل هذه األسباب  يف نظري كافية ). م14/02/2016إستعدادات يف أسرتاليا وإسبانيا بعد إكتشاف حاالت للمرض يف -إمرأة حامل باملرض500الطوارئ بعد إصابة 
.ا وهناكألن جتعل احلكومة اجلزائرية يف جاهزية تامة لصد هذه املخاطر مبنظومة تشريعية قادرة على رد التصدعات اليت حتوم حوهلا هن
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ا واجهته اجلزائر من املشروعية مبتأثر مبدأ، ملعرفة مدىاملراسيم اليت صدرت خبصوص احلاالت االستثنائية
.الت أمنيةختالإاضطرابات و 

والحصارالطوارئحالتي:المطلب األول
عالا بسبب وج إ تم  ية ي استثنائ لة  هي حا رئ  ا لطو لة ا ستقراره، ود خطر يهدد أمن الوطن وسالمته واحا

البالد واحملافظة على . لة يف حالة تأهب ملواجهة اخلطرتضع الدو 
نكون أيضا يف. بسط امتيازات السلطة التنفيذيةاألمن والنظام، ويكون ذلك بتقييد احلريات العامة لألفراد و 

ية دد استقرار الدولة، كاحلروب األهلية أو الظروف الطبيعية  اخل وضى د ف اك  تكون هن ا  ندم رئ ع ا لطو لة ا حا
1966يل للحقوق املدنية والسياسية لسنة اعتربها العهد الدو 1.ل أو أوبئةمن زالز 

أا 2.دد أمن األمة ال  قد ق ير ف اد لو ب دي  يه  لفق ا ا ".نظام استثنائي للبوليس تربره فكرة اخلطر األمين:"أم
قليم املهدد أو الذي ميكن تطبيقه على كل أو جزء من اإلنظام استثنائي، ":

يوجد يف أزمة، ومن آثاره أنه مينح سلطات معتربة لرجال البوليس املشكلني للسلطة املدنية، إذ تتمتع هذه 

ز بني حالة احلصار يأنه حاول وضع معيار للتمي" اريو ريف"ما ميكن مالحظته من تعريف الفقيه 3".احلصار
إىل توسيع صالحيات تطبيق إحدى احلالتني واليت تدعووالطوارئ من خالل السلطة املكلفة بالتسيري خالل

الشرطة يف جمال األمن يف حالة الطوارئ، بينما تتسع مهام السلطات العسكرية يف حالة احلصار، وكل ذلك 
. من أجل تقييد احلر 

إىل ذلك ضطراب وعدم االستقرار، أدى حالة الطوارئ يف ظروف متيزت باالشهدت اجلزائر تطبيق
ملدة سنة كاملة، مث متديدها 92/44مبوجب املرسوم الرئاسي رقم م 09/02/1992إعالن حالة الطوارئ يف 

م أين مت 23/02/2011وإىل غاية 4م06/01/1993املؤرخ يف 93/02مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
5.م23/02/2011املؤرخ يف 11/01رفعها مبوجب األمر رقم 

.354م،جامعة الكويت،صفحة 2007،مارس 31،السنة 1هل زالت مربرات استمرارها؟، جملة احلقوق، العدد: حالة الطوارئ يف اجلزائرعبد الرمحن حلرش،1
.م1966ملادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة اللمزيد من التفاصيل يرجى العودة إىل2
.129حبشي ل3
، السنة 08اجلريدة الرمسية ، العدد : أنظر.م املتعلق بتمديد مدة حالة الطوارئ1993يناير 06ه املوافق 1413شعبان 14املؤرخ يف 93/02املرسوم التشريعي رقم4

.  م1993يناير 07ه املوافق 1413شعبان 15األحد ثالثون، الصادرة يوم 
، السنة الثامنة واألربعون، 12اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م يتضمن رفع حالة الطوارئ2011فرباير 23ه املوافق 1432ربيع األول عام 20املؤرخ يف 11/01األمر 5

.م2011ير فربا23ه املوافق 1432ربيع األول 20الصادرة يوم األربعاء 
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ر ديدا لسالمة الدولة مما يستوجب إعالن حالة الظروف فهي 1حالة احلصارأما  ث األك ة  ل احلا
م1988أكتوبر 05مظاهراتمع إعالن حالة احلصار األوىل عقب يف اجلزائر ومثاهلا ما حصل نائية،االستث
، واليت خرجت فيها مجوع غفرية من اجلماهري يف عدة مدن جزائرية للتظاهر مما أدى إىل املس برموز الدامية

رئيس اجلمهورية لسلطته التقديرية يف كان ذلك دافعا إلعمال . قتصاديةريب املؤسسات اإلدارية وااللة وختالدو 
أدت إىل اإلخالل والفنت ألن هذه األحداث م1988أكتوبر 06إعالن حالة احلصار يف اليوم املوايل أي 

داخلية أو (اإلدارة يف حالة احلرب " تعسكر"حالة احلصار هي احلالة االستثنائية اليت.اخلطري بالنظام العام
لذلك توىل اجليش الشعيب الوطين مهمة ضمان حفظ النظام العام بدل 2.كريأو يف حالة مترد عس) خارجية

قوات األمن ودون وجود نصوص قانونية حتدد مهامه بدقة، األمر الذي دفع القائد العسكري آن ذاك خالد 
نزار باالستعانة بالكتب األجنبية ليعرف كيف يدير حالة احلصار يف ظل غياب قانون حيكمها مع العلم أن 

3.ملرسوم املنظم حلالة احلصار مل ينشر يف اجلريدة الرمسيةا

ة 
لإلنقاذبهة اإلسالميةاجلضراب السياسي اليت قامت به واليت أتت عقب اإل4،م1991جوان 04يف 

دستور إىل جتميد العمل بالدستور اجلديد ، مما أدى نتخابيةتعديل قانون تقسيم الدوائر االلى عاحتجاجا
اء نتهمث رفعت حالة احلصار قبل ا6أشهر على كامل الرتاب الوطين،4ملدة حالة احلصارأعلنت5.م1989

7.م1991سبتمرب 22بتاريخ اء املدة احملددةنتها

أمحد خمتار عبد احلميد، معجم :أنظر. ومن حيصر االنسان يعين  مينعه من اخلروج. ب حصار على املدينة أي سيطر عليهار ، ويقال ضتعين كلمة حصار السيطرة على الشيء1
.506، مرجع سابق، صفحة 01اجلزء اللغة العربية املعاصرة،

صفحةمرجع سابق،، "دراسة مقارنة على ضوء املعطيات اجلزائرية"يف ظل الظروف االستثنائية بني احلراك السياسي وامليزان القانوين أوسوكني عبد احلفيظ، احلريات األساسية2
10.

.374، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون"عليان بو زيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق3
اجلريدة الرمسية  اجلزائرية، : أنظر .م املتضمن تقرير حالة احلصار 1991يونيو 04ه املوافق ل 1411ذي القعدة 21املؤرخ يف 91/196رقم سيحيث صدر مرسوم رئا4

. م1991يونيو 12ه املوافق 1411ذو القعدة عام 29، السنة الثامنة والعشرون، الصادرة يوم األربعاء 29العدد 
م على النهج 22/11/1976م النظام اإلشرتاكي القائم على احلزب الواحد، وقد جدد الدستور الصادر يف 10/09/1963اجلزائر الصادر يف األول يفدستورالتبىن 5

حيث تبىن النظام م كنقلة نوعية يف جمال احلقوق واحلريات1989م وحتت ضغط اإلحتجاجات الشعبية مت إصدار دستور 1988اإلشرتاكي للدولة اجلزائرية، لكن وبعد أحداث 
.  الليبريايل و التعددية احلزبية وأعرتف بالعديد من احلقوق كحق التظاهر و تكوين اجلمعيات

أشهر عرب كاما 4م على الساعة الصفر، ملدة 1991يونيو 05تقرر حالة احلصار ابتداءا من يوم :"واليت جاء فيها91/196رقم الرئاسيوم حسب املادة األوىل من املرس6
".غري أنه ميكن رفعها مبجرد إستتباب األمن. الرتاب الوطين

املؤرخ يف 91/336، وهو ما أجازته املادة األوىل من املرسوم السالفة الذكر، مبوجب املرسوم الرئاسي رقم أشهر4مت رفع حالة احلصار يف اجلزائر قبل إنتهاء املدة احملددة ب 7
16، السنة الثامنة والعشرون الصادرة يوم األربعاء 44م املتضمن رفع حالة احلصار واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد 1991سبتمرب22ه املوافق 1412ربيع األول عام 13
.  م1991سبتمرب 25ه املوافق 1412األول ربيع
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جمموعة من اإلجراءات القانونية والتدابري االستثنائية املوجهة حلماية الرتاب ": هيالة احلصارح
لدكتور فوزي أوصديق أما ا". نتيجة حرب خارجية أو مترد عسكريالوطين، يعلن عنها  يف حالة خطر الحق 

حالة ذات صلة باألعمال التخريبية أو األعمال املسلحة أو حدوث حىت بعض الكوارث : "
احلصار من بني احلاالت االستثنائية اليت الطوارئ و حاليت1".الطبيعية، وهذا ما قرر فعال أثناء زلزال الشلف

ة النظام دراسما سيدفعنا إىل هذا.ية وتضع قيودا على حريات األفرادتوسع من صالحيات السلطة التنفيذ
واحدة وجعلهما تشرتكان يف نفس خاصة وأن املؤسس الدستوري مجعهما يف مادة،كل منهمااملتعلق ب

.اإلجراءات

ة بتقرير حاليت الطوارئ واحلصارالسلطة املختص:الفرع األول
أن على 01-16مبوجب القانون رقم م 2016يف م املعدل 1996من دستور 105املادة نصت

يقرر ":املادةنص هذهجاء يف2.احلصار متمثلة يف رئيس اجلمهوريةو السلطة املختصة بإعالن حاليت الطوارئ
الس األعلى  اع  تم اج عد  ب نة  ملدة معي ار،  حلص ا أو  رئ  ا لطو لة ا لحة، حا امل لضرورة  عت ا ا د إذ ية،  اجلمهور يس  رئ

لطة املخول هلا تقرير حالة السالسالفة الذكر ضحت املادةو ."الوضعويتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب 
ويعترب رئيس اجلمهورية اهليئة الوحيدة اليت 3جمموعة من اهليئات،رؤساء ، لكن بعد استشارة واحلصارالطوارئ

على أن يقوم بتحديد مدة معينة 4،تفويض هيئة أخرىاالستثنائية دون أن حيق له االتهلا صالحية تقرير احل
5.احلصارالطوارئ أو حالة حلالة 

.376، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان، 1
يوما، مع 12أخذ رأي جملس الوزراء وأن ال تتجاوز أكدت أن إعالن حالة احلصار يف فرنسا تكون بعد م واليت 1958من دستور 36يقابلها يف الدستور الفرنسي املادة 2

.م1996من دستور 91، واليت يعترب نصها أدق باملقارنة مع نص املادة . إمكانية التمديد بعد موافقة الربملان
ARTICLE 36. A state of siege shall be decreed in the Council of Ministers.The extension thereof after a
period of twelve days may be authorized solely by Parliament.

واحلالة االستثنائية والتعبئة العامة م مل تكن اهليئات اليت جيب أن يستشريها رئيس اجلمهورية من أجل إعالن حالة الطوارئ واحلصار 2016يف سنة 1996قبل تعديل دستور 3
م إعادة ترتيب 2016فقد أضاف تعديل .بنفس الرتتيب، حيث كان على واحلرب 

ديد، ي اجللدستور لتعديل امن ا129/03حسب ما نصت عليه املادة 
من التعديل الدستوري اجلديد 129/05و يؤكد الدستور على قصر االستشارة على رئيس املؤسسة الدستورية املذكورة يؤكد الطابع االستعجايل للحالة املعلن عنها حسب املادة 

.م2016لسنة 
ال جيوز :"...م واليت نصت على2016م املعدل يف 1996من دستور 87/02وهذا طبقا للمادة4

من 128و127و126و124و97و95إىل 93ومن 91و78و77
". الدستور

مل يقيد رئيس اجلمهورية مبدة حمددة لتطبيق احلصار أو الطوارئ، بل أشار إىل ضرورة حتديدها من قبل الرئيس، حبيث ال تكون 91م يف املادة 1996أن دستور جتدر اإلشارة5
تطبيق منه مل تشرتط على رئيس اجلمهورية حتديد مدة زمنية ل119م ، فاملادة 1976وهو الذي كان معموال به يف ظل دستور . تكون حالة احلصار والطوارئ ملدة غري حمدودة
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كونه  يتقرير وتقدير الظرف االستثنائقد أخص املؤسس الدستوري فخامة رئيس اجلمهورية بسلطة ل
أن يتخذ أي تدبري من شأنه احملافظة لهفستقرار البالد من أي خطر، او املسؤول األول عن الدفاع على أمن

أسباب ودوافع حصركما.على كيان الدولة إىل حني استتباب األمن وعودة األمور إىل حالتها الطبيعية
أن ومؤدى هذا احلصر ة،من الدستور بوجود ضرورة ملح105احلصار يف نص املادة الطوارئ أو إعالن حالة 

قدر املستطاع وأن ال خيرج عنها إال إذا  وإجياد احللول فيها اجلمهورية وجوب إتباع القوانني العادية رئيس على 
القوانني العادية من شأنه شل عمل املؤسسات يف الدولة يف ظل اخلطر املهدد لسالمتها، مما جيعل تطبيقكان
.مبدأ املشروعية وتطبيق حالة احلصارهو التحلل من املرفق العام بصورة منتظمة ومستمرةحسن سري تأمني

ق حالة الطوارئ هو االعتداء اجلسيم على النظام العام واألمن حسب ما ورد يف يإىل تطبالسبب الذي يدفع
أما حالة احلصار فتنتج عن األعمال 1املتعلق بتقرير حالة الطوارئ يف اجلزائر،92/44املرسوم الرئاسي رقم 

.ةالتخريبية واألعمال املسلح

،بسبب الظروف اليت كانت تعيشها اجلزائر وشغور منصب رئيس اجلمهورية
حيث قرر تطبيق حالة 2م،09/02/1992للدولة السيد حممد بوضياف اإلعالن عن حالة الطوارئ يف 

من 105أخضعت املادة 3.نتهاء امليعادشهرا مع إمكانية رفعها قبل ا12ز الطوارئ يف البالد ملدة ال تتجاو 
ستشارة بعض ضرورة ا(الدستور تطبيق حالة الطوارئ إىل نفس الشروط اليت جيب 

)اهليئات

م مل تذكر قابلية املدة للتمديد ومل 1976من دستور 119حالة احلصار والطوارئ ، مما يعطيه احلق يف إعالن إحدى احلالتني دون أن يلتزم مبدة حمددة، كما أن نص املادة 
الربملان يف رقابة إستمرار احلالة االستثنائية املهددة للدولة من أجل ومن خالل ذلك يتبني لنا أن املؤسس الدستوري ألغى دور. تتطرق إىل ضرورة موافقة الربملان على التمديد

.  إبداء رأيه حول إمكانية التمديد
أسباب ودوافع اإلعالن عن حالة الطوارئ، م واملتضمن إعالن حالة الطوارئ نص عن1992فرباير 9ه املوافق 1412شعبان 5املؤرخ يف 92/44املرسوم الرئاسي رقم 1

:تلخص يفواليت ت
.واملستمر للنظام العام املسجل يف العديد من نقاط الرتاب الوطيناملساس اخلطري-
املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 92/44املرسوم الرئاسي رقم : أنظر. التهديدات اليت تستهدف استقرار املؤسسات، وللمساس اخلطري واملتكرر بأمن املواطنني والسلم املدين-

.م1992فرباير 09ه املوافق 1412شعبان 5السنة التاسعة والعشرون، الصادرة يوم األحد ، 10
الس األعلى للدولة من أجل سد شغور منصب رئيس اجلمهورية2 نشئ  09/01/1992تزامنت استقالة رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد يف ( أ

1992جانفي 14إنشاؤه يف ، وقد مت)م04/01/1992الوطين يف 
لس األعلى ويتكون ا. مهورية

ه 1412رجب 9: أنظر.حممد بوضياف رئيسا، خالد نزار وعلي كايف وجتيين هدام وعلي هارون أعضاءا: للدولة من مخسة أعضاء
. م1992يناير 15ه املوافق 1412رجب 10م األربعاء ، السنة التاسعة والعشرون، الصادرة يو 03م، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد14/01/1992املوافق 

تعلن حالة الطوارئ مدة إثنيت عشر شهرا على امتداد كامل :"املتعلق بتقرير حالة الطوارئ حيث نصت على92/44من املرسوم الرئاسي رقم 01حسب ما جاءت به املادة 3
".وميكن رفعها قبل هذا امليعاد. م1992فرباير 09ه املوافق 1412شعبان 5الرتاب الوطين ابتداءا من 
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من املرسوم 02مصاحل العمومية حسب ما ذكر يف املادة ألمن األشخاص واملمتلكات، وتأمني السري احلسن لل
.92/44الرئاسي رقم 

السلطة املكلفة بالتسيري عند تطبيق حالة الطوارئ أو احلصار:الثانيالفرع
إىل ئ مهمة تسيريهااملتعلق بتقرير حالة الطوار 92/44من املرسوم الرئاسي رقم 03أحالت املادة 

تتمثل السلطات 2.ستتباب األمن وحفظ النظامدنية أن تتخذ التدابري الالزمة الاملفيعود للسلطات 1.احلكومة
3.وزير الداخلية على املستوى الوطين والوايل على املستوى احمللياحلكومة و املدنية يف 

ميكن أن 4.تتوىل تسيري حالة احلصار يف اجلزائر السلطة العسكرية، اليت يعود هلا صالحيات الشرطة
مقيد ، على أن هذا االختصاصسلطة الردع اجلزائي من حماكم القانون العام إىل احملاكم العسكريةتتحول 
أن تكون اجلرائم املرتكبة متس بأمن الدولة مهما كان مرتكبها، وأن تقرر السلطة إحالة هذه القضايا :بشرطني

اختاذ كافة التدابري الكفيلة باستتباب حالة احلصار ريكما جيوز للسلطة املكلفة بتسي. على احملاكم العسكرية
ستشارة جلنة رعاية النظام العام اليت ترتأسها السلطة العسكرية املعنية على أن تتخذ هذه التدابري بعد ا،الوضع

:"املتعلق بإعالن حالة الطوارئ 92/44من املرسوم الرئاسي رقم 03املادة 1
". أعلنت من أجله حالة الطوارئ

ومبوجب الصالحيات املعطاة للسلطات املدنية من أجل احملافظة على األمن . املتعلق بإعالن حالة الطوارئ92/44م الرئاسي رقم من املرسو 03ادة حسب ما جاء يف امل2
وضع األشخاص من خالل إنشاء مراكز األمن ل92/44من املرسوم الرئاسي رقم 05- : فلها أن تتخذ التدابري االتية

م واملتضمن حتديد شروط تطبيق املرسوم الرئاسي 1992فرباير 20ه املوافق 1412شعبان 16املؤرخ يف 29/75املرسوم التنفيذي رقم : أنظر.الراشدين اخلطريين على النظام
وقد . م1992فرباير 23ه املوافق 1412شعبان 19ون، الصادرة يوم األحد ، السنة التاسعة والعشر 14املتعلق حبالة الطوارئ، واملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 92/44رقم 

غاست بالناحية العسكرية السادسة، ومركز أجيزت االعتقاالت اإلدارية بعد فتح مراكز األمن يف رقان والية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، ومركز أمن يف عني صاحل بوالية متن
م واملتضمن إنشاء مراكز 1992فرباير 10ه املوافق 1412شعبان 06مبوجب القرار الصادر من وزير الداخلية العريب باخلري واملؤرخ يف ( رية الرابعةأمن يف ورقلة بالناحية العسك

). م1992فرباير 11ملوافق ه ا1412شعبان 7، السنة التاسعة والعشرون، الصادرة يوم الثالثاء 11أمن يف املناطق املذكورة املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 
.حتديد أو منع مرور األشخاص والسيارات يف أماكن وأوقات حمددة، إنشاء مناطق إقامة لغري املقيمني-
. 92/44من املرسوم 06-

.92/44من املرسوم الرئاسي رقم 07الق املؤقت لقاعات العروض الرتفيهية وحظر التظاهرات الحتمال حدوث إخالل بالنظام خالهلا، حسب املادةاإلغ- 
من املرسوم 02املادة وقف نشاط كل شركة أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها، مهما كانت طبيعتها إذا كان نشاطها يعرض النظام واألمن العام إىل اخلطر، حسب ما جاء يف- 

منشور يف اجلريدة . املتعلق بإعالن حالة الطوارئ92/44م املتمم للمرسوم الرئاسي رقم 1992غشت 11ه املوافق 1413صفر عام 12املؤرخ يف 92/320الرئاسي رقم 
.  م1992غشت 12ه املوافق1413صفر عام 13، السنة التاسعة والعشرون، الصادرة يوم األربعاء 61الرمسية العدد 

وزير ( باالشرتاك مع وزارة الدفاع)ممثلة بالوزير العريب باخلري( للمزيد من التفصيل ميكن اإلطالع على القرار الوزاري املشرتك الذي أصدرته وزارة الداخلية واجلماعات احمللية3
م، املنشور يف اجلريدة الرمسية 1992فرباير 10ه املوافق 1412شعبان 06، واملؤرخ يف حالة الطوارئمن أجل تنظيم تدابري احلفاظ على النظام العام يف إطار )الدفاع خالد نزار

.م1992فرباير 11ه املوافق 1412شعبان 7، السنة التاسعة والعشرون، الصادرة يوم الثلثاء 11العدد 
تفوض إىل السلطة العسكرية، الصالحيات املسندة إىل :"املتعلق بتقرير حالة احلصار واليت جاء فيها91/196من املرسوم الرئاسي رقم الفقرة األوىل03طبقا للمادة 4

." السلطة املدنية يف جمال النظام العام والشرطة
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91/196اليت تقوم بدراسة اقرتاح تطبيق التدابري االستثنائية املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي رقم و قانونا، 
1.أا أن تستعيد النظام العامواليت من ش

السلطة املختصة برفع حاليت الطوارئ واحلصار:ثالفرع الثال
، ويف اجلهة املختصة برفع حاليت الطوارئ واحلصار-صراحة–توري يف ظل عدم حتديد املؤسس الدس

ا كوما مقيدتان حلقوق وحريات املواطن،ظل الفراغ القانوين يمه نظ يب ت يع ذي  ل بقاعدة توازي ال وعما
حالة الطوارئ ة املختصة بتقريرمها، مت رفعاألشكال واليت جتعل من السلطة املختصة برفعهما هي نفسها السلط

بعد أن مت متديدها م من قبل رئيس اجلمهورية، 23/02/2011املؤرخ يف 11/01يف اجلزائر مبوجب األمر 
ية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمر رفع حالة أصدر رئيس اجلمهور . 93/02مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

.الطوارئ بعد ما تبني له زوال األسباب اليت دعت إىل تطبيقها

سبتمرب 22من قبل رئيس اجلمهورية حالة احلصار يف اجلزائر ترفعكما 
احلصار، وكما يتضح لنا من الفقرة الثانية الطوارئ أونا نتساءل حول ما إذا مددت فرتة لكن1.م1991

.378، مرجع سابق، صفحة "ندراسة مقارنة بني الشريعة والقانو " دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان، 1
املتعلق بإعالن حالة احلصار على إنشاء جلنة رعاية النظام العام واليت تتكفل مبهمة دراسة اقرتاح تطبيق التدابري االستثنائية 91/196من املرسوم الرئاسي رقم 05نصت املادة 

تنشأ جلنة لرعاية النظام العام يف مستوى كل والية، وهذه :" دة على تشكيلة اللجنة واليت تضمنتمن قبل السلطة العسكرية املكلفة بالتسيري يف حالة احلصار، وقد نصت املا
الوايل، حمافظ الشرطة الوالئية، قائد جمموعة الدرك الوطين، رئيس القطاع العسكري إن اقتضى األمر، شخصيتان :اللجنة ترأسها السلطة العسكرية املعينة قانونا، وتتكون من

".تمسكهما باملصلحة العامةمعروفتان ب
:91/196كما أجازت املرسوم الرئاسي 

املتعلق 91/196من املرسوم الرئاسي رقم 04أنظر املادة . عال ضد النظاماختاذ تدبري االعتقال اإلداري أو اإلخضاع لإلقامة اجلربية ضد كل شخص يتبني أنه يقوم بأف-
م الذي يضبط حدود الوضع يف مركز 1991يونيو 25ه املوافق 1411ذي احلجة عام 13املؤرخ يف 91/201املرسوم التنفيذي رقم : راجع أيضا. بإعالن حالة احلصار

م 1991يونيو 25ه املوافق 1411ذي احلجة عام 13املؤرخ يف 91/202واملرسوم التنفيذي رقم . 91/196ئاسيمن املرسوم الر 04لألمن وشروطه، تطبيقا للمادة 
يف اجلريدة 91/202و91/201مت نشر املرسومني التنفيذيني . 91/196من املرسوم الرئاسي 04يضبط حدود الوضع حتت اإلقامة اجلربية وشروطها، تطبيقا لنص املادة 

.م1991يونيو 26ه املوافق 1411ذو احلجة 14، الصادرة يوم األربعاء 28، السنة 31الرمسية العدد
إصدار األوامر بتسليم األسلحة والذخائر قصد إجراء التفتيشات الليلية أو النهارية يف احملال العمومية أو اخلاصة وحىت يف املساكن وحتديد مواعيد لفتح احملالت العامة وغلقها،-

م حيدد 1991يونيو 25ه املوافق 1411ذي احلجة عام 13املؤرخ يف 91/204املرسوم التنفيذي رقم : راجع أيضا.91/196من املرسوم الرئاسي 07دة املاإيداعها
يونيو 26ه املوافق 1411احلجة ذو14، الصادرة يوم األربعاء 28، السنة 31واملنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 91/196من املرسوم الرئاسي رقم 07شروط تطبيق املادة 

. م1991
ه 1411مجادى األوىل عام 25املؤرخ يف 91/19من القانون رقم 09منع إصدار املنشورات واالجتماعات واملظاهرات الكفيلة بإثارة الفوضى وانعدام األمن حسب املادة -

اجلريدة الرمسية العدد : أنظر.م واملتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية1989ديسمرب 31املؤرخ يف89/28م واملتعلق بتعديل القانون رقم 1991ديسمرب 02املوافق 
. م1991ديسمرب 04ه املوافق 1411مجادى األوىل 27، السنة الثامنة والعشرون، الصادرة يوم األربعاء 62

من املرسوم 08املادة : أنظر.بغري املقيمني، منع اإلضرابات اليت تعرقل استعادة النظامإعاقة حرية التنقل بالنسبة لألشخاص وحىت البضائع، إمكانية إنشاء مناطق خاصة-
م يضبط كيفيات تطبيق تدابري املنع من 1991يونيو 25ه املوافق 1411ذي احلجة عام 13املؤرخ يف 91/203املرسوم التنفيذي رقم : راجع أيضا. 91/196الرئاسي 

يونيو 26ه املوافق 1411ذو احلجة 14، الصادرة يوم األربعاء 28، السنة 31منشور يف اجلريدة الرمسية العدد . 91/196رسوم الرئاسي من امل08اإلقامة، طبقا للمادة 
.م1991
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ذه ة الربملان بغرفتيه، فهل يف هقبضرورة موافيت وضعت قيدا على متديد احلالتنيمن الدستور وال91للمادة 
إاء  يكون  ة  ل نرتك اإلجابة إىل حني ا ؟عتباره اجلهة اليت حيق هلا متديدمهمن الربملان بايكون التنياحلاحلا

.عضوي يفصل يف املسألةإصدار قانون 

رالطوارئ واحلصاليتحامرسوميمدى دستورية :الفرع الرابع
92/44واملرسوم املتعلق بإعالن حالة احلصار91/196رقم ماملرسو مدى مراعاة ملسألةعند حتليلنا

تطبيق حاليتم ألن1989ع إىل دستور ، جيب علينا أن نرجملا جاء يف الدستوراملتعلق بإعالن حالة الطوارئ
م ألن حالة الطوارئ 1996مع سحب النقاش إىل دستور مبوجب هذا الدستور، تاكانوالطوارئاحلصار

من دستور 106و105م واملادتني 1989من دستور 86طبقا للمادة .تمرت حىت بعد صدورهاس
الطوارئ ، أخضع املؤسس الدستوري إعالن حاليت01-16م بالقانون رقم 2016املعدل سنة م1996

وشروط شكلية تتمثل يف يد املدة،شروط موضوعية تتمثل يف حالة الضرورة امللحة، وحتد: واحلصار لشروط هي
الس األعلى لألمن وا اع  تم الس و جم: ستشارة رؤساءاج

.لربملان، مع ضرورة تنظيم احلالتني بقانون عضويكما ال جيوز متديد احلالتني إال بعد موافقة ا.الدستوري

ويوعز سبب ،يرى الدكتور عبد الرمحن حلرش عدم مشروعية مرسوم الطوارئ وكل املراسيم التنفيذية له
كان يشرتط م1989من دستور 86يف املادة (مت متديدها دون موافقة الربملان أن حالة الطوارئ : ذلك إىل

د وافقة الربملان مل. هذا يتعارض مع الدستور، و )
م غري ث موضوعه أهو صاحل فيستمر نفاذه أعالن حالة الطوارئ من حيمن مدى مالئمة التشريع اخلاص بإ

م مبوجب املرسوم 2011كما أن متديده إىل غاية . ملانرب صاحل فيسقط من التاريخ الذي ال يوافق عليه ال
املعدل م1996من دستور 105م واملادة 1989من دستور 86يتعارض من أحكام املادة 93/02

صبحت مجيع ، حيث أيف اجلزائر حتولت إىل حالة حصارن حالة الطوارئأكذلكيرىو . 01-16بالقانون 
م صالحيات 1993يوليو 25م و1993فرباير 10ملؤرخني يف إذ منح القرارين االصالحيات يف يد اجليش،

حنن نوافق الدكتور الرأي حول شرط 2.لقادة النواحي العسكرية وهي سلطات متنح للجيش يف حالة احلصار
ونظرا للطابع ، لكننا نرى أن متديد حالة الطوارئ كانت يف فرتة شغور الربملان،وأمهيته كضمانةموافقة الربملان

ستتباب اللحالة كان البد من التصرف سريعا لكي ال تفلت زمام األمور من يد السلطة ايل املميز لستعجإلا

.وقد سبقت اإلشارة إليه91/336مبوجب املرسوم الرئاسي1
.357حة هل زالت مربرات استمرارها؟، جملة احلقوق، مرجع سابق، صف: حالة الطوارئ يف اجلزائرعبد الرمحن حلرش،2
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ا عتبار أن متديد حالة الطوارئ كانت خمالفة لشرط موافقة الربملان هذن يف أقرب وقت وبالتايل ال ميكن ااألم
م 1989من دستور 86ألحكام املادة عترب التمديد دون حتديد املدة خمالفا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ا

ن الدستور رجوع إىل هاتني املادتني جند أغري أنه وبال،م2016م املعدل يف 1996من دستور 105واملادة 

.التمديدتقريرمها لكنه مل يشمل هذا الشرط حالة 

نصت صراحة على مسالة تنظيم حاليت احلصار والطوارئ م1996من دستور 106املادةكما أن
مبوجب قانون عضوي، مما يعين أنه ليس من حق الرئيس إصدار مراسيم رئاسية لتنظيم حاليت احلصار 

ثناء باحلريات أبتنظيم السلطة و ستورية هلا عالقة
ن أيرتتب على ذلك1.اجلزائريمن الدستور140هذا ما نصت عليه املادة و قيام الظروف االستثنائية، 

العائد للربملان 
من الدستور141و140حسب املادة 

2.م1996من دستور 143/01

زيان أن مراسيم حاليت الطوارئ واحلصار كانت خمالفة ألحكام الدستور من أضاف الدكتور عليان بو 
املتعلق حبالة احلصار والنصوص 91/196املرسوم الرئاسي رقم نصوص ستقراء من اجهة شرط التفويض، ف

التنفيذية له، جند أن رئيس اجلمهورية قام بتفويض صالحية تسيري حالة احلصار إىل السلطة العسكرية وهي 
اليت جاءت 3م1996من دستور101م واملادة1989دستورنم83نصوص غري دستورية ملخالفتها املادة 

صرحية بعدم جواز التنازل أو التفويض من قبل رئيس اجلمهورية إىل أي سلطة أخرى، سواء للسلطة العسكرية 
املتعلق حبالة الطوارئ الذي أعترب أيضا خمالف 92/44رقم أو للحكومة كما جاء يف املرسوم الرئاسي 

حلكومة لصالحيات إىل السلطة منه على جواز تفويض ا09، حيث نصت املادة لألحكام الدستورية
.العسكرية، ما حيول حالة الطوارئ إىل حالة حصار

حقوق -1::" م 07/03/2016يف 01-16املعدل بالقانون رقم م1996من دستور 1140
ام األس اجب اص وو ..."اسية، ال سيما نظام احلريات العمومية، ومحاية احلريات الفردية، وواجبات املواطننياألشخ

.385، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان،2
من 91إىل 86وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد من .... رئيس اجلمهورية سلطتهال جيوز بأي حال من األحوال أن يفوض:"م1989من دستور 83املادة 3

92و91وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد .... ال جيوز بأي حال من األحوال أن يفوض رئيس اجلمهورية سلطته:"م1996من دستور 101املادة ..." الدستور
...."105و
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هي 92/44ن النصوص التنفيذية للمرسوم الرئاسي يرى جانب من الفقه أتأسيسا على ما سبق
ملشرع ألنصوص غري دستورية، وهي ا ا ات  لى صالحي اء ع تد وترتيبا ا مست مسألة تنظيم حالة األشخاص،ع

لطوارئ غري دستوريان،يقول الدكتور مراد بدران أن املرسومان الرئاسيان املتعلقان حباليت احلصار واعلى ذلك
امة تقييدا إضافة إىل عدم دستورية ما ورد يف نصوصهما التطبيقية من إجراءات وتدابري ماسة باحلريات الع

ستتباب الوضع وهو الالسماح هليئات غري رئيس اجلمهورية بالقيام مبثل تلك اإلجراءات الضرورية و ومصادرة،
1.ما ميثل اعتداء على ما قرره املؤسس الدستوري

حالة االستثنائيةال:المطلب الثاني
احلالة إذا ما تزايد اخلطر على أمن الدولة وأصبح النظام مهددا، يلجأ رئيس اجلمهورية إىل إعالن 

دستوري استثنائي قائم على فكرة اخلطر الوشيك املهدد لكيان نظام ":واحلالة االستثنائية هي2.االستثنائية
ختاذ كل ا)السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس اجلمهورية(

التدابري االستثنائية املنصوص عليها يف القانون، 
األخطار النامجة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، مع إمكانية نقل السلطات املدنية إىل السلطات 

3."العسكرية

السلطة املختصة بتقريرها:الفرع األول
احلالة االستثنائية لرئيس اجلمهورية القيام بالتدابري االستثنائية ملواجهة خطر مهدد ألمن الدولة ختول 

اا الدستورية، هذا ما قضت به املادة  يقرر رئيس اجلمهورية : "بنصهااجلزائري من الدستور 107/01ومؤسس
احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤ 

اا تر أن الدستور اجلزائري أعطى حق تقرير وإعالن عن احلالة االستثنائية لرئيس يتضح من نص املادة". سالمة 
- 16املعدل بالقانون رقم م1996من دستور 107/02طبقا للقواعد والشروط الواردة يف املادة اجلمهورية،

دستوري خص احلالة االستثنائية يف مادة مستقلة على غرار ما فعل خبصوص كما بينت أن املؤسس ال01،4

.389- 386، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" لة املشروعية بني النظرية والتطبيقدو عليان بو زيان،1
.21حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، صفحة 2
، جانفي 10ومدى تأثريمها على احلقوق واحلريات يف اجلزائر، جملة املفكر، العدد غضبان مربوك وغريب جناح، قراءة حتليلية للنصوص القانونية املنظمة حلاليت احلصار والطوارئ 3

.19م، جامعة حممد خيضر، بسكرة، صفحة 2014
وال ...:"ستشارة جمموعة من اهليئات وهي حسب املادة اأن يتبع رئيس اجلمهورية شرطم2016املعدل يف م1996من الدستور اجلزائري لسنة 107/02إشرتطت املادة 4

مع ". األعلى لألمن وجملس الوزراء
الس :"...لتاليةكانت بالصيغة ا)قبل التعديل93املادة ( م قبل التعديل 1996من دستور 107/02العلم أن نص املادة  يس  ارة رئ تش اس عد  ب إال  اء  اإلجر ا  ثل هذ تخذ م وال ي

."
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ذلك يبني لنا .جراءاتس الشروط واإلالاليت نظمهما يف مادة واحدة وأخضعهما لنفحاليت احلصار والطوارئ
عضوي كما مقارنة مع حاليت احلصار والطوارئ، لكنه مل حيل أمر تنظيمها إىل قانون االستثنائية خطورة احلالة 
س الدستوري هذه احلالة كما أخضع  املؤس.ليت احلصار والطوارئمن الدستور واملتعلقة حبا106جاء يف املادة
كشرط ضروري ال يوجد يف حاليت احلصار من أجل دراسة احلالة وإجياد حلول هلاجتماع الربملانإىل وجوب ا

. والطوارئ

ستثنائية بوجود خطر داهم يوشك أن يصيب الدولة، وحنن عالن احلالة االيتخذ رئيس اجلمهورية قرار إ
، فما املقصود به؟ هل يقصد به أي خطر داخلي أو خارجي يهدد "اخلطر الداهم"نالحظ غموض يف كلمة 

عين أن اخلطر جيب أن يهدد ي، ما "املؤسسات الدستورية"كما نالحظ مصطلحواستقرارها؟أمن الدولة 
خالفة أن أي خطر مبفهوم املأي املؤسسات اليت تكلم عنها املشرع الدستوري يف صلب القانون األساسي، 

1.دستورية ال يوجب من رئيس اجلمهورية إعالن احلالة االستثنائيةالغري يهدد املؤسسات 

السلطة املكلفة بتسيريها:الفرع الثاني
م واضحة بشأن تكليف رئيس اجلمهورية 2016م املعدل يف 1996من دستور 107كانت املادة 

أا الدفاع فله يف نطاق تطبيق احلالة االستثنائية أن يتخذ كل اإلجراءات االستثنائية اليت ،تسيريالمبهمة  من ش
جتماع الربملان، ليكون هيئة اجيب أن حيرتم شرط 2.عن أمن البالد وتضمن سالمة مؤسسات الدولة الدستورية
خاصة وقد منحت له املادة من الدستور،107/04مراقبة ملا يتخذه الرئيس من تدابري استثنائية حسب املادة 

من دستور 107من الدستور سلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية املنصوص عنها يف املادة 142/04
سلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية مل تقيد بفرتة حمددة من لكن هذه ال3.م2016م واملعدل يف 1996

، مثلما زمنية لتطبيق احلالة االستثنائيةمن الدستور مل تذكر شرط حتديد مدة 107الزمن، حيث جند أن املادة 
احلالة ليت احلصار والطوارئ، ما جيعلية لتطبيق حامن الدستور على شرط حتديد مدة زمن105نصت املادة 

يف احلصار هي ريكون السلطة املكلفة بالتسيذلك،إضافة إىل.احلالتني السابقتنيستثنائية خمتلفة عن اال
. السلطة العسكرية ويف حالة الطوارئ السلطة املدنية ممثلة يف احلكومة

ت الدولة ومل خيص بالذكر املؤسسات الدستورية كم فعل املشرع م فإن املشرع الدستوري مشل كل مؤسسا1958من الدستور الفرنسي لسنة 16على غرار ما جاء يف املادة 1
.سواء كان الدستور قد نص عليها أو مل ينص"مؤسسات اجلمهورية"من الدستور الفرنسي على اخلطر الذي يهدد 16اجلزائري، فقد حتدث املادة 

لة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية اليت تستوجبها احملافظة ختول احلا:"...م، حيث جاء فيها1996من دستور 107/03هذا ما قضت به املادة 2
".على استقالل األمة واملؤسسات الدستورية يف اجلمهورية

.01- 16بالقانون رقم م07/03/2016عدل يفملم ا1996دستور من 142/04راجع املادة 3
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السلطة املكلفة برفعها:الفرع الثالث
لسلطة املختصة برفع احلالة االستثنائية، هذا من الدستور حتديد ل107/05ملادة اجاء يف نص

هذهأقرت. لقة حباليت احلصار والطوارئمن الدستور واملتع106و105الوضوح الذي كان غائبا يف املادتني 
املادة على انعقاد االختصاص لرفع احلالة االستثنائية لرئيس اجلمهورية، متبعا نفس األشكال والشروط اليت يلزم 

.الن احلالة االستثنائيةاحرتامها إلع
.

التعبئة العامة والحربتيحال:المطلب الثالث
سندرس حاليت التعبئة العامة لذا،وهي احلالة اليت متهد إلعالن حالة احلربحالة التعبئة العامة

: "هي1والتعبئة العامة.معا كون األوىل توطئة للثانيةواحلرب
2".للحرب

، "بقوة السالحالقتال الناشب بني دولتني أو أكثر للحصول على مقاصد سياسية ":هيفاحلرب أما 
و أكثر مع سلح بني القوات املسلحة لدولتني أحالة قانونية تتولد عند نشوب كفاح م":واحلرب قانونا هي 

لة ائية من 3". ارة عن وسي رب عب احل ف
وسائل اإلكراه اليت تلجأ إليها الدول حلل 

4.والوساطة والتخفيف والتوفيق والتحكيم، فهي صدام بني قوتني مسلحتني لدولتني متنازعتني

: وقد يرتك اهلمز فيقال.وعىب اجليش تعبئة إذا هيأه وأصلح أمره ومجعه. عبأت الشيء تعبئة وتعبيئا أي هيأته: يقوم على معىن التهيئة، فيقالملصطلح التعبئة مفهوم لغوي 1
). رواه الرتمذي".( ببدر ليال-مصلى اهللا عليه وسل-عبأنا النيب:" ) اجليش( عبيتهم تعبية

04حممد علي النجار، اجلزء : جمد الدين الفريوزآبادي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،حتقيق:أنظر
رضي الدين الصغاين احلنفي، العباب الزاخر : أنظر.263، مرجع سابق، صفحة 02، اجلزءأبو عبد الرمحن الفراهيدي البصري، كتاب العني. 16اإلسالمي، القاهرة، صفحة 

أبو العال حممد املباركفوري، حتفة األحوذي . 61أبو نصر إمساعيل الفارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، صفحة . 31، صفحة 01واللباب الفاخر، اجلزء 
، الطبعة األوىل، 06علي بن حممد اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، اجلزء . 265، دار الكتب العلمية، بريوت، صفحة 05بشرح جامع الرتمذي، اجلزء 

.  2539م، دار الفكر، بريوت، لبنان، صفحة 2002
.1446، مرجع سابق، صفحة 02اجلزء أمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعاصرة،2
وارصادا ملن حارب :"تأيت كلمة احلرب مبعىن العصيان ودليله قوله تعاىل: القتال بني فئتني ، مبعىن املقاتلة واملنازلة، ومجعها حروب، ومن جهة اهللا سبحانه وتعاىلاحلرب لغة هي3

واحدته حربة، يقال أحرب النخل وأحربه إذا أطعمه احلرب، -لغة ميانية- مبعىن الظلمتأيت مبعىن الويل واهلالك، وتأيت -بفتح احلاء والراء-، وحرب)107: التوبة"( اهللا ورسوله
م، اجلامعة 2005خالد رمزي سامل كرمي البزايعة، جرائم احلرب يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، رسالة دكتوراة، أيلول:أنظر. وهو الطلع، وأحربه وجده حمروبا، قاله األزهري

.16األردنية، صفحة 
4وقد شرع اإلسالم ." صراع بني دولتني أو أكثر ينظمه القانون الدويل، ويكون الغرض منه الدفاع عن املصاحل الوطنية للدول املتحاربة: "واحلرب يف القانون الدويل التقليدي

الذيب، حقوق اإلنسان زمن احلرب واملنازعات املسلحة يف الشريعة مجال عبود حممد: أنظر. جهاد الكفار،قتال أهل الردة، قتال البغاة، وقتال احملاربني: أنواع من احلروب
.61م، اجلامعة األردنية، صفحة 2006، رسالة دكتوراة، أيار "دراسة مقارنة"اإلسالمية 

.160صفحة كرة، بس، جامعة حممد خيضر، 06نبيل قرقور، محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة، جملة املنتدى القانوين، العدد 4
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حالة احلرب هي احلالة األشد واألخطر من احلاالت االستثنائية ويظهر ذلك يف عدم االقتصار على 
مثلما جاء 1.طر داهم، وإمنا يشرتط أن يكون العدوان واقعيا أو على وشك الوقوعأن تكون البالد مهددة خب

2.م2016م املعدل يف 1996من دستور 109يف نص املادة 

جتمد م الدستور اليت 
3.جل غري حمدد

ويعود 1967،4يوليو 08املؤرخ يف 67/124عرفت اجلزائر تطبيقا وحيدا هلا مبقتضى األمر رقم 
وقد تضمن إعالن حالة التعبئة، الشروع يف 5نتكاسة العربية يف هزميتها أمام العدو الصهيوين،السببه إىل ا

ااهدين والعسكريني، اء  قدم اء  تدع عاهد موفرض التدريب اإلجباري على الطلبة والتالميذ يف الثانويات و 6اس
7.لحربالتكوين من أجل االستعداد ل

مع العلم أن تطبيق حالة التعبئة كانت قبل أن ينص عليها الدستور اجلزائري، حيث مل يأت دستور 
لى حالة احلرب واليت جاء منه النص ع44م بنص يشري إىل حالة التعبئة، رغم أنه تضمن يف املادة 1963

".  ":فيها

. 288، جامعة حممد خيضر بسكرة، صفحة 04، العالقة الوظيفية الرقابية على ضوء مبدأ الشرعية الدستورية واملمارسة، جملة االجتهاد القضائي، العدد شبل بدر الدين1
...". إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الرتتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدة:"م2016م املعدل يف 1996من دستور 109املادة 2

عات ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص احلق الطبيعي للدول افراد أو مجا:" من امليثاق51جاء يف املادة . من ميثاق األمم املتحدة51و2/03يرجع إىل نص املادتني 
، "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان،: أنظر".يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة

.382مرجع سابق، صفحة 
ن أجل الدفاع عن نفسها، األمر الذي حييلنا إىل مواد الدستور اجلزائري الذي ويف واقع األمر مل من ميثاق األمم املتحدة على حق الدول يف إعالن احلرب م51حتدثت املادة 

من الدستور، وما 95ادة يبني حقيقة احلرب هل هي دفاعية أو هجومية، فقد اكتفى ببيان سبب إعالن احلرب والشروط الواجب إتباعها من قبل رئيس اجلمهورية  حسب امل
.م1996من دستور 97و96ع يف صالحيات الرئيس حسب املادة ينتج عنها من توسي

.381، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان،3
م يتضمن اإلعالن عن التعبئة 08/07/1967املوافق ه1387ربيع األول 30املؤرخ يف 67/124رقمالصادر من رئيس اجلمهورية السيد هواري بومدين األمر 4

.م25/07/1967ه املوافق 1387ربيع الثاين 17، السنة الرابعة، الصادرة يوم الثالثاء 60اجلريدة الرمسية العدد : أنظر.العامة
.382ع سابق، صفحة ، مرج"دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان،5
.67/124من األمر رقم 03أنظر املادة 6
ه املوافق 1387ربيع األول 30املؤرخ يف 67/125من املرسوم االصادر عن وزارة الدفاع رقم 03و02و01واملواد .67/124من األمر رقم 04أنظر املادة 7

ربيع الثاين 17، السنة الرابعة، الصادرة يوم الثالثاء 60اجلريدة الرمسية العدد :أنظر.باإلعالن عن التعبئة العامةاملتعلق 67/124م املتضمن تطبيق األمر رقم 08/07/1967
.م25/07/1967ه املوافق 1387
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السلطة املختصة بتقريرها:الفرع األول
احلرب متبعا يف ذلك جمموعة من الشروط حسب ماالتعبئة العامة و يقرر رئيس اجلمهورية إعالن حالة 

، يستمع رئيس اجلمهوريةمن الدستور، حيث جيتمع جملس الوزراء109و108تني جاء يف املاد
على التوايل، ويستشري رئيس : األعلى لألمن، ويستشري رؤساء كل من

مث يعلم رئيس اجلمهورية خبطاب لألمة عن 1جتماع الربملان،يف حالة احلرب، اليت توجب  االس الدستوري
2.تقريره حلالة احلرب

سباب واملربرات اليت تدفع برئيس اجلمهورية إىل نفس األة حالة التعبئة العامميكن إرجاع سبب إعالن
مبجرد وجود ،معىن ذلك.فعلي على البالد أو يوشك أن يقعع عدوانو وقبإىل إعالن حالة احلرب اليت ترتبط

.هلامن أجل االستعدادعلن عن حالة التعبئة ، يدالئل قوية ومؤشرات على دخول الدولة يف حرب

السلطة املكلفة بتسيريها:الفرع الثاني
مبجرد إعالن حالة احلرب تتوسع سلطات رئيس اجلمهورية لتشمل إيقاف العمل بالدستور، وجتتمع  

السلطة التنفيذية، (الث للدولة يف يده اجلمهورية السلطات الثحيث جيمع رئيس ، كل السلطات يف يده
ليصبح له احلق يف التشريع بأوامر وإعطاء سلطات موسعة للهيئات العسكرية وللمحاكم ) التشريعية، القضائية

3.العسكرية

انتهاء الرئاسية إىل حني بالبقاء يف منصبه حىت بعد انتهاء عهدتهرئيس اجلمهوريةهذه احلالةتلزم
، يتوىل )االستقالة، الوفاة، أو حدوث مانع(ما إذا كان منصب الرئيس شاغرا لسبب من األسبابأ.احلرب

مهورية احلرب، بعد اجتماع جملس الوزراء واالستماع يعلن رئيس اجل:"...م اليت قضت ب2016م املعدل يف 1996من دستور 95املادة 1
."

أو حىت توجيه اخلطاب إما قبل أو أثناءترك املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية حق تقدير الوقت املناسب إلعالم األمة باحلالة االستثنائية املتمثلة يف احلرب، وبالتايل ميكن 2
ا . بعد اختاذ اإلجراءات االستثنائية

لقانونية املنظمة حلاليت احلصار والطوارئ ومدى تأثريمها على احلقوق واحلريات غضبان مربوك وغريب جناح، قراءة حتليلية للنصوص ا: أنظر.
.22يف اجلزائر، جملة املفكر، مرجع سابق، صفحة 

.382، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون" دولة املشروعية بني النظرية والتطبيقعليان بو زيان،3
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رية يف حالة شغور رئيس جملس األمة يتوىل منصب رئاسة اجلمهو . جملس األمة منصب رئيس اجلمهوريةرئيس
الس الدستوري، الذي ت يس  1.اليت تستوجبها حالة احلربعود له سلطة اختاذ كل اإلجراءات رئ

السلطة املكلفة برفعها:الفرع الثالث
احلالة يف حاليت التعبئة واحلرب مثلما فعل مل ينص الدستور اجلزائري على حتديد السلطة املختصة برفع

على هذا األساس فإن لرئيس .صالحية رفع احلالة للسلطة املكلفة بتقريرهالذلك سنرجع ، االستثنائية
عبئة العامة واحلرب بعد زوال تداعيات تقريرمها متبعا نفس اإلجراءات اليت عليه تاجلمهورية حق رفع حاليت ال

. حرتامها عند إعالن احلالةا
الس الشمن واستشارة رئيس جملس األملأل يس  جتماع جملس الوزراء اويرفع حالة احلرب بعد عيب الوطين،ة ورئ

 :
الس الدستوري مر  ه األخري للدستور اجلزائري يف عاة للرتتيب الذي حدده املؤسس الدستوري يف تعديلاو

. 01- 16مبوجب القانون رقم م07/03/2016

يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته . :" ...من الدستور04- 03- 110/02طبقا للمادة 1
. تسري على رئيس اجلمهوريةأو حدوث مانع آخر له، خيول رئيس جملس األمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصالحيات اليت تستوجبها حالة احلرب، حسب الشروط نفسها اليت

."
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الثانيفصلال
انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفاع

على  تستهدف حقيقة تقوية كفة السلطة،ستثنائيةاتفرض مشروعية غري العاديةإذا كانت الظروف 
فراد اليت يعترب التقليص منها ما يدفعنا إىل البحث عن مصري حقوق وحريات األ.كفة األفراد يف ميزان القوى

فر على مدى تو الوقوف من أجل . مية تفرضها الظروف االستثنائيةنتيجة حت- يف بعض األحيان-نتهاكهاوا
يتم االفتئات على ولكي ال الظروف االستثنائية،نظرية العمل بالوسائل واآلليات اليت حتمي حق الدفاع يف ظل 

املساس حبق ط اليت حتول دونلتزام والتقيد ببعض الضوابعلى الدولة االجيب،احلقوق واحلريات دون مربر
.الدولةر األزمة ومحايةوري والالزم لدفع ضر ر بالقدر الضالدفاع إال

الظروف حتلل اإلدارة من قواعد القانون العادي، الذي يصبح غري صاحل هذه ينتج عن ما الواقع أن 
ملواجهة الظروف املستجدة، وتتجه الدولة إىل ما يسمى بالقانون االستثنائي الذي حيكم نشاطها خالل هذه 

استثنائي إىل التغيري من املبادئ آخر إىلتحلل من القانون العاديهل ميتد اللكننا نتساءل . الظروف الطارئة
ما مدى مشروعية القوانني و يت كرسها املشرع يف صلب الدستور؟األساسية اليت تقوم عليها الدولة وال

االستثنائية واملؤقتة؟

حيتاج املوضوع إىل إيضاح، حيث ترتكز الدولة إىل مبدأ املشروعية، والذي يفرتض أنه مبدأ دائم 
. موضوعية حلق الفرد يف حماكمة عادلةكما أنه ضمانة .بيق مهما جدت على الدولة من ظروفلتطحرتام وااال

ولصون من ذلك. تأما ضمانته اإلجرائية فتتمثل يف مبدأ قرينة الرباءة، واليت يعترب املساس به إعداما للحريا
أن ال ، جيبالظروف االستثنائيةظليف حق الدفاع أثناء اإلجراءات اجلنائية اليت تطبق على اجلرائم املرتكبة 

أقر أن عندمام، 1982، املبادئ الدستورية
محاية النظام العام هو هدف ذو قيمة دستورية جيب التنسيق بينه وبني سائر املبادئ أو األهداف ذات القيمة 

1.ةالدستوري

وإشرافها، إىل رقابتهاالتنفيذية عمال السلطة أعلى السلطة القضائية أن ختضع ، من جانب آخر
لكن الظروف االستثنائية . ستقالل القضاء واحلق يف احملاكمة أمام القاضي الطبيعيومرتكزات هذا اإلشراف ا

.565ئي الدستوري، مرجع سابق، صفحة أمحد فتحي سرور، القانون اجلنا1
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انات حق حرتام هذه احملاكمات لضملنا نفكر يف مدى ا، ما جيعاملتابعات اجلزائيةتفرض سرعة الفصل يف
؟اليت سبق احلديث عنهاالدفاع

نطاق الضمانات الدستورية لحق الدفاع في الظروف االستثنائية:المبحث األول
ة من دميقراطي إىل دكتاتوري األصل أن الظروف االستثنائية ال ميكن أن حتول طبيعة النظام يف الدول

فاملنادون بغلق أبواب احلريات ومنع .بعكس ما يروج له البعضتسلب فيه احلرية الشخصية لألفراد،طاغي 
ة وال باألمن مثلما قال الدكتور ممارستها إبان األزمات من أجل حتقيق األمن، ال يستحقون التمتع باحلري

1".فرانكلنيبنجامني"

لدولة بالقدر على اواكبة التغريات اليت تطرأ ادي ملنون العاجتيز التحلل من القن هذه الظروفوعليه فإ
اليت جتمع بني مصاحل ،املصلحة املشرتكةضرورة حتقيق بنصب أعينها أن تضع الدولةعلى الالزم ملواجهتها،

ستقرار، ومصلحة الفرد اليت تنطوي على كفالة ممارسته حلقوقه كاملة عليا القائمة على ضمان األمن واالالدولة ال
.خالل الظروف االستثنائية

قرينة الرباءة مبدأ مراعاة جمموعة من املبادئ السامية كالذي يضمن حتقيق املصلحة املشرتكة هو إن 
. وضمان متتع الفرد بكرامته اإلنسانيةماهذا .مبدأ املشروعيةو 

املقيدة للحرية املتبعة خالل األزمات جراءاتاإلحرتام هذه املعايري اليت تضفي على جيب على الدولة الذا
.صفة املشروعية واليت يكون اهلدف احلقيقي من ورائها هو احلفاظ على مصاحل الدولة

مفترضات مبدأ المشروعية في الظروف االستثنائية: المطلب األول
امبالضرورة الذي يستلزم -تتجاوز اإلدارة يف نشاطها االستثنائي اللكي  اد وحري األفر وق  يد حق - تقي

احلدود املرسومة هلا، كان لزاما عليها أن ختضع للقانون، اليت متلك السلطة التنفيذية خالل األزمات حق 
هذا القانون االستثنائي هو الذي ينظم السلطات االستثنائية وحيافظ على شكل الدولة الدميقراطية . وضعه

ال يستحقون التمتع -حىت ولو كان ومهيا خادعا أو موقوتا-إن هؤالء الذين يديرون ظهورهم للحريات الفردية مبجرد اإلخالل باألمن":" بنجامان فرانكلني"يقول الدكتور1
". باحلرية، كما اليستحقون التمتع باألمن كذلك

« Ceux qui sont préts à abondonner des libertés individuelles contre une sécurité illusoire et éphémère, ne
méritent ni liberté,ni sécuritè ».

الد الثالث، مرجع سابق، صفحة )دراسة مقارنة"(احلريات العامة وضمانات ممارستها"عبد املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة:أنظر . 1226ن 
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ما مدى مراعاة القانون االستثنائي ملبادئ لكن. الدكتاتورية البوليسيةيبريالية وينفي عنها صفة الدولة لال
معرفة معىن املصطلحني لإلجابة عن هذا التساؤل جيب أوال؟"الشرعية" اإلنصاف والعدالة اليت أساس مبدأ

.االستثنائية، لنتمكن من معرفة نطاق تطبيقهما، ومفرتضات احرتامهما يف احلاالت "املشروعية والشرعية"

الشرعية واملشروعيةجدلية:الفرع األول
يثري مصطلح املشروعية حقيقة أية تساؤالت فاجلميع متفق على أنه خضوع كل من يف الدولة من ال

يثري العديد من الذي صطلح الشرعية ملاألمر ليس كذلك بالنسبةلكن .حكام وحمكومني إىل القانون
رتباط كل من لفظ املشروعية بلفظ الشرعية كما أن مسألة ا. وفكري واسعفقهيالتساؤالت، وكان حمل جدل 

:وقد مجع هذه اآلراء اجتاهني. الفقهاءيف آراء نقسام إىل اأدت

وهو رأي أغلب الفقهاء ". الشرعية"و" املشروعية"يرى أنه ال جمال للتفرقة بني مصطلح: جتاه األولاال
من الناحية الشرعية، : وال جمال للتفرقة بينهما من ناحيتنيعلى أن املصطلحني مرتادفنيامجعو حيث أ1العرب،

.ومن الناحية القانونية

ستحالة القول بثنائية القانون، فالشريعة حتما فرق بينهما اللغراء الفمن زاوية الشريعة اإلسالمية ا
. اه اهللا حسنا فهو عند املسلمني حسن ومقبولوبكل تأكيد عادلة وتتضمن كل مفاهيم اخلري والعدل، وما ير 

إضافة إىل ذلك فإن الشرعية واملشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد هو الشرع أو الشريعة أو الشرعة وهي 
.يتفرعان عن مبدأ أعلى وهو سيادة القانونمها : من الناحية القانونية2.العادة واملنهاج حسب معاجم اللغة

مدى قبول :"فهي فكرة سياسية تعين من هذه الزاوية"الشرعية "هلا عالقة بالقانون، أما " املشروعية"حيث أقروا أن بني املصطلحني ،وهم قلة من الفقهاء العرب الذين ميزوا 1
دن،اليمن، صفحة م، جامعة ع2003، أكتوبر 11سهري علي أمحد، املشروعية، جملة القانون، العدد:أنظر".

178.
اتمع إميانا حقيقيا بأن السلطة .  ية  ان غالب إمي هي  ية  لشرع نه فا وم

ن قد خيتلف باختالف املكان والزمان، وقد تغري الظروف اليت أجنبت أو ساعدت على إجناب هذا وهذا اإلميا. جيب أن متارس بطريقة معينة دون غريها وإال فقدت مربر طاعتها
دراسة مقارنة يف ضوء التجربة " علي سبيت حممد، وسائل محاية املشروعية:أنظر.ولكن الشيء الثابت هو أن وضع السلطة من كافة النواحي سيبقى موضوع الشرعية. اإلميان
.  21،صفحة "العراقية

نار بري "و من تعاريف فقهاء الغرب للشرعية من الناحية السياسية ، جند تعريف . وبذلك فإ
أا" الميزيه ية ب لشرع أن شرعية احلكومة ":" جان مارك كوكو"ويؤكد ". عرتاف العام بفاعل سياسي من قبل الفاعلني السياسيني اآلخرين الذاال:" ا

أمحد ناصوري، النظام السياسي وجدلية الشرعية واملشروعية، جملة جامعة :أنظر".
الد دمشق للعلوم  اإلقتصادية  ية،  نون لقا . 354-353م،صفحة 2008، 02، العدد 24وا

.541- 540، لصفحة مرجع سابققتصادية، لة احلقوق للبحوث القانونية واالخالد خليل الظاهر، الرقابة القضائية لضمان مبدأ الشرعية يف اململكة العربية السعودية، جم2



انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفـاع: فصل الثانيال

-274-

لقاعدة - خاصا أو عاما-سواء كان إذ تفرض الشرعية خضوع التصرف1.إذا صدرت بناء على قانون
2.ادفان يف علم القانون. القانون

كما ذهب أصحاب هذا الرأي إىل اعتبار املشروعية تنصرف إىل القانون مبعناه الواسع، أي اخلضوع 
برر أغلب فقهاء العرب موقفهم ". لوبادير"لكل قاعدة قانونية ملزمة أيا كان مصدرها، وهو ما أكده األستاذ

ديثة أصبح يتميز بالتوسع مبدأ املشروعية، أن النشاط العام للدولة احلباألخذ باملعىن الواسع للقانون يف مفهوم
عرتاف لإلدارة ولألجهزة املختصة حبق لطة التشريعية، وضرورة االكتفاء بالقانون الصادر عن السوعدم اال 

االستثنائية 
3.حيتمل التأخرياليت تقضي تنظيما سريعا ال

عن ن الظروف االستثنائية ما يعين أن أصحاب هذا الرأي يرون أن خر 
القواعد القانونية ليس خروجا عن مبدأ املشروعية، ما دام أن اإلدارة هلا حق التشريع يف ظل هذه الظروف ما 

ختصاص التشريع ملالتطبيق حىت خالل األزمات، وأن ايتميز باملرونة ليكون واجب" دأ املشروعيةمب"جيعل 
كون مشروعة إال إذا خالفت أحكام القانون ومنه فإن أعمال اإلدارة ال تيعد حمصورا يف السلطة التشريعية،

االستثنائي الذي بادرت اإلدارة الساري املفعول سواء كان القانون الصادر من السلطة التشريعية أو القانون 
اا يع صالحي توس من  املرجوة  ية  لغا يق ا تحق وضعه ل كما أن هذا التوسع يف تطبيق مبدأ املشروعية جيد ما يربره . ب

.من األحكام القضائية ما دام اهلدف من وراء ذلك هو احلفاظ على النظام العام واألمن

، فاملشروعية تعين "عية والشرعيةاملشرو "مصطلحي بني ختالف ايرى جانب من الفقه :جتاه الثايناال
أما الشرعية فهي فكرة .ةا

حرتام قواعد النظام، النظام، فمفهومها أوسع من جمرد امثالية حتمل معىن العدالة وما جيب أن يكون عليه

الدولة للقانون بأن تتقيد 1
ويرى الدكتور فؤاد العطار أن خضوع . ة للقانون والعمل يف دائرتهو والقضائية والتنفيذية على السواء يف مجيع أعماهلا بالقانون وأحكامه ويرتتب خضوع اإلدار ة السلطات التشريعي

عمل ستبدادية تقوم على أساس النظر إىل القانون بوصفه معربا عن إرادة احلاكم الذي يواحلكومة اال. دية وحكومة قانونيةستبدااحكومة : للقانون تنقسم إىل قسمنياحلكومات 
أن يلتزم هو بذلك، ففي هذا النظام، ليست إرادة احلكومة سوى إرادة احلاكم، ومن مث تصبح إرادته طليقة من كل قيد إن شاء طبق حرتامه دوناعلى محل الفئة احملكومة على 

الدولة أو " تعبري . القانون وإن شاء عزف عنه دون أن يتقيد بإجراء معني
وينبين على ذلك أنه ال جيوز ألية . أما احلكومة القانونية فهي اليت ختضع تصرفات احلاكم واحملكوم فيها على السواء حلكم القانون.النتفاء احرتام القانون فيها" احلكومة البوليسية

.172سهري علي أمحد، املشروعية، جملة القانون، مرجع سابق، صفحة :أنظر.املقررة لذلكسلطة أن تزاول أي نشاط إال مبقتضى قواعد سبق وضعها وفقا لألوضاع والشروط
.69-63صفحة م، مطبعة املعارف، بغداد، 1981، "دراسة مقارنة" حممد معروف عبد اهللا ، رقابة اإلدعاء العام على الشرعية2
.174سهري علي أمحد، املشروعية، جملة القانون، مرجع سابق، صفحة3
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قواعد أخرى يستطيع عقل اإلنسان املستقيم أن يكتشفها، وجيب أن يكون املثل األعلى الذي ويقتضي بذلك
" جاك بارو"يرى 1.يتوقاه املنظم يف الدولة ويعمل على حتقيقه إذا أراد االرتفاع مبستوى ما يصدر من أنظمة

ويؤكد على". تبط بالقيم املعنويةاملشروعية هلا عالقة وطيدة بالقانون الساري املفعول، غري أن الشرعية تر "أن 
يكون متفقا لتزام به كما هو معمول به يف الظروف العادية، كما جيب أنالقانون ال يكون فعاال إذا مت االأن 

يف بعض احلاالت جند أنفسنا مضطرين الحرتام االلتزامات وليس بالضرورة أن نكون مقتنعني . مع القيم املعنوية
األمر 2.، وميمبطابقتها للقانون

بعض االاليت تفرض علينا احرتام الذي ينطبق يف احلاالت االستثنائية
.القانونية العادية، واليت تكون يف الغالب من صميم القانون االستثنائي

لكنهما يف الواقع خمتلفان، 3شتقاقية،عميق بني املفهومني من وجهة نظر اد تراكب وجو " ويرب"أكد 
وما يعترب . فما يعترب شرعيا ما كان معرتفا به ومقبوال من اجلميع، وهو ما تأسس لسبب ولقانون ولعدالة

إمكانية تقاطع املصطلحني كذلكيرى. ول به، وما يتوافق مع نص القانونمشروعا كل ما خيوله القانون املعم
يف بعض األحيان لكن من الناحية القانونية، املشروعية تتعلق بصالحية القاعدة القانونية أما الشرعية فمرتبطة 

5.ذا تكون املشروعية أكثر تقييدا ومتيز كل ما هو مطابق مع القانون4.بالعدالة

يسمح مبدأ الشرعية ، ما جيعلن املشروعيةأوسع وأمشل م
ستيعاب القوانني الصادرة من السلطة التشريعية وحىت الصادرة من السلطة التنفيذية اليت مل تعد ختتص فقط با

إذ يقع على . حبق التنظيم والتشريع- كالظروف االستثنائية- بتنفيذ القوانني، وإمنا مسحت هلا بعض الظروف 
رعية، خلروجها عن ستثنائية أثناء األزمات وإال عدت أعماهلا غري شااللتزام مبا أصدرته من قوانني اعاتق اإلدارة

.541مرجع سابق، صفحة خالد خليل الظاهر، الرقابة القضائية لضمان مبدأ الشرعية يف اململكة العربية السعودية، جملة احلقوق للبحوث القانونية واإلقتصادية،1
2 Jaques Barou, Le Légal et Le Légitime, Ecarts d’identité N 114/2009, page 10-11.

فهما يشريان يف األصل " Lex"الرتاكب العميق بني املفهومني، يكون من وجهة النظر اإلشتقاقية، إذ يرجع املفهومني لنفس املصدر الالتيين وهو كلمة أن" ويرب"يبني 3
."Légalité" عيةميالدي، متأخرا بفرتة قصرية عن مصطلح املشرو 16خالل القرن "Légitimite" وقد ظهر مصطلح الشرعية يف اللغة الفرنسية. للقانون

Voir :LCL Jérome Cario, Légalité, Légitimité des interventions !!!, 19/01/2015.
www.defense.gouv.fr/fr/cicde/img/pdf

4 LCL Jérome Cario, Légalité, Légitimité des interventions !!!, 19/01/2015.
www.defense.gouv.fr/fr/cicde/img/pdf
5 Marie Reix, Le Motif legitime en droit penal, Thése de Doctorat, université montesquieu, bordeaux
Iv,10/12/2012, France, page 11.
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وهم بذلك ينتقدون ويعارضون ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول القائلني بالتوسيع يف ،"مبدأ الشرعية"
أن القول بالتوسع " انمنيز إ"األستاذعتربزيادة على ذلك، فقد إ. تطبيق مبدأ املشروعية يف الظروف االستثنائية

1.يف تطبيق مبدأ املشروعية يشكل خطرا كبريا على التصور األصيل هلذا املبدأ

بالظروف االستثنائية الشرعية واملشروعيةيمبدأتأثر :الفرع الثاني
آراء الكتاب العرب ممن حبثوا يف نظرية الظروف االستثنائية، حقيقة األمر حاولت الوقوف على يف

ملعرفة مدى تطبيق مبدأ املشروعية وهل هناك جمال لنفاذ مبدأ الشرعية خالل هذه الظروف، لكين مل أوفق يف 
والقلة منهم من فرق كمرتادفني، استعملومهبل احيث وكما رأينا أن أغلبهم ال يفرق بني املصطلحني . ذلك
ستناد إىل توضيح وجهة نظري من خالل االحاول لذلك سأ. بإحالة تعريف الشرعية للجانب السياسيبينهم

. بعض احلجج اليت تقوي وتفند رأيي

بني كفيت ميزان حساس ودقيق، حيث يضع " مبدأ املشروعية"التوسع يف نشاط اإلدارة قد يضع إن
واحلفاظ على النظام العام وكيان الدولة وأمنها اليت تتطلبه الضرورة وتربره احلالة ،حقوق وحريات األفراد يف كفة

املشروعية، اليت تعين خضوع أعمال مبدأدائرة تطبيقاتساعما ينتج عن هذا التوسع .االستثنائية يف كفة أخرى
ما تعرض إذا ف. صاحلا للتطبيق يف كل الظروفو ما جيعل من املبدأ مرنا ام واحملكومني إىل قواعد القانون، احلك

اا صعيسيتيح لإلدارة تو أمن الدولة إىل خطر،  تشمل كل التدابري واإلجراءات الالزمة للمحافظة على  لالحي
متكني اإلدارة لكن هل .كيان الدولة وصيانة األمن والنظام العام، مبا يف ذلك وضع القيود على حريات األفراد

ية؟ وما مصري مبدأ الشرعية يعين استبعادها ملبدأ املشروعافظة على األمن العام والنظاما واحملمن آداء واجبه
خالل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية؟

يرى جانب من الفقه وباخلصوص  الفقهاء الذين رفضوا التداخل بني الشرعية واملشروعية، أن مبدأ 
أن احرتام اإلدارة ملبدأ غرياألحوال العادية وحىت خالل األزمات، دستورية واجبة التطبيق يفعدة قااملشروعية ك

أنه يف حالة ةحظميكننا أن املال. لكي يكون نشاطها فعاال وسريعااملشروعية ميكن أن يكون بطريقة لينة ومرنة،
احلاالت (واملشروعية االستثنائية تربر يف حاالت خاصة 2،األزمة، جيب التقيد الصارم مببدأ املشروعية

أن : تتحقق احلالة االستثنائية بتوافر ثالث شروط). احلاالت العادية(وليست يف احلاالت العامة) االستثنائية

.175أمحد، املشروعية، جملة القانون، مرجع سابق، صفحة سهري علي1
2 La Rédaction De La Gazette , Le Principe de Légalité, 03/08/2011. Consulté le 03/06/2016 , Disponible
sur :www.lagazettedescommunes.com.
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ية أن حتقق أهداف ال ميكن للمشروعية العادويف هذه احلالةة، غري مألوفة، غري متوقعة،تكون حالة خطري 
مشروعية "فاملشروعية املطبقة يف احلاالت االستثنائية واليت يطلق عليها البعض ،على هذا األساس1.الضبط

إذ ختضع اإلدارة يف الظروف العادية إىل قواعد القانون العادي، ا هي إال امتداد ملبدأ املشروعية،م" استثنائية
ة االستثنائية بالقواعد العادية، تلجأ اإلدارة لكن إذا حتقق الظرف االستثنائي وكان من املستحيل رد خطر احلال

وهنا يبقى جمال تطبيق مبدأ املشروعية قائما ما دامت اإلدارة تلتزم بالقانون الساري ،إىل القانون االستثنائي
هذا القانون الذي ينتج عن تطبيقه من قبل . املفعول واملعمول به وهو يف حالة الضرورة القانون االستثنائي

ألنه.ية منصفة وعادلة بالنسبة لألفراداملساس مببدأ الشرعية، فهو ال يشرتط أن تكون القاعدة القانوناإلدارة 
حيث ال .األفراد بغية محاية النظام العاميتيح الفرصة لإلدارة يف الكثري من املناسبات أن متس وتصادر حقوق 

ويكون . لعدل واإلنصاف يف ممارسة احلقوق األساسيةتلتزم القوانني االستثنائية باملعايري األخالقية اليت حتقق ا
يضا مقررا للمشروعية والذي يعترب أ،احلامي ملبدأ الشرعية يف الظروف االستثنائية هو القضاء اإلداري

اا مبوجب القانون العادي.االستثنائية اص تص اخ اوز حدود  تج أن ت ارة  لإلد يح  مبدأ املشروعية "فمن جهة يت
، ومن جهة أخرى حيرص "املشروعية االستثنائية"اصات أوسع مبوجب القانون االستثنائيإىل اختص" العادية

فإذا . مبا يصون حقوق وحريات األفراد وما يسعف اإلدارة يف مواجهة الظرف االستثنائي" الشرعية"على تطبيق 
اإلجراء على أنه أقدمت اإلدارة على تدبري استثنائي وترتب عليه جتاوز خطري حلقوق األفراد، فهنا يكيف

.مشروع لكنه غري شرعي الفتئاته على حقوق األفراد وعلى مبادئ اإلنصاف والعدالة

لكن هناك رأي آخر جيعل من املبدأ املطبق يف احلاالت االستثنائية هو مبدأ الشرعية، الذي يعترب 
ية يف أكثر من وضعية من يقع مبدأ الشرع. صمام األمان ملعاجلة ما ال ميكن للمشرع توقعه من حاالت خاصة

كما أنه يسمح . لتزام معنيحلق، وأحيانا يضع ما يعيق تطبيق اأجل تطوير تطبيقاته، أحيانا عند حتديد ا
كما يرى أصحاب هذا الرأي أن . للقاضي بضمان تنفيذ القانون على الوقائع مبا يتفق والغرض من هذا املبدأ

2.أو سلوك معني يكون يف األصل غري قانوينالشرعية تقوم لظرف معني بذريعة تربير قرار 

افظة على احملو اإلدارة من آداء واجبهايف تقديرنا أن أصحاب الرأي األول على صواب، ألن متكني
إعالن احلالة ألن .، فاملشروعية تبقى قائمة يف كل األحوالستبعادها ملبدأ املشروعيةالنظام واألمن ال يعين ا

1 Sarah Cassella, La nécéssité en droit international « de L’état de nécessité aux situations de nécessité »,Martinus
Nijhoff Publishers, 2011, page108.
2 Marie Reix, Le Motif legitime en droit penal, Thése de Doctorat, université montesquieu, bordeaux
Iv,10/12/2012, France, page 11.
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أال حترر السلطة التنفيذية عن مبدأ املشروعية إال وفقا ألحكام القانون، لذلك فالقانون االستثنائية ال يستدعي
االستثنائي يضفي املشروعية على ما تقوم به السلطة التنفيذية من أعمال استثنائية خترج عن القواعد القانونية 

اإلدارة يف الظروف االستثنائية، فإذا ويقع على عاتق القضاء اإلداري مراقبة نشاطات.املقررة يف احلالة العادية
هذا ما .تبني له خروج اإلدارة عن اإلطار القانوين الواجب اإلتباع جاز له إلغاء العمل اإلداري االستثنائي

م أن سلطة الرئيس األمريكي ال تتحر من 1866ستقر قضاء احملكمة العليا منذ اأكده القضاء األمريكي، إذ
1.الدستور وسيادة القانون يظال ساريني سواء يف السلم أو يف احلربالقيود، وأن حكم 

يف خضم الدفاع عن املصاحل العليا للبالد أثناء "الشرعيةمبدأ "هذا األمر حييلنا إىل مناقشة مصري 
رعية إن  أن القاعدة القانونية تكون ش" ويرب" وكما يقولفقد علمنا أن الشرعية ترتبط مبفهوم العدالة،. األزمة

معىن ذلك جيب أن حتقق القاعدة محاية حقيقية حلقوق وحريات األفراد مبا يتفق ومفهوم . كانت صحيحة
له، ومنه ميكن أن تكون القاعدة القانونية صاحلة وصحيحة بالنظر إىل الظرف العادي اليت تطبق خال2.العدالة

غري " لكنها غري صحيحة"مشروعة" قاعدة قانونية صاحلةلكن ظهور ظرف استثنائي ميكن أن جيعل من
ن كفة امليزان متيل إىل إعالء املصاحل العليا للبالد على حساب حقوق األفراد، فتتسم باخللل يف إ. "شرعية

عندما تكون هناك حالة استثنائية، حتمل نتائج قضائية :" الكاتبات الغربياتوهنا تقول إحدى. تطبيق العدالة
هة ني الشرعية واملشروعية، إذ تشهد احلالة االستثنائية صراعا بني ضرورة محاية السيادة من جهة ومن جتفرق ب

هو ماتبني هذه الكاتبة أن احلالة االستثنائية هي اليت تظهر الفرق اجللي بني ". أخرى محاية حقوق اإلنسان
مشروعة ولكنها شرعية، هنا يظهر فرق عندما يتقرر ا:" لشرعي وما هو مشروع وتقو 

أي إذا كان التصرف خمالف للقانون يعترب غري مشروع، ". هام بني القانون وبني ما ننظر إليه على أنه صحيح
3.ويعترب شرعيا لصحته وعدم خروجه عن مبادئ العدالة واإلنصاف

ق إال إذا كان مصرحا به يف وإذا إقتضت ضرورة احملافظة على األمن العام، وضع قيود على احلريات الفردية من قبل الكوجنرس، فليس للرئيس األمريكي استعمال هذا احل1
يف القانون املقارن ويف تشريع اجلمهورية العربية " حلميد حمفوظ، حالة الطوارئزكريا حممد عبد ا: أنظر.الدستور، مع ضرورة صدور قانون من الكوجنرس يتيح له ممارسة هذا احلق

.207، صفحةمرجع سابق، رسالة دكتوراة، "املتحدة
إجراءات سريعة على إختصاصات الكوجنرس، فقد قام بإختاذ ) م 1865-1861م(خالل احلرب األهلية " لنكولن"وأبلغ دليل على ذلك، أنه عندما تعدى الرئيس األمريكي 
ليتم بعد ذلك جلوء الرئيس . حيث برر هذا اخلرق حباجته إىل اإلستجابة للحالة الضرورية. من الدستور األمريكي01دون الرجوع إىل الكوجنرس وهو ما يتعارض مع نص املادة 

:أنظر.تثنائية  ميكن أن حتدثللكوجنرس من أجل املصادقة على اإلجراءات املتبعة قبله، لتكون صاحلو للتطبيق يف أي حالة اس
Sarah Cassella, La nécéssité en droit international « de L’état de nécessité aux situations de nécessité », Martinus
Nijhoff Publishers, 2011, page 141.
2 lcl Jérome Cario, Légalité, Légitimité des interventions !!!, 19/01/2015.
www.defense.gouv.fr/fr/cicde/img/pdf
3 Sarah Cassella, La nécéssité en droit international « de L’état de nécessité aux situations de nécessité »,
Martinus Nijhoff Publishers, 2011, page 141.
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مل حالة احلصار يف اجلزائر،وباألخص إجراء التفتيش أثناء احلاالت االستثنائية :نضرب لذلك مثال
لكن طاملا دعت إليه . حق اخلصوصيةهنتهاكالملبدأ الشرعية اما جيعله خمالف1حيط بالضمانات الكافية،

رعية ال يثري أي تساؤالت يف مدى فمبدأ الش. الضرورة وأجازته القوانني االستثنائية كان متفقا ومبدأ املشروعية
كل القوانني تسعى إىل تطبيق العدالة وحتقيق التوازن بني حقوق األفراد و حرتامه أثناء الظروف العادية، فا

لكن تثار إشكالية تطبيق املبدأ خالل الظروف االستثنائية، حيث يصبح هاجس الدولة . مصاحل الدولة العليا
لس ."مبدأ الشرعية"حيان على ستقرار مع الدوس يف غالب األالوحيد إعادة األمن واال

إن حالة الطوارئ تسمح للمؤسسات السياسية :"12/01/1977الدستوري الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ 
أن تؤدي مهمتها على حنو يكفل محاية احلقوق واحلريات الفردية، ألنه إذا كان املساس باحلرية الفردية يعترب 

2".ستثنائيةام القانوين للسلطات االللنظغري دستوري يف الظروف العادية، فإنه يكون صحيحا إذا مت تطبيقا 

:النقاط التاليةحرتام اإلدارة ملبدأ املشروعية يف تطبيقها لنظرية الظروف االستثنائية ما يؤكد لنا ا
فقط، بل تشمل تنطوي على القوانني الصادرة من السلطة التشريعيةاإلدارة باملشروعية املوسعة اليت اللتزاما.1

.االستثنائية اليت تضعها اإلدارة يف حالة وجود ظرف استثنائيالقوانني 

يسمح مبدأ املشروعية يف الظروف االستثنائية من توسيع صالحيات اإلدارة يف حالة عدم كفاية الوسائل .2
حيث إذا تبني .ما دامت خاضعة يف تصرفات لرقابة القضاء. العادية، من أجل محاية األمن والنظام العامني

للقضاء اإلداري أن اإلدارة قد جتاوزت حدود سلطتها مبا ال يتناسب وحالة الضرورة، حيق للقضاء أن يلغي 
.ما جيعل هذا املبدأ يتميز باملرونة اليت جتعله صاحل للتطبيق مهما تغريت الظروف. عمل اإلدارة االستثنائي

لإلدارة بتقدير اإلجراء املناسب الختاذه، من أجل إعطائها قدرا يتيح مبدأ املشروعية يف الظروف االستثنائية .3
.من احلرية لإلبداع وعد تقييدها مبا يتناىف واملستجدات اليت تواجهها

واليت حتمي األفراد من خطر 3،"ال جرمية وال عقوبة إال بنص" . 4
وتبعده عن خطر القياس و حتميه من رجعية 1معربة عن إرادة الشعب،والعقاب بغري األداة التشريعية التجرمي 

املتضمن تقرير حالة احلصار للسلطات العسكرية أن جتري التفتيشات داخل املساكن يف كل األوقات، متجاوزة بذلك 196- 91من املرسوم الرئاسي رقم 07جتيز املادة 1
ودون إذن صادر من السلطة . سة صباحا إىل الثامنة ليال47/01قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف املادة 

196- 91من املرسوم رقم 07الذي حيدد شروط تطبيق املادة 204- 91من املرسوم التنفيذي رقم 02القضائية ، حيث تشرف على التدبري السلطة العسكرية حسب املادة 
.منه47م يف املادة 07/03/2016مي بالدستور اجلزائري املعدل يف وهو بذلك ينتهك احلق يف اخلصوصية احمل. املتعلق حبالة احلصار

.177صفحة ،مرجع سابق، جملة احلقوق، "دراسة يف التشريع األردين" 2
.ومايليها51الصفحة ،األطروحةللرجوع هلذا املعىن يف الظروف العادية أنظر الباب التمهيدي من 3
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أن مبدأ " شيزاري بيكاريا"عترب الفيلسوف اإليطايل فقد ا. القوانني اجلنائية يف ظل الظروف االستثنائية
ضاة وتعسفهم يف جمال التجرمي املشروعية اجلنائية هو السبيل الوحيد حلماية حقوق األفراد من طغيان الق

والعقاب، فال يؤاخذ الفرد جنائيا عن فعل مل ينص عليه القانون مسبقا، وال توقع عليه عقوبة ما مل تكن األداة 
الجرمية وال عقوبة إال " حيقق مبدأ إضافة إىل ذلك 2.) املشرع( التشريعية

أي إحاطة الناس علما بالتجرمي والعقاب وما قد يهدد حريتهم 3،"باليقني القانوين اجلنائي"ملا يسمى "بنص
بسلطة التجرمي وتقيد اإلدارة مببدأ املشروعية اجلنائية يقضي بعدم صالحيتها.الشخصية قبل ارتكاب الفعل

ات اجلنائية اليت هي من اختصاص ختاذ اإلجراءومن ناحية ثانية عدم صالحيتها يف اوالعقاب من ناحية، 
وحينما ينص الدستور 4.

على ختويل الربملان إعطاء رئيس اجلمهورية تفويضا بإصدار قرارات بقوة القانون يف األحوال االستثنائية املادة  
فيجب أن أال ميس هذا التفويض سلطة 5،م07/03/2016املعدل يفمن الدستور اجلزائري142/04

. التجرمي والعقاب بأي حال من األحوال

من الدستور اجلزائري املعدل يف 140/07حسب املادة ،"ال جرمية وال عقوبة إال بنص"معىن ذلك أن حتديد اجلرائم والعقوبات هو من عمل املشرع وحده إعماال للقاعدة 1
القواعد العامة لقانون العقوبات، واإلجراءات اجلزائيةن السيما حتديد :....ذلك يف احلاالتيشرع الربملان يف امليادين اليت خصصها له الدستور، وك:" م واليت نصت على2016

اجلزائري منح احلق للسلطة التنفيذية يف احلاالت العقوبات قانون لكن". 
من 459هذا ما نستشفه من نص املادة . مبا يسمى التفويض التشريعي يف حاالت املخالفات البسيطة) اال اجلنائي(من حق التشريع  يف جمال قواعد التجرمي والعقابالعادية 

يام على األكثر، كل من خالف املراسيم والقرارات أ3دج، وجيوز أن يعاقب أيضا باحلبس ملدة 6000إىل 3000يعاقب بغرامة :"قانون العقوبات اجلزائري اليت جاء فيها
وجيري تفسري هذا النص أنه تضمن تفويضا لإلدارة يف إصدار مراسيم ". 

. وقرارات تتضمن جرائم ال تعدوا أن تتجاوز املخالفات البسطة
.158- 157، صفحة مرجع سابق، جملة احلقوق، "دراسة يف التشريع األردين" 2
اليت يتعرضون هلا عند خمالفتها ويعترب اليقني القانوين اليقني القانوين اجلنائي يتحقق مبعرفة املخاطبون بالقانون سلفا ماهية األوامر والنواهي اليت ينص عليها القانون واجلزاءات3

. الركيزة الثانية ملبدأ املشروعية اجلنائية، إضافة إىل الركيزة األوىل املتمثلة يف إنفراد التشريع بالنص على القواعد اجلنائية
أن وصول العلم بالقانون لدى املخاطبني به قيمة دستورية يف حدم16/12/1999الصادر بتاريخ 99/421

عصام :أنظر.ليت حيميها الدستورريات اتقل فاعليتها إذا مل يكفل للمواطنني علم كاف بالقواعد القانونية املطبقة عليهم، ومن مث فإن العلم يعترب ضروريا ملمارسة احلقوق واحل
.95-94م ، صفحة 2004، الطبعة األوىل، "ائي اإلسالميدراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اجلن"عفيفي عبد البصري، أزمة الشرعية اجلنائية ووسائل عالجها

حيث يتيح .بعض اإلجراءات اجلزائية اليت هي يف األصل من صالحيات السلطة القضائيةيعترب القانون األردين إستثناءا على هذا التقييد، فقد مسح للسلطات اإلدارية بإختاذ4
الذي ال يصح له أن يباشر اإلجراءات القضائية يف أن يصدر أوامر بالوضع حتت رقابة الشرطة أو الدرك، والعديد من اإلجراءات ) احلاكم اإلداري( القانون األردين للمتصرف

فقد أجاز املشرع األردين إختصاصا قضائيا جلهة غري قضائية، يف حني كان من األنسب وحفاظا على احلرية الشخصية أن . الفقهاء إجراءات غري مربرةالقضائية اليت يعتربها 
م الذي حيمل 1945لسنة 07دن رقم يقتصر هذا اإلختصاص على القضاء وحده، ألنه ال برر يف تدخل املتصرف يف أمر العدالة اجلنائية، وخاصة يف قانون منع اجلرائم يف األر 

ومن وجهة نظر الدكتور مجيل يوسف قدورة كتكت أنه كان قد جيد قبوال واستحسانا رغم . صفة الدوام  وكان قد صدر يف ظل ظروف عادية ال حتمل معها أي طابع استثنائي
. استثنائية لصيانة أمن الدولة، ولكن بشرط أال ميتد هذا التدخل إىل التصرفات القضائيةخطورته على احلريات الفردية، لو كان ذلك يف ظل الظروف اليت تتطلب إصدار قوانني 

.157-156-155، مرجع سابق، صفحةلة دكتوراهستثنائية، رساالشرعية اإلجرائية يف الظروف اال، نطاقمجيل يوسف قدورة كتكت،: أنظر
ثنني ، صادرة يوم اال53،السنة 14العدد م املتضمن تعديل الدستور، اجلريدة الرمسية 2016مارس 06افق املو 1437مجادى األوىل عام 26مؤرخ يف 01- 16قانون رقم 5

.م2016مارس 07املوافق 1437مجادى األوىل عام 27
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تثناءا على مبدأ املشروعية، فكما هكذا يتضح لنا أن نظرية الظروف االستثنائية ال تعترب يف الواقع اس
ض احلالة االستثنائية توسيعا لدائرة تطبيق إذ تفر . رأينا أن اإلدارة تستند على هذا املبدأ لكن بصورته املوسعة

املشروعية وتعميقا ملفهومه، ليكون هذا املبدأ واجب االحرتام حىت يف الظروف االستثنائية لكن بآفاق أوسع 
حيث يقيس مبدأ ".مبدأ الشرعية"مضمون علىتأثريا الظروف ذهغري أن هل، من اليت تفرضها احلاالت العادية

الشرعية صحة القاعدة القانونية مبدى محايتها حلقوق اإلنسان واتفاقها وقواعد اإلنصاف والعدالة، إذ يضمن 
. التوازن بني املصلحة العامة وحقوق األفراد

فاألولوية تكون يف الظروف االستثنائية ملصلحة . التوازن السابق الذكرتطبيق هذا املبدأ لصعوبة حمافظتها على 
.الدولة اليت تسعى وبكل الطرق والوسائل حلماية أمنها، حىت ولو قيدت حقوق وحريات األفراد

مبدأ قرينة البراءة في الظروف االستثنائية:المطلب الثاني
يعين هذا املبدأ أن األصل يف اإلنسان الرباءة، 

قرينة الرباءة من املبادئ الدستورية اليت هلا عالقة متينة حبقوق مبدأ. ثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمةت
تطبيقه بني يفاملفروض أن ال يفرق من لذا .1اإلنسان،

ذية يف إطار إعالن . ستثنائيةظروف عادية وظروف ا
أو احلصار أو حالة احلرب وغريها من احلاالت االستثنائية، تبيح تقييد احلرية الشخصية لألفراد حالة الطوارئ 

انونا، وفتح وغلق بعرقلة حق التنقل واملساس باحلق يف احلياة اخلا
جون "يف هذا السياق يقول.اجلائر أن خيرج املشرع فيها على مبدأ قرينة الرباءةإال أنه مناحملالت برتخيص، 

أولوية اليوم تعلوها ن األولوية اليت الإ":مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى يف منظمة العفو الدولية" داهلاوزن
. هي محاية الناس من خماطر وشيكة جديدة

2".لتمريرها عرب الربملان تضع بني يديها سلطات كاسحة على حساب الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان

ذلك اإلثبات وهي النيابة ، فإنه جيب على من يدعي عكسذا كان األصل يف اإلنسان الرباءةإ
لى 

ومنه ال يطالب بتقدمي براءته، ويقع عبء 3،ارتكابه للجرم، فإنه يهمه كذلك إقامة الدليل على براءة املتهم

.ومايليها81للمزيد من التفاصيل حول هذا املبدأ ميكن الرجوع إىل الفصل الثاين من الباب التمهيدي، الصفحة 1
:نظمة العفو الدوليةن التفاصيل يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملللمزيد م2

http://www.amnesty.org/ar/
. 39ة حقوق املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون اجلنائي األردين، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، صفححممود هارون النوافلة،3
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قد يتم إضعاف هذه الضمانة الدستورية اليت تفرض غري أنه ويف  ظروف األزمة. ى النيابة العامةاإلثبات عل
ينقل عادة عبء اإلثبات على عاتق حبيث ستثناءات،ءته كأصل ال ميكن أن تتخلله أية امتتع كل شخص بربا

. امعلى براءته حىت ال يوجه إليه االيف ظلها أن يدللرينة الرباءة، حيث يطلب منهاملتهم مما يتناقض مع ق
من قانون 04/02ما دلت عليه املادة هذا1.م يواجهه بكل عجزااالهذا 

2.الطوارئ املصري اليت نقلت عبء اإلثبات إىل عاتق املتهم مما يتناقض مع قرينة الرباءة

شخصية إباحة تقييد احلرية الأثناء تطبيق احلاالت االستثنائية، عن مبدأ قرينة الرباءة من مظاهر اخلروج
من .لأفعارتكابابهميدين،حكم قضائيصدورباعتقاهلم دونلألشخاص 
الشخص املعتقل الذي يتم الذي ينطبق على و ،ة الفرد دون وجود ما يؤكد إدانتهالسماح بتقييد حريغري املالئم

بدأ فرتاض أن مئي على استثناهو إجراء ا"عتقالاال"3.يف حالة الطوارئه من قبل السلطات اإلدارية حبس
ستثنائية يف واقع أنه يسمح للسلطات حيث تكمن طبيعته اال، وحرية األشخاص مها القاعدةقرينة الرباءة

عدون ديد يه حبرمان األشخاص من حريتهم رغم عدم توجيه دعاوى جنائية ضدهم،لالقائمة ع ي أم  على 
ختتص بتقريرها السلطة التنفيذية اليت االعتقال من التدابريف4.حقيقيا ألمنها يف الوقت احلاضر أو يف املستقبل

حتجازه محاية ملؤسسات الدولة اواليت 
حرمان الشخص من حرية التجول أمدا طال أو قصر، ولكن كإجراء ينصب االعتقال على 5.محاية للجمهورو 

من الدستور اجلزائري 55االعتقال من اإلجراءات املخالفة ألحكام املادة حنن نعترب أن6.إداري ال قضائي
حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه : "واليت نصت على01-16مبوجب القانون م 07/03/2016املعدل يف 

تقييد هلذه بأي ال ميكن األمر ...، أن خيتار حبرية موطن إقامته، وأن ينتقل عرب الرتاب الوطيناملدنية والسياسية
7".احلقوق إال ملدة حمددة ومبوجب قرار مربر من السلطة القضائية

.570أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 1
ثبات خمالفات هذا القانون إىل أن يعمل باحملاضر املنظمة يف ا:"1972سنة 37املعدل بالقانون رقم م1958لسنة 162رقم من قانون الطوارئ املصري04/02املادة 2

.296م، دار النهضة العربية، مصر، صفحة 1977أمحد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، :أنظر". يثبت عكسها
.295، صفحة مرجع سابقأمحد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية،3
حتجاز واالإلجرائية املتعلقة بااليلينا بيجيتش، املبادئ والضمانات ا4

).عادة تأكيد القانون الدويل اإلنساين وتطويرهيلينا بيجيتش هي مستشارة قانونية لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورئيسة مشروع إ(.181
.242- 241، مرجع سابق، صفحةلظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، نطاق الشرعية اإلجرائية يف ايوسف قدورة كتكتمجيل 5
.12مرجع سابق، صفحة ،"الصادرة وفقا لقانون الطوارئ" القضائية على مشروعية قرارات االعتقالةابحلمي الدقدوقي وجنيب مفتاح، الرق6
.ويعترب هذا التدبري أقل وطأة على احلرية الشخصية للفرد على االعتقال" الوضع حتت اإلقامة اجلربية"عرفت اجلزائر يف سنوات األزمة تطبيق إجراء بديل لالعتقال يسمى 7

املتضمن تقرير حالة احلصار على إخضاع كل شخص راشد يتبني أن نشاطه خطري على النظام إىل تدابري اإلقامة 196-91من املرسوم الرئاسي رقم 04حيث نصت املادة 
اإلقامة اجلربية بالعديد من الضمانات كحقه يف الشخص املوضوع حتت 202- 91وقد أحاط املرسوم التنفيذي  رقم . اجلربية، طاملا كانت هذه التدابري كفيلة إلعادة األمن

وذلك بناءا على إقرتاحات مصاحل الشرطة وبعد أخذ رأي جلنة ( أيام من تقريره من قبل السلطات العسكرية10
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وارئ يف اجلزائر ذو طبيعة يعد االعتقال اإلداري حبسب املراسيم والقرارات املنظمة حلاليت احلصار والط
يكون نيهدف إىل وضع األشخاص الذيذو طابع وقائي وهو اعتقال،فقد يكون االعتقال حتفظيامزدوجة

مصدر ديد للدولة لوكهم  ورائه تقدمي ال يكون اهلدف منو ،عتقال التحفظيولألشخاص بوضعهم رهن االس
من 02املادة ستنبطناه من فحوى اهذا ما .تقاال بال حماكمةعاعتربه نبتدائي، حيث املعتقل للتحقيق اال

أهداف الضبط لسلطة التنفيذية بغية حتقيق ته لباشر واليت أعطت حق م75-92املرسوم التنفيذي رقم 
من 02اط املادة شرت ما يدل على طبيعته الوقائية عدم ا. احلفاظ على األمن والسكينةاإلداري املتمثلة يف

شرتاط أن يشكل على ااملادة كتفت ر أمر االعتقال، بل ا خمالفة إلصدارتكاب الشخص ا75- 92املرسوم 
لوكه ديدا للنظا بعد طبقت اجلزائر االعتقال التحفظي.رتكاب أي فعلم واألمن العموميني دون احلاجة الس

أماكن أحتجز فيها عدد كبري من املنتمني حلزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وهي1،إنشاء مراكز أمن باجلنوب
يف حني . م1992مت اعتقاهلم يف فيفري ومارس آالف شخص9لوطين حلقوق اإلنسان واليت قدرها املرصد ا

ألف شخص، فيما أشار علي حيىي عبد 17قدرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان عددهم ب 
كما  . ة34لى النور ع

أا ال إنسانيةكانت الظروف اليت عرفتها  صف ب و ت ثر ما  أك الت  ق ت 2.املع

فرد الذي ارتكب فعال يشكل جرما عرض الذو طابع ردعي، يهدف إىلعتقال اإلداري االقد يكون
04وهو ما نستنتجه من فحوى املادة ،فهو االعتقال السابق للمحاكمة،املتابعة اجلزائيةإىل باملعىن القانوين

املتعلق بضبط حدود الوضع يف مركز األمن يف حالة احلصار، حيث 201- 91من املرسوم التنفيذي رقم 
مع العتقال، ل تطبيق تدابري ااشرتطت املادة ارتكاب جمموعة من األفعال اليت يعاقب عليها القانون من أج

ت القضائية للتحقيق معه وجوب عرض الشخص الذي يشتبه بضلوعه يف هذه األعمال اخلطرية على اجلها
إذا ثبت عدم تقدمي الشخص املعتقل يف أقرب اآلجال إىل قاض ليحقق معه فيكون االعتقال ذو . وحماكمته

اليت تفرض عدم تعريض شخص لعقوبة إال مبدأ احلق يف حماكمة عادلة ، األمر الذي جيعله يتناىف و طابع عقايب
.بعد حماكمته أمام حمكمة خمتصة ونزيهة وممارسة كل حقوقه يف الدفاع عن نفسه

الذي 203- 91وهي نفس الضمانات املقررة لتدبري املنع من اإلقامة الذي نص عليه املرسوم التنفيذي رقم . يةاإلستفادة من املساعدة اإلجتماعية والعالج). رعاية النظام
.يضبط كيفية تطبيق تدابري املنع من اإلقامة

6در من وزير الداخلية العريب باخلري مؤرخ يف مبوجب قرار صا( أنشئت مراكز أمن باجلنوب اجلزائري يف كل من والية أدرار برقان ووالية تامنغست بعني صاحل ووالية ورقلة 1
).م1992فرباير 10املوافق 1412شعبان عام 

.138م، جامعة وهران، الصفحة 2012- 2011شباب برزوق، الضمانات الدستورية حلقوق االنسان، رسالة ماجستري، 2
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قضية وايل والية تلمسان ضد يفق على احملاكمةسابباالعتقال اإلداري الخذ القضاء اجلزائري أكما
الاألالسيد  يس  دي رئ ن فندي لالعتقال يف األحيث تعرض السيد 1.س الشعيب البلدي لبلدية املنصورةف

القاضي بتوقيف 2830م بإصدار القرار رقم 07/07/1991م، فقام وايل تلمسان يف 01/07/1991
برر الوايل قراره بالظروف االستثنائية اليت كانت . السيد األفندي عن مهامه  

صوص املتعلقة حبالة احلصار من اختصاصات يف جمال النظام سائدة آن ذاك، ومن جهة أخرى مبا متنحه الن
قام . ت به اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذالعام خاصة وأن السيد أفندي قد شارك يف اإلضراب السياسي اليت قام

السيد أفندي بالطعن بدعوى جتاوز السلطة ضد قرار الوايل أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء وهران بتاريخ 
فقامت الغرفة اإلدارية يف .من قانون البلدية32م على أساس خمالفة املادة 09/09/1991
من قانون البلدية اليت تتطلب أخذ 32م بإلغاء قرار الوايل، وذلك ملخالفته ألحكام املادة 28/03/1992

ر قام يف . البلدي قبل إصدار قرار التوقيف
فقامت هذه األخرية يف . باحملكمة العليافيه أمام الغرفة اإلدارية باالستئناف م بالطعن 02/08/1992
الس القضائي على أساس أن31/03/1996 ار  قر اء  لغ قرار الوايل جاء لوضع حد للفوضى حيث"م بإ

وأن عدم عليه توقف نشاطها،ترتبالشيء الذي "، وغلق أبواب البلديةشارك املدعي يف اإلضراب السياسي
"من قانون البلدية سببه32حرتام املادة ا

من أجل احلفاظ على النظام العام واستمرارية "ن القرار جاءضراب وأما دام أن كلهم شاركوا يف اإل" االجتماع
وأن قرار جملس قضاء وهران "بعد إعالن حالة احلصارروف استثنائيةيف ظ"، وأختذ "املرافق العامةخدمات 

2".أخطأ يف تقدير الوقائع"

باعتبار .نسانبإلغائها لتنافيها وحقوق اإلاالعتقال التحفظي من اإلجراءات اليت ينادي فقهاء القانون 
ألا قادرة على حرمان ،السلطات املوسعة املكفولة للتاج واليت هي حمل انتقاد للكثري من القانونينيأنه من

املتهمني ملشتبه فيهم أو ختاذ اإلجراءات العادية اليت ينص عليها القانون، وهي تقدمي ان حريته بدون ااملواطن م
عدم يف حالة أي ، هذا اإلجراء يف أضيق احلدودقضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتطبيق 3.للمحاكمة

الذي " لوليس"قضية و ما قررته يف الوضع إال باختاذ هذا اإلجراء، وهوجود أية وسيلة أخرى للتعامل مع 

www.law-dz.net:القضية منشورة يف املوقع التايل1
من قانون البلدية واليت تتعلق بإيقاف الوايل للمنتخب البلدي يف حالة تعرضه للمتابعة 32إن ما جتدر اإلشارة أن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا أسست رأيها على املادة 2

سبب من أسباب تعرض الشخص 201- 91رسوم التنفيذي من امل04أعتقل بسبب مشاركته يف اإلضراب الذي يعترب حسب املادة ، مع العلم أن السيد أفندياجلزائية 
عتقال ال تتعلق باال201-91من من املرسوم التنفيذي 04املادة أنما يؤكد لنا.لال

.داري السابق للمحاكمةعتقال اإلوإمنا باال" التحفظي"اإلداري ذو الطبيعة الوقائية
.242- 241ق، صفحة ، مرجع سابلظروف اإلستثنائية، رسالة دكتوراه، نطاق الشرعية اإلجرائية يف ايوسف قدورة كتكتمجيل 3
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اعتربت . أو البث يف موضوع الدعوىشهر دون عرضه على قاض لينظر يف مشروعية اعتقاله أ5أحتجز ملدة 
تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، لذلك قررت احملكمة حبث من اال05م املادة ذا خمالف ألحكااحملكمة أن ه

اليت يتطلبها الوضع السائد يف ايرلندا " يف أضيق احلدود"نتهاك ميكن أن يستند إىل مربرات ما إن كان هذا اال
مع ضرورة إحاطة هذا التدبري االستثنائي مبجموعة من الضمانات أمهها اإلشراف القضائي، 1،م1957عام 

شتباههما يف أعمال إرهابية يف اململكة املتحدة اللذان اعتقال ال" نيغان ومكربايدبرا"حيث انتهت يف قضية 
تدخالت السلطة التنفيذية الرقابة القضائية على":األمريكية واليت حاولت تعطيل تدابري التدخل القضائي أن

، وهو تفاقية األوروبيةمن اال05/03
2".أحد املقومات األساسية للمجتمع الدميقراطي

مواجهة إذا كانت حالة الطوارئ تربر زيادة القيود املفروضة على احلرية الشخصية، فكان من الواجبف
األمر الذي جتلى بوضوح يف الدستور املصري 3.هو الرباءةباعتبار أن األصلهذه القيود بضمانات معينة 

ضرورة تبليغه : اط املعتقل مبجموعة من الضمانات أمههام، حيث أح1973سنة وقانون الطوارئ املعدل 
ال مبن يرى إبالغه مبا تصوختويل حق االبأسباب اعتقاله فورا وإعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه،

بذلك، 4.ستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، وختويله هو وغريه حق التظلم أمام القضاءوقع أو اال
اليت حرصت على يكون املشرع املصري قد طبق ما نصت عليه املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

عتربت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كما ا5.ة الفرد الذي حرم من حريتهتقنني الضمانات الالزمة حلماي
يسمح باالحتجاز لسبعة أيام مع ضرورة عرض ) عتقال ألسباب أمنيةاال(إقرار تدبري التقييد الضروريأن

السماح مشلت هذه الضمانات . مانات حلمايته من سوء املعاملةاملعتقل على قاض، وتوفري ما يكفي من الض
ب، واحلق يف حتجازه، والكشف عليه من قبل طبيساعة من ا48تصال مبحام خالل خص احملتجز باالللش

واملدعني العامني واحملامني، إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ، الفصل السادس عشر، حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة 1
.773صفحة 

www.ohchr.org/Ducuments/Publications/training9chapter16ar.pdf
إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعني العامني واحملامني، إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ، الفصل السادس عشر، حقوق اإلنسان يف جمال2

.776صفحة 
www.ohchr.org/Ducuments/Publications/training9chapter16ar.pdf

.296، صفحة مرجع سابقة واإلجراءات اجلنائية،أمحد فتحي سرور، الشرعي3
.295، صفحةمرجع سابقأمحد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية،4
اإلتفاقية من 02واملادة م 1966لسنة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية09املادة م، و 1948من اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان لسنة 09و 03املادتني 5

، سلسلة "جمال إقامة العدلجمموعة صكوك دولية حلقوق اإلنسان يف" مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان والسجون:أنظر. األوروبية حلقوق اإلنسان
.22-02وجنيف، صفحة م، نيويورك2004، 11التدريب املهين رقم 

www.ohchr.org/Ducuments/Publications/training11ar.pdf
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أوضحت 1.قر مبوجبه التدبري بصورة دوريةأحتجاز، وإعادة النظر يف التشريع الذي الطعن يف مشروعية اال
عتقاله ومتكينه من أسباب الشخص الذي أعتقل من معرفة اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان أن من حق ا

من حق الشخص الذي اعتقل ألسباب العالقة ،عالوة على ذلك.الطعن أمام اجلهات القضائية املختصة
املفرتضة له بأنشطة ختريبية، أن يعطى بيانات توضيحية تتعلق بنطاق ومغزى األنشطة التخريبية، اليت تشكل 

انات التوضيحية يبنية حبقوق اإلنسان أن مثل هذه الجنة املعلترى ال. نائية مبقتضى التشريع ذي الصلةجرمية ج
اخلاصة، حيث يدعي أصحاب البالغات أن مالحقتهم متت بسبب آرائهم ال غري األمر الذي هلا أمهيتها 

ستوائية ضد جامايكا اال" ميكا ميها"قضية يف.من العهد الذي يتضمن حرية التعبري19يتعارض مع املادة 
من العهد جمرد إبالغ الشخص املعتقل بأن حرمانه 09/02أنه ال يكفي أن يتم يف إطار املادة قضت احملكمة 

قررت ضد نيجرييا" الوس- هوري"ويف قضية2،من احلرية قد مت بناءا على أوامر صادرة من رئيس البلد املعين
بعدم تقدميها للمعتقلني 26د و07/01نتهكت املادتني اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان أن دولة نيجرييا ا

سابيع وأشهر ة قضائية خمتصة حملاكمتهما، وقد اعتقلت الضحيتان ملدة أثنتني بسرعة إىل قاض أو إىل سلطاال
أي مة يهما  توجه إل أن  الصهيوين ال تتطلب أن يبلغ احملتجز بأسباب كيانقوانني الإضافة إىل ذلك، 3.دون 

أن يوما دون21أن حيتجز الشخص ملدة و اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة يرقر حسب ت4إحتجازه،
هذا العزل عن العامل اخلارجي كان مصدر قلق للمقرر اخلاص التابع . سرتهيسمح له باالتصال مبحام أو بأ

ذيب تجز للتع، ألنه يف هذا النوع من الظروف بالذات تنشأ خطورة تعريض احمل"مارتن شاينني"للجمعية العامة
أشهر قابلة 6ـــــــعتقال اليت حتدد بوعرب عن قلقه بشأن مدة االإنسانية أو املهينة،أو املعاملة القاسية أو الال

الذي ال يضع حد أقصى لفرتة ) 1988(1229حمددة مبوجب األمر العسكري للتمديد لفرتات غري 
التابعة (تنتهك مصلحة السجون اإلسرائيلية كما 5.عتقال، ما يعين أن االعتقال يكون ألجل غري مسمىاال

.234منظمة العفو الدولية، دليل احملاكمة العادلة، مرجع سابق، صفحة 1
ال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص حقوق اإلنسان يف جم، الفصل اخلامس،حتجاز اإلداريسابق للمحاكمة واالعتقال واالحتجاز الحقوق اإلنسان واال2

.166بالقضاة واملدعني العامني واحملامني، صفحة 
www.ohchr.org/Ducuments/Publications/training9chapter5ar.pdf

حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص ، الفصل اخلامس،حتجاز اإلداريسابق للمحاكمة واالواالحتجاز العتقال حقوق اإلنسان واال3
.170-169بالقضاة واملدعني العامني واحملامني، صفحة

www.ohchr.org/Ducuments/Publications/training9chapter5ar.pdf
م بناءا على األمر 1971م، ومنذ العام1945من أنظمة الطوارئ لعام 111عتقال اإلداري بناءا على املادة م تدبري اال1967ل اإلسرائيلي منذ حتالتطبق دولة اال4

عتقال ام، يف حني يتم 2009لسنة 1651قم من األمر العسكري ر 285ضفة الغربية إداريا بناءا على املادة ، وحاليا يتم اعتقال الفلسطينيني يف ال378العسكري 
من العام ) اعتقاالت( لقانون صالحيات ساعة الطوارئ2ستنادا إىل البند رقم احتالل اإلسرائيلي مبوجب قرار صادر عن وزير جيش االالفلسطينيني يف القدس احملتلة

.مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان: رأنظ.م1988لعام 941يف قطاع غزة فكانت االعتقاالت تتم مبوجب األمر العسكري رقم م، أما1979
www.addameer.org/ar/publications/

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، السيد مارتن شاينني، تقرير املقرر اخلاص 5
.12-11من جدول األعمال، صفحة 3الدورة السادسة، البند 



انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفـاع: فصل الثانيال

-287-

عتداءات وحدات األمن اخلاصة، الذين يتعرضون وبصورة مستمرة الحقوق املعتقلني) لوزارة األمن اإلسرائيلي
1.نتهاكها حلقهم يف الرعاية الطبية ويف تقدمي الشكاوىدمي هلم وجبات غذائية كافية، مع اوعدم تق

املتعلق بتقرير حالة احلصار للسلطات العسكرية أن تتخذ 196- 91رئاسي رقم قد أجاز املرسوم الل
من بوضعه يف مراكز أ،يهذا اإلجراء ضد كل شخص تبني أن نشاطه خطري على النظام العام واألمن العموم

02املادةو 196- 91من املرسوم الرئاسي رقم 04دةااملحسب لقيادة العليا للسلطات العسكريةاتابعة ملقر 
بناءا على اقرتاحات قانونية من مصاحل الشرطة عتقال إجراء االتتخذ201.2- 91من املرسوم التنفيذي 

من نفس 05بعد استشارة جلنة رعاية النظام العام كما قضت به املادة مصحوبة برأي جلنة رعاية النظام 
وقد أحيط تدبري الوضع يف مركز األمن يف حالة احلصار . 201-91من املرسوم التنفيذي 03واملادة املرسوم

:يفمتثلتمبجموعة من الضمانات 
ل والوضع حتت اإلقامة اجلربية ، عتقاالنظام وجتعل مرتكبيها معرضني لال.1

201.3- 91التنفيذي رقم رسوم من امل04

من املرسوم التنفيذي 05املادة (يوما قابلة للتجديد مرة واحدة45د مدة الوضع يف مراكز األمن بيحتد.2
).201-91رقم 

قرار ايفإعطاء املعتقل حق الطعن .3
10يف أجل 201- 91من املرسوم التنفيذي 07املادة 

د املنتمني لألحزاب السياسية الفلسطينية، ما جيعلها تطبق سياسة التشويش كما يرى السيد مارتن أن سياسة االحتالل تتذرع مبكافحة اإلرهاب من أجل تنفيذ االعتقاالت ض
.منهم رهن االعتقال اإلداري04ما زال 45. على وجود الدميقراطية وتطويرها

.مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان1
www.addameer.org/ar/publications/

يتمثل الوضع يف مركز األمن ألي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو :" الذي يضبط حدود الوضع يف مركز األمن201-91من املرسوم التنفيذي 02املادة 2
للسلطات العسكرية سن سري املرافق العمومية، يف حرمانه من حرية الذهاب واإلياب ووضعه يف أحد املراكز اليت حتددها مبقر القيادة العلياعلى أمن األشخاص، أو على ح

ذي 13مؤرخ يف 201-91مرسوم تنفيذي رقم :أنظر.املذكور أعاله1991يونيو سنة 4املؤرخ يف 196-91املخولة قانونا صالحيات الشرطة، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 
يونيو 04املؤرخ يف 196-91من املرسوم الرئاسي رقم 04م يضبط حدود الوضع يف مركز لألمن وشروطه، تطبيقا للمادة 1991يونيو 25ه املوافق ل 1411احلجة عام 

. م1991يونيو 26ه املوافق ل 1411ذو احلجة 14عاء، صادرة يوم األرب28، السنة 31منشور يف اجلريدة الرمسية، العدد . املتضمن تقرير حالة احلصار1991
:عتقال يف حالة احلصار وهياألفعال اليت تعرض مرتكبيها لال201-91من املرسوم التنفيذي رقم 04حصرت املادة 3
.التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد أشخاص وأمالك-
.إلضرابالنداء بأية وسيلة للعصيان املدين وإىل ا-
.محل أي سالح من أجل ارتكاب خمالفات-
.التحريض على التجمعات لغرض واضح يثري االضطراب يف النظام العام ويف طمأنينة املواطنني-
.طين عرقلة خطريةو رفض االمتثال للتسخري الكتايب الذي تصدره السلطة املخولة صالحيات الشرطة وحفظ النظام العام، ذلك الرفض الذي يعرقل سري االقتصاد ال-
.معارضة تنفيذ التسخري الذي اعد بسبب االستعجال والضرورة بغية احلصول على خدمات يؤيدها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة-
.     خمالفة التنظيم اإلداري املتعلق باملرور وبتوزيع املواد الغذائية، وذلك بقصد إثارة اضطرابات يف النظام العام-
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أيام من رفع الطعن 10، الذي يفصل بأغلبية األصوات يف أجل وهران- قسنطينة-اجلزائر: النظام يف كل من
.إليه
من املرسوم التنفيذي رقم 10املادة ( عتقالاعدة والعالج الطيب طيلة فرتة االيستفاد املعتقل من إجراء املس.4

91-201.(

من املرسوم الرئاسي رقم 05، فقد نصت املادة يف اجلزائركذلك الوضع عند تطبيق حالة الطوارئ
ي أعتقال ضد الختاذ إجراء ااصالحيات للسلطة املدنية باملتعلق بتقرير حالة الطوارئ على إعطاء 92-44

وتكون راشد يشكل نشاطه خطرا على النظام بوضعه يف مراكز األمن احملدثة بقرار من وزير الداخليةشخص 
حسب ما قضت به قرارات وزير الداخلية احملدثة ملراكز األمن ( حتت إدارة السلطة العسكرية املختصة املفوضة

ويتخذ وزير الداخلية أو السلطة 75.1- 92من املرسوم التنفيذي رقم 02املادة و ما أكدته وه،)باجلنوب
من املرسوم 03قرتاحات مصاحل األمن حسب املادة الوضع يف مركز األمن بناءا على االيت يفوضها إجراء

ية على ، مع العلم أن تفويض هذه الصالحيات يشمل الوايل والسلطات العسكر 75-92التنفيذي رقم 
2.املستوى احمللي

عتقال كفالة حق الطعن للمعتقل ضد هذا اإلجراء الذي قيد من الضمانات اليت مشلت تدبري اال
، عن طريق تقدمي الطعن لوايل والية مكان 75- 92من املرسوم التنفيذي 04حسب املادة حريته الشخصية

من 05االس اجلهوية للطعنإقامة الشخص املعتقل، مث يقدم الوايل هذا الطعن إىل 
يوما من رفع الطعن من قبل الوايل حسب 75.15- 92املرسوم التنفيذي رقم 

من تدابري د الشخص املوجود يف مراكز األمن ويستفا. 75- 92من املرسوم التنفيذي رقم 07املادة 
.املساعدة االجتماعية والطبية

يعترب الوضع يف مركز األمن، :"املتضمن حالة الطوارئ44- 92الذي حيدد شروط تطبيق بعض أحكام املرسوم الرئاسي رقم 75- 92من املرسوم التنفيذي رقم 02املادة 1
ري املصاحل العمومية من حريته يف الذهاب تدبريا إداريا، ذا طابع وقائي، يتمثل يف حرمان كل شخص راشد يعرض سلوكه للخطر،النظام واألمن العموميني، وكذا حسن س

فرباير 20ه املوافق ل 1412شعبان عام 16مؤرخ يف 75-92مرسوم تنفيذي رقم :أنظر".واإلياب، بوضعه يف أحد املراكز احملدثة بقرار وزير الداخلية واجلماعات احمللية
، السنة 14منشور يف اجلريدة الرمسية، العدد . م واملتضمن حالة الطوارئ1992فرباير 09يف املؤرخ44-92من حيدد شروط تطبيق بعض أحكام املرسوم الرئاسي رقم 1992

. م1992فرباير 23ه املوافق ل1412شعبان 19، الصادرة يوم األحد 29
واملتضمن التنظيم العام لتدابري احلفاظ على النظام العام يف م 1992فرباير 10ه املوافق  1412شعبان عام 06للمزيد من التفاصيل راجع القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 2

اجلريدة : أنظر. م املتضمن تفويض اإلمضاء على الوالة فيما خيص الوضع يف مراكز األمن1992فرباير 11ه املوافق 1412شعبان 07إطار حالة الطوارئ، والقرار املؤرخ يف 
.م1992فرباير 11وافق ه امل1412شعبان 07، منشور يف 11الرمسية العدد 
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األمر الذي يبني لنا إعطاء احلق للمعتقل يف عتقال آجال للطعن يف قرار االغري أن املرسوم مل حيدد 
مدة الوضع يف د يقييتم تملليسقط حقه يف ذلك مبجرد مضي فرتة من الزمن، كماالطعن يف أي وقت وأن ال

يوما قابلة للتجديد مرة 45واليت حددت مدة االعتقال مركز األمن على غرار مراسيم تنظيم حالة احلصار،

س ميلكن ما. الشخصية للفرد املعتقل ويسهل ممارسة التعذيب وكل ضروب املعاملة القاسية والغري إنسانية
من املرسوم 11عتقال وهو ما قررته املادة من مرتبه طيلة مدة االحرمانهقل يف حالة الطوارئ املعتحقوق 

العتقال قد ينتج عن اف1.منه12يف املادة 124-06وأكده املرسوم الرئاسي رقم . 75-92التنفيذي رقم 
الذي كان حمل س اجلمهورية للشخص من قبل املؤسسة اليت ينتمي إليها، حيث أجاز رئيتسريح الشخص

. 124-06من املرسوم الرئاسي 02عتقال أن يقدم طلب إما إلعادة إدماجه أو تعويضه حسب املادة ا
إما من إعادة اإلدماج وبالتايل حيرم من التعويض أو يعوض إذا مل يتم إدماجه يف عامل معىن ذلك أنه يستفيد 
.من نفس املرسوم الرئاسي13الشغل كما قررته املادة 

وهو ما ،ستعانة مبحامعتقاله وحقه يف االايف معرفة أسباب إضافة إىل غياب تقرير حق املعتقل
غياب ضمانة ةكما تبني للباحث. الحظناه يف املراسيم والقرارات املنظمة حلاليت احلصار والطوارئ يف اجلزائر

عتقال الذي يتم مبعرفة السلطات العسكرية أو املدنية على إجراء االاإلشراف القضائي مسألة مهمة تتمثل يف
اال على مصرعيه . خالهلما تح  يف ثةستحداملسواء،اليت تشرف على إدارة مراكز األمنلقوات العسكرية لما 

نتهاك حقوق اإلمكانية ،من قبل وزير الداخلية يف حالة الطوارئ أو التابعة للقطاع العسكري يف حالة احلصار
من العهد الدويل للحقوق 09لمادة ا لكا تهانما يشكلك.تعذيبه ومعاملته بطريقة ال إنسانيةوجوازاملعتقل

اليت نصت على عدم جواز تعليق احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء املدنية والسياسية 
التعذيب تفاقية مناهضة ما أكدته او 2.أو يف أي وقت من األوقاتاملعاملة، حتت أي ظرف من الظروف،

وهو ما سنتناوله بإسهاب يف املبحث 3.نسانية أو املهينةاملة أو العقوبة القاسية أو الالإوغريه من ضروب املع
.الثاين من هذا الفصل

-06رقم مرسوم رئاسي". ال يرتتب على إعادة اإلدماج أثر مايل رجعي بالنسبة للفرتة اليت مل يعمل فيها املعين:"...124-06من املرسوم الرئاسي رقم 12/03املادة 1
األشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل ، حيدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض2006مارس 27ه املوافق 1427صفر 27مؤرخ يف 124

.2006مارس 29املوافق 1427صفر 29، صادرة يف 19اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر. بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية
م، واليت إنضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي 1966ديسمرب 16املتحدة يوم العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية املوافق عليها من قبل اجلمعية العامة لألمم 2

مايو 17ه املوافق 1409شوال 12، الصادرة يف 26، السنة 20اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر. م1989مايو 16ه املوافق 1409شوال عام 11املؤرخ يف 67- 89رقم
.م1989

ه املوافق 1409شوال 11املؤرخ يف66-89م، وإنضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم1984ديسمرب 10لعامة لألمم املتحدة يفاليت صادقت عليها اجلمعية ا3
.م1989مايو 17ه املوافق 1409شوال 12، الصادرة يف 26، السنة 20اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م1989ماي 16
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ستعادة األمن المراعاة الضمانات املقررة للشخص عند االعتقال، جيعل من هذا التدبري وسيلة إذن ف
عتبار لكن اال. ة للجمهور أثناء األزماتواالعتقال على هذا الوجه قادر على توفري درجة من احلمايوالنظام،

يف اجلزائر، الذي ينبغي اإلشارة إليه هو عدم كفاية املراسيم الرئاسية والتنفيذية املتعلقة حباليت احلصار والطوارئ 
حرتامها يف الظروف اب على سلطات الضبط صيال دقيقا للمعايري اليت جيتففحبذا لو وجد قانون يتضمن 

قوق تفاقيات حا
.  فرتاض الرباءةأ اختاذ هذا التدبري وتربيره مبا ال يتالءم ومبدعلى أن ال يتسع يف ااإلنسان،

التناسب بينها وبني ميتبني لنا أن احلاالت االستثنائية تتميز بعديف ختام هذا اجلزء من الدراسة
فرتاض الرباءة، وهذا راجع إىل السلطات املوسعة املمنوحة لإلدارة اعية و العامة املميزة للدولة كمبدأ الشر املبادئ 

اتمع بعد من إىلستقرار واألفمن أجل الدفاع على مصاحل الدولة وإعادة اال. اليت تفرضها حالة الضرورة
لظرف االستثنائي، تعطى اإلدارة قدرا كبريا من احلرية يف التصرف ينتج عنه ال حمال تقييد وحىت زعزعته جراء ا

يف هذا .
لضروريات الطبيعية للحالة االستثنائية تتعارض مع املبادئ أن ا: ""يجون لويس دوكورا"السياق يقول 

هذه السلطة هي سلطة قانون حيث التنظيم والعمل مبينان بطريقة دقيقة . األساسية اليت متيز السلطة الدستورية
1".يف القانون، لكن هذا ال ميكن استخدامه عند ظهور ظرف استثنائي

إجراءات المتابعة في الظروف االستثنائيةاإلشراف القضائي على :المبحث الثاني
حرتام مبدأ املشروعية اجلنائية أن يكون تنظيم القضاء حمددا سلفا مبوجب قواعد القانون يفرتض ا

واليت نصت 01- 16بالقانون رقم من الدستور اجلزائري املعدل 140/06حسب املادة العادي للدولة،
القواعد املتعلقة ... :خيصصها له الدستور،امليادين اليت يشرع الربملان يف : "على

يشرع الربملان بقوانني عضوية يف "...:من الدستور اجلزائري141/05واملادة ".بإنشاء اهليئات القضائية
د تتعرض خاضعا لألهواء والظروف اليت قالتنظيم القضائي ال يكون 2".التنظيم القضائي...:ااالت التالية

ال شك أن الظروف االستثنائية تفرض نوعا من عدم التوازن واالستقرار يف .

1 Jean-Louis De Corail, Etat D’exeption, Encyclopedia Universalis( En ligne), consulté le 02 juin 2016.
www. universalis.fr/encyclopedie/état-d-exception/

صادرة يوم اإلثنني ،53،السنة 14م املتضمن تعديل الدستور، اجلريدة الرمسية العدد 2016مارس 06املوافق 1437مجادى األوىل عام 26مؤرخ يف 01- 16قانون رقم 2
.م2016مارس 07املوافق 1437مجادى األوىل عام 27
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، أمهها ضمان من الضمانات اخلاصة حبقوق الدفاعف يالتخفضرورة لى ألزم الدولة ع
.اإلشراف القضائي على اإلجراءات اجلنائية

على حقوق اإلفراد خالل األزمات، جيب أن ال خترج أعمال اإلدارة عن رقابة االعتداءلكي ال يتم 
احلارس احلقيقي للحقوق واحلريات، لذا وحسب تقديرنا جيب أن تشرف السلطةفالقضاء هو. القضاء

تكريسا حلق كل فرد يف احملاكمة أمام اجلزائية يف كل الظروف حىت االستثنائية، القضائية على إجراءات املتابعة
الظروف تتطلب تشكيل حماكم ذات طبيعة خاصة واستثنائية، ميكنها تسهيل هذه غري أن . قاضيه الطبيعي

قد تتوسع فنسان،حة العامة، لكن على حساب حقوق اإلتنفيذ اإلجراءات اجلزائية وتشديدها للمصل
املقيدة للحرية الشخصية، من أجل الضغط على األفراد صالحيات األجهزة القضائية يف تطبيق اإلجراءات

اصة اخلاألجهزة القضائية جيب أن نبني وعليه .وإلزامهم بإتباع قوانني الدولة وجتنب املساس بأمنها واستقرارها
مدى ملكافحة اجلرائم املرتكبة أثناء تصديها لألزمات، وتقييم 

.لضمانات حق الدفاعامراعا

في الظروف االستثنائيةواالستثنائية القضاء الطبيعي وتشكيل المحاكم الخاصة : المطلب األول
األفراد، أو بينهم ختصاص بالنظر يف كافة النزاعات اليت تثور بنيتعترب احملاكم العادية هي صاحبة اال

فهي املالذ ب دستور كل دولة متمدينة ومتحضرة،وهي اجلهات القضائية املعينة سلفا مبوجوبني الدولة،
.ستيفاء حقوقه ورفع الظلم عنهاد من أجل ار ألفالوحيد ل

اديةيف كل دولة بعدد من احملاكم حسب ما تقرره القوانني العمن الطبيعي أن حيفل التنظيم القضائي 
كيفية جتسيد حق الدفاع خالل و حول اإلجراءات املتبعة أمامهاستفساراتلكل دولة، وهي ال تثري أية ا

اا بع يتم اللجوء . م اخلاصة واالستثنائيةلكن قد تثار مسألة ضمانات حق الدفاع عند احلديث عن احملاك. متا
من م، وقد ختص أيضا فئة من األفراد،ئيف ظروف معينة، وختتص يف نوع من اجلراإىل هذا النوع من احملاكم

غري أن ذلك ال جيب حتقيقه بالتضحية فصل يف النزاعات املعروضة أمامها،أجل حتقيق السرعة واحلزم يف ال
عترب الكثري من الفقهاء أن إنشاء هذا النوع الشاذ من احملاكم، يشكل خروجا عن القاعدة العامة إ. بالعدالة

اء وأن العدالة تعيش أزمة حقيقية بسبب إنشاء القضالقضائي جلهات القضاء العامة،صاص ختاالاليت حتيل
من مصلحة األنظمة ف.أمام القاضي الطبيعياحملاكمةحلق يفخروجا عن ااخلاص واالستثنائي، الذي يعد 

. لةالسياسية أن ال تعتمد على هذه احملاكم، لكي ال حياسبها التاريخ على ما ارتكبته يف حق العدا
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واالستثنائيةاحملاكم اخلاصةماهية :الفرع األول
احملاكم اخلاصة :البند األول

من احملاكمة، وهي املخاصمة إىل احلاكم، واحتكموا إىل احلاكم وحتاكموا مبعىن : احملكمة يف اللغة
1.واحد، واحلكمة واحلكم هو القضاء بالعدل

اهليئات اليت جتري تشكيلها على حنو يسلب القضاء هي :" التعريف القانوين للمحاكم اخلاصة
قدرا من واليته، ويدخل يف تشكيلها غري القضاة، وال حياط املتقاضون أمامها بالضمانات - العادي-الطبيعي

املقررة أمام القضاء الطبيعي، وأمهها حق الطعن يف األحكام وتطبيق القانون العادي على موضوع الدعوى 
اا اء إجر 2".و

احملاكم االستثنائية:بند الثانيال
اجلرائم اليت تنظر فيها، واألشخاص الذين احملاكم اليت حيد هلا قانون خاص،":احملاكم االستثنائية هي

أا3".تكون خمتصة مبحاكمتهم فت ب تلك اهليئات اليت ختتص بنظر قضية معينة، أو حماكمة فئة أو ":كما عر
معينة، وتشكل من غري القضاة أو يشتمل تشكيلها على عدد من غري طائفة من الناس أو ملواجهة ظروف 

كتب األستاذان 4".-العام-وال حياط املتقاضون أمامها بالضمانات املقررة أمام القضاء العادي،القضاة
MerleوVituدث يف األوقات احلرجة، ملواجهة يقصد باحملاكم االستثنائية، احملاكم اليت حت":يقوالن
أا أأشكال  من ش ام،  اإلجر 5...".من 

من ميزات هذه هون ببقاء احلالة االستثنائية، و يعين أن بقاء هذه احملاكم مر االستثنائية اليت دعت إىل إنشائها، 
. قضائية،الغري احملاكم تشكيلتها 

من خالل التعاريف املذكورة ميكن القول بصعوبة التفريق بني احملاكم اخلاصة واالستثنائية، نظرا للتشابه 
غري شتماهلما على التشكيلة ا على إحتادهم يف بعض العناصر، كاالذين أمجعو الكبري يف تعريفات الفقهاء

.78،الصفحة مرجع سابقحممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، 1
.84عبد اهللا سعيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة 2
.29م، جامعة الكويت، صفحة 2014جملة احلقوق، الطبعة األوىل، جلزائية االستثنائية،حومد، احملاكم اوهابعبد ال3
.209صفحة ،أمحد فتحي سرور، الشرعية واإلجرءات اجلنائية، مرجع سابق4
.540عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، صفحة 5
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.نتمائهما للقضاء العام يف الدولةم اوعديف القضاء العادي،قضائية، وعدم تطبيقهما للضمانات املقررة ال
دم استقرار لكننا نرى أن احملاكم االستثنائية هي اليت يرتبط وجودها بوجود ظرف غري عادي، كان عامال يف ع

أا ال متليها أما احملاكم اخلاصة . إىل إنشائها للمسامهة يف اسرتجاع األمن واالستقراردعاالدولة، مما  نش إن  ف
. الدولةاحلسن إلدارة سري الظروف غري طبيعية، وإمنا دعت إليها ضرورة 

م اخلاصة واالستثنائيةاكموقف الفقه من إنشاء احمل:البند الثالث
مؤيد ومعارض إلنشاء هذا النوع من احملاكم، فمن عارض إنشائها جعل منها الفقهاء بنياختلف

أسباب إنشاء هذه حيث تعود.فراد من ضمانات الدفاع عن أنفسهمنظاما شاذا يهدف إىل حرمان األ
ويف حاالت أخرى تكون ،ستبدادبني احلرية واالالتشريعية، وإىل الصراعاحملاكم اخلاصة إىل عامل الفوضى

أصحاب يرى .عتربت أداة للبطش باخلصوم السياسينيواوالنظم اليت خلفتها عصور الظالم،نعكاسا لألوضاعا
أن مثل هذه احملاكم مل جتد مناخها املناسب إال بعد أن أصبح التنظيم القضائي يف الدول العربية جتاه هذا اال

اليوم أصبح ال يرغب يف بقاء الدعوى تراوح بأسرهاتمع.ة وحسمأداء العدالة بسرععاجزا عن القدرة على 
اا أمام احمل مد قصري حىت يطمئن الناس إىل هيبة القضاء وعدالة اكم سنوات طويلة، وإمنا بفصلها بأمك

ارم وإاحلكم، ب من  اص  تص االق لى  قدرة ع ل كما أن القضاء االستثنائي مناقض للمبادئ 1.يءطالق سراح الرب ا
اإلجرائية، واليت أمهها حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي، ملا له من علم بالظروف واألحوال والقواعد 

من عناصر ا للعدالة بالنظر إىل تشكيلتهاإهدار أيضاهذه احملاكمتشكل2.اإلجرائية ومصلحة املواطن وحريته
هذا الوضع ينفي عن هذه احملاكم .ن موظفني خاضعني خضوعا تاما للسلطة التنفيذيةغري قضائية، وأحيانا م

3.الصفة القضائية اليت ال غىن عنها للحيدة الالزمة يف أية حماكمة عادلة

أن إنشائها ينظم أي نشاط جديد يف :عتبارات أمههامن أيد إنشائها إىل العديد من االقد ساق 
كثر مرونة عن زميله يف القضاء العام ألنه ال يكرتث بكثري من الضمانات اإلجرائية، أوجيعل القاضي اتمع، 

نفقة وهذا ما ال يتوفر يف ختصارا للجهد والوقت واليف إنشائها ا،أيضا. اكمة العامةجمرم من العقاب من احمل
نها، ألا من اليفة ضرورية يف النظام القانوين و تؤدي هذه احملاكم وظكما . القضاء العام اء ع تغن االس ميكن 

. ستقالل بعض املؤسسات كاملؤسسة العسكريةمظاهر ا

.04صفحة م،1980األوىل، ،الطبعة"مقارنةدراسة "فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة1
.  317صفحة دار الكتب القانونية، مصر،،م2008اجلنائية ألمن الدولة، إبراهيم حممود اللبيدي، احلماية2
.7-6مرجع سابق، صفحة ،"دراسة مقارنة"فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة3



انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفـاع: فصل الثانيال

-294-

حيدد القانون اهليئات القضائية، وينظم ".... منه على167املادة الدستور، كما نص الدستور املصري يف
، وإنشاء احملاكم اخلاصة واالستثنائية داخلة "طريقة تشكيلها، ويبني شروط وإجراءات تعيني أعضائها ونقلهم

1.يف عموم النص

، واليت إنشاء هذا النوع من احملاكماليت رددها مؤيدياإلجيابياتبعض أنه وبالرغم من ةرى الباحثت
لكنها تظل خروجا عن . 

اليت تقضي بأن حياكم املواطن أمام قاضيه الطبيعي مهما كانت الظروف اليت وقعت اجلرمية القواعد العامة،
احملافظة على النظام خالهلا، ملا حيدث يف هذه احملاكم

2.ال إلزهاق باطلالتاريخ أنه ال يصلح إلحقاق حق و وألنه أثبت عرب العام،

سالمية من احملاكم اخلاصة واالستثنائيةموقف الشريعة اإل:رابعالبند ال
حقوق "م، لدراسة 1980ديسمرب 14-9املنعقدة يف الكويت من قرت ندوة حقوق اإلنسان أ

نسان لعدم توفر ضاء جائر، وخمالف ملبادئ حقوق اإلق":، أن القضاء االستثنائي"نسان يف اإلسالماإل
وأنه ألمر ملفت للنظر ومقلق جدا أن . 

استثنائية شاذة متنع الطعن بأي وجه من الوجوه يف األحكام الغيابية، تصدر يف بعض البالد اإلسالمية، قوانني
أو تعطي حماكم أمن الدولة احلق بأال تتقيد باإلجراءات األصولية املنصوص عليها يف التشريعات 

سالمية وملبادئ القانون وليس عندنا شك يف أن القضاء االستثنائي خمالف ملقاصد الشريعة اإل...النافذة
3....".عنات للمسلمني وحرمان هلم من حقهم الفطري يف عدالة نزيهةإي والوضعي، ألنه الطبيع

.83-82نائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة عبد اهللا سعيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستث1
1945الدولة الفرنسية عام رئيس " بتان"، وهي حماكمة املاريشالات التاريخ القضائي املعاصروميكننا اإلستشهاد بأشهر حماكم2

فبالرغم من كل ما أحيطت به احملاكمة من ضمانات .املؤامرة لقلب نظام احلكم وجناية طلب اهلدنة من العدو األملاين، جناية االعتداء على اجلمهورية والتعاون مع العدو : أمهها
أا كانت جتري  إال  اهرة،  ية ظ نون من أعداء املتهم، لذلك - تعترب شكال وموضوعا-يف حمكمة جزائية استثنائية، نقطة انطالقها فاسدة، ألن احمللفني فيها اختريوا من مجاعاتقا

يا بأن القضاء االستثنائي وهو ما يثبت لنا جل. 
ومن مصلحة األنظمة السياسية أال متارسه أبدا إذا كانت ال تريد أن تظلم أحدا، وأن ال حياسبها التاريخ على ما ارتكبت يف ...قضاء فاسد، ال يصلح الحقاق حق وازهاق باطل

. وألن العدالة صوت اهللا، فيجب أن تكون نزيهة وطاهرة، ولن تكون طاه. حق العدالة
، احملاكم اجلزائية االستثنائية، جملة احلقوق، مرجع سابق، "عبد الوهاب حومد" ، ميكن الرجوع إىل مقال األستاذ الدكتور"بتان"للمزيد من التفاصيل خبصوص حماكمة املاريشال 

.    70-47صفحة 
كما ضمن الشريعة اإلسالمية للمتهم احلق يف املثول أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ومل جتز أي نوع من أنواع القضاء :" يرها النهائي، توصية تضمنكما وضعت اللجنة يف تقر 3

الستثنائي ومنع أي صورة من إلغاء القضاء اخلاص وا:" وقد أقرت الوثيقة النهائية...".االستثنائي، وأن مبادئ الشريعة اإلسالمية تتفق مع مبدأ تعدد درجات القضاء
.555- 554دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، صفحة عبد الوهاب حومد،:أنظر".صوره
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الواقع أن اإلسالم مل يعرف مثل هذه احملاكم، لتمسك القائمني على شؤون الدولة اإلسالمية مببادئ 
يعين ذلك أن الدولة ال . بيق مبدأ املساواة أمام القضاءالعدالة، اليت تتطلب استقالل القضاء ووحدته، وتط

القلقشندي يف صبح األعشى أن العادة فقد روى،"كقضاء العسكر"اإلسالمية مل تعرف احملاكم املتخصصة 
لكنها مل تكن من قبيل احملاكم اخلاصة أو 1.جرت على أن يعني قضاة يف الدولة للعسكر من كل مذهب

أي ئية وليس للسلطة التنفيذية إطار السلطة القضاوتعمل يفاالستثنائية،
ال والية لقاضي العسكر . خلاصة مبن يتمتع بصفته العسكريختتص بالنظر يف املنازعات اوهيعليها،سلطة

على غري اجلندي، وعلى القاضي أن يتمسك مببادئ العدالة وحيقق للمتخاصمني كل ضمانات الدفاع اليت 
بالرغم من الظروف . عليها اخللفاء الراشدين من بعده، وسار)لى اهللا عليه وسلمص(انتهجت يف عهد الرسول 

د ما نستشهد به على قيام احملاكم اخلاصة واالستثنائية ملواجهة سالم لكننا مل جناالستثنائية اليت عرفتها بالد اإل
يف كل - واإلنصافعدالةحيث كان التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ ال. اجلرائم الواقعة خالل هذه األزمات

.هو السائد واملعمول به يف اإلسالم- الظروف

صور احملاكم اخلاصة واالستثنائية:الفرع الثاني
واليت ختتلف احملاكم اخلاصة واالستثنائية عن احملاكم املتخصصة، اليت هي نوع من القضاء العام

أا تتفق مع احملاكم اخلاصة واالستثنائية تطلبها السياسة اجلنائية احلديثة،ت اختصاصهم الذي قد يف رغم 
ضمن إطار السلطة احملاكم املتخصصةتبقى . تهمني أو بنوع معني من اجلرائمينحصر بفئة معينة من امل

احملاكم 2.، ومن أمثلة احملاكم املتخصصة حمكمة األحداثالقضائية وتتمتع مبا يتوفر هلذه السلطة من ضمانات

اا من عقوب املرجوة  ئج  قق النتا 3.حت

احملاكم اخلاصةصور:البند األول
احملاكم العسكرية:أوال

أصبح مقررا اليوم يف معظم التشريعات احلديثة عدم إخضاع أفراد القوات العسكرية يف الدولة 

.54فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة، مرجع سابق، صفحة 1
.91-90عبداهللا سعيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة 2
.547عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، مرجع سابق، صفحة 3
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ويربر وجودها أفراد اجليش اللذين هلم نعقاد، ارية االستمر صفة الدوام، وااحملاكمهلذه1.اخلدمة العسكرية
غري أن طبيعتها وتشكيلتها اخلاصة تفرض أن يسن هلا تنظيم قضائي خاص يستطيع القيام 2.جرائمهم اخلاصة

وجود نظام قضائي خاص 3.
:موربالعسكريني جيد تربيراته يف ثالثة أ

1.
لقاء السالح يف وجه ، والفرار من اخلدمة العسكرية، وإاحلفارةاالنقياد، والنوم أثناءاألوامر العسكرية، وعدم 

....العدو

النظام وضبط العسكري وهو األساس الذي تقوم عليه اجليوش والقوات املسلحة يف الدول أن حسن سري .2
عربة احلديثة يقوم على السرعة يف احملاكمة وتوقيع العقاب، ويقتضي معاقبة اجلاين فور ارتكابه اجلرمية ليكون 

ام العسكرية أمام من هنا نصت التشريعات اجلزائية على وجوب حماكمة األشخاص اخلاضعني لألحك. لغريه
4.حماكم خاصة تشكل على حنو خاص وتتبع إجراءات خاصة توخيا للوصول إىل اهلدف

اية أمن الدولة باعتبارها املسؤولة عن مح- أ.3
إذ لو أخضعت . تنظيمها القضائي اخلاص حىت تستطيع القيام مبهامها املوكلة إليها بكفاءة وجدارة-وسالمتها

هذه القوات للتنظيم القضائي العادي يف الدولة، الذي ختتلف مبادئه كما خيتلف تشكيله مع ما تتطلبه 
اتممقتضيات النظام العسكري من طاعة وانقياد، ألختل  لحة  مص رضت  تع يمها و نظ 5.يارع لالت

.55فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة، مرجع سابق، صفحة1
.547عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، مرجع سابق، صفحة 2
.190- 189، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف التشريع األردين"ة كضمان حلماية احلرية الفردية3
بدوا ال يستطيع . إن سن قانون عقوبات عسكري يربره وجود نظام خاص باجليش يستند على الطاعة:"ويف هذا املعىن ذكر وزير احلربية الفرنسي يف جملس الشيوخ ما يلي4 ف

وإذا كان من املمكن أن يقوم الرؤساء بتوقيع اجلزاءات التأديبية على املخالفات البسيطة، فإن اإلخالل بااللتزام . ن يقوم بوظيفته بل ال يكون هناك جيش على اإلطالقاجليش أ
تنظيم قضائي يطبق املبادئ العامة يف القانون اليت وحينئذ ال ميكن توقيعه بغري ضمانات فالوسيلة الوحيدة هي سن . العسكري قد يكون خطريا حبيث يتطلب جزءا جسيما

.  56، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة،: ألنظر.تكفل للمتهم هذه الضمانات
.57، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة،5
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شتملت ا1.م1971الصادر يف نظمت احملاكم العسكرية يف اجلزائر مبوجب قانون القضاء العسكري
احلق العام اليت قواعده على نوعني من األحكام، األول القواعد اخلاصة باألحكام اإلجرائية اخلاصة بدعوى 

.والثاين القواعد اخلاصة بالتجرمي والعقاب، عليه فردا من القوات املسلحة اجلزائريةيكون فيها املدعى

بالرجوع إىل نصوص قانون القضاء العسكري اجلزائري يتبني لنا أن احملاكم العسكرية تشكل تنظيما 
ما جيعلها خترج من دائرة هذا. ارتكبت يف وقت احلرب أو السلمسواءقضائيا دائما، وختتص بنوع من اجلرائم

.احملاكم االستثنائية، وإن كانت إجراءات احملاكمة أمامها ختضع لبعض الضوابط اخلاصة

وهي فئة من اجلرائم اليت 2،ختتص احملاكم العسكرية بالنظر يف الدعاوى الناشئة عن اجلرائم العسكرية
تطبق هذه احملاكم .ق القوات املسلحة وجهازهارفتكون على درجة من اجلسا

خيتلف 3.العقوبات املقررة يف القانون واليت تتفق وغاية التجرمي يف جمال محاية مصلحة اجلهاز العسكري
ويف األحوال العادية تنظر يف أوقات السلم. جلزائر بني أوقات السلم واحلربختصاص احملاكم العسكرية يف اا

يف نوعني من اجلرائم، النوع األول يندرج ضمن اجلرائم الوارد ذكرها يف الكتاب الدائمة احملاكم العسكرية 
الرتباطها بالنظام العسكري من قانون القضاء العسكري، على اعتبارها أفعاال ذات طابع عسكري الثالث

التعليمات خمالفة و كالعصيان والفرار والتمرد العسكري، 4،ع.ق.ق25/01حسب املادة وخمالفتها له 
ملادة مل غري أن ا. العسكرية وغريها من اجلرائم
ختصاص للقضاء العسكري أيا كانت ه ملثل هذه األعمال، حيث جعلت االرتكابتستثين غري العسكري يف ا

ما مل يوجد تواطؤ ل هذه املخالفات من مدين إال أنه ال يتصور القيام مبث. صفة مرتكبها عسكريا أو مدنيا

.م1971أفريل 22ه املوافق 1391صفر 26املؤرخ يف 28-71األمرصدر قانون القضاء العسكري مبوجب 1
وهذه اجلرئم العسكرية الصرفة، أما اجلرئم العسكرية املختلطة هي اليت ميكن .2

واجلرائم العسكرية هي اليت تقتصر عليها والية السلطات القضائية العسكرية فيما يتعلق . قة باجلهاز العسكري، كسرقة العتاد العسكري مثالوتكون هلا عالأن يرتكبها املدنيون
.162-161صفحة مجيل يوسف قدورة كتكت، نطاق الشرعية اإلجرائية يف الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق،: أنظر. بالتتبع والتحقيق واحملاكمة

فهد : أنظر".كل فعل خيالف النصوص التجرميية يف قانون األحكام العسكرية، مىت وقع من شخص له الصفة العسكرية أصال أو حكما:"وقد عرف البعض اجلرمية العسكرية
ه، جامعة نايف العربية للعلوم 1426-1425، رسالة ماجستري، "سعوديدراسة تأصيلية وتطبيقية يف النظام ال" حممد النفيسه،إجراءات التحقيق واحملاكمة يف اجلرائم العسكرية

. 10األمنية، صفحة 
.189، جملة احلقوق، مرجع سابق، صفحة "دراسة يف التشريع األردين"3
الدائمة يف املخالفات اخلاصة بالنظام العسكري واملنصوص عليها يف الكتاب الثالث الواردة بعده، فيحال إليها كل فاعل تنظر احملاكم العسكرية:"ع.ق.من ق25/01املادة 4

".أصلي للجرمية وكل فاعل مشرتك آخر وكل شريك يف اجلرمية، سواء كان عسكريا أم ال
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فهنا 1منه،188املدرجة يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة رتباط مسألة االموهنا نكون أمالعسكري،
الصادر يف ختصاص إىل القضاء العسكري حسب ما قررته احملكمة العليا يف حكمهايؤول اال

25/03عمال بنص املادة اجلرائم املاسة بأمن الدولةثاين يشمل اختصاصها ال2.م 23/05/1983
:ختصاص للقضاء العسكري يف هذه اجلرائم مىت توافر شرطان أساسيانويؤول اال3.ع.ق.ق

.سنوات سجنا، مهما كانت صفة مرتكب الفعل عسكريا أم ال5أن تزيد العقوبة املقررة للفعل عن .1
سنوات سجن، وكانت صفة الفاعل عسكري أو مماثل 5بأقل من أن تكون اجلرمية جنحة معاقب عليها .2
.له

ع قضايا االعتداء تتوسع دائرة اختصاص احملاكم العسكرية لتشمل مجي،أما يف احلاالت االستثنائية
مما يقوي سلطانه . ع.ق.من ق30، مهما كان وصف اجلرمية أو صفة مرتكبها حسب املادة على أمن الدولة

من املرسوم الرئاسي 10أبلغ دليل على تطبيق هذا التوسع ما نصت عليه املادة .العاديعلى حساب القضاء 
املتضمن تقرير 196- 91من املرسوم الرئاسي11املادة املتضمن إعالن حالة الطوارئ، وما أكدته 92-44

.حالة احلصار

العسكري واليت يرتكبها رغم انعقاد االختصاص للقضاء العسكري اجلزائري باجلرائم املاسة بالنظام 
العسكريني زمن السلم، إال أن إمكانية عرض املدنيني الذين يرتكبون هذه املخالفات على القضاء العسكري 

أما يف القانون املصري فإن احملاكم .وقت السلم يعترب خطأ جسيما حلق احملاكمة أما القاضي الطبيعي
16م املعدل مبوجب القانون رقم 1966لسنة 25خاضعة لقانون األحكام العسكرية املصرية رقم ةالعسكري

:نختصاصها مبدأيحيكم ا4.م2007لسنة 

سوا أكانو شركاء ضها إرتباطا قد يكون وثيقا يف حالة وحدة اجلرمية وتعدد الفاعلون واملسامهون يف تنفيذهااإلرتباط يكون يف حالة اجلرائم املرتبطة وهي اجلرائم اليت ترتبط ببع1
فاروق الكيالين،: أنظر. ونتيجة االرتباط يف هذه احلاالت أن حتاكم مجيع اجلرائم يف حمكمة واحدة. أو متدخلني، أو وحدة الغرض الذي جيمع عدة جرائم  يرتكبها فاعل واحد

.73ن مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"احملاكم اخلاصة
.224،صفحة 01الة القضائية، العدد : م، أنظر23/05/1983الصادر يف 34620قرار احملكمة العليا رقم 2
وعندما . عندما تزيد عقوبة احلبس على مدة مخس سنوات...بالفصل يف اجلرائم املرتكبة ضد أمن الدولة ..... ختتص احملاكم العسكرية الدائمة:"ع.ق.من ق25/03املادة 3

 ."
.99ه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحةعبداهللا سعيد فهد الدو 4



انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفـاع: فصل الثانيال

-299-

ائم اليت الطابع الشخصي الذي يرجع إىل أشخاص خاضعني ألحكامهن مبعىن أنه خيتص باجلر : األول
كما ختتص باجلرائم اليت تقع من اخلاضعني ة،أكانت عسكرية حبتة أو خمتلطتقع من العسكريني، سواء

08ألحكامه، وإن كان معه شريك من غري اخلاضعني ألحكامه جيب أن يصدر أمر باإلحالة، حسب املادة 
. من قانون العقوبات العسكري

الطابع املوضوعي والذي يتعلق جبسامة اجلرمية، حيث ختتص احملكمة العسكرية العليا :الثاين
حدها األقصى للعقوبة عن زيدلعليا فتختص يف اجلرائم اليت ال يأما العسكرية اليت هلا السلطة اباجلنايات، 

ال ختتص احملاكم 1.اختصاص أصيل ال يتعلق حبالة الطوارئاختصاصها جبرائم أمن الدولة هو. السجن
فال وهو املعمول به يف احملاكم العسكرية اجلزائرية، 2العسكرية يف مصر بالنظر يف الدعوى املدنية بالتبعية،

ع، على أن ينعقد االختصاص .ق.من ق24يف الدعوى العمومية حسب املادة ري إالخيتص القضاء العسك
.  للقضاء العادي الدعوى املدنية بالتبعية

لعسكري، للنظام اأخذت بعض التشريعات العسكرية بأسلوب احملاكمة املوجزة لألشخاص اخلاضعني 
قيق ابتدائي أو تدوين حمضر حبيث تتم احلاكمة على وجه السرعة ودون إجراء حتوذلك يف اجلرائم البسيطة،

خيرج قانون القضاء مل3.من هذه التشريعات العسكرية القانون األردين والعراقي والسوداين واملصري. لذلك
لوكيل الدولة العسكري يف حالة اجلنح 74/03ادة ت املالعسكري اجلزائري على هذه القوانني حيث أجاز 

واملخالفات البسيطة أن يستدعي املتهم للمثول مباشرة أمام احملكمة العسكرية دون احلاجة إىل إجراء حتقيق 
. بتدائيا

جملس أمن الدولة:ثانيا
نتيجة لعدم ،يف دول العامل الثالثتاليت كثر ،حماكم أمن الدولةالصورة الثانية للمحاكم اخلاصة هي 

استحدث جملس أمن 4.كرتاثها حبقوق اإلنسان وضمانات حقه يف احملاكمة العادلة عند التهمة املوجهة إليها 

.342إبراهيم حممود اللبيدي، احلماية اجلنائية ألمن الدولة، مرجع سابق، صفحة1
تنقسم احملاكم العسكري، بينما مع العلم أن تشكيلة القضاء العسكري يف مصر خيتلف عنه يف اجلزائر، حبيث ال يعرف القضاء العسكري تشكيلة متعددة لتطبيق قانون القضاء 

فاروق الكيالين، احملاكم :أنظر.حماكم امليدان-لعسكرية املركزيةاحملكمة ا-احملكمة املركزية ذات السلطة العليا- احملكمة العسكرية العليا: العسكرية يف مصر إىل أربعة أنواع
.65-64، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"اخلاصة

.79، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة2
.89، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"فاروق الكيالين، احملاكم اخلاصة3
.103-102هد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحةعبداهللا سعيد ف4
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ليشمل والية املديةالذي مقره 45،1-75م مبوجب األمر الرئاسي رقم 1975سنة يف اجلزائرالدولة 
3.ج.إ.ق327/18مبوجب املادة أما اختصاصه النوعي حيدد 2.اختصاصه املكاين كامل الرتاب الوطين

حددت املادة.ويقتصر على النظر يف الدعوى العمومية ضد البالغني، فال جيوز له النظر يف قضايا األحداث
:ختصاص جملس أمن الدولة، واليت تتمثل يفااجلرائم اليت تقع ضمن السالفة الذكر

من قانون العقوبات، وكذلك اجلرائم اليت تتعلق 64- 61عليهما يف املواد من اخليانة والتجسس املنصوص . 1
.من قانون العقوبات75و74و72إىل 65باملس بالدفاع واالقتصاد الوطنيني املنصوص عليهم يف املواد 

81إىل77االعتداءات املرتكبة ضد سلطة الدولة وسالمة الرتاب الوطين املنصوص عليها يف املواد من . 2
.من قانون العقوبات83و
اجلرائم اليت ترمي إىل اإلخالل بأمن الدولة، إما بواسطة التقتيل أو التخريب املنصوص عليهما من املواد من . 3

.من قانون العقوبات87إىل 84
.من قانون العقوبات90إىل88اجلرائم املرتكبة باملشاركة يف حركة التمرد، املنصوص عليها يف املواد . 4
.من قانون العقوبات96و95و91اجلرائم واجلنح املنصوص عليها يف املواد . 5
من قانون العقوبات اليت ترمي إىل منع ممارسة احلقوق االنتخابية 103اجلرمية املنصوص عليها يف املادة .6

.بناء على خطة مدبرة
رة إليهم من احلكومة واملنصوص عليها يف جرمية اتفاق املوظفني على عدم تنفيذ القوانني أو األوامر الصاد.7

.من قانون العقوبات114و113املادتني 
من قانون العقوبات، 263إىل 254جرمية القتل أو االغتيال أو التسميم املنصوص عليها يف املواد من .8

أو وحدة الوطن واستقالله وسالمة
.ترابه

خيتص جملس أمن الدولة أيضا باملخالفات اليت ترتكب مبناسبة اجلرائم واجلنح الوارد ذكرها أعاله، 
 .

، السنة الثانية عشر، 53اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م يتضمن إنشاء جملس أمن الدولة1975يونيو 17ه املوافق 1395مجادى الثانية 7املؤرخ يف 45-75األمر رقم 1
.م1975يوليو 4ه املوافق 1395مجادى الثانية 24صادرة يوم اجلمعة

، السنة الثالثة عشر، صادرة يوم الثالثاء 6اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م يتضمن تعيني مقر جملس أمن الدولة1976يناير 15ه املوافق 1396حمرم 13مؤرخ يف مرسوم 2
. م1976يناير 20ه املوافق 1396حمرم 18

.الذي ألغى ايضا جملس أمن الدولة06- 89رقمالقانونألغيت هذه املادة عند تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب 3
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باشر ي. برتبة ضابط يف اجليشيتميز جملس أمن الدولة بتشكيلة مزدوجة من قضاة مدنيني وعسكريني
الس غرفة للتحقيق و مهام  تضمن  دي، وي ا لع ئي ا قضا ل از ا اجله من  ئب عام  امة نا لع بة ا غرفة مراقبة التحقيقالنيا

اجلدير بالذكر أنه بالرغم من . مبثابة غرفة اال
اجلزائية يف ت اعادي، إال أنه خاضع لقانون اإلجراءتابعة للقضاء الالغري ار جملس أمن الدولة من احملاكم عتبا

إىل 327/16، فقد خصصت له املواد من واإلجراءات املتبعة أمامههختصاصتشكيله وحتديد جمال ا
:يتميز جملس أمن الدولة بإجراءات خاصة تتبع أمامه، نلخصها كاآليت.ج.إ.من ق327/41

السامي الدفاع عن املتهم إال مبال يستطيع احمل. 1 يس  فقة رئ .، يف حالة القضايا اخلاصةوا
ي وقت أجيوز لقاضي التحقيق أن يقوم أو يكلف مأموري الضبط القضائي بإجراء احلجز والتفتيش يف . 2

.ويف أي مكان من الرتاب الوطين
.ال يفصل جملس أمن الدولة إال يف الدعوى العمومية. 3
الس األعلىأحكام جملس أمن الدولة قابلة للطعن . 4 ام  أم قض  ن يها بال .ف
.ختصاصلس أمن الدولة الدفع بعدم االال جيوز. 5

1.م1989أفريل 25املؤرخ يف 06- 89م مبوجب القانون رقم 1989ألغي جملس أمن الدولة سنة 

هذا بعد إلغاء . 
.حمكمة الثورة وجملس الثورة، والقسم االقتصادي لدى حمكمة اجلنايات

االس املتعلقة مبكافحة التخريب واإلرهاب:ثالثا
اا يسمى عرفت اجلزائر خطرا غري مألوف زعزع أم،مع بداية التسعينيات ". باإلرهاب"نها وهدد كي

طبيعتها االستثنائية . تص بالنظر يف اجلرائم اإلرهابيةهذا اخلطر االستثنائي السلطات إىل إنشاء حمكمة ختدفع
يلته عن ناجتة عن الدافع الذي أدى إىل إنشاء هذا النوع من القضاء، الذي خيتلف يف اختصاصاته وتشك

.القضاء العادي

، السنة السادسة 17اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م يتضمن إلغاء جملس أمن الدولة1989أفريل 25ه املوافق 1409رمضان 19املؤرخ يف 06-89القانون رقم 1
.م1989أفريل 26ه املوافق 1409رمضان 20شرون، صادرة يوم الربعاء والع
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وختتص يف املخالفات املوصوفة 03،1- 92أنشئت هذه احملاكم مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

:أي عمل غرضه

جو انعدام األمن، من خالل االعتداء على األشخاص وتعريض بث الرعب يف أوساط السكان وخلق . 1
.

.عرقلة حركة املرور أو حرية التنقل يف الطريق والساحات العمومية. 2
االعتداء على احمليط وعلى وسائل املواصالت والنقل وامللكيات العمومية واخلاصة، واالستحواذ عليها دون . 3

.قانوين، وتدنيس القبور واالعتداء على رموز اجلمهوريةمسوغ
4 ..

387،2- 92هذا عن اختصاصها النوعي، أما اختصاصها اإلقليمي فقد حدده املرسوم التنفيذي رقم

االس القضائية اخلاصة .خاصة يف كل من اجلزائر، وهران، قسنطينةحيث حددت ثالث جمالس  تكون  ت
. مساعدين وال يدخل يف التشكيلة قضاة عسكريني4باجلرائم اإلرهابية من مخسة قضاة، من بينهم رئيس و

الس غرفة للتحقيق وملراقبة التحقيق أن . يضم 
:03- 92املرسوم التشريعي 

1 ..
.ميكن متديد التوقيف للنظر إىل اثنيت عشر يوما. 2
ميكن لقاضي التحقيق. 3

.أي مكان يف الرتاب اجلزائري
خيضع تعيني احملامي ملوافقة املتهم الصرحية. 4
أشهر3جيب أال تتجاوز مدة التحقيق االبتدائي مدة . 5

، السنة 70اجلريدة الرمسية، العدد :أنظر.م يتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب1992سبتمرب 30ه املوافق 1413ربيع الثاين 03املؤرخ يف 03- 92املرسوم التشريعي رقم 1
.م1992سبتمرب 31ه املوافق 1413يع الثاين رب04التاسعة والعشرون، صادرة يوم اخلميس  

اجلريدة : أنظر.م حيدد املقر واالختصاص اإلقليمي للمجالس اخلاصة1992أكتوبر 20ه املوافق 1413ربيع الثاين 23مؤرخ يف 387-92املرسوم التشريعي رقم 2
.م1992أكتوبر 21ه املوافق 1413ل ربيع األو 24، السنة التاسعة والعشرون، صادرة يوم األربعاء 76العدد الرمسية،



انعكاسات الظروف االستثنائية على ضمانات حق الدفـاع: فصل الثانيال

-303-

ر منذ صدور قرار اإلحالة من غرفة مراقبة . 6
.التحقيق

7 ..
8 ..
.من عمرهم16. 9

هلذه املخالفات املوصوفة باإلرهابية والتخريبية 07إىل 02كما قرر املرسوم التشريعي يف املواد من 
كأقصى حد حسب درجة خطورة سنوات كأدىن حد حىت اإلعدام  5مبجموعة من العقوبات، ترتاوح بني 

.يتضح لنا تشديد املشرع يف سياسته الرادعة ملثل هذه األعمال على اجلزاءات. الفعل

على شرط مل 17يف مادته 03-92فت انتباهنا حقيقة، ما تضمنه املرسوم التشريعي اللكن الذي 
الس يعهد لنا أن رأيناه من قبل، والذي تضمن رصد عقوبة لكل من يفصح عن هوية القضاة القا لى  مني ع ئ

لقد حاولنا التماس تربير وعذر إلدراج هذا الشرط، ليتبني لنا سعي املشرع حلماية السلك . القضائي اخلاص
الذي كان سائدا يف تلك ألمينلعدم االستقرار االقضائي القائم على متابعات اجلرائم اإلرهابية، نظرا 

مللتحقني باجلماعات من املرسوم عندما حتدثتا عن منع متابعة ا41و40كما اكتنف الغموض املادتان .احلقبة
اإلرهابية خالل الشهرين اللذين حلقا تاريخ صدور املرسوم، مع ختفيض العقوبة إىل النصف يف حالة ثبوت 

ارمة من  ال  األفع ية  اإلرهاب ات  اع لجم مي ل ت املن اب  تك ذلك البعض أرجع. 03-92قبل املرسوم التشريعي ار
-92من املرسوم 41و40تضمنت نصوصه فحوى املادتني إىل حماولة املشرع التمهيد لقانون الرمحة، الذي 

ختصاص حملكمة اجلنايات يف للنظر يف اجلرائم اإلرهابية لينعقد اال2م،03.11995
لقانون العقوبات وقانون 03- 92وإحالة نصوص املرسوم التشريعي 3ج،.إ.من ق248حسب املادة 

.اإلجراءات اجلزائية

، السنة الثانية والثالثون، صادرة يوم 11اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.يتضمن تدابري الرمحةم1995فيفري 25املوافق 1415رمضان 25مؤرخ يف 12-95األمر 1
.م1995مارس 1ه املوافق 1415رمضان 29األربعاء 

اجلريدة الرمسية، : أنظر.املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية155-66م يعدل ويتمم  األمر رقم 1995فيفري 25املوافق 1415رمضان 25مؤرخ يف 10-95األمر 2
.م1995مارس 1ه املوافق 1415رمضان 29، السنة الثانية والثالثون، صادرة يوم األربعاء 11العدد 

.م 1995فيفري 25املوافق 1415رمضان 25مؤرخ يف 10-95األمر لة بمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعد248المادة 3
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االس القضائية اخلاصة بقمع اجلرائم االقتصادية:رابعا
لقمع اجلرائم اليت متس بالثروة 1801- 66م مبوجب األمر رقم 1966

الوطنية واخلزينة العامة واالقتصاد الوطين، اليت يرتكبها املوظفون أو األعوان من مجيع الدرجات التابعون للدولة 
مية واجلماعات احمللية واجلماعات احمللية، ولشركة وطنية أو ذات االقتصاد املختلط أو لكل وللمؤسسات العمو 

-66املر من 01مؤسسة ذات احلق اخلاص تقوم بتسيري مصلحة عمومية أو أموال عمومية حسب املادة 
الوطين، والساعية ت تنهش يف االقتصاد ك.180

نتشار ه احملاكم الوسيلة اليت تقلص من اإذ تعترب هذ. االشرتاكيو التوجه ذقتصاد الفيتالبنية التحتية لالريتدمل
.بطريقة سريعة وفعالة لتكون بديال ناجعا عن القضاء العاديهذه اجلرائم 

حيث حددت ،لطابع اجلهويابيتميز االختصاص احمللي للمجالس اخلاصة بقمع اجلرائم االقتصادية
ا القضائية فتتكون أما تشكيلته.قسنطينةمقرا هلا يف كل من اجلزائر، وهران،180-66من األمر 14املادة 

الوطنية قبل رئيس جملس الثورة من بني الشخصياتختياره منمن قضاة مدنيني ما عدا الرئيس الذي يتم ا
االس 1812- 66من املرسوم01املشاركة يف حرب التحرير الوطنني حسب املادة  عضاء  أ يد  تحد لق ب تع امل

يف اجلرائم اليت يرتكبها :.قتصاديةالقضائية اخلاصة بقمع اجلرائم اال
موظفو القطاع املسري ذاتيا أو من مياثلهم أو 

اجلرائم املوصوفة والغش واالستغالل اجلاري ضد الثروة العمومية، و 
:يف النقاط التاليةاميكن تلخيص إجراءات املت.بصحة املستهلك

أو من طرف السلطة يتم حتريك الدعوى العمومية من طرف النائب العام بناءا على تعليمات وزير العدل. 1
.املختصة

.الدعوىإىل حني الفصل يفحيتفظ األمر الصادر بالقبض على املتهم وحبسه بقوته التنفيذية . 2
اجلرمية، وال ميكن متديدها إال أشهر  مهما كانت درجة خطورة 3تتعدى مدة التحقيق حمددة وجيب أال. 3

صدار أوامره إال بعد موافقة النائب ال ميكن لقاضي التحقيق إ.استثناءا من طرف وزير العدل حامل األختام
.العام

اجلريدة الرمسية العدد : أنظر.م يتضمن إحداث جمالس قضائية خاصة لقمع اجلرائم االفتصادية1966يونيو 21ه الوافق 1386ربيع األول 02املؤرخ يف 180- 66األمر 1
. م1966يونيو 24املوافق . ه1386ألول ربيع ا05، السنة الثالثة،صادرة يوم اجلمعة 54

االس القضائية اخلاصة لقمع اجلرائم اإلقتصادية1966يونيو 21ه املوافق 1386ربيع األول 02املؤرخ يف 181-66مرسوم رقم 2 عضاء  أ يد عدد  تضمن حتد :أنظر.م ي
. م1966يونيو 24املوافق . ه1386ربيع األول 05، السنة الثالثة،صادرة يوم اجلمعة 54اجلريدة الرمسية العدد 
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.يف أي وقت حىت يف الليلمر بإجراء التفتيشحيق لقاضي التحقيق أن يأ. 4
1.جيوز لقاضي التحقيق أن يتخذ إجراء احلجز على جزء من أموال املتهم . 5

ال طلب العفو الذي ال يقبل أمامها إ.. 6
.ساعة من صدور احلكم24جيب تقدميه يف مهلة 

ميكن للنيابة العامة أن تتنازل على الدعوى . 7
حيث ال ميكن للنيابة العامة التنازل عن وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية،ملا هو معمول به يف القضاء العادي

لنيابة مرد ذلك أن ا. عنها لصاحل األطراف دون غريهمالدعوى العمومية، بالرغم من أن القانون أجاز التنازل
  .

رتكبت قبل صدوره، ومل يستثين سحب بأثر رجعي على اجلرائم اليت ا108- 66يسري أحكام األمر . 8
.تصةالقانون على املاضي إال بالنسبة للجرائم اليت أحيلت إىل حمكمة خم

حىت تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية ل كجهات مستقلة عن القضاء العادياالس تعمبقيت هذه 
حمكمة اجلنايات ، فحلت األقسام االقتصادية يفمها إىل اجلهات القضائية العاديةم، أين مت ض1975يف سنة 

استمر العمل بالنظام املزدوج يف حمكمة اجلنايات حىت صدور .حمل احملاكم اخلاصة لقمع اجلرائم االقتصادية
.يلغي القسم االقتصادي يف حمكمة اجلناياتالذي 242-90القانون رقم 

نص عليها القانون اجلزائري، ومت استبعادها من الدراسة هي احملاكم اخلاصة من احملاكم اخلاصة اليت
اليت مل تدخل حيز اخلدمة حلد اآلن، بيد أن الدستور اجلزائري نص . مبحاكمة رئيس اجلمهورية والوزير األول

مهورية عن تؤسس حمكمة عليا للدولة، ختتص مبحاكمة رئيس اجل":منه، واليت جاء فيها177عليها يف املادة 
يتهما 

.  مل يأت تفصيل لإلجراءات املتبعة أمام هذه احملكمة الرتباطها بقانون عضوي مل يصدر بعد". مهامهما

، السنة الثانية عشر، 53العدد اجلريدة الرمسية،: أنظر.املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية155- 66املعدل واملتمم لألمر رقم 46-75األمر من 327/08حسب املادة 1
.م1975يوليو 4ه املوافق 1395مجادى الثانية 24صادرة يوم اجلمعة 

اجلريدة الرمسية، : أنظر.لقانون اإلجراءات اجلزائيةاملتضمن 155-66م يعدل ويتمم األمر 1990غشت 18ه املوافق 1411حمرم 27مؤرخ يف 24- 90رقم القانون2
.م1990غشت 22ه املوافق 1411صفر 1، السنة السابعة والعشرون، صادرة يوم األربعاء 36العدد 
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صور احملاكم االستثنائية:البند الثاني
.لقد قلنا أن احملاكم االستثنائية هي حماكم وقتية، ألن السلطة تنشئها ملواجهة أزمة تنشب دون ترقب

ولكنها يف بعض البالد قد تصبح دائمة زوال السبب الذي دفع إىل إنشائها،تبقى هذه احملاكم قائمة حىت 
هة بعض القالقل واألزمات اليت عرفتها عرفت اجلزائر هذه احملاكم بعد االستقالل ملواج1.ملطاردة أعداء النظام

.الدولة الفتية

الثوريقضاءال:أوال
م 07/01/1964املؤرخ يف 02-64رقم م أمر 07/01/1964أصدر الرئيس أمحد بن بلة يف 

ختصاص الفصل يف اليت خول هلا ااستئناف اجلزائر، وهران، قسنطينة،
نقضاء احلالة العام إىل حني ااجلنايات اليت متس السري املنتظم للمؤسسات أو تلحق ضررا استثنائيا بالنظام

اسية، وهي قمع املعارضني الذين كان هلم شأن كبري يكان إنشاء هذا النوع من احملاكم ألغراض س. االستثنائية
من ثالثة قضاة مدنيني وقاضيني .يف الثورة التحريرية، ومنعهم من هدم هرم السلطة

حملفني يعينون من قبل وزير العدل باقرتاح من وزير الداخلية بالنسبة للمحلفني املدنيني، وباقرتاح من وزير 
2.الدفاع بالنسبة للمحلف العسكري

يوما قابلة للتجديد 15أهم ما مييز هذه احملاكم بطابعها االستثنائي، هو قصر مدة التحقيق فيها إىل 

يعترب معيار حتديد اختصاصها النوعي خمالف ملبدأ . ن إنتاج أثره حىت تنتهي الدعوىاإليداع باحلبس ع
ؤسسات أو اإلخالل بالنظام العام أمر فضفاض، مما يكشف املساس بالسري العادي للم، فاملشروعية اجلنائية

.عن الدور احلقيقي للمجالس اجلنائية الثورية من حيث إثرائها للوسائل الكفيلة مبواجهة معارضي النظام آنذاك
ف السلطة عند هذا احلد، بل واصلت عملها يف إقحام القضاة يف العمل السياسي عند إنشائها مل تتوق

مقره مدينة 609،4- 68م مبوجب األمر رقم 1968يف سنة السهذا أنشأ 3.ائي الثوريةللمجلس القض

.549- 548الفقه اجلنائي املقارن، مرجع سابق، صفحة عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف1
.46م، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، صفحة2011- 2010شيخي شفيق، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة يف اجلزائر،رسالة ماجستري،2
.48مرجع سابق، صفحة شيخي شفيق، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة يف اجلزائر،رسالة ماجستري،3
، السنة اخلامسة، صادرة 89اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.م يتضمن إنشاء جملس قضائي ثوري1968نوفمرب 4ه املوافق 1388شعبان 13مؤرخ يف 609- 68األمر رقم 4

.م1968نوفمرب 4يوم الثالثاء 
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1.وهران ويتمتع بصفة اجلهة القضائية ذات االختصاص الوطين

املرتبطة بذلك، حسب ما قررته وكذا يف املخالفات الثورة واجلرائم املرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكري،
الس تشكيلة مزدوجة بني قضاة مدنيني وقضاة عسكريني حسب .609- 68املادة األوىل من األمر  يضم 

يعترب من احملاكم ذات الطابع السياسي، كون القاضي فيها جمرد خادم .من مرسوم إنشائه03ما حاء يف املادة 
من األسباب 2.دوره األساسي يف تطبيق القانون وحتقيق العدالةيعمل على تنفيذ إيديولوجية معينة، وينسى

:

اليت سبق اإلشارة إليها، مهما كانت صفة 01. 1
.مرتكبها إن كان مدنيا أو عسكريا

، وله صالحية حتريك الدعوى )609- 68من األمر 04املادة (العامة ضابط يف اجليشيتوىل مهام النيابة . 2
) .609- 68من األمر 07املادة (العمومية بناءا على تعليمات كتابية من وزير الدفاع

3 ..
، وهو )609- 68من املر 14املادة ( اإليداع باحلبس عن إنتاج أثره حىت تنتهي الدعوىوال يتوقف أمر . 4

.املعمول به يف احملاكم الثورية
وليس أمام احملكوم عله سوى طلب العفو ، . 5
.)609- 68من األمر 25املادة (
نتهائه، وهو مناقض للمعمول به اينفرد النائب العام يف. 6
.القضاء العاديمأما

املتضمن إنشاء جملس 45- 75من األمر 03مبوجب املادة 609- 68األمر توقف العمل بأحكام
1955قد عرف القضاء املصري حمكمة الثورة اليت أنشئت عام ل. يف اجلزائرالقضاء الثوري

أوضحت حمكمة النقض . وهو يلقي خطابا عاما، فأخطئوهأعداء النظام الذين أطلقوا النار على الرئيس
ن حمكمة الثورة حمكمة ذات سيادة، ال تسري على اجلرائم اليت إ: "ها يف هذه احملكمة، ومما قالتهاملصرية رأي

الس القضائي الثوريملم ا1968نوفمرب 4ه املوافق 1388شعبان 13يف من القرار الصادر من وزارة الدفاع املؤرخ يف 01حسب املادة 1 يد مقر  اجلريدة :أنظر.تضمن حتد
.م1968نوفمرب 4، السنة اخلامسة، صادرة يوم الثالثاء 89الرمسية، العدد 

.50مرجع سابق، صفحة شيخي شفيق، انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة يف اجلزائر،رسالة ماجستري،2
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وهي يف كل احلاالت إذ تعاقب ...ول من قانون العقوبات،حتكم فيها القواعد املنصوص عليها يف الكتاب األ
1".املتهم، إمنا متارس سيادة عليا تسمو على القوانني العادية

احملاكم اخلاصة جبرائم النهب والسرقة:ثانيا
م، أصدر املقنن اجلزائري 1980أكتوبر 10بالغرب اجلزائري يف بعد حدوث زلزال منطقة األصنام

، ولكنها انتهت مهمتها بزوال موجبات جبرائم النهب والسرقةحماكمة كل من يقوم حمكمة خاصة، ختص 
فهذه احملكمة من احملاكم االستثنائية اليت أنشئت ملعاقبة مرتكيب جرائم النهب والسرقة اليت تقع 2.وجودها

.الزلزال

احملكمة العرفية:ثالثا
حلني انتهاء احلالة االستثنائية اليت 2113- 64باألمر رقم م 1964أنشئت احملكمة العرفية سنة 

ختتص احملكمة العرفية مبحاكمة العسكريني املتهمني، والعسكريني واملدنيني .عرفتها اجلزائر يف تلك الفرتة
وهي ذات اختصاص وطين ة ضد أمن الدولة والنظم العسكرية،املتعاونني واملشاركني يف اجلرائم واجلنح املرتكب

قضاة مساعدين عسكريني من ضباط اجليش 4تتألف احملكمة العرفية من.شمل كامل الرتاب اجلزائريي
من املسائل املتعارضة مع مبادئ القانون العام، واملعتمدة يف احملكمة . الوطين، ورئيس من القضاة املدنيني

:العرفية

، حيث يشرع يف التحقيق بناءا على اجليشيتوىل التحقيق يف القضايا مندوب للحكومة برتبة ضابط يف . 1
.وتشمل قرارات املندوب احلصانة ضد أي طعنويكلف باملتابعة والتحقيق واإلحالة، طلب وزير الدفاع، 

أعطى هلا حق ضبط نظام 211-64ال يضبط اإلجراءات املتبعة أمام احملكمة أي قانون، ألن األمر رقم . 2
اا اء .إجر

.على احملكمة الفصل . 3
.إنعدام أي وجه من أوجه الطعن وأحكامها قابلة للتنفيذ الفوري. 4

.551عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، مرجع سابق، صفحة1
.102عبداهللا سعيد فهد الدوه، احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم، مرجع سابق، صفحة2
، السنة األوىل، صادرة يوم 20اجلريدة الرمسية، العدد : أنظر.كمة عرفيةم يتضمن إحداث حم1964يوليو 28ه املوافق 1384ربيع األول 18مؤرخ يف 211-64األمر 3

.م1964أوت 4ه املوافق 1384ربيع األول 25الثالثاء 
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اكم، ألم يدركون كل اإلدراك، احمل من  نوع  ا ال رب هذ لع اء ا لفقه هجن ا ت املخاطر الناجتة من إنشاء يس
أحد يقول. ئها. هذه احملاكم على ضمانات حقوق الدفاع

على حترمي إنشائها يف ":الكتاب
قدام يف بعض ي، ألن األحداث علمتنا، أن الدستور نفسه يداس باألحنن نعلم أن هذا ال يكف. الدستور

هذه بال شك حتتاج إىل تربية وطنية . قناعات قومية وحضارية وثقافيةتظل املسألة مسألة. املناسبات األليمة
لكي 

1".يدافع عن مؤسساته الدستورية، ويتصدى للمغامرين

ق الدفاع أمام القضاء االستثنائيضمانات حقو تقييم: المطلب الثاني
سواء اخلاصة أو عادية،الغري لمحاكم استعراضنا للقواعد واألحكام املنظمة لأدركنا من خالل 

اهلدف من وراء إنشائها هو إىلانظر خروجها عن القواعد العامة املة، ستثنائياال
حتضان عادية الالغري اكم حملجاءت افقد .زعزع النظام واألمنقيام خطر يهدد املصاحل احليوية للدولة وي

كانت هذه احملاكم ملجأ . القوانني االستثنائية اليت تبيح هلا الدوس على حقوق األشخاص املتابعني أمامها
السلطة التنفيذية للسيطرة على زمام األمور والضرب بيد من حديد على أعناق كل من يتجرأ على املساس 

دا  ا .بسي

ام خالل املتفرضت حالة الضرورة على هذه وضمان اد،  األفر وق  من حق يص  تقل اكم ال بعات اليت  ااحمل
منتهكة بذلك مبدأ التناسب الذي يقضي بعدم تقييد احلقوق واحلريات إال بالقدر الالزم لدفع كانت جتريها،

عتمادها على عادية، هو االاحملاكم غري بللقوانني اخلاصةما يالحظ من خالل تتبعنا .خطر احلالة االستثنائية
.اجلزائيةمدة املتابعاتمع ختفيض لعقوبات، سياسة التشديد يف ا

.ملزدوجة من قضاة مدنيني وعسكرينييف صورة التشكيلة ايتضح املساس حبق الدفاع،ذلكفضال عن
ه دور كبري يف صيانة حقوق املتهم،شرط ختصص القاضي، الذي لال حترتم احملاكم اخلاصة واالستثنائية ألن

ال بطلب من وزير إها مالعمومية أماحتريك الدعوى ونظرا لتبعية هذه احملاكم للسلطة التنفيذي، ال ميكن
ضي التحقيق سلطة التصرف يف التحقيق االبتدائي، حيث ال تكون اإلحالة إال من قبل ليس لقا. الدفاع

.يقضي على حياد احملكمة واستقالهلامما ، النائب العام الذي يكون يف أغلب هذه احملاكم عسكريا

.550عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، مرجع سابق، صفحة1
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يتضح لنا جليا تراجع عادية، النصوص االستثنائية اخلاصة باحملاكم غري للمن خالل استعراضنا 
حيث .ضمانات حقوق الدفاع املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، واملتعلقة بالتحقيق واحملاكمة واحلكم

وانتهاك،عتقالكالقبض واال،يدة للحرية الشخصيةقاملختاذ اإلجراءاتقوانني توسيع سلطة اأجازت هذه ال
فهياألغرب هو إعطاء احلصانة لقرارات قاضي التحقيق.ات الليليةفأحكامها تبيح التفتيشحق اخلصوصية، 

حيرم املدان من حق الطعن يف احلكم الذي يصدر مشموال بالنفاذ، هذا من شأنه كما.غري قابلة للطعن فيها
إضافة إىل ذلك، . أن يعدم  

.ال ميكن هلذه احملاكم النظر يف الدعوى املدنية

احملاكم قد انتقصت من املكاسب اليت حققتهإن هذه،يف تقديرنا
تمىن أن يتمن. قرنكثر مناملستعمر ألتصبة من قبلاملغكسر األغالل والقيود على حقوق وحريات اجلزائريني 

يستفيد لدمج القضاء العسكري كقسم متخصص يف القضاء العادي، ا نقرتحكم.إلغاء هذا النوع من احملاكم
ما يضمن هلم حماكمة عادلة حترتم ضمانات مدنيني،األفراد التابعني للقطاع العسكري من احملاكمة أمام قضاة

الذي من مفرتضاته إشراف السلطة و مة العادلة جتد أساسها يف القضاء الطبيعي، كألن مقومات احملا .الدفاع
غري ات املتابعة أمام أغلب احملاكم ائية على إجراءات املتابعة أمام القضاء، وهو األمر الغائب على إجراءالقض

ب أن يتمتعوا بنفس مبدأ املساواة أمام القانون، فكل املتهمني جيكما يستند القضاء الطبيعي إىل . عاديةال
.زدواجية القضاء من قضاء عادي وعسكري حيول دون حتقيق نفس الضماناتاالضمانات، غري أن 

وجا عن مبدأ الشرعية، الذي يقضي خر ن، بأن احملاكم اخلاصة واالستثنائية تشكاللالختصار نقول
فتمييز فئة معينة من األفراد باحملاكمة .تطبيق مبادئ العدل واإلنصاف على كل األشخاص ويف كل الظروف

أمام حماكم خاصة يعد انتهاكا صارخا ملبادئ احملاكمة العادلة، وتعطيال للنصوص الدستورية املكرسة للحقوق 
.واحلريات األساسية
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:خاتمة

من أصعب الدراسات وأعمقها، نظرا لغموض مفهوم لدفاع بني املشروعية والشرعية دراسة حق اتعترب
إضافة إىل رعية واملشروعية أو الفصل بينهما،الشرعية، وتباين وجهات النظر حول مسألة توحيد مفهومي الش

سة إىل مجلة من النتائج،لكن وبالرغم من ذلك فقد توصلت الدرا. ندرة الدراسات األكادميية يف هذا املوضوع
:أمهها

أثبتت الدراسة أن حق الدفاع من احلقوق األصيلة للفرد، واليت جيب أن حترتم من قبل القائمني على 
احرتامها جيب من احلقوق اليت جمموعة :"وقد عرفنا هذا احلق بأنهكل الظروف العادية واالستثنائية،السلطة يف

من استدالل يف الظروف العادية ويف األزمات، واليت تشمل كل مراحل املتابعةاملتابعة اجلزائيةأثناءتطبيقها و 
يف إطار احرتام قواعد اإلنصاف مبحاكمة عادلة يكفلها القانونالشخصلكي يظفر ،وحتقيق وحماكمة

.وحق الدفاع هو من احلقوق املرنة اليت تتكيف مع كل الظروف حىت الظروف االستثنائية".العدالة و 

نتقاص منها أو تعترب حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية مرتبطة بالكرامة اإلنسانية، فال جيوز اال
عنها، وال يسمح ألي  لذلك أوجب محايتها والدفاع.ها حمافظة للشرع ألنه املانح هلااحملافظة عنالتنازل عنها، و 

.أيا كانت الظروف الداعية لذلك، وهو جوهر حق الدفاعإياها، كان أن يسلب اإلنسان

ضبط اإلسالم نظرية الظروف االستثنائية، لكي تكون حامية للمصاحل العامة وملصلحة الفرد يف كما 
من اإلسالمخفف. ألزمات وأثارها على اإلنسانت اوقد شرع وسائل عديدة للتخفيف من ويالآن واحد،

الدفاع عن . حىت انتهاء احلالة االستثنائيةنظام العقوبات للضرورة، كما مسح بتعطيل العمل ببعض األحكام 
حقوق اإلنسان أولوية الشرع مهما عصفت بالدولة اإلسالمية من ويالت، فاحلقوق يف اإلسالم ليست جمرد 

.احملافل الدولية دومنا أي تطبيق على أرض الواقعشعارات ترفع يف 

العصر خلصت الدراسة إىل أن فكرة الظروف االستثنائية هي فكرة قدمية، ظهرت بوادرها األوىل يف 
ت تشريعات استثنائية خاصة بالكوارث واألزماهذه اإلمرباطورية حيث عرفت .مرباطورية الرومانيةالذهيب لإل

، والاليت قد تتعرض هلا
.لكن بناءها التقين كنظرية قانونية يعود للقضاء اإلداري الفرنسي.وصد خطر الظرف االستثنائي
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ال تطبق نظرية الظروف االستثنائية على إطالقها، وإمنا ختضع لرقابة القضاء اإلداري كضمانة حقيقية 
خاصة وأن الظروف االستثنائية تزيد من دم انتهاك حقوق األفراد عند توسيع نشاطات السلطة التنفيذية، لع

القيود املفروضة على احلرية الشخصية مثل تطبيقها لالعتقال اإلداري، وتنقص من شعور الفرد بالطمأنينة 
قرارات السلطة التنفيذية يف هذه ال تكون لكن . للتفتيش دون التقيد بزمن حمددداخل بيته عند إباحتها

، مع احرتام مقدار التناسب الذي يضمن أن يكون الظروف
.التدبري الضبطي بالقدر الالزم لدفع الضرر 

يعرفهمتماشية والتطور اهلائل الذي اإلجراءات اجلزائية قبل التعديلنصوص قانونبينت الدراسة أن
ل مجلة من التعديالت عزز فيها حق الشخص يف ادخعلى إاملشرع اجلزائري فقد عملجمال حقوق اإلنسان، 

علق بضمان حق الدفاع الذي كان يشوب مرحلة التحريات، واملتكما سد الفراغ القانوين.حماكمة عادلة
التوقيف وأن له احلق يف جمموعة من حيث ألزم ضابط الشرطة القضائية بإعالم املشتبه فيه بأمر .للمشتبه فيه

للدستور مبوجب القانون حرص املشرع اجلزائري عند تعديله إضافة إىل ذلك. قوق أمهها االستعانة مبدافعاحل
، على تأكيده للطابع االستثنائي 02- 15وتعديله لقانون اإلجراءات اجلزائية باألمر رقم 01-16رقم 

. مددها وحماولة إجياد بدائل هلاالتوقيف للنظر واحلبس املؤقت، وتقليص لإلجراءات املقيدة للحرية الشخصية ك
ومتكيفا كان اهلدف واضحا من هذه التعديالت وهو جعل القانون اجلزائري مسايرا لقوانني الدول املتطورة لقد  

ذا احلق يف وضرورة تدعيم ه.تدعيما للحق يف حماكمة عادلة تراعى فيها حقوق الدفاعمع االتفاقيات الدولية، 
.قانون القضاء العسكري

من تتبع واستقراء النصوص الدستورية املنظمة للحاالت االستثنائية يف اجلزائر، تبني لنا عدم كفايتها 
ترسم هذه القوانني حدود . يف محاية حقوق املواطن وحرياته الدستورية، فهي حباجة إىل قوانني تطبيقية هلا

د تنظيمها، وحتديد احلقوق واحلريات تطبيق احلاالت االستثنائية، وواجبات السلطات الثالثة يف الدولة عن
.   الواجب تنظيمها، لضمان ممارستها مبا يتالءم وخصوصية احلالة االستثنائية

تباين يف حتديد مفهوم الشرعية، أوضحت لنا الدراسة أن أغلب الفقهاء العرب مل يضعوا وجودلنظرا 
القلة من العرب من مييز بينهما، حيث . صطلحنيهلا تعريفا مستقال عن املشروعية، أل

أثبتت الدراسة أن . سيأما الشرعية فهي مصطلح سيايعتربون املشروعية هي كل ماله عالقة بالقانون،
.تطبيق نظرية الظروف االستثنائيةاملشروعية ختتلف عن الشرعية، وأن هذا االختالف يتضح لنا جليا عند

العدل واإلنصاف اليت حيث تتوسع السلطة التنفيذية يف تطبيق مبدأ املشروعية، على حساب التضحية مببادئ 
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إذ يتعذر على القانون االستثنائي أن حيافظ على التوازن بني مصلحة الدولة وحقوق األفراد، .الشرعيةهي حمور
احلاالت ريثمما يؤكد لنا تأ.نصاف والعدالةألن األولوية تكون للمصلحة العامة وهو ما يتناقض ومبادئ اإل

.مبدأ الشرعية كضمانة هامة للمحاكمة العادلةاالستثنائية على 

:من خالل مجلة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، خنرج بالتوصيات التالية
يف كل إذا كنا نسلم بضرورة تطبيق حق الدفاع على أكمل وجه، نقرتح على املشرع اجلزائري محايته 

يف تعديله واملتعلق حبق االستعانة مبدافع، وأال بعة وخصوصا التحريات، بإلغاء القيد الذي أضافهمراحل املتا
إدخال نص قانوين يتضمن ضرورةمع . يخاضعا للسلطة التقديرية للقاضجيعل متتع املشتبه فيه حبقه يف الدفاع

وجوب إعالم املشتبه به حبقوقه منذ اللحظة األوىل للقبض عليه، وإقرار حقه يف الصمت وعدم اإلجابة عن 
إعادة النظر يف مواد قانون القضاء العسكري، و . األسئلة املوجهة إليه، وإعالمه بذلك من قبل السلطة املختصة

. الدفاعاملزيد من ضمانات حقوقوتعديلها بإحداث 

صل ما جاء جممال يف نصوص وضع قانون مسبق ينظم حاليت احلصار والطوارئ يف اجلزائر، يف
، ويضع آليات طر احلالة االستثنائيةخلعند تصديهالسلطة التنفيذية يبني هذا القانون حدود مهام ا. الدستور
ع هذا القانون لرقابة ا خضإو . حلقوق واحلريات الدستوريةحلماية ا

مع ضرورة وضع وجب هذه القوانني،
. عاديةالغري ة االستثنائية ملواجهة احلاالت إطار لتنظيم مبدأ املشروعي

خاصة وأن املؤسس زها عن حالة احلصار،جلزائر، ومتييأمهية بيان مسوغات إعالن حالة الطوارئ يف ا
. الدستوري اجلزائري أخضعهما لنفس التدابري واإلجراءات، ما أفرز صعوبة يف التمييز بينهما

ي حىت جيب وقف العمل بالقضاء االستثنائي، وإبقاء صالحية الفصل يف املنازعات إىل القضاء العاد
ل بعض التعديالت على القضاء العادي مبا يتفق وخصوصية الظرف إمكانية إدخامع . يف الظروف االستثنائية

.االستثنائي، كاإلسراع يف الفصل يف املنازعات، وإعطاء احلق يف الطعن يف األحكام يف مدد قصرية

-16من الدستور اجلزائري املعدل بالقانون رقم 59/03حظر االعتقال التعسفي إعماال باملادة رقم
عرض دون حفظي الذي يعترب انتهاكا خطريا للحرية الشخصية، اليت تقيد الت، ومن ذلك االعتقال 01

حملاكمة العادلة  وضرورة إحاطة إجراء االعتقال بضمانات ا. الدفاعحبقه يفشخص على احملاكمة، ومتتعهال



ةـــــــــــــاتمـــــــــخ

- 314 -

ار مل كحق االستعانة مبحام وحق اإلشراف القضائي، خاصة وأننا الحظنا أن مراسيم حاليت الطوارئ واحلص
إضافة إىل ضرورة ضبط معايري تطبيق هذا اإلجراء وعدم ربطه مبجرد االشتباه . تتضمن هذه الضمانات اهلامة

ال لنظام، وهو ما يتعارض مع مبدأ قرينة الرباءة و والظن من أجل اعتبار الشخص مصدر خطورة على األمن وا
.يتماشى مع مقتضيات العدالة وقواعد اإلنصاف

جيب أن تقوم القواعد اإلجرائية املنظمة للحرية الشخصية أثناء املتابعة اجلزائية على مبادئ املشروعية 
لكي تكون . الظروف االستثنائيةنظريةوقرينة الرباءة، وإعمال مبدأ الشرعية واحلفاظ عليه خاصة عند تطبيق

وتكيفه وحتفظ مرونتهالشرعية هي الروح اليت تصاحب اإلجراءات اجلزائية واليت حتفظ ضمانات حق الدفاع، 
لمحاية اإلنسان حقوق تلزم الدولة التضييق علىحىت تلك اليت،مع كل الظروف

. الدفاع عن نفسها

نا العربية الباحثني للمزيد من الدراسات حول موضوع الشرعية واملشروعية، وإثراء مكتباتحث 
. هذا املوضوعبالدراسات املعمقة يف

وأخيرا
قر حقيقة أنه ال يوجد عمل إلنسان كامل فالكمال هللا عز وجل، لذا يكون العمل اإلنساين أن أأود

وهذا العمل ما هو إال جزء . عن إرادة بشرية حتتمل اخلطأ والصوابعرضة للتغيري والتبديل والتعديل ألنه صادر 
وقد أشار ). 85: اإلسراء"(وما أوتيتم من العلم إال قليال:" من جممل كنوز العلم واملعرفة، مصداقا لقوله تعاىل

لو غري هذا : إين رأيت أنه ال يكتب أحدا كتابا يف يومه إال قال يف غده:" العماد األصفهاين إىل ذلك يف قوله
لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل وهذا من أعظم 

".العرب وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر

ويف اخلتام أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مين هذا العمل املتواضع وأن جيعله خاصا 
.، وصلي اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلملوجهه الكرمي
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39املبادئ األساسية اليت تكفل حق الدفاع:المبحث الثاني
39مبدأ احلرية الشخصية:المطلب األول

40وضعيماهية احلرية الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون ال:الفرع األول
40لغة واصطالحا" احلرية" و"املبدأ"تعريف مصطلحي :البند األول
42الفقه اإلسالمياحلرية الشخصية يف :البند الثاني
42الفقه الوضعياحلرية الشخصية يف :البند الثالث

44مصادر احلرية الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي:الثانيفرعال
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51مبدأ املشروعية:الثانيالمطلب 
51مضمون مبدأ املشروعية وأمهيته:الفرع األول
51مضمونه يف الشريعة اإلسالمية:البند األول
52وضعيمضمونه يف القانون ال:البند الثاني
54أمهية مبدأ املشروعية:البند الثالث
55زائريالقانون اجلملشروعية يف الشريعة اإلسالمية و أصل مبدأ ا:الفرع الثاني
55أصل املبدأ يف الشريعة اإلسالمية:البند األول
57أصل املبدأ يف القانون اجلزائري:البند الثاني

59االنتقادات املوجهة ملبدأ املشروعية والرد عليها:ثالثالفرع ال
60نتائج مبدأ املشروعية:رابعالفرع ال

61العقاب يف النصوص التشريعيةحصر مصادر التجرمي و :لبند األولا
62التزام القاضي اجلنائي بقواعد معينة يف تفسري النصوص:البند الثاني
62حظر القياس:البند الثالث
63عدم رجعية القوانني اجلنائية:البند الرابع

71تطبيقات مبدأ املشروعية يف الشريعة اإلسالمية:خامسالفرع ال
71مبدأ املشروعية يف جرائم احلدودأثر :البند األول
77أثر مبدأ املشروعية يف جرائم الدية والقصاص:البند الثاني
79أثر مبدأ املشروعية يف جرائم التعزير:البند الثالث

81مبدأ قرينة الرباءة:المطلب الثالث
82تعريف مبدأ قرينة الرباءة ومضمونه:الفرع األول
82يف الشريعة اإلسالمية:البند األول
82يف القانون اجلزائري:البند الثاني

83أصل مبدأ قرينة الرباءة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري:الفرع الثاني
83أصل مبدأ قرينة الرباءة يف الشريعة اإلسالمية:البند األول
85أصل مبدأ قرينة الرباءة يف القانون اجلزائري:البند الثاني

85أمهية مبدأ قرينة الرباءة ونتائجه:الفرع الثالث
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85أمهية مبدأ قرينة الرباءة:البند األول
86نتائج مبدأ قرينة الرباءة:البند الثاني

اب األولــــــــــالب
90ةـــاديــــــالعروف ــــاع يف الظـــــــق الدفــــــات حــــــضمان

ل األولــــالفص
ةـــــات األوليـــــة التحريـــــاء مرحلـــــــاع أثنـــــق الدفــــات حــــانــــضم

94

تصة امفهوم التحريات األولية و :المبحث األول ملخ ا 95اجلهة 
95خصائصهاتعريف التحريات األولية و :المطلب األول

95تعريف التحريات األولية:الفرع األول
97خصائص التحريات األولية:الفرع الثاني
97السرية:البند األول
99التدوين:البند الثاني

100ة بالتحريات األوليةاجلهة املختص:المطلب الثاني
100سلطة الضبط يف القانون الوضعي:الفرع األول
102سلطة الضبط يف الشريعة اإلسالمية:الفرع الثاني

106ضمانات حق الدفاع خالل إجراءات البحث والتحري:المبحث الثاني
107ضمانات حق الدفاع خالل اإلجراءات املاسة باحلياة اخلاصة:المطلب األول

109احلق يف الدفاع عند التفتيش:الفرع األول
109تعريف التفتيش:البند األول
109التفتيش يف الشريعة اإلسالمية:البند الثاني
112التفتيش يف القانون اجلزائري:البند الثالث
114ضمانات حق الدفاع خالل التفتيش:البند الرابع

118جزاء اإلخالل بقواعد التفتيش:البند الخامس
120احلق يف الدفاع عند مراقبة املكاملات والتقاط الصور:الفرع الثاني
121سالميةمراقبة املكاملات والتقاط الصور يف الشريعة اإل:البند األول
122ضمانات حق الدفاع عند مراقبة املكاملات اهلاتفية والتقاط الصور:البند الثاني
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125الضمانات املتمثلة يف بطالن اإلجراءات:البند الثالث
125الضمانات املتمثلة يف العقوبات املوقعة على األشخاص:البند الرابع

127ضمانات حق الدفاع خالل اإلجراءات املقيدة للحرية الشخصية:المطلب الثاني
127احلق يف الدفاع عند القبض:الفرع األول
127تعريف القبض:البند األول
129ضمانات القبض:البند الثاني

130احلق يف الدفاع عند التوقيف للنظر:الفرع الثاني
130تعريف التوقيف للنظر:البند األول
131ضمانات حق الدفاع خالل التوقيف للنظر:البند الثاني
140جزاء اإلخالل بقواعد التوقيف للنظر:البند الثالث

ل الثانيــــالفص
142دائيـــــق االبتـــــالتحقية ـــــاء مرحلــــــاع أثنـــــق الدفـــــات حــــضمان

143واجلهة املختصة بهوخصائصهالتحقيق االبتدائيمفهوم :المبحث األول
143التحقيق االبتدائيمفهوم :المطلب األول

144خصائص التحقيق االبتدائي:ثانيالمطلب ال
144سرية التحقيق االبتدائي:الفرع األول
145تدوين التحقيق االبتدائي:الفرع الثاني
145سرعة إجراء التحقيق االبتدائي:الفرع الثالث
146اجلهة املختصة بالتحقيق االبتدائي:لثالمطلب الثا
147قاضي التحقيق:الفرع األول
االام:الفرع الثاني 149غرفة 

151ضمانات حق الدفاع خالل إجراءات التحقيق االبتدائي:المبحث الثاني
151القبضاحلق يف الدفاع عند التفتيش و :المطلب األول

151ضمانات حق الدفاع عند التفتيش:الفرع األول
151وقوع جرمية ووجود مربر ألمر للتفتيش:األولالبند

151حضور املتهم عملية التفتيش:البند الثاني
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152زمن التفتيش:البند الثالث
152االختصاص:البند الرابع

152ضبط األشياء املتعلقة باجلرمية:البند الخامس
153ضمانات حق الدفاع عند القبض:الفرع الثاني
153اجلهة املختصة بإصدار أمر القبض:البند األول
154أن تكون اجلرمية جناية أو جنحة:البند الثاني
154ضرورة توفر الشروط الشكلية ألمر القبض:البند الثالث
154وجوب استجواب املتهم:البند الرابع

155وقت القبض على املتهم:البند الخامس
155احلق يف الدفاع عند االستجواب:المطلب الثاني

156السلطة املختصة باالستجواب:البند األول
157خلو االستجواب من اإلكراه:البند الثاني
160حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة:البند الثالث
160عدم حتليف املتهم اليمني:البند الرابع

160ستعانة مبدافعاال:البند الخامس
161احلق يف الدفاع عند احلبس املؤقت:المطلب الثالث

162تعريف احلبس املؤقت:الفرع األول
162لغةتعريف احلبس املؤقت:البند األول

162احلبس املؤقت يف الشريعة اإلسالمية:ثانيالبند ال
163احلبس املؤقت عند فقهاء القانون:البند الثالث

163احلبس املؤقتبدائل:الثانيفرعال
163الرقابة القضائية:البند األول
165السوار اإللكرتوين:البند الثاني

167ضمانات احلبس املؤقت:الثالثفرعال
168إصدار أمر احلبس املؤقت من السلطة املختصة مع وجوب التسبيب:ولالبند األ
169وجوب إعالم املتهم بأمر احلبس املؤقت:ثانيالبند ال
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170حق املتهم يف االتصال مبحاميه وزيارة أقاربه وحقه يف املراسلة:ثالثالبند ال
170معاملة املتهم احملبوس مؤقتا معاملة خاصة:البند الرابع

171تقييد احلبس املؤقت جبرائم معينة ومبدة زمنية حمددة:البند الخامس
ل الثالثـــــالفص

176ةـــــة احملاكمــــــاء مرحلـــــــاع أثنـــــــق الدفــــــات حــــــضمان
176خصائص احملاكمة:المبحث األول

177عالنية إجراءات احملاكمة:األولالمطلب 
181السرية التقديرية:الفرع األول
184السرية بنص القانون:الفرع الثاني

186)احلضورية(وجاهية إجراءات احملاكمة:المطلب الثاني
188إحاطة املتهم علما بالتهمة املوجهة إليه:الفرع األول
188املساواة بني اخلصوم:الفرع الثاني
191شفوية اإلجراءات:الفرع الثالث
192مناقشة الشهود:الفرع الرابع

194وتدوينهاإجراءات احملاكمةسرعة:المطلب الثالث
194إجراءات احملاكمةسرعة:الفرع األول
198تدوين إجراءات احملاكمة:الفرع الثاني

200كفالة حق الدفاع خالل احملاكمة:المبحث الثاني
200مام القاضي الطبيعيأاحلق يف احملاكمة :المطلب األول

200إنشاء احملكمة وحتديد اختصاصها بقانون:الفرع األول
201إنشاء احملكمة وحتديد اختصاصها بقواعد عامة سلفا قبل وقوع اجلرمية:الفرع الثاني
202ستمرارأن تكون احملكمة دائمة تتميز بالثبات واال:الفرع الثالث

202واحلق يف الصمتستعانة مبدافعاحلق يف اال:المطلب الثاني
202ستعانة مبدافعاحلق يف اال:الفرع األول

207احلق يف الصمت:نيالثافرعال
211تسبيب األحكام وحق الطعن فيها:ثالثالمطلبال
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انيــــــــاب الثـــــــــالب
ةــــــائيـــروف االستثنـــــيف الظاعــــــــق الدفــــــات حــــــضمان

217

ل األولــــالفص
ةــــــائيـــــروف االستثنــــــة الظـــــــنظري

219

222مدلول الظروف االستثنائية وأسسها:المبحث األول
222مدلول الظروف االستثنائية:المطلب األول
226أساس نظرية الظروف االستثنائية:المطلب الثاني

226نظرية الضرورة يف الشريعة اإلسالمية:الفرع األول
229نظرية الضرورة يف فرنسا:الفرع الثاني
231نظرية الضرورة يف الفقه األملان:الفرع الثالث

متييز نظرية الظروف االستثنائية عن بعض النظريات اليت حتكم تصرفات :المطلب الثالث
233اإلدارة

233التمييز بني الظروف االستثنائية وأعمال السيادة:الفرع األول
237التمييز بني الظروف االستثنائية والسلطة التقديرية:الفرع الثاني

240النتائج القانونية لتطبيق نظرية الظروف االستثنائية:المبحث الثاني
241توسيع صالحيات اإلدارة:ولالمطلب األ
241جتاوز السلطة اإلدارية على اختصاصات سلطة إدارية أخرى:الفرع األول
242جتاوز السلطة اإلدارية على اختصاصات السلطة التشريعية:الفرع الثاني
244جتاوز السلطة اإلدارية على اختصاصات السلطة القضائية:الفرع الثالث
246جتاوز السلطة اإلدارية لبعض الشروط القانونية لصحة القرار:الفرع الرابع

247الرقابة القضائية كقيد على تصرفات اإلدارة املوسعة:المطلب الثاني
254ات نظرية الظروف االستثنائية يف التشريع اجلزائريتطبيق:المبحث الثالث
257حاليت الطوارئ واحلصار:المطلب األول

259السلطة املختصة بتقرير حاليت الطوارئ واحلصار:األولالفرع 
261السلطة املكلفة بالتسيري عند تطبيق حالة الطوارئ أو احلصار:الفرع الثاني
262السلطة املختصة برفع حاليت الطوارئ واحلصار:الفرع الثالث
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263مدى دستورية مرسومي تنظيم حاليت الطوارئ واحلصار:الفرع الرابع
265احلالة االستثنائية:المطلب الثاني

265السلطة املختصة بتقريرها:الفرع األول
266السلطة املكلفة بتسيريها:الفرع الثاني
267السلطة املكلفة برفعها:الفرع الثالث

267حاليت التعبئة العامة واحلرب:المطلب الثالث
269السلطة املختصة بتقريرها:الفرع األول
269السلطة املكلفة بتسيريها:الفرع الثاني
270السلطة املكلفة برفعها:الفرع الثالث

انيـــــــل الثـــــالفص
271اعـــــــق الدفـــــات حـــــانـــة على ضمـــــائيــــروف االستثنـــــات الظــــاســــانعك
272الدفاع يف الظروف االستثنائيةنطاق الضمانات الدستورية حلق :المبحث األول
272مفرتضات مبدأ املشروعية يف الظروف االستثنائية:المطلب األول

273جدلية الشرعية واملشروعية:الفرع األول
276تأثر مبدأي الشرعية واملشروعية بالظروف االستثنائية:الفرع الثاني

281االستثنائيةمبدأ قرينة الرباءة يف الظروف :المطلب الثاني
290اإلشراف القضائي على إجراءات املتابعة يف الظروف االستثنائية:المبحث الثاني
القضاء الطبيعي وتشكيل احملاكم اخلاصة واالستثنائية يف الظروف :المطلب األول

291االستثنائية
292ماهية احملاكم اخلاصة واالستثنائية:الفرع األول
292احملاكم اخلاصة:البند األول
292احملاكم االستثنائية:البند الثاني
293موقف الفقه من إنشاء احملاكم اخلاصة واالستثنائية:البند الثالث

294موقف الشريعة اإلسالمية من احملاكم اخلاصة واالستثنائية:رابعالالبند 
295صور احملاكم اخلاصة واالستثنائية:الفرع الثاني

295صور احملاكم اخلاصة:األولالبند
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306صور احملاكم االستثنائية:البند الثاني
309تقييم ضمانات حقوق الدفاع أمام القضاء االستثنائي:المطلب الثاني

311الخاتمة
315قائمة المصادر والمراجع

344فهرس الموضوعات
354ملخص األطروحة
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:ملخص األطروحة
، هادفة إىل بيان أحكام القانون اجلنائي يف رعاية حق الدفاع "مرونة حق الدفاع بني املشروعية والشرعية" تناولت هذه األطروحة موضوع

.العدالة وجوهر احملاكمة العادلةومحايته يف األوقات العادية واالستثنائية، واإلطالع على أهم ضماناته اليت متنع انتهاك حق الدفاع الذي يعترب نرباس 
التطور التارخيي حلق الدفاع، حيث تعرضت لواقع هذا احلق يف احلضارتني البابلية والفرعونية، أيضا احلضارتني الرومانية إىل الدراسة تطرقتوقد 

. عريفه عند فقهاء الشريعة اإلسالمية وفقهاء القانون، وتاللغوي حلق الدفاععىن املحتديدمث . واإلغريقية، ويف الشرائع السماوية، واملواثيق الدولية
.ودراسة املبادئ العامة اليت تضمن تطبيق حق الدفاع

واليت حيكمها مبدأ املشروعية، الذي ،عادلة يف الظروف العاديةط والضوابط اليت جتسد احلق يف حماكمة مث كان احلديث عن الشرو 
اإلطار النظري للظروف االستثنائية، اليت كما بينت الدراسة.للحلول دون انتهاك حق الدفاعوطتطبيق هذه الشر السلطة القضائيةيفرض على 

، وتقييد حقوق األفراد من أجل صد خطر تقوم على أساس الضرورة، ويكون من نتائجها التوسيع يف مبدأ املشروعية والتخلي عن مبدأ الشرعية
، الدفاع اليت تتأثر بتطبيق نظرية الظروف االستثنائيةوقبيان أبرز ضمانات حقيف اخلتامليتسىن لنا . هااستقرار الدولة و ألمن محاية الظرف االستثنائي

ة هذا احلق واملتمثلة يف مبدأ قرينة الرباءة ومبدأ اإلشراف القضائي، وبذلك يتضح لنا أن مرونة حق الدفاع بني املشروعية والشرعية تكمن يف حمافظ
واملتمثلة يف مبدأ  املشروعية بصورته املوسعة، لكن مع التضحية ببعض الضمانات لكي يتمكن من التكيف واملستجدات اليت على أهم ضماناته 

.أحدثتها الظروف االستثنائية
.حق الدفاع، املشروعية، الشرعية، الظروف االستثنائية، احملاكمة العادلة:كلمات مفتاحية

Résumé

Cette étude porte sur le thème de "la flexibilité du droit de défense entre la légalité et la

légitimité", pour indiquer les dispositions du droit pénal dans le maintien et la protection du droit de défense

durant les périodes ordinaires et exceptionnelles. En outre, l'accès aux plus importantes garanties qui

empêchent la violation de ce droit, qui est l’un des piliers de la justice pour un procès équitable. L'étude porte

sur l'évolution historique du droit de défense, où la réalité de ce droit dans les civilisations babyloniennes et

Pharaonique, aussi les civilisations grecques et roumaines, et dans les lois divines et les conventions

internationales. On signale par la suite le sens linguistique du droit de défense, et le définit selon les

spécialistes du droit et les juristes islamiques. L'étude met le point sur les principes généraux qui assurent

l'application du droit de défense, avec une explication des principes généraux qui le protègent. Ce principe

oblige l’autorité judiciaire à appliquer ces conditions pour protéger le droit de défense.

Ensuite, on présente les conditions et les contrôles, régis par le principe de légalité, reflétant le

droit à un procès équitable dans les circonstances ordinaires. Cette étude a entamé le cadre théorique de la

théorie des circonstances exceptionnelles qui est basée sur le principe de nécessité. Parmi les résultats de

cette théorie, c’est d’élargir le principe de légalité et d’abandonner le principe de légitimité et de restreindre

les droits individuels pour préserver la sécurité et la stabilité de l’état. En fin, cela va nous permettre de

montrer les principales garanties des droits de défense qui peuvent être touchées par l’application de la

théorie des circonstances exceptionnelles (principes de présomption d’innocence et contrôle judiciaire).

Donc, Il est clair que la flexibilité du droit de défense entre légalité et légitimité est basée sur le maintien des

principales garanties de ce droit qui est la légalité large mais avec sacrifice de quelques garanties liées au

principe de légitimité, pour pouvoir s’adapter à l’état d’exception.

Mots clés : Droit de défense, Légalité, Légitimité, Etat d’exception, Procès équitable.
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