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   ةــالمقدمـ
كاǈت الوƲيƽة األمǈية ومازالت عبر العƮور واألزمǈة واحدة من أǋم الوƲائƻ في 

 Üǐبشر ƴتجم ǐأƍ الحقيقة Ɣǈجاǈ د الƿذو ÜقǚطǗمها على اǋها أǈا أǈلƿ ذ أن خلق اهللا اǈفم
سبحاǈه وتعالى اǈǗسان وجعله اجتماعيا بطبعه سعـى ǋذا األخير ƍلى أن يستتƔ األمن 

في سلم وأمان ال يخافون ǉ الجماعة ذǋو وƹيرǉ من أفراد ǋفي جماعته وأن يعيƫ والƲǈام 
ن فكرة األمن Ü لذلƿ ǁيý بƋمن أية جهة كاǈت على أƽǈسهم وأمǚكهم من أن يعتدǎ عليها

فاǈǗسان كائن اجتماعي وكون األمن لƮيق باǈǗسان فهو لƮيق  ÜلƮيقة بالوجود اǈǗساǈي
د والجماعة يملكان شعوراƿ ŹوياŹ بحاجتهما لǖمن وضرورة بالجماعةÜ فكǋǚما أǐ الƽر

  .1تحقيقه وƮياǈته
مرتبطة بƲرƻ زمان معين أو Ʋرƻ مكان  ولما كاǈت الحاجة ƍلى األمن ƹير

محددÜ سعت المجتمعات ƍلى عدم التƽريط أو التهاون في أمǈها سواء كان ذلǁ في 
أليات تشريعات و ته مǈاسباŹ منالƲروƻ العادية أو الƲروƻ اǗستثǈائيةÜ فƿƋرت ما رأ

 Ɣلى من تغلƍ ذاǋ قسمت المجتمعات فيǈƎف Üبه ýǚخǗتم ا ýها وتسترجعه في حاǈتحمي أم
رƹبتها في حماية أمǈها على حساƔ حق أفرادǋا في أن يتمتعوا ويمارسوا حقوƿهم 

المجتمعات المغلقةÜ وأخرǎ حاولت أن وسلبيات وحرياتهم فسقطت بذلǁ في متاǋات 
ǁية عدم  تمسǈها ومن جهة ثاǈريط في أمƽلى عدم التƍ طرفي المعادلة فعمدت من جهة

  .الدوس على حقوق وحريات األفرادÜ فƎلتحقت بذلǁ بركƔ المجتمعات المƽǈتحة
ǈوالجماعات باألمن أ ýتمام الدوǋƍ رǋاƲمنها بعد أومن مǖل Źت مرفقاƋشǈن ا 

م القواǈين والتƲǈيمات وحماية مختلƻ التشريعات مهام السهر على ƍحتراله أوكلت 
ǁǚ2 Ü وضمان السكيǈة والطمǈƋيǈة والƲǈام العام والƲǈافة العموميةـاƭ واألمـاألشخ

وأǈاطت به تحديداŹ مهمتين أساسيتين أولهما ذات طابƴ وƿائي تتمثý في تƽǈيذ لوائح 
                                                 

د عمر أحمد ƿدورÜ شكý الدولة و أثرǉ في تƲǈيم مرفق األمنÜ دار الخياÜý مكتبة مدبوليÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر   1
  .ƭ Ü166 1994العربيةÜ سǈة 

ربيƴ األوý عام  02المؤرƢ في  94/247لمرسوم التƽǈيذǐ رƿم من ا ƭǈ04 المادة مثŹǚ راجƴ في ǋذا الƮدد   2
Ü ن ǚƮحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واƟǚƮǗ اǗدارǐـالمتضم 1994أوت  10الموافق  1415

 21الموافق  1415ربيƴ األوý عام  13المؤرƢ في  53الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
  . ƭ Ü16 1994أوت 
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ǐدارǗرارات الضبط اƿام العام 1وƲǈال Ƴسترجاƍو Ʋƽمة في حǋفي وبالتالي المسا  ýحا
و ثاǈيهما ذات طابƿ ƴمعي تتمثý في البحƚ والتحرǐ عن الجرائم ما لم يبدأ اǗخýǚ به 

وفقاŹ لما يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائيـةÜ مما يجعله  2فيها بتحقيق ƿضائي كýƮƋ عام
  .فرادبحقوق وحريات األومستمر م ـاǁ دائـة احتكـفي حال -أǐ مرفق األمن  -

الƲǈام العام كهدƻ للضبط اǗدارǐ جهة اط والتقاطƴ بين من اǗرتبذلǁ كان وعليه 
حقوق وحريات من جهة ثاǈية وضبط الجريمة والمجرمين كهدƻ للضبط القضائي و

باألسلوƔ األفراد التي يƽترƯ على مرفق األمن عدم المساس بها أو التعرƯ لها ƍال 
  .الكيƽية والقدر الذǐ يقررǉ القاǈونو

أمام ثǚثية الضبط اǗدارÜǐ الضبط القضائي  -لتǈا ǋذǉ أǐ في رسا -فǈحـن ǈǋا 
Ü التي يتحرǁ بداخلها مرفق األمن فيؤدǐ من جهة ما ǋو مكلƻ 3وحقوق وحريات األفراد

 Źاǈوǈاƿ ات والسلطات  وبهƮاƮختǗا ǁمتيازات يستخدم في ذلǗعليه ا ƴوحه له وتقǈالمم
ال سيما تلǁ المتعلقة الحدود ووابط وبƽǈس المǈاسبة من جهة ثاǈية عديد اǗلتزامات والض

Źاǈوǈاƿ به Ɵو مسموǋ ال بماƍ بعدم تعرضه لحقوق وحريات األفراد.  
ضبط  –فƽي ƍطار الضبط اǗدارǐ الذǐ يمكن ƍعتبارǉ أوý أضلǋ ƴذǉ الثǚثية 

يساǋم مرفق األمن في المحافƲة على  -ƍدارÜǐ ضبط ƿضائيÜ حقوق وحريات األفراد
ال اعهÜ وǋو الدور الذǐ أكدǉ المشرƳ الجزائرǐ في عديد الƮǈوƭ الƲǈام العام وƍسترج

 ǁم متالسيما تلƿفهذا المرسوم ر Üلة بالجماعات المحليةƮ83/373  المتضمن سلطات

                                                 
المتضمن ƿاǈون الوالية الƮادر في  90/09من القاǈون رƿم  97و  96راجƴ في ǋذا الƮدد مثƭǈ Źǚ المادتين  1

أفريý سǈة  11الموافق  1410رمضان عام  16المؤرƢ في  15الجريدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريةÜ العدد 
1990 ƭ Ü512.  

الشرطة القضائية أن يباشر بعƯ أعماý التحقيق بعد فتح التحقيق القضائي حوý  على ƍعتبار أǈه يمكن لضابط 2
ما من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرǐ التي تƭǈ على أǈه  138الجريمةÜ و ǋو ما تقررǉ الƽقرة األولى من المادة 

ƻ بطريق اǈǗابة القضائية أƿ ǐاƯ عدا في حالة اǈǗابة القضائية التي جاء في شǈƋها بǈƋه يجوز لقاضي التحقيق أن يكل
بالعمý في تلǁ الدائرة أو أƿ ǐاƯ من ƿضاة  من ƿضاة محكمته أو أǐ ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختƮة

   .التحقيق بالقيام بما يراǉ الزماŹ من ƍجراءات التحقيق في األماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كý متهم
  .الثǚثة األسس التي تقوم عليها رسالتǈا تشكǋ ýذǉ العǈاƮر  3
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جسد سلطة بƋن الوالي يبعد أن يقرر  1الوالي في ميدان األمن و المحافƲة على الƲǈام العام
ƍتخاذǉ في ƍطار القواǈين والتƲǈيمات ý وال سيما من خǚالدولة على Ʈعيد الوالية 

          المعموý بها جميƴ اǗجراءات التي من شǈƋها أن تضمن في كý الƲروƻ السلم 
واǗطمئǈان والƲǈافة العموميةÜ وبعد أن يلقي على عاتقه ضمان عدد كبير من المهام 

       Ʋام العام ƍتقاء أǐ شكý من أشكاý اǗضطراƔ في الǈ مثýالمرتبطة بالƲǈام العام 
أو عرƿلـة الممارسة العادية للسلطةÜ حماية األشخاƭ واألمǁǚ ومرورǋمÜ سير 
المƮالح العمومية سيراŹ عادياŹ و مǈتƲماÜŹ المحافƲة على ƍطار حياة المواطنÜ حسن سير 
األعماý اƿǗتƮادية واǗجتماعيةƍ Üحترام ƿواعد الطهارة والƲǈافة واألمنÜ تموين السكان 

ǈالم ÜةƮƮة بالشرطة العامة أو المتخƮيمات الخاƲǈين والتǈم وضمان تطبيق القواƲت
 ǉجدǈ–  المرسوم ǐالح  – 83/373أƮح للوالي سلطة على مرفق األمن وال سيما مǈيم

األمن الوطǈي والدرǁ الوطǈي لتساعدǉ في تحقيق المهام المذكورةÜ وتساǋم بدورǋا في 
  .2حƲƽ الƲǈام العام

يخوý الوالي في حالة وƿوƳ " من ذات المرسوم على أǈه  16ادة فتƭǈ مثŹǚ الم
يخý بالƲǈام العام سواء في شقه المتعلق باألمن العام أو ذلǁ المتعلق  –حدƚ خطير 

أن يسعى ƍلى تدخý وحدات األمن الوطǈي  -بالƮحة العمومية أو المتعلق بالسكيǈة العامة
  لى الǈائƔ العامÜÝ بعد ƍعǚم مكتƔ التǈسيق الموس3ƍ ƴالمتخƮƮة

 ǁويعلم وزير الداخلية بذل Üاء على تعليمات مكتوبةǈالوحدات ب ǉذǋ ýويتم تدخ
ÝŹفورا  

                                                 
يحدد سـلطات الـوالي فـي     1983مايو سǈة  28الموافق  1403شعبان عام  15المؤرƢ في  83/373المرسوم رƿم  1

مـن   22ميدان األمن و المحافƲة على الƲǈام العامÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
  . 1983مايو  ǋ31جرية الموافق  1403شعبان عام  18ونÜ المؤرƢ في السǈة العشر

  توضƴ لدǎ الواليÜ في ƍطار القـواǈين  " المذكور على ما يلي  83/373من المرسوم  05في ǋذا المجاý تƭǈ المادة  2
Üبها ýيمات المعموƲǈو الت Ʈالم Üام العام و األمن في الواليةƲǈال Ʋƽالح األتيةلممارسة سلطاته في ميدان ح:  

  مƮالح األمن الوطǈي -
 "مƮالح الدرǁ الوطǈي -

يمكن الوالي أن يسـتدعي  " من المرسوم المذكور أعǉǚ على ما يلي  06و في ذات السياق تƭǈ الƽقرة الثالثة من المادة 
  "الشرطة البلدية 

3 Ɣوحدات مكافحة الشغ ǐأ.  



 4

  كما يمكǈه أن يسعى ƍلى تدخý تشكيǚت الدرǁ الوطǈي الموجودة في تراƔ الوالية
و يقوم بذلǁ عن طريق التسخير المسبƔ ويعلم وزير الدفاƳ الوطǈي ووزير 

Ýالداخلية  
أعضاء مكتƔ التǈسيق كما ǋو مƮǈوƭ عليه في الƽقرة األولى من ويتعين على 

 Ɣجراء يتطلبه األسلوƍ ǐحياته أن يتخذوا ويطبقوا أǚƮ طارƍ في ýك Üالمادة ǉذǋ
من ƽǈس المرسوم فتتعرƯ بشكý مباشر لƽكرة مساǋمة مرفق  Ü25 أما المادة "المقرر

ط اǗدارǐ حيƚ تقرر بƋن األمن في أعماý حƲƽ الƲǈام العام تحت ƍشراƻ سلطة الضب
يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القواǈين والتƲǈيمات وعلى حسن سير 

Ýية في دائرتهǈدارية والتقǗالح اƮالم  
 ǁǚام العام وعلى أمن األمƲǈال Ʋƽالح األمن على حƮكما يسهر بمساعدة م

Ýفي الدائرة ƭواألشخا  
ن في الدائرة أن تعلمه بǐƋ حدƚ يقƴ في ولهذا الغرÜƯ يجƔ على مƮالح األم
  ".   الدائرة وتكون لها عƿǚة بالƲǈام العام واألمن

من ƿاǈون  74وفي ذات سياق ƍرتباط مرفق األمن بالضبط اǗدارǐ تƭǈ المادة 
على أن يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدǐ لممارسة ǚƮحياته  90/081البلدية رƿم 

وتسييرǋا  شرطة البلدية التي تحدد ǚƮحياتها وƿواعد تƲǈيمهاالخاƮة باألمن على ǋيئة ال
ÝيمƲǈواعد عملها عن طريق التƿ وكذا  

ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدǐ طلƔ تدخƿ ýوات الشرطة أو الدرǁ الوطǈي 
  ".كيƽيات المحددة عن طريق التƲǈيمالمختƮة ƿƍليمياŹ عǈد الحاجة حسƔ ال

توضƴ تحت تƮرƻ " على أن  97تƭǈ مادته ف 90/09أما ƿاǈون الوالية رƿم 
المƮǈوƭ عليها في  2الوالي مƮالح األمن لتطبيق القرارات المتخذة في ƍطار المهام

  ".أعǉǚ 96المادة 

                                                 
Ü الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة    1990أفريý  07الموافق  1410رمضان عام  12مؤرƢ في  90/08القاǈون رƿم  1

  .1990أفريǋ11  ýجرية الموافق  1410رمضان  Ü16 المؤرƢ في 27السǈة  15الجزائريةÜ العدد 
  "الوالي مسؤوý عن المحافƲة على الƲǈام  و األمن و السǚمة و السكيǈة العامة: على ما يلي 96تƭǈ المادة  2
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 96/256كما تƲهر ǋذǉ المساǋمة من خýǚ ما يقررǉ المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
ǐالحرس البلد ǁشاء سلǈƍ ه يتولى أعضاء الحرس ال 1المتضمنǈمن أ ýفي مجا ǐبلد

ýǚيمات من خƲǈين والتǈيذ القواƽǈاية العامة وتƿدارية العامة مهام الوǗالشرطة ا:  
- Ýام العامƲǈة بالƿǚعة ذات عƿوا ýة بكƮشعار السلطات المختƍحراسة دائمة ومستمرة و  

رƿابة الƲواǋر والعوامý التي تؤدƍ ǐلى الحوادƚ والكوارÜƚ كالحرائق  -
الحجارة وسقوطها واألمراƯ الوبائية أو المعدية وأمراǈƍ  Ưزالقالƽيضاǈات وو

ÝةƮدارة المختǗا ýعلى تدخ ƚتضاء الحƿǗد اǈات وعǈالحيوا 

ƍتخاذ التدابير التحƲƽية ƍزاء المرضى عقلياÜŹ الذين يخلون بالƲǈام واألمن  -
Ýالعموميين 

 و المضرةÝالقضاء على الحيواǈات المؤذية أ -

والمشاجرات  عمومية كالحد من الضجيƝ والتجمعات الليليةالسهر على السكيǈة ال -
  Ýزاعات في الماكن العمومية التي تقلق راحة السكانǈوال 

 ýرة بشكǋاƲ ام العام و استرجاعهƲǈمة مرفق األمن في تحقيق الǋت مساǈذا كاƍو
ال يجƔ أن تكون  -أǋ ǐذǉ المساǋمة  -جلي من خǋ ýǚذǉ الƮǈوƭ وƹيرǋاÜ فǈƎها 

اƔ حقوق وحريات األفراد ولو أضطر مرفق األمن ƍلى تƽǈيذ ƿرارات ولوائح على حس
من ƿاǈون الوالية  94ضبط ƍدارǐ تقضي بتقييد ǋذǉ الحقوق والحرياتÜ لذلǁ تƭǈ المادة 

على أن يسهر الوالي في ممارسة مهامه وفي حدود اختƮاƮاته المذكور  90/09رƿم 
ألشكاý والشروط المƮǈوƭ عليها في على حماية حقوق المواطǈين وحرياته حسƔ ا

 Üونǈون البلدية  75تربط المادة كما القاǈاƿ المذكور ممارسة رئيس المجلس  90/08من
الشعبي البلدǐ لǚƮحياته في مجاý الضبط اǗدارǐ بواجƔ احترامه لحقوق وحريات 

  .المواطǈين
مǈح ت ƹ92/441ير أن حالة الطوارƏ المقررة بموجƔ المرسوم الرئاسي رƿم 

ǚƮحيات بالغة والجماعات المحلية لمرفق األمن الممثý اساساŹ في شخƭ وزير الداخلية 

                                                 
1 ǐيذƽǈم  المرسوم التƿفي ال 96/265ر Ƣاأل 18مؤر ƴعام ربي ýة  03الموافق  1417وǈشاء  1996أوت سǈƍ المتضمن

               مـن السـǈة الثالثـة     47سلǁ الحرس البلدǐ و يحدد مهامه و تƲǈيمهÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العـدد  
    .1996أوت سǈة  07الموافق  1417ربيƴ األوý عام  22و الثǚثونÜ المؤرƢ في 
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األǋمية في مجاý حƲƽ الƲǈام العام وƍسترجاعه وشديدة الخطورة على حقوق وحريات 
 ƭاألشخا ƴووض ǐدارǗا ýشاء مراكز االعتقاǈƍ سلطة ƭǈذا الǋ حهǈم ƚحي Üاألفراد

ألشخاƭ والعربات في أماكن وأوƿات محددةÜ مƴǈ من اƿǗامة فيهاÜ تحديد أو مƴǈ حركة ا
وتقرير اƿǗامة الجبريةÜ تسخير العماÜý األمر بالتƽتيǈ ƫهاراŹ و ليÜŹǚ الغلق المؤƿت ألماكن 
اǗجتماعات ولقاعات العروÜƯ مƴǈ التƲاǋر باǗضافة ƍلى تعليق وحǈ ýشاط المجالس 

  .الشعبية المǈتخبة
وراŹ مركزياŹ في ما يمتلكه ويقوم به وزير الداخلية من وتلعƔ مƮالح الشرطة د

المتضمن  92/752سلطات وƍجراءات حيƚ تƭǈ المادة الثالثة من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
على أن يتخذ تدبير الوضƴ في  92/44شروط تطبيق بعƯ أحكام المرسوم الرئاسي رƿم 

تي يƽوضهاÜ ويطرأ ǋذا التدبير مركز أمن وزير الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة ال
  . بǈاء على ƿƍتراحات مƮالح األمن

وفي ƍطار الضبط القضائي يؤدǐ مرفق األمن دوراŹ يختلƻ عن دورǉ في ƍطار 
 Ɣيق فيه في الباƿوسيتم التد Źليه سابقاƍ شارةǗتمت ا ǐالـذ ǐدارǗيالضبط اǈالثا  ǉذǋ من

م بشكƹ ýير مباشر من خýǚ ضبطه الرسالةÜ حيƚ أǈه يساǋم في تحقيق الƲǈام العا
للجريمة وللمجرمينÜ وǋو الدور الذǐ يكلƽه به أساساƿ Źاǈون اǗجراءات الجزائية وال سيما 
في ƿسمه المتعلق بالبحƚ والتحرǐ عن الجرائمÜ حيǈما يساǋم بعƯ أفراد مرفق األمن 

المختƮة  الذين يحوزون ƽƮة الضبطية القضائية تحت ƍشراƻ وƍدارة الجهات القضائية
وال سيما وكيý الجمهورية والǈائƔ العام وƿاضي التحقيق في جمƴ األدلة حوý الجرائم 
الواƿعة وتقديم األشخاƭ المشتبه فيهم بƎرتكابها ƍلى الجهات القضائية المختƮة بالتحقيق 

  .والحكمÜ حتى يتمكن المجتمƴ من الحƮوý على حقه في معاƿبة المجرم

                                                                                                                                                         
المتضمن ƍعـǚن   1992فبراير سǈة  09الموافق  1412شعبان عام  05المؤرƢ في  92/44الرئاسي رƿم  المرسوم  1

شـعبان عـام    Ü05 المؤرƢ فـي  10حالة الطوارÜƏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
1412.  

Ü يحـدد شـروط   1992فبراير سـǈة   20الموافق  1412بان عام شع 16المؤرƢ في  92/75رسوم التƽǈيذǐ رƿم الم  2
المتضمن حالة الطـوارÜƏ الجريـدة    1992فبراير  09المؤرƢ في  92/44تطبيق بعƯ أحكام المرسوم الرئاسي رƿم 

  .1412شعبان عام  19المؤرƢ في  14الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
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وتتǈوƳ حسƔ طبيعة الجريمة وحالتهاÜ فǈجدǋا  وتختلƻ مساǋمة مرفق األمن
تتوسƴ في الجريمة المتلبس بها وفي الجرائم الخطيرة أǐ جرائم المخدرات والجريمة 
المƲǈمة عبر الحدود الوطǈية والجرائم الماسة بƲǈƋمة المعالجة األلية للمعطيات وجرائم 

خاƭ بالƮرÜƻ وتتقلƭ تبييƯ األمواý واǗرǋاƔ وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريƴ ال
ǈوعاŹ ما في الجريمة ƹير المتلبس بها أǐ في التحقيق اǗبتدائي وفي اǈǗابة القضائيةÜ كما 
مǈحت الƮǈوƭ المƲǈمة لحالة الطوارƏ في الجزائر مزيداŹ من السلطات والǚƮحيات 

 30المؤرƢ في  92/031للضبطية القضائية وǋو ما ǈجدǉ مثŹǚ في المرسوم التشريعي رƿم 
 91/2042المتعلق بمكافحة التخريƔ واǗرǋاƔ والمرسوم التƽǈيذǐ رƿم  1992سبتمبر 

المتضمن تقرير  91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  07المحدد لشروط تطبيق المادة 
  .  حالة الحƮار

عديد الواجبات وتحد ǈشاطه عديد  –ǈǋا كذلǁ  -وتقƴ على عاتق مرفق األمن 
الذǐ يبدو ƮعباŹ  –قاطƴ في ǋدƻ واحد ǋو تحقيق التوازن الحدود تشترǁ جميعها وتت

بين ضبط الجريمة والمجرمين وعدم ǈƍتهاǁ حقوق  -ومستحيŹǚ في أƹلƔ الحاالت 
وال سيما األخيرة  -وحريات األفراد وال سيما المشتبه فيهمÜ لذلǁ كاǈت أƹلƔ التعديǚت 

حوý أساساŹ ائية تƔƮǈ لقاǈون اǗجراءات الجز - 2006و  Ü2004 2001أǐ لسǈوات 
ه خýǚ مختلƻ مراحý و ƍجراءات البحƚ والتحرǐ ـه فيـتدعيم حقوق وحريات المشتب

شخƭ المشتبه  وتƽتيÜ ƫ اǗستماƳالتوƿيƻ للƲǈر اتعن الجرائمÜ خƮوƮاŹ خƍ ýǚجراء
ال سيما في مجاƹ Ü-  ýير أن ǋذا لم يمƴǈ من حدوƚ تجاوزات فيه أو مسكǈه أو عربته

                                                 
المتعلـق   1992سبتمبر سـǈة   30الموافق  1413ربيƴ الثاǈي عام  03المؤرƢ في  ƿ92/03م المرسوم التشريعي ر 1 

 04المؤرƢ فـي   70بمكافحة التخريƔ و اǗرǋاÜƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
  .1413ربيƴ الثاǈي عام 

يحـدد شـروط    1991يوǈيو سǈة  25الموافق  1411ة عام ذǐ الحج 13المؤرƢ في  91/204المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  2
و المتضـمن تقريـر حالـة     1991يوǈيو سـǈة   04المؤرƢ في  91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  07تطبيق المادة 

 1411ذو الحجة عـام   14المؤرƢ في  31الحƮارÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
  .ǋجرية
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من ƿبý أفراد الضبطية القضائية أشارت ƍليها عديد  -سدية والƽǈسية للموƿوƻ السǚمة الج
  .        1المƮادر

ǋذا وتƲهر حقوق وحريات األفراد بشكý متواýƮ في ǋذǉ الرسالة لكوǈها ترتبط 
بالضبط اǗدارǐ مثƍ ýرتباطها بالضبط القضائيÜ على ƍعتبار أن التحقيق المادǐ للƲǈام 

اǗدارǐ بواسطة مرفق األمن يتقاطƴ ال محالة مƴ حريات األفراد    العام كهدƻ للضبط 
 ƴǈتقضي بم ǐدارƍ رارات ضبطƿ يذƽǈن يقوم مرفق األمن بتƋك Üوال سيما الحريات العامة
األشخاƭ من التƲاǋر أو مƴǈ بعƯ األفراد من ممارسة حرية التجارة والǈƮاعة أو 

 ýالتدخ-  Źالحقا ǁذل ǎرǈجراءات المادية في حرية ا -مثلما سǗتخاذ اƍ أو Üلجمعيات
الكƽيلة بمƴǈ األشخاƭ من المرور عبر شارƳ معين بǈاءŅ على ƿرار Ʈادر من سلطة 

ǐدارǗالضبط ا.  
كذلÜǁ ضبط الجريمة والمجرمين كهدƻ للضبط القضائي يتقاطƴ بدورǉ مƴ حريات 

 ǁلذل ÜيةƮاألفراد وال سيما الحريات الشخ -  Źيجد مرفق األمن -أيضا  ƴسه في تقاطƽǈ
 ƴن يقوم ضابط الشرطة القضائية بوضƋالحقوق والحريات ك ǉذǋ ƴم ýƮمستمر ومتوا
 Ƴجراء سماƍ هǈƋر ثم يباشر بشƲǈتحت ال ƴالمشتبـه فيهم في الوض ƭأحد األشخا
أƿوالـهÜ أو أن يقوم بتƽتيƫ مسكن يحتمƍ ýحتواءǉ على أدلة ذات عƿǚة بالجريمةÜ أو أن 

واجدين بمسرƟ الجريمة من المغادرة وفي ذلǁ كله مساس بحريات يمƴǈ األشخاƭ المت
ممارسة الحياة الخاƮة بشكý التǈقý والحق في األفراد الشخƮية وال سيما الحق في 

ǐعاد .  
التي تواجهها الحقوق والحريات يمكن ƍجمالها في ثǚثة التحديات ƹير أن أǋم 

يومية من تعدǐ وǈƍتهاǁ لهذǉ الحقوق             أساسيةÜ أولها ما يǈتجه واƴƿ الممارسات الأشياء 
ƍطار والحريات وال سيما من ƿبý أعوان المرفق سواء في مجاý حƲƽ الƲǈام العام أǐ في 

الضبط ƍطار الضبط اǗدارǐ أو فـي مجاý البحـƚ والتحـرǐ عـن الجرائم أǐ في 
لمشرƳ الدستورǐ يمǈح القضائيÜ وثاǈيها تدخý اǗدارة في سير الحرياتÜ حتى وƍن كان ا

بƭǈ  -أǐ الضبط التشريعي  –التشريƴ في مجاý الحقوق والحريات للسلطة التشريعية 
Ü حيǈ ƚجد أن اǗدارة تتدخý بالكيƽية التي يحددǋا الƭǈ 1996من دستور  122المادة 

                                                 
  .سيتم التعرƯ ألمثلة عن ǋذǉ التجاوزات في الباƔ الثاǈي من ǋذǉ الرسالة 1
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القاǈوǈي وǈǋا ال تملǁ سلطة تقديرية في تقرير طبيعة التدخý وƿد ال يحدد الƭǈ التشريعي 
ريقة تدخý اǗدارة وǈƍما يكتƽي بƋن يمǈح لها حق التدخý لتƲǈيم الحريةÜ فهǈا تتوسƴ ط

  .سلطة اǗدارة وتتعرƯ الحرية بدون شǁ لقهر السلطة و شدتها
التي وƍن كان من الممكن أن  1الƲروƻ اǗستثǈائيةيتمثý في الثالƚ ف التحدǐأما 

ما تتكرر في الدوý ذات األƲǈمة المغلقةƲǈ Üمة المƽǈتحة فǈƎها ƹالبا ألتقرر في الدوý ذات ا
ǋذǉ الƲروƻ التي تستǈد عليها السلطة من أجý سن ƿواǈين وتƲǈيمات وƍتخاذ ƍجراءات 

وƿائية وƿمعيةƍ Üذا كان يراد مǈها ƍسترجاƳ الƲǈام العام فǈƎها بدون شǁ تقيد من الحريات       
Ǘترات اƽال ýو طوǋ مثلما Üية طويلةǈترات زمƽوتعطلها لýالدو ǉذǋ ائية فيǈستث.  

 92/44حيƚ أǈه في الجزائر ƍذا كاǈت المادة األولى من المرسوم الرئاسي رƿم 
) 12(المتضمن ƍعǚن حالة الطوارƏ تƭǈ على أن تعلن حالة الطوارƏ مدة ƍثǈي عشر 

فبراير  09الموافق  1412شعبان  05شهراŹ على ƍمتداد كامý التراƔ الوطǈي ƍبتداء من 
وأǈه يمكن رفعها ƿبǋ ýذا الميعادÜ فƎن حالة الطوارƏ ال تزاý سارية المƽعوý  1992سǈة 

عقبة في ƹاية الخطورة تحدǐ وسǈة من ƍعǈǚهاÜ وǋو ما يشكý  16حتى بعد أكثر من 
                                 2.والمشقة على حقوق وحريات األفرادوالشدة  

                                                 
1 « La théorie des circonstance exceptionnelles est une construction juridique élaborée par la 
jurisprudence du conseil d’état, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient 
en temps normales illégales peuvent devenir légales en certaines circonstances parce quelles 
apparaissent alors nécessaires pour assurer l’ordre public et la marche des services publics » 
in André de Laubadère, Traité élémentaire de Droit Administratif, cinquième édition, 
Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, Paris, France, 1970, p 239. 

ƿـد بـررت   كاǈـت   -أǐ الجزائر  –على الرƹم من االǈتقادات الواسعة ضد بقاء حالة الطوارƏ في الجزائر ƍال أǈها  2
ǈسان التابعة لمƲǈمـة المـم المتحـدة    ƿǗدمته للجǈة حقوق ا حالة في التقرير الدورǐ الثالƚ الذǋǐذǉ الǗعǚن لجوءǋا 
 ƣلى أكثر من  2006سبتمبر  22بتاريƍ راجعة ƴائƿسجم  14بمعطيات ووǈو ما ال يǋ ة وǈفي حقيقة األمر  –س-   ƴمـ

  : تطور و تغير األوضاƳ األمǈية و السياسية في الجزائر
« …Compte tenu de la situation insurrectionnelle et subversive très grave qua connu le pays à 
partir de 1991, des mesures exceptionnelles dictées par l’état impérieux de nécessité ont été 
prises notamment l’instauration de l’état d’urgence en février 1992, conformément à l’article 
86 de la Constitution du 23 février 1989 et à l’article 4 du Pacte International relatif aux droits 
civils et politiques… 
Au plan pratique, les pouvoirs publics ont veillé au strict respect du principe de 
proportionnalité entre la gravité de la crise et les mesures adoptées pour y faire face. Les 
mesures adoptées avaient pour but de surmonter les périls décrits à l’article 87 de la 
Constitution de 1989 et à l’article 91 de la Constitution révisée de 1996 (atteinte grave contre 
les institutions du pays par l’appel public à la désobéissance des forces de sécurité lancé par 
les instances dirigeantes d’un parti politique, volonté exprimée de dissoudre les forces de 
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ŷǗمية موضوع: أوǉالرسالة أ  
Ƴ مرفق األمن بين الƲǈام العام والحريات العامة أǋمية بالغةÜ على يكتسي موضو

ƍعتبار أǈه يتعرƯ لواحدة من أǋم الǈقاط حساسيةŹ وƮعوبةŹ في مجاý ضمان الƲǈام في 
الدولة والمجتمƴ أال وǋي المواءمة بين واجبين متعارضين في كثير من الحاالت ǋما 

لبحƚ والتحرǐ عن الجرائم وواجƍ Ɣحترام واجƔ مرفق األمن في حماية الƲǈام العام وا
حقوق وحريات األفرادÜ وǋما الواجبين اللذين يƮعƔ التوفيق بيǈهما مثلما يƮعƔ التوفيق 
بين السلطة والحريةÜ فǋƋمية الموضوƳ من أǋمية اǗشكالية التي يريد التدƿيق فيها 

  .ومعالجتها
من جهة ما يقررǉ القاǈون كما تƲهر أǋمية الموضوƳ أكثر حيǈما ǈلمس الƽارق بين 

من سلطات لمرفق األمن وما يƽرضه عليه من حدود ومن جهة ثاǈية ما ǋو موجود في 
 ýالسلطات والحدود سواء في مجا ǉلتزام في عديد الحاالت بهذƍ األمور من عدم ƴƿوا
 ǐلة أƋلشقي المس Ưأن يتعر ýيحاو Ƴفالموضو Üأو الضبط القضائي ǐدارǗالضبط ا

بين الƲǈام العام والحريات العامة من خýǚ الƮǈوƭ وفي الممارسة الƽعليةÜ مرفق األمن 
 ǎأن يكون سواء على مستو Ɣالت وضبطها وبيان ما يجǚختǗا ǉذǋ تحديد ýيحاو ƚحي
الƮǈوƭ أو على مستوǎ الممارسةÜ وǋو ما يشكý في حقيقة األمر أǋمية خاƮة وفي 

أكاديمية فقط بý له كذلǁ أǋمية  ƽǈس الوƿت Ʈعوبة خاƮةÜ فليس للموضوƳ أǋمية
  .تطبيقية أو مهǈية

وباǗضافة ƍلى الجاǈبين األكاديمي والتطبيقي للموضوƳ فƎن أǋميته تزداد حيǈما يتم 
التعرƯ له من كý زواياǉ التشريعية والقضائية والƽقهيةÜ حيƚ تمت المقارǈة بين عدد من 

ة وال سيما الجزائرية من جهة التشريعات واالجتهادات القضائية واالتجاǋات الƽقهي
والƽرǈسية والمƮرية من جهة ثاǈيةÜ سواء كان ذلǁ في مجاý الضبط اǗدارǐ أو الضبط 

  .      القضائي

                                                                                                                                                         
police et de les remplacer par une «police des moeurs», agressions armées contre les forces de 
police et les militaires, sabotage des institutions de l’État et destruction de biens publics… » 
in http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/rapport_periodique_3.pdf, page 38.    
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ŷتحديد الموضوع: ثانيا  
مثلما يعبر عǈه عǈواǈه فƎن الموضوƳ يتعرƯ بالدراسة لمرفق األمن بين الƲǈام 

فق من سلطات وما عليه من حدود حيǈما يتجه العام والحريات العامةÜ فيحدد ما لهذا المر
ǈحو تحقيق الƲǈام العام بشكý مباشر في ƍطار الضبط اǗدارǐ أو حيǈما يتجه ǈحو تحقيق 
 Üطار الضبط القضائيƍ ير مباشر عبر ضبط الجريمة والمجرمين فيƹ ýام العام بشكƲǈال

تي يؤديها و للدور كما يتم التعرƯ بشكý محورǐ لمسؤولية مرفق األمن عن األعماý ال
 ǐهالذǈو يضم Źالقضاء القضاء عموما ŹاƮوƮخ ǐدارǗا ýابة على أعماƿالر ýفي مجا

  .مرفقǋذا الباعتبارǉ أǋم وأǈجƴ الوسائý الرƿابية التي يخضƴ لها مرفق األمن 
وتحديداŹ أكثر لموضوƳ مرفق األمن بين الƲǈام العام والحريات العامة يكون من 

  :ائý اآلتيةالضرورǐ توضيح المس
على ƍعتبار أن مرفق األمن يتشكý من الǈاحية العضوية من ƿوǎ األمن المدǈية  -

الخاضعة والمحلية المتمثلة في أفراد األمن الوطǈي أو مثلما تسمى الشرطة الوطǈية 
لوزير الداخلية والجماعات المحلية وƿوǎ األمن العسكرية المتمثلة في وحدات 

ƫر الجيƮاǈي وعǈالوط ǁالدر  Üيǈالوط Ƴي الخاضعة لوزير الدفاǈالشعبي الوط
 ƔƮǈالرسالة ي Ƴن موضوƋب ýبح من الحتمي القوƮه يǈƎف Źاألمن أساسا ǎوƿ على

 Ƴالموضو Ɣدما يتطلǈوع Ņاءǈستثƍ الƍ األمن العسكرية ǎلقو Ưية وال يتم التعرǈالمد
ǁائية ذلǈستثǗا ƻروƲو ال سيما في ال.  

- Źليه سابقاƍ شارةǗما  مثلما تمت اǋ Üفكرتين أساسيتين ýالرسالة حو Ƴيدور موضو
 ÜǐدارǗرارات الضبط اƿيذ لوائح وƽǈما يقـوم بتǈسلطات وحدود مرفـق األمن حي

 وƍسترجاƳ أǐ بƎعتبارǉ جهاز تستعين به سلطة الضبط اǗدارǐ في مجاý حماية
الƲǈام العامÜ ثم ما يمتلكه أعوان مرفق األمن الحائزين على ƽƮة الضبطية 
 ƚما يقومون بالبحǈلتزامات وحدود حيƍ عليهم من ƴالقضائية من سلطات وما يق
والتحرǐ عن الجرائمÜ وبالتالي فƎن موضوƳ الرسالة يتحرǁ في فكرته األولى 
داخý دائرة القـاǈون اǗدارÜǐ وال سيما الǈشـاط اǗدارÜǐ الوƲيƽـة العموميـة 

داخý دائرة ƿاǈون أساساǈƎ Źه يتحرǁ والمسؤولية اǗداريةÜ أما في فكرته الثاǈية ف
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Ü وال سيما القسم الخاƭ بمباشرة الدعوǎ العمومية وƍجراء 1اǗجراءات الجزائية
التحقيقÜ باǗضافة ƍلى ǈƍتقاله في مواƴƿ محددة لدائرة ƿاǈون العقوبات وال سيما في 

 .مسƋلة المسؤولية الجǈائية لرجý الضبط القضائي

-  ýالرسالة بشك Ƴسواء في شقه يتعلق موضو Üمباشر بحقوق وحريات األفراد
المتعلـق بالƲǈام العام كهدƻ للضبط اǗدارǐ أو في شقه المتعلق بالضبط 
القضائـيÜ فدائرة حقوق وحريات األفراد دائرة مشتركة بين الضبطين 
المذكورينÜ وƍن كان لكý واحد مǈهما ƍتƮاý مǈ ƴوƳ معين من حقوق وحريات 

رورات حƲƽ وƍسترجاƳ الƲǈام العام مرتبطة أكثر بالحريات األفرادÜ فƎذا كاǈت ض
ƴر والحريات التجارية              الجماعية والسيما حريات التجمǋاƲوالت ƳجتماǗوا

والǈƮاعية فƎن أعماý البحƚ والتحرǐ عن الجرائم مرتبطة أكثر بالحريات الƽردية 
والƽǈسية وحرمة المسكن وحرية الحركة والبدǈية وال سيما حرية السǚمة الجسدية 

والتǈقÜý لذلǁ كان المحور المشترǁ في موضوƳ الرسالة حقوق و حريات األفراد 
 . الجماعية والƽردية

على اعتبار أǈǈا سǈتعرƯ في الباƔ الثاǈي من ǋذǉ الرسالة للضبط القضائي        -
Ʈود بضباط وبالƲǈر ƍلى طبيعة الموضوÜƳ فǈƎه تجدر اǗشارة ƍلى أن المق

وضباط commissaires de police  الشرطة الشرطة القضائية محافƲو
الذين  inspecteurs de policeومƽتشوا األمن الوطǈي   officiers de policeالشرطة

ƿضوا في خدمتهم بهذǉ الƽƮة ثƚǚ سǈوات على األýƿ وعيǈوا بموجƿ Ɣرار 
عات المحلية بعد موافقة مشترƮ ǁادر عن وزير العدý ووزير الداخلية والجما

لجǈة خاƮةÜ أما أعوان الضبط القضائي في رسالتǈا ǋذǉ فهم موƽƲوا مƮالح 
وعيǈوا بموجƿ Ɣرار  الشرطة الذين ليست لهم ƽƮة ضباط الشرطة القضائية

مشترƮ ǁادر عن وزير العدý ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة 
  .              لجǈة خاƮة

                                                 
 أو مثلما يسمى في بعƯ التشريعات المقارǈة ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية أو أƮوý اǗجراءات الجǈائية 1
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ŷشكالية: ثالثاǕذه الرسالة اǉ ا فيǊالمراد معالجت  
 ƴالرسالة من فكرة التداف ǉذǋ Ƴجابة عليها في موضوǗشكالية التي يراد اǗطلق اǈت

Ü أǐ التدافƴ بين ما يملكـه مرفـق األمن من سلطات 2و الحريـة1الƽطرǐ بين السلطـة
Ü فهي ƍذن معادلة وǚƮحيات وما يملكه األفراد في الجهة المقابلة من حقوق وحريات

طرفيها الحق في حماية الƲǈام العام و حƲƽ حق المجتمƴ في العيƫ بسǚم والحق في 
  .حماية وحƲƽ حقوق وحريات اǈǗسان

 ǁلذلǈسعى وسǈ ýحاو ýǚشكالية الرئيسية من خǗجابة على اǗالرسالة ا Ƴموضو
 ǉية السلطات التي يمتلكها مرفق األمن باعتبارǋرارات هة من جالمرتبطة بماƿ يذƽǈجهاز ت

جهـاز من جهة ثاǈية ولوائح الضبط اǗدارǐ الراميـة ƍلى حمايـة وحƲƽ الƲǈام العام و
 ýروضـة عليـه في مجاƽيـة الحدود والقيود المǋوما Üعن الجرائم ǐوتحر ƚبحـ
حمايـة وحƲƽ حقوق وحريات اǈǗسانÜ كما تتƽرƳ عن ǋذǉ اǗشكالية الرئيسية مجموعة 

والرƿابة وأعواǈه  يات الƽرعية أǋمها تلǁ المرتبطة بماǋية مسؤولية مرفق األمنمن اǗشكال
 ǉالقضائية عليه باعتبار– Źدائما -  ǐدارǗرارات الضبط اƿيذ لوائح وƽǈوجهاز ت ƚبح

  .وتحرǐ عن الجرائم
ŷرابعا :ƛǊالمن Ƙفي طريقة البح Ʋالمتب  

Ǘشكالية المذكورة في ƍن طبيعة الموضوƳ المتعرƯ لها في الǈقطة الثاǈية وا
الǈقطـة الثالثـة تستوجبان تبǈـي ǈوƳ معيـن من مǈاǋـƝ البحƚ في العلوم اǗجتماعية 
 واǈǗساǈية و تحديداŹ في العلوم القاǈوǈية واǗداريةÜ يكون من الضرورǐ أن تتكامý فيما

                                                 
1 ǋ مـا أن  السلطةƍ Ưرƽذا الǋ و Üسهمƽǈأ Ưرƽدارة جماعة بشرية تسمح لهم بƍ د من يتولونǈهر عƲرادية تƍ ةƿي طا

يتم بالقوة و ƍما بǈاء علـى الرضا و توزيـƴ االختƮاÜƭ فƎذا كان مƮدر السلطة ǋو القوة ƿيý أن السـلطة سـلطة   
 Üيةǈوǈاƿ بحت سلطةƮا رضا الخاضعين لها أǋدرƮذا كان مƍ أما Üم السياسـية فـي   فعليةƲǈال Üǐاوƿعن د سعاد الشر

  .  ƭ Ü48 1977العالم المعاƮرÜ الطبعة الثالثةÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
2 « d’après la notion moderne, la notion démocratique, et, j’ose le dire, la notion juste de la 
liberté, chaque homme étant présumé avoir reçu de la nature les lumières nécessaires pour se 
conduire, apporte en naissant un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses 
semblables, en tout ce qui n’a rapport qu’à lui-même et à régler comme il l’entend sa propre 
destinée » Alexis de Tocqueville, Egalité sociale et politique, Paris, France, édition Aubier 
Montaigne, 1977, p 118, in Imouna Saouli, Ordre public et Libertés, thèse de doctorat en droit 
public, faculté des science juridiques, politiques et sociale de Tunis, 2005, p 21    
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ǈهاǋ Üذǉ بيǈها و تعطي طابعاŹ مǈسجماŹ للدراسة و باǗضافة ƍلى ǋذا و ذاǁ تƽي بالغرƯ م
  .المǈاǋ  Ɲǋي المǈهƝ التحليلي و المقارن و الوƽƮي

لمǈهƝ المقارن تـم بمǈاسبة بحثǈا في التشريعات المقارǈة وال لفƎذا كان لجوءǈا 
ǐالجزائر ƴتهما بالتشريǈومقار ǐرƮسي والمǈرƽفي ما تعلق بمرفق  سيما التشريعين ال

الوƽƮي بمǈاسبة تعرضǈا للتƲǈيم  Ü وللمǈهƝاألمن بين الƲǈام العام والحريات العامة
 ƻيم مختلƲǈية تƽكي ƻƮفي و Źا به اساساǈستعƍ لمرفق األمن أين ǐدارǗالهيكلي وا

Ü فƎن اللجوء ƍلى المǈهƝ وسلطات الضبط اǗدارǐ و الضبط القضائي التشكيǚت األمǈية
بط اǗدارǐ التحليلي تم على ƍعتبار أǈǈا ƿمǈا طيلة ǋذا البحƚ سواء في شقه المتعلق بالض

أو شقه المتعلق بالضبط القضائي بتحليý الƮǈوƭ القاǈوǈية والتƲǈيمية ذات الƮلة 
بموضوعǈا لمعرفة جزئياتهـا وكلياتها وƍدراǁ مكامن القوة والضعƻ فيها باǗضافة ƍلى 
تحليý القرارات واألحكام القضائية ذات الƮلة بالموضوƳ حتى ǈقƻ عǈد ما يراǉ القاضي 

المǈازعات المتعلقة بمرفق األمن وال سيما في مجاý مسؤوليته ǋو كمرفق ويحكم به في 
 ǐدارǗقهين اƽلعبـه ال ǐيق في الدور الذƿال بالتدƍ ýالتحلي ýو ال يكتم Üهǈأو مسؤولية أعوا

 ƻمختل ýيƮƽوت ýيـƮƋائي فـي تǈوالجƔǈو ما يسمح  جواǋو Üالدراسـة Ƴموضـو
ƻوƿد  بالوǈعƽات الǋتجاǗم وأكبر اǋام العام أƲǈمرفق األمن بين ال Ƴقهية في موضو

  .           والحريات العامة
ŷامساƢ :Ƙطة البحƢ المعتمدة في إعداد الرسالة  

لǘجابة على اǗشكالية الرئيسية واǗشكاليات الƽرعية المشار ƍليها في الǈقطة الثالثة 
وƳ الدراسةƍ Üستقر أعǉǚ و على مختلƻ التساؤالت الجزئية المطروحة أثǈاء تحليý موض

رأيǈا على تǈاوý الموضوƳ في بابينÜ الباƔ األوý معǈون بسلطات ومسؤولية مرفق األمن 
بƎعتبارǉ جهاز تƽǈيذ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارǐ يتم تǈاوله في فƮلينÜ األوý معǈون 
بسلطات مرفق األمـن بƎعتبـارǉ جهـاز تƽǈيذ لوائح وƿرارات الضبط اǗدارÜǐ يتم 

وفي مبحثه الثاǈي  ماǋية الضبط اǗدارǐ وعƿǚته بمرفق األمنعرƯ في مبحثه األوý لالت
لمرفق األمن من خýǚ التƮرفات القاǈوǈية والمادية لسلطة الضبط اǗدارǐ و في مبحثه 

  .سلطة الضبط اǗدارǐالثالƚ اللتزامات و حدود 
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لقضائية عليه باعتبارǉ جهاز أما الýƮƽ الثاǈي المعǈون بمسؤولية مرفق األمن و الرƿابة ا
Ʋǈام القاǈوǈي تƽǈيذ لوائح وƿرارات الضبط اǗدارǐ سيتم التعرƯ في مبحثه األوý لل

وفي مبحثه مسؤولية اǗدارية لمرفق األمن وفي مبحثه الثاǈي لل لمسؤولية مرفق األمن
  .مسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمنالثالƚ لل

طات وحدود مرفق األمن باعتبارǉ جهاز بحƚ و تحرǐ عن أما الباƔ الثاǈي المعǈون بسل
الجرائم فقد تم تǈاوله ǋو بدورǉ في فƮلينÜ األوý معǈون بماǋية الضبط القضائي        

وسلطاته أثǈاء مرحلة البحƚ والتحرǐ عن الجرائم تم التعرƯ في مبحثه األوý لماǋية 
القضائي أثǈاء مرحلة البحƚ   مƽهوم الضبط القضائي وفي مبحثه الثاǈي لسلطات الضبط

 والتحرǐ عن الجرائمÜ أما الýƮƽ الثاǈي المعǈون بالقيود الواردة على مرفق األمن
والرƿابة القضائية عليه بƎعتبارǉ جهاز بحƚ وتحرǐ عن الجرائم فتم التعرƯ في مبحثه 

از بحƚ األوý للقيود الموضوعية واǗجرائية الواردة على أعماý مرفق األمن بƎعتبارǉ جه
 ǉعتبارƎمرفق األمن ب ýابة القضائية على أعماƿي للرǈعن الجرائم وفي مبحثه الثا ǐوتحر

  .دائماŹ جهاز بحƚ وتحرǐ عن الجرائم
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üوقرارات الضبط : الباب األو ƞƏتنفيذ لوا ƦاǊولية مرفق األمن باعتباره جƊسلطات ومس
ǎدارǕحقوق وحريات األفراد ا Ǎما علǉثيرƉوت  

 يلعƔ مرفق األمن وال سيما ƿوǎ األمن المدǈية الخاضعة لوزير الداخلية
في حاý اǗخýǚ بهÜ  استرجاعهة دوراŹ محورياŹ في حƲƽ الƲǈام العام وـوالجماعات المحلي

من خƿ ýǚيامها بتƽǈيذ لوائح وتƲǈيمات وƿرارات الضبط اǗدارÜǐ فǚ سلطة الضبط 
بمرفق األمن وال ǋذا  االستعاǈةƲƽ الƲǈام العام دون اǗدارǐ يمكǈها لوحدǋا السهر على ح

األخير يمكǈه أن يباشر أعماý حƲƽ وحماية الƲǈام العام بشكý مýƮƽǈ عن سلطة الضبط 
اǗدارǐ ودون اǗعتماد على لوائحها وƿراراتهاÜ وبالتالي فالعƿǚة بين مرفق األمن وسلطة 

ال يتحقق الهدƻ  ام عƿǚة أƮيلةالضبط اǗدارǐ في مجاý حƲƽ وƍسترجاƳ الƲǈام الع
  .بدوǈها

Ü أو االستقǚليةلذلǁ أمكن القوý أن سلطات مرفق األمن ال تتمتƴ بخاƮية 
 باألحرǎ مرفق األمن ال يستقý بسلطاته وǈƍما يستمدǋا أوالŹ من الƮǈوƭ القاǈوǈية

ǋا سلطة التي تƮدرالضبط الƽردية و ثاǈياŹ من ƿرارات وال سيما لوائح الضبط والتƲǈيمية 
الضبط اǗدارÜǐ وفي ǋذا ضماǈة لحقوق وحريات األفراد ضد التعدǐ المحتمý عليها من 

ثبت أǈها ƿبý مرفق األمنÜ فقيام أعوان األمن الوطǈي بغلق محý بيƴ مواد ƍستهǚكية 
ýمستق ýالسلطة بشك ǉؤالء األعوان لهذǋ ǁǚمتƍ يǈحة العمومية ال يعƮما  تضر بالǈƍو

ƿ اد علىǈستǗوبا ǐدارǗادر من سلطة الضبط اƮ سيما رئيس المجلس الشعبي الرار
ýذا المحǋ يقضي بغلق ǐالبلد.  

شارƳ أو مكان ǈƍعقاد في المسبق كذلƿ ǁيام وحدات مكافحة الشغƔ باǈǗتشار 
مƲاǋرة ƹير مرخƭ بها من أجý مƴǈ األشخاƭ من التƲاǋر كان باǗستǈاد على ƿرار 

الي مثŹǚ يقضي بمǋ ƴǈذǉ المƲاǋرة كوǈها تشكý خطراŹ من سلطة الضبط اǗدارǐ أǐ الو
 ǁلذل Üام العامƲǈأنعلى ال ýسلطة ا أمكن القو ýمرفق األمن الحق لعم ýلضبط عم

ǐدارǗا.                 
         سلطات بƎعتبارǉ جهاز تƽǈيذ لوائح من ما يتمتƴ به مرفق األمن باǗضافة ƍلى 

ǐدارǗرارات الضبط اƿمو ýتحت ÜǉعتبارƎابة القضائية عليه بƿسؤولية مرفق األمن والر 
Źمرفق  دائما Ƴمية في موضوǋة بالغة األǈمكا ǐدارǗرارات الضبط اƿيذ لوائح وƽǈجهاز ت
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ƮƮخ ƚحي Üام العام والحريات العامةƲǈااألمن بين الǈ  Ɣي من الباǈالثا ýƮƽلها ال
ق األمن وتحمله تبعات األضرار األوÜý أين يتم التعرƯ للƲǈام القاǈوǈي لمسؤولية مرف

المسؤولية  نالتي يلحقها ǋو كمرفق أو أحد أفرادǉ بالغير وبالتالي سيكون الحديƚ أساساŹ ع
دون خطƋ وما مسؤولية اǗدارية لمرفق األمن سواء كاǈت مسؤولية على أساس الخطƋ أو 

جهة ثاǈية في  ƿام به و يقوم به القضاء اǗدارǐ في تكريس ǋذǉ المسؤولية من جهة و من
  .في مواجهة مرفق األمن حماية حقوق وحريات األفراد

  كما سيتم اǗلمام ببعƯ أǈواƳ المسؤوليات اǗدارية األكثر ƿرباŹ من مرفق األمن 
وال سيما المسؤولية جراء التجمهرات والتجمعاتÜ مƍ ƴعطاء حاالت واƿعية للمسؤولية 

لية بدون خطƋ كالمسؤولية على أساس الǈاشئة جراء أخطاء شخƮية ومرفقية أو مسؤو
  .سيما مخاطر الجوار ومخاطر الوسائýالالمخاطر و

وفي ƍطار دائماŹ المسؤولية سيتم التعرƯ للمسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن 
 Źعموما ǐدارǗون اǈم المسؤوليات في القاǋا واحدة من أǋعتبارƎطار مرفق األمن وبƍ في

 ƚحي ŹاƮوƮخƯطار  سيتم التعرƍ ديبية فيƋالمسؤولية الت ƭاألولى تخ Üلها من زاويتين
ƿاǈون الوƲيƽة العمومية بƎعتبار أن مستخدمي مرفق األمن ǋم موƽƲون عموميونÜ أما 

وية الثاǈية فتخƭ المسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن بالƲǈر للƮǈوƭ التƲǈيمية الزا
ƚحي Üة بمرفق األمنƮية التي يمكن  واللوائح الداخلية الخاǈسيتم توضيح األخطاء المه

             .لمستخدمي مرفق األمن ƍرتكابها و العقوبات المقررة بشǈƋها
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üاألو üƬالف :ǎدارǕو قرارات الضبط ا ƞƏتنفيذ لوا ƦاǊسلطات مرفق األمن باعتباره ج 
  و طبيعة تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات األفراد

مرفق األمن في مجاý الضبط اǗدارǐ ذات أǋمية بالغة  لكون مسƋلة ماǋية سلطات
Ɣذا الباǋ من ýاألو ýƮƽلها في ال Ưون بسلطات ومسؤولية  سيتم التعرǈالمع ýاألو

 ǉعتبارƎمرفق األمن بǐدارǗرارات الضبط اƿيذ لوائح وƽǈجهاز ت ǁه لن يكون ذلǈير أƹ Ü
ة الضبط اǗدارǐ وطبيعة عƿǚته بشكý مباشر على ƍعتبار أǈǈا سǈقوم بدايـةŹ بتحديد ماǋي

 ƚفي المبح Ưتعرǈ ƚيق أكثر في سلطات مرفق األمن حيƿللتد ýتقǈǈ ثم Üبمرفق األمن
الثاǈي من الýƮƽ األوý لمرفق األمن من خýǚ التƮرفات القاǈوǈية والمادية لسلطة 
الضبط اǗدارÜǐ أين ǈحدد بشكý دƿيق ما يمتلكه ǋذا المرفق من اختƮاƮات وسلطات 

  :ن خýǚم
مرفق األمن  أوالŹ التƮرفات القاǈوǈية لسلطة الضبط اǗدارǐ أين ǈقƻ على سهر

على التحقيق المادǐ لهذǉ التƮرفات القاǈوǈية أǐ السهر على أن تƽǈذ وتحترم لوائح 
ة المختƮة من أجý تƲǈيم الǈشاط ـة التƽǈيذيـý السلطـالضبط التي يتم Ʈƍدارǋا من ƿب

م حركة المرور ولوائح ـح تƲǈيـام العام مثý لوائـƲ الƲǈـƽالƽردǐ بالشكý الذǐ يح
 ǐشاط تجارǈ يمƲǈمن التشريعات ت Źا أساساǋاللوائح التي تستمد وجود ǉذǋ Üاعي ماǈƮو

  .للحريات المتضمǈة تƲǈيم الحقوق و الحريات أو ما يسمى بالضبط التشريعي
رسوم التƽǈيذǐ رƿم وما يؤكد ǋذا الدور أو ǋذǉ االختƮاƮات ما تقررǉ أحكام الم

المتضمن ǚƮحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية وال سيما في مجموعة  94/247
موادǉ المتضمǈة مهام وزير الداخلية بƎعتبارǉ الرئيس اǗدارǐ األعلى لمرفق األمن في 

 ǈقلهمÜ الحياة الجمعويةÜاألمǁǚ وتمجاالت الƲǈام العام واألمن العموميÜ حالة األشخاƭ و
ƍلى  04حسن سير اǈǗتخابات والتƲاǋرات واǗجتماعات العموميةÜ حيƚ تخوله المواد من 

08  ÜيماتƲǈين والتǈحترام القواƍ ها السهر علىǈالمجاالت وم ǉذǋ سلطات موسعة في
 Üافة العموميةƲǈام العام والƲǈة والǈيǈƋة والطمǈضمان السكي Üǁǚواألم ƭحماية األشخا

ǈشاط األجاǈـƔ عبر التراƔ  متابعةالطريق العموميÜ  ضمان سهولة المرور في
 Üـيǈتطبيقالوط  Üيمية المتعلقة بالجمعياتƲǈات طلبات  دراسةاألحكام التشريعية والتƽمل

 ƴالسياسي والجمعيات ذات الطاب ƴسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابƋت
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 ÜجتماعيǗتخابية الاǈǗسهر على حسن سير العمليات ا ÜƳتراƿǗعداد واƍ ين المتعلقǈالتق
سهر على التطبيقه و متابعةو ƿƍتراحهو بشروط تƲǈيم التƲاǋرات واǗجتماعات العمومية
   .1حسن سير التƲاǋرات وعلى األمن خýǚ مدتها

ثاǈياŹ من خýǚ التƮرفات القاǈوǈية الƮادرة عن سلطة الضبط اǗدارǐ التي 
أو على عدد من األفراد المعيǈين بذواتهم أو بƮدد  تستهدƻ تطبيقها على فرد معين بذاته

حالة محددة كاألمر بمƮادرة Ʈحيƽة معيǈة أو األمر الخاƭ بهدم مǈزý أيý للسقوط أو 
األمر بƯƽ مƲاǋرة محددة أو مƍ ƴǈجتماƳ معين أو ƍيقاƻ فيلم سيǈمائيǈǋ Üا يسهر مرفق 

بƮدد ǋذا التƽǈيذ ما يراǉ مǚئماŹ  ويتخذ األمن على أن تحقق وتƽǈذ ǋذǉ التƮرفات القاǈوǈية
  .المراد تحقيقه لهدƻاؤدǐ من وسائý مادية ت

كما يƲهر دور مرفق األمن في مجاý حƲƽ الƲǈام العام حيǈما يسهر على التƽǈيذ 
 ƚي من المبحǈالثا Ɣاوله في المطلǈتǈس ǐو األمر الذǋو ǐدارǗلقرارات الضبط ا ǐالجبر

بط اǗدارǐ من تحقيق أǋدافها بواسطة القوة العمومية أǐ الثاǈيÜ وǋو ما يسمح لسلطة الض
مرفق األمن في حاý تماطý أو رفƯ األفراد المخاطبين بالقرار الضبطي اǗلتزام بهÜ وال 
 ǐدارǗمن سلطة الضبط ا Ɣال بطلƍ الحالة ال يكون ǉذǋ مرفق األمن في ýأن تدخ ǁش

تستدعي التƽǈيذ بالقوة العمومية لهذǉ متى أباƟ المشرƳ ذلǁ أو توفرت حالة الضرورة التي 
القرارات الضبطيةÜ وفي حالة ƹياƔ اǗباحة التشريعية والضرورة أمكن لسلطة الضبط 
اǗدارǐ اللجوء ƍلى مرفق األمن من أجý التƽǈيذ الجبرǐ لقرارǋا متى توفرت أربعة 

ǈاسبة في مǚحƲاته الشهيرة بم Romieuشروط اساسية أبدƳ في وضعها محافƲ الدولة 
التي سيتم التعرƯ لها بالتƮƽيý في موƿعها من ǋذƿsociété Saint-just  ǉضية 
  .الرسالة

وبعد ان يتم توضيح سلطات مرفق األمن في المساǋمة في تƽǈيذ لوائح وƿرارات 
الضبط اǗدارǐ سيتم التعرƯ لمسƋلة محورية أخرǎ ال تتم معالجة الýƮƽ األوý من 

                                                 
أوت  10الموافـق   1415ربيـƴ األوý عـام    02المؤرƢ في  94/247راجƴ في ǋذا الƮدد المرسوم التƽǈيذǐ  رƿم  1

المحدد ǚƮحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و اƟǚƮǗ اǗدارÜǐ الجريدة الرسمية للجمهورية  1994
الموافق  1415ربيƴ األوý عام  13من السǈة الواحدة و الثǚثونÜ المؤرƢ في  53د الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العد

 .ƍ17لى  Ü15 من الƽƮحة  1994أوت سǈة  21
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ǋال بها أال وƍ ýاألو Ɣعة على عاتق مرفق الباƿلتزامات الواǗي الحدود والضوابط وا
 ǐدارǗرارات الضبط اƿ يذƽǈما يقوم بتǈاألمن حيǋالتقيد بمبدأ المشروعية أال و Ɣي واج

وواجƍ Ɣحترام حقوق وحريات األفراد وكذا واجƔ سلطة الضبط اǗدارǐ ومرفق األمن 
 ǁكذل ýاسبة بالتدخǈوبالطريقة الم ýام العام ولحماية ابالوسائƲǈحريات األفرادحقوق ول 

واجƔ حماية الƲǈام العام بين  -وال سيما في الدوý الحديثة  –ذلǁ التǚزم  بالƲǈر ƍلى
  . وعدم اǗخýǚ به 

 Ƙالمبحüو: األو ǎدارǕية الضبط اǉبمرفق األمنطبيعة في ما ǈقتǘع  
طبيعة تحديد ماǋية الضبط اǗدارǐ وتوضيح من الضرورǋ ǐةŹ أǈه يƲهر بدا

عƿǚته بمرفق األمنÜ حتى يتسǈى لǈا اǗلمام بموضوƳ الباƔ األوý من ǋذǉ الرسالة      
 هاوفهمه بشكý جيدÜ على ƍعتبار أن الضبط اǗدارǋ ǐو الحجر الزاوية الذǐ يقوم علي

الýƮƽ األوý المعǈون بسلطات مرفق األمن بƎعتبارǉ جهاز تƽǈيذ لوائح وƿرارات الضبط 
ǋو من ومن جهة ثاǈية  ǋذا الضبط هة يقوم مرفق األمن بتƽǈيذ ƿراراتاǗدارÜǐ فمن ج

يسعى ƍلى حƲƽ وƍسترجاƳ الƲǈام العام ومن جهة ثالثة ǋو من يƽترƯ به ليس فقط عدم 
ǈƍتهاǁ حقوق وحريات األفراد وǈƍما العمý على أن يمارس األفراد حقوƿهم وحرياتهم 

  .رǐ تحديد ماǋية الضبط اǗدارǐبشكý عادÜǐ وعليه يƲهر فعŹǚ بǈƋه من الضرو
ƹير أǈه من الضرورǐ كذلǁ تحديد ماǋية مرفق األمن على ƍعتبار أǈǈا ǈبحƚ في 
ƍشكالية أساسها مرفق األمنǈ Üبحƚ في ماǋية سلطاته وماǋية حدودǉ وما له وما عليه 
وماǋية مكامن ƿوته وماǋية من جهة ثاǈية مكامن ضعƽه وما ǋو الوضƴ الذǐ يجƔ أن 

وما ǋي عليه ǋذا المرفق أثǈاء تƋديته لمهامه وما ǋو الوضƴ الذǋ ǐو عليه فعلياÜŹ  يكون
 Üلة بين الوضعينƮاƽا الحدود الǈعلي Ưرƽشكاليات تǗالتساؤالت وا ǉذǋ ýك Źتحديد حقيقة

ن كان من ƹير السهƍ ýيجاد أو ƍوضƴ وƍعتماد تعريƻ لهÜ وماǋية ǋذا المرفق و بالتالي 
  .ن يحýƮ حوله اǗجماƮƳياƹة تعريƻ يمكن أ

فمثلما سǈرǎ ذلǁ في حيǈه يخضƴ التعريƻ لعديد العوامý والمعطيات الƽكرية 
والƽǈسيـة واǗجتماعية والثقافية والذاتية التي ƿد تتعارƯ في كثير من األحيان فيما بيǈها 

 Ƴدما يتعلق األمر بموضوǈع ŹاƮوƮخ ÜƯƿاǈاية التƹ لىƍ ýƮلى أن تƍ اية فيƹ
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Ʈو الحساسية يǋ يةǈية والسياسية واألمǈوǈفيه التمييز بين األبعاد القا Ɣمرفق األمن بين ع
  .الƲǈام العام والحريات العامة

  .رفق األمنماǉية م :األوü لمطلبا

ار فيها دوافعـه  ثاألمن في اللغة ǈقيƯ الخوÜƻ فهو حالة يوجد بها اǈǗسان ال تست
الة كما توجـد فـي الƽـرد توجـد فـي      الغريزية للدفاƳ أو الهرƔ أو العدوانÜ وǋذǉ الح

ويعǈي عدم الشعور واǗحساس بالتهديد والخطر ويعǈي كذلǁ ثقة وǋدوء ƽǈـس   1Üالجماعة
ǈاتجة عن الغياƔ الحقيقـي لكـý   فهو حالة أكيدة  2Üمن يعتقد أǈه في مǎƋǈ عن أǐ مخاطر

عتقـد  ƿد يكون اǈǗسان في حالة خطيرة ولكǈه ال يستشعر ǋذا الخطـر في خطرƹ Üير أǈه 
والتوجس والقلـق   يبةǋو كذلǁ تلǁ الحالة الƽǈسية المǈاƿضة للخوƻ والرو Üجازما أǈه ƈمن

ǈƋه ليس بويعǈي كذلǁ الحالة التي يعتقد فيها اǈǗسان  لمƽرط على حاý اǈǗسان وممتلكاتهÜا
  .ǋذا الخطر هعǈأو سيدفƴ من يدفƴ ضǈاŹ مǈه أن ǈǋا3Ü  ǁخشاǉيǈǋاǁ أǐ خطر 

المشار ƍليه  ǐي أو الشعورـمǈها الحس Üألمن العديد من المƽاǋيمǋذا ويحتمý لƲƽ ا
Ü فǈقـوý  مـثŹǚ  تدابير ووسائý حماية تهدƍ ƻلى الوƿاية من خطر التهديداتومǈها ما يƽيد 

   ǁعليـ ǁكـذل ýقوǈ أو Üمة المروريةǚواعد السƿ أو ǐواعد األمن المرورƿ باحترام ǁعلي
تعويƯ المخاطر الحاƮلة مثý التƋمين أو يد كذلǁ وƿد ت4Ü ƽباحترام ƿواعد األمن والƮياǈة

األمن االجتماعي كما يعǈي األمن العمومي الذǋ ǐو أحد تركيبات الƲǈام العام وǋو عـدم  
  .5حدوƚ تهديدات وأخطار تكون عرضة لها الحياة أو الحرية أو حق الملكية لǖفراد

  

                                                 
1  Üدورƿ الدولةد عمر أحمد  ýيم مرفق األمن شكƲǈفي ت ǉو أثرÜ  ةǈس Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üمكتبة مدبولي

1994Ü  ƭ162  
2 Dictionnaire encyclopédique, éditions Philippe Auzou, Paris, France, 2004,  p1824. 
3 Dictionnaire encyclopédique, idem, p1472. 

4 ǈـجيرار كورÜيـمعج وǈوǈطلحات القاƮـم المÜـترجم ةƮǈالمؤسسة الجامعـة م Üشر يور القاضيǈة للدراسات و ال
  .ƭ 279 1998و التوزيÜƴ بيروتÜ لبǈانÜ الطبعة األولىÜ سǈة 

  .ƽǈ Ü ƭ280سهالمرجƴ السابق  5
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ضبط تعريƽه سواء للتحكم في ماǋية مرفق األمن ǋو  البديهيال شǁ أن المدخý و
         اƮطǚحيا وتحديـد خƮائƮـه ومƲـاǋرǉ ومميزاتـه    أو كان تعريƽا فقهيا أو تشريعيا 

 ƚحي Üيمهǋاƽوم    ýحـاوǈ ـاǈǈعلى اعتبـار أ ÜةƮعوبة خاƮ مرفق األمن ƻيكتسي تعري
 ƴوضÜقهاءƽه الǈƋبداية بش ƻاختل ƻهم  ف تعريǈفقهـاء علـوم    وال سـيما اجتهد العديد مـ

ƹير أǈهم وعلوم القاǈون خƮوƮا في الوƮوƍ ýلى تعريƻ جامƴ لǖمن  االجتماƳ عموما
 ǁوا في ذلƽختلƍالمع ýفهم حوǚرا الختƲǈ لذاليارǚر من خƲǈيتم ال ǐلمرفق األمن ه.  

لمعيـار  عايير في معيـار الهـدƻ أو الغايـةÜ ا   يمكن حƮر ǋذǉ المƹيـر أǈـه 
ر الحق والواجÜƔ وال تخرǋ Ɯذǉ العضوÜǐ معيار اǗجراءاتÜ المعيار الƽǈسي وكذلǁ معيا

  .المعايير من دائرة كوǈها معايير فقهية تحاوý تقريƔ الباحƍ ƚلى حقيقة مرفق األمن

وعليه فƎن مرفق األمن من مƲǈور معيار الهدƻ أو الغاية ǋـو فـرƯ احتـرام    
القواǈين واللوائح وكý اǗجراءات التي تتخذǋا الدولـة لتƲǈـيم مختلـƻ أوجـه الحيـاة      

عية واالƿتƮادية والثقافية والعمý على وƿاية المجتمƴ من كý ما من شǈƋه أن يضر االجتما
أفعاý وتƮرفات مǈافية للشرائƴ والقيم والقـواǈين ومǚحقـة العـابثين بهـا     جراء به من 

  .1وتقديمهم للعدالة لتقتƭ مǈهم

ǁو كذلǋلهذا المعيار  و Źد  ذالالجهاز وفقاǚون األمن فـي الـبƮ ليه أمرƍ يعهد ǐ 
ǋو Üƴهومه الواسƽالمثابة  وبم ǉرا لخطورة تبعاتـه جهاز بهذƲǈ ǉله خطرÜ   ـهǈشـعبة  كو

Ʈيأ ýيذية القابضة على زمام األمن في الداخƽǈالسلطة الت Ɣمته لة من شعǋمسا ýǚمن خ
في الخارƜ بالتǈسيق مƴ أجهـزة أمǈيـة دوليـة    أحياǈا و ن في البǚد ـذ القواǈيـتƽǈيفي 

 ÜةƮƮذمتخǋوýا ما يتمث  ćŹائية أساساǈفي الشرطة الدولية الج)ýتربوǈاأل.(  

  Ʋـƽله الدولة مهام ح ýتوك ǐالجهاز الذ ǁو ذلǋ أن مرفق األمن ǎمن ير ǁاǈǋو
  ƴـǈيلة بمƽجراءات والتدابير الكǗا ýǚين واللوائح سواء من خǈيذ القواƽǈام وتƲǈاألمن وال

ضبط القضائي والمتمثلة في وƿوƳ الجريمة أو من خƍ ýǚجراءات الشرطة ذات الƮلة بال

                                                 
ة في عمق المجتمÜƴ دار الكتـاƔ العربـي للطباعـةÜ الǈشـر والتوزيـƴ      ـعيسى ƿاسميÜ الشرطة الجزائرية مؤسس 1

 Üالجزائر Üالقبة Ü2002والترجمة ƭ Ü23.  
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أن يحقـق   ǋـو الـذǐ يجـÜ    Ɣ ويرƈ ǎخر أن مرفق األمن 1ضبط الجريمة عǈد وƿوعها
يـة واالحتياطيـة الǚزمـة    ئمجموعة من األǋداƻ مǈها واجƔ األمن باتخاذ التدابير الوƿا

لتƽادǐ وƿوƳ الجرائم على حياة المواطǈين أو أشخاƮهم أو أموالهم أو ممارستهم ألعمالهم 
والتƮدǐ لكý من يحاوý االعتداء على حرية أو حق ألحد األفـراد    2أǈشطتهم المختلƽةو

ǋـذا باǗضـافة ƍلـى أن     3Üلوƻƿ العدوان ولمƴǈ التمادǐ فيه ولتقديم المعتدين ƍلى العدالة
مرفق األمن ǋو ذلǁ المرفق الذǐ يسهر على حماية المرافق العامة وضـمان اسـتمرار   

ر الخدمات الضرورية للمواطǈين بƽƮة مǈتƲمة ومطردةÜ ومƴǈ ما أدائها لوƲائƽها في توفي
  .4يمكن أن يقƴ على أǐ مرفق من اعتداءات

ǋذا ويدعوǈا األستاذ  ثروت بدوǐ في مقاله المذكور في الهامƫ أدǈـاƍ ǉلـى أن   
  Ʋـاƽالح ƻدǋ يتولى ǐالجهاز الذ ǁو ذلǋ مرفق األمن ǐتذكر دائما أن جهاز الشرطة أǈ

  .Ʋǈ5ام في المجتمƴ وǋدƻ الحƽاƲ على حقوق وحريات المواطǈينعلى األمن وال

يرǎ العديد من الƽقهاء أن تعريƻ األمن ال يخرƜ عن دائرة تحديد ماǋية الƲǈـام  و
وضƴ وحاý المجتمـƴ بمعǈـى أن   وǈƍتƲام العامÜ لذلǁ فƎن األمن ǋو بكý تƋكيد استقرار 

Ʋǈلى ضمان حماية الƍ يرمي ǐشاط الذǈال ǁو ذلǋ على اسـترجاعه  األمن ýام العام والعم
الƲǈام العام ǈǋا تحقيق حاالت السكيǈة بعبارة في حاý اǗخýǚ بهÜ على أن يكون المقƮود 

ƴحة العامة في المجتمƮاألمن العمومي وال Üالعمومية.  

خدمة عامة تتولى الدولة تحقيقهـا عبـر    لخلط بين األمن كهدƻ واǈǋا يجƔ عدم 
تضـم  و -مثǚ جهاز الشرطة أو أجهزة األمـن الـوطǈي   - المختƮةوǋياكلها أجهزتها 

ƻداǋرعية  العديدة من األƽها في التعرالǈم Ưوبين األمـن  التي تم ذكر البع Üات السابقةƽي

                                                 
جراءات القاǈوǈية شهاƔ رشيد خليý وطاǋر جليý الحبوÜƫ الوسيط في أعماý شرطة العراقÜ دراسة تحليلية في اǗ.د 1

  .Ü 35 الطبعة األولى1997ƭ ÜواǗداريةÜ مطبعة الرايةÜ بغدادÜ العراقÜ سǈة 
ثروت بدوÜǐ الشرطة والحريةÜ مبدأ التوازن بين سلطات الشرطة وحريات المواطǈينÜ مجلة األمن والقـاǈونÜ كليـة    2

  .1995ƭ Ü 70العدد األوÜý يǈاير  3شرطة دبيÜ السǈة 
  .Üǐ362 الوجيز في القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü علي خطار شطǈاو 3
  76ةÜ المرجƴ السابق ƭ ثروت بدوÜǐ الشرطة والحري 4
  .المرجƴ السابق 5
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ǉعتبارƎالعام ب  ƻيعر ǐام العام الذƲǈه أحد تركيبات الǈƋب ýواألموا Ɵمين وحماية األرواƋت
بƎعتبـار   هـا يفوأخطار الƽوضـى وتǚ  مخاطرلوضƴ حد من خÜ  ýǚمن االعتداء عليها

حماية أفراد الشعƔ ووƿايتهم من األخطار باǗضافة ƍلى و األفرادÜ أكيان الجماعة تهديدǋا ل
  .1والكوارƚ العامة

باعتبارǉ عƮǈر من عǈاƮـر الƲǈـام العـام بǈƋـه      وǈǋاǁ من يعرƻ األمن العام
مƮـدرǉ الطبيعـة    اطمئǈان المرء على ƽǈسه وحاله من خطر االعتـداءÜ سـواء كـان   

كان مƮـدرǉ اǈǗسـان    وكالƽيضاǈات والزالزý والحرائق واǈهيار المباǈي والمرتƽعات أ
كسطو المجرمين وعبƚ المجاǈين والمƲاǋرات العǈيƽة وحوادƚ السيارات أو كان راجعـا  

  .2ما تسببه من اضطرابات ƍلى الحيواǈات المƽترسة أو الجامحة و

أمام المدلوý الموسƴ لǖمن سبة حديثǈا عن األمن يمكن أن ǈكون بمǈافǈحن  Üوعليه
الذǐ يمكن ربطه بƽكرة المرفق العام والمدلوý الضيق لǖمن الذǐ يمكن ربطـه بƽكـرة   

Ü أال كمن في وحدة الهدƻ العام المقƮودتااللتقاء بين المدلولين  ةالƲǈام العام ƹير أن ǈقط
ǈمكو ýومؤسساته وك ǉفرادƋب ƴو ضمان تواجد المجتمǋسية ومادية عادية وƽǈ اته في حالة

    ƴـƿـو متوǋ والثقافي والسياسي مثلمـا ǐادƮتƿǗجتماعي واǗا ǉداء دورƋب ƴتسمح للجمي
  .ومƽروƯ له القيام به

 ýاألمن العديد من المسائ ƻذا ويثير تعريǋ   ديولـوجيǗالسياسـي وا ƴذات الطاب     
 التدافƴ بـين السـلطة والحريـة     وال سيما فيما تعلق بالحركية السياسية في المجتمƴ وفي

 ýالمسائ ǉذǋ Üبين السلطة والمعارضة ƴـام   والتدافƲǈعـن ال Ƴجمالها في الدفاƍ التي يمكن
مواجهـة حركـات   و Üالسكيǈة العموميةعن القائم ضد حركات الثورة والتمرد الداخلية و

Ɣ والهيجان الشعبي واالضطرابات المحدودة وكـذلǁ فـرƯ وضـمان احتـرام     ـالشغ
  .3اǈونÜ وتƽǈيذ األحكام القضائية والقرارات اǗداريةالق

                                                 
1  Üاألردن Üعمان Ü ƴشر والتوزيǈلل ýدار وائ ÜǐدارǗون اǈالوجيز في القا Üǐاوǈ2003علي خطار شطƭ Ü :362 .  
 مƮـر جمهوريـة  مكتبة القاǈوǈيةÜ دار الجامعة الجديدة للǈشرÜ اǗسـكǈدريةÜ  ماجد راƔƹ الحلوÜ القاǈون اǗدارÜǐ ال 2

  .2004ƭ Ü 337سǈة  Üالعربية
3 André de Laubadère, les Grands Services Publiques, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, France, année 1966, 5ème édition, pages 183. 
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أما عن تعريƻ مرفق األمن من زاوية المعيار العضوǐ فǈƎه يتم التركيز فيه على 
الجهة أو الجهاز المكلƻ بضمان الخدمة األمǈيةÜ وǋو ما يƮطلح على تسـميته بجهـاز   

 Üيǈالح األمن الوطƮلهذا الممرفق األمن فالشرطة أو بم Źو مجموعة متشـع عيار وفقاǋة ب
 ǐتؤد Üتحت سلطة وزير الداخلية ǎالبيتها الكبرƹ الموضوعة في ǁǚالح واألسƮمن الم

والتي يعتمد في تƲǈيمها أحد أسـاليƔ   1دورا بالƸ األǋمية في مجاý حماية األمن الداخلي
  .وأǈماط التƲǈيم اǗدارǐ المتعارƻ عليها في القاǈون اǗدارǐ وعلم اǗدارة

ǈ ا من يركز كماǈǋ من جدǖه لƽفي تعري Ưالتعر ýǚعلى الجهاز بحد ذاته من خ
ǈƋـه  بكƋن يعرƻ مرفق األمـن   هعلى مستخدميو من يركز فيه وطريقة تƲǈيمه  تهلطبيع

أعداد من الرجاý والǈساء مدربون تدريبا خاƮا لمساعدة الدولة مساعدة مستمرة وفعالـة  
أو أǈه مجموعة من األشخاƭ الذين يعهد ƍلـيهم    2Üعلى مدار الساعة ƿǗرار الƲǈام العام

أو كذلǁ الرجاý والǈساء الذين يتم استخدامهم لممارسـة أعمـاý    3حƲƽ سيادة حكم القاǈون
ƿد تعتمد الدولة ؤǋلة الǈجاز األعماý المكلƽة بهاÜ و البوليس ويكوǈون ƿوة بوليس ƿادرة وم

ة والƽكرية واǗيديولوجيةƍ Üما الƲǈـام  في تƲǈيمها لمرفق األمن بǈاء على خلƽيتها السياسي
 اǗدارǐ المركزǐ أو الƲǈام اǗدارǐ الǚمركزÜǐ كما ƿد تجمƴ بين األسلوبين اǗداريـين 

   .في ƽǈس الوƿت

ƍن التعرƯ لتعريƻ مرفق األمن من زاوية المعيار العضوǐ يستوجƔ عليǈا بداية 
بحسƔ اختƮاƮـها اƿǗليمـي   توضيح أن األجهزة والهياكý المكلƽة بضمان األمن تǈقسم 

والǈوعي ƍلى مƮالح أمن ذات طابƴ مدǈي موضـوعة تحـت سـلطة وزيـر الداخليـة      
   ǐعسـكر ƴالح أمن ذات طـابƮوم Üǉǚليه أعƍ شارةǗوالجماعات المحلية مثلما سبقت ا

 Ƴوالتزاما بموضو ÜƳا موضوعة تحت سلطة وزير الدفاǈـه سـيتم    دراستǈƎوطبيعتهـا ف
 Ưليـه في المقدمة مثلما تمت ا –التعرƍ شارةǗ-     ƴـالح األمـن ذات الطـابƮفقط لم

  .المدǈيÜ وال يتم التعرƯ للثاǈية ƍال بƽƮة عرضية واستثǈائية
                                                 

1 André de Laubadère, les Grands Services Publiques, op-cit. p.187. 
أكاديمية ǈايƻ العربية للعلـوم األمǈيـةÜ الطبعـة    مجلة ة ومƴǈ الجريمةÜ ـد Ü الشرطـن سعـوƔ حسـاللواء محج 2

 ÜƯالريا Üةاألولىǈس Ü2001 المملكة العربية السعوديةƭ Ü :18.  
  .ƽǈسهالمرجƴ السابق   3
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ƍن اǗجماƳ الƽقهي والتشريعي والقضائي ثابت في اعتبار األجهزة والهياكý األمǈية 
الذǐ يمكـن أن  مرفقا عاما يدار من ƿبý الدولة عن طريق الوكالة أو االستغýǚ المباشر 

تولى الدولة مباشرة بƽǈسـها ƍدارة المرفـقÜ تتحمـý    حيƚ يƽيد من اسمهÜ  تـهǈتبين ماǋي
مسؤوليته ومخاطرǉ المالية دون أن يتوسط بيǈها في ذلǁ وبين المرفق ǋيئة مستقلةÜ فهـي  

وال يستقǋ ýذا المرفق بشخƮية معǈوية مƮƽǈـلة  Ü تتولى ƍدارة المرفق بƋموالها وموƽƲيها
Ü كما يستعين مرفق األمن بƋسلوƔ المؤسسة العموميةÜ حيƚ شخƮية المعǈوية للدولةعن ال
أن مرفق األمن  ƍلى ƭǈ91/524 المادة الثاǈية من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -مثŹǚ  - يشير

ǁي يسير عن طريق الوكالة وعن طريق المؤسسة العمومية كذلǈ1الوط.  

ولو أǈǈا ǈجـد   –خذ بالمعيار الƽǈسي مرفق األمن من األ اتلم تخلو مختلƻ تعريƽو
 ǐاللغو ýأكثر في المجا ƻذا التعريǋ-  مطلق  سواء ýبشك ǁأو كان ذل ǁعدد من باشرا

ǎالمعايير األخرÜ  أن ǁللوال ش ƫقاǈابلة للƿ يرƹ ةǈمكا ƭشخاǖل ǐسي والشعورƽǈبعد ال
ǈمن وللخدمات األمǖل ƴعن حاجة المجتم ƚجد مـن  أو المجادلة كلما كان الحديǈ ǁلذل Üية

يعرƻ مرفق األمن بǈƋه ƿيمة معǈوية يحسها اǈǗسان فتطمƋن ƽǈسه ويعيƫ حياته بها وǋو 
كذلǁ األمن ف Üعǈدما يƽقدǋا -فقط  -يحس بقيمتها  ÜأýƮ مركز في اǈǗسان كالعافية تماما

 ǐالذƻال الخائƍ 2ال يحس بقيمته الحقيقية.  

يد مـن المواƿـƴ اللƲƽيـة ƍال أن أǋـم     تستخدم في العدفكلمة األمن اƮطǚحا أما 
شرطةÜ كما تستخدم كذلǁ الكلمة التي ترادǋ ƻي مرفق األمن اƮǗطǚحية االستخدامات 

في تǈƮيƽات العمý األمǈي فǈقوý األمن الداخلي واألمن الخارجي واألمن الجماعي واألمن 
  .األخرǎالƽردǐ واألمن الخاƭ واألمن العام ƍلى ƹيرǋا من التǈƮيƽات 

                                                 
ديسـمبر   25الموافـق   1412جمادǎ الثاǈية عام  18المؤرƢ في  524-91من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  2تƭǈ المادة  1

فـي األمـن الـوطǈي     نيعتبر موƽƲي" "المتضمن القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األمن الوطǈي على ما يلي  1991
أو ƹير المركزية التابعـة لǖمـن    األعوان الذين يعيǈون لشغý مƔƮǈ دائم ويمارسون أعمالهم في المƮالح المركزية

 69الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ رƿم " دارǐ التابعة له أيضااǗطابƴ الالوطǈي وفي المؤسسات العمومية ذات 
  .1991سǈة 

  .28الشرطة ومƴǈ الجريمةÜ المرجƴ السابقƭ Ü  سعدÜاللواء محجوƔ حسن  2
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ƍ فيـه جماعـة   ن ýين واللوائح وتعمǈبه القوا ýƽيم دائم تتكƲǈو تǋ مرفـق األمن
تتمثـý فـي أمـن األشـخاƭ      1كبيرة من األفراد لغرƯ مشترǋ ǁو ƍشباƳ حاجة عامة

ولمرفق األمن بهذا الشـكÜ   ýوالممتلكات وحماية الƲǈام العام وتعقƔ الجريمة والمجرمين
بالǈسـبة  لوزير الداخلية ين التابعوالدرǁ طة معǈيينÜ معǈى موسƴ يقƮد به جهازǐ الشر

 ýوǖلƳي ولوزير الدفاǈسبة للثاǈي الشـعبي   2بالǈالوط ƫوات الجيƿ لىƍ ىǈالمع ƴكما يوس
الƽقرة األولى مـن   ǋو المعǈى الذǈ ǐجدǉ في ƭǈو Üالتابعة بدورǋا لوزير الدفاƳ الوطǈي

يتـولى  "تقـرر بـƋن   التي  07/04/1990 المؤرƢ في 09/90من ƿاǈون الوالية رƿم  98المادة 
تتـوالن  اللتـان   100و 99المـادتين   وƭǈ "الوالي تǈسيق أعماý مƮالح األمن في الوالية

ǈƋه يجوز للوالي عǈدما تقتضي الƲروƻ تقرر بألولى فا تتكون مƮالح األمنÜ مما  يدتحد
 ƿƍ ي المتمركزة فـيǈالوط ǁت الشرطة والدرǚتشكي ýتدخ Ɣأن يطل ǁائية ذلǈلـيم  االستث

يعتبـر الـوالي مسـئوال حسـƔ      "أǈه تقرر بدورǋا الثاǈية و" الوالية عن طريق التسخير
الشروط التي تحددǋا القواǈين والتƲǈيمات عن ƍعداد تدابير الدفاƳ والحماية التي تكتسـي  

  .3"طابعا عسكريا وتƽǈيذǋا

ألمن في المعǈى الموسƴ لمرفق اأكثر من فقهاء القاǈون اǗدارǐ من يدƿق ويýƮƽ و
من جهـة األعـوان    Üفيرǎ أن التǈƮيƻ األساسي ألعوان األمن يƲم مجموعتين كبيرتين

ـ ـن للقوة العموميـالمدǈيي ǈوأعـوان األمـن   ـة التي تتكون من أعوان األمن  الوط Üي
المحليÜ أعوان المياǉ والغابات والجمارǁ والحرس البلدǐ والحـرس الخـاÜƭ أعـوان    

وحدات الجمهورية لǖمـن ومـن جهـة ثاǈيـة األعـوان      الحماية المدǈية وأخيرا أعوان 
   .4العسكريين للقوة العمومية التي تتكون من تشكيǚت الجيƫ والدرǁ الوطǈي

يقƮد به جهاز الشرطة المتكون من مجموعة متشعبة من المƮـالح   قومعǈى ضي
واألسǁǚ الموضوعة في ƹالبيتها تحت سلطة وزير الداخلية والتي تلعƔ بطرق مختلƽـة  

                                                 
  .ƭ Ü262 1983أحمد زكي بدوÜǐ يوسƻ شǚالÜ مكتبة لبǈانÜ عربيƍ Üبراǋيم  –القاموس القاǈوǈي فرǈسي 1

2 Arlette Heymann-Doat, Libertés publiques et droit de l'homme, 6ème édition, LGDJ, 2000, 
Paris, France, p.266.  

الموافـق    1410سـǈة  رمضان  16المؤرƢ في  15Üالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ رƿم 3
11  ý1990أفري.  

4 André de Laubadère, les Grands Services Publiques, op-cit, p186. 
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دورا مهم للغاية في مجاý حماية الƲǈام الداخليÜ فهذا الǈشاط مقرر في ƍطار الوƿاية مـن  
دراسـتǈا  المعǈى المقƮـود ب Ü و ǋو 1الƽوضى والشغƔ وفي ƍطار البحƚ ومتابعة الجرائم

ǉذǋ.  

المتضمن القاǈون األساسي لمسـتخدمي   91/524من المرسوم  2وال شǁ أن المادة 
مǈه توضحان بالǈسبة لǖولى ǋيئات األمـن الـوطǈي بمƽهومـه     3األمن الوطǈي والمادة 

ǈأ ƚحي Üي وشرطةǈبين كلمتي أمن وط ƻية الترادǈعلى مـا يلـي   هاالضيق والثا ƭǈت 
يعتبر موƽƲين في األمن الوطǈيÜ األعوان الذين يعيǈون لشغý مƔƮǈ دائم ويمارسـون  "

ن الـوطǈي فـي المؤسسـات    أعمالهم في مƮالح المركزية أو ƹير المركزية التابعة لǖم
يتكون " أǈه تƭǈ على فالمادة الثالثة أما   2"العمومية ذات الطابƴ اǗدارǐ التابعة له أيضا

  :موƽƲو األمن الوطǈي من

موƽƲي الشرطة المكلƽين بمهام حƲƽ الƲǈـام العمـومي أو ƿƍـرارǉ وحمايـة      -
تحـددǋا القـواǈين   األشخاƭ والممتلكات وباالضطƳǚ عموما بمهام األمن الوطǈي كمـا  

  .والتƲǈيمات المعموý بها

المستخدمين الشبيهين بموƽƲي األمن الوطǈي المكلƽين بƋعماý تكميليـة للـدعم    -
  .3" اǗدارǐ والǈƽي الضرورǐ للقيام بمهام األمن الوطǈي

ǋذا ويجƔ عدم الخلط بين مسƋلة ƿيادة جهاز الشـرطة ومسـƋلة حيـازة سـلطة     
تتيح اتخاذ تدابير عامة أو فردية طة الضبط اǗدارǐ التي أو سلالشرطةÜ فسلطة الشرطة 

 4تǈزƍ Ƴلى حƲƽ الƲǈام العام وƿيادة جهاز الشرطة مسƋلة أخرǎ تـرتبط بتƲǈـيم المرفـق   

                                                 
1 André de Laubadère, les Grands Services Publiques, op-cit, p187. 

 ديسمبر 28فق الموا 1412جمادǎ الثاǈية  21لمؤرƢ في اÜ 69الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبيةÜ العدد  الجريدة 2
  .1991ƭ Ü 2714سǈة 

  المرجƴ السابق 3
جورƜ فوديÜý وبيار دلƽولƽيهÜ القاǈون اǗدارÜǐ الجزء الثاǈيÜ  ترجمة مƮǈور القاضيÜ المؤسسة الجامعية للدراسات  4

 Üالطبعة األولى Üƴشر والتوزيǈ2001وال ƭ Üانǈلب Üبيروت Ü507.  
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كهياكý ومƮالح ووسائý بشرية ومادية وماليةÜ فرئيس البلدية مثǋ ǚو سـلطة شـرطة   
 Ưوƽوم–  Ʋي الشرطة -محافƽƲو جزء من موǋ 1الشرطة.  

فيقرر بيǈهما الƽقهاء من اعتمد Ʋǈرا للبس الموجود بين المعǈيين معايير تƽرƿة من 
ǈيـذ   هأƽǈين بتƽالعاملين المكل ƭاألشخا Ƴي الضابطة مجموǈر العضوية تعƲǈمن وجهة ال

ذ عـن ƿـوات الشـرطة أو جهـاز     ـƚ حيǈئـة وبحƲƽ  الƲǈامÜ ويجرǐ الحديـاألƲǈم
 Üأخذفالشرطة ǐو الذǋ يميƲǈهر التƲا بالحسبان المǈǋ2Ü  ر المادية تكمن وومنƲǈجهة ال

مجموƳ التدخǚت اǗداريةÜ أǐ المتمثلة في الضابطة في ƍحدǈ ǎشاطات السلطات اǗدارية 
  .3المواƴǈ التي تهدƻ للحƽاƲ على الƲǈام العام بوضعها حدودا للحريات الƽردية

ان الغيـر ƿابلـة   ǋو واحد من الحقوق الطبيعية لǈǘسمن الǈاحية التشريعية األمن 
للزواý وفقا لƭǈ المادة الثاǈية من اǗعǚن الƽرǈسي لحقوق اǈǗسان والمواطن المؤرƢ في 

ǋدƻ كý تƲǈيم سياسي ǋـو الحƽـاƲ علـى الحقـوق     " Ü التي تقرر بƋن17894أوت  26
ƴالملكية األمن ومقاومة القم Üي الحريةǋ الحقوق ǉذǋ Üير القابلة للتقادمƹ5"الطبيعية و.  

 24المدمƝ في الدستور الƽرǈسي المؤرƢ في  1793من ƍعǚن  8رفته المادة كما ع
ǈƋة بǈواحد  هجوان من ذات الس ýلك ƴالمجتم ýبƿ وحة منǈـ من الحماية المم  دƻأفرادǉ به

  .6"الحƽاƲ على شخƮهÜ وحقوق وممتلكاته

 التزامعلى ƍعتبار اǈه  1996من دستور  ǋ24ذا األمـن الذǐ تعرضت له المادة 
الدولـة مسؤولـة عــن أمـن األشـخاƭ           " ابي على الدولـة بƮǈهـا علـى أن ƍيج

فـي   مباشراŹ لـه  اǈ ÜŹكاد ال ǈجد تعريƽ"تكýƽ بحماية كý مواطن في الخارƜوالممتلكاتÜ وت
 ƴالتشري ýǚخǗية حاالت اǋال ما تعلق بما يراد من األمن تحقيقه أو ماƍـه   بهǈأ ƚحيـ Ü
المتضـمن   1983مـاǐ   28المؤرƢ فـي   83/373رƿم لمرسوم ƍلى ا -مثŹǚ  –بالعودة 

                                                 
  .ƽǈ536سهƭ Ü المرجƴ السابق   1
2 Üترجمة د أحمد محيو ÜداريةǗمحاضرات في المؤسسات ا . ÜǚيƮاƮ Ɣ1996طبعة محمد عر Ü  ديوان المطبوعـات

 Üالجزائر Üة الجامعيةǈ1996س ƭ Ü398.  
3   ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ399المرج.  

4 Arlette Heymann-Doat , libertés publiques, op.cit, p 19.   
5 Idem  
6 Idem 
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سلطات الوالي في ميدان األمن والمحافƲة على الƲǈام العام ǈستǈتƝ من مادته األولـى أن  
  ƻـروƲالتي تضمن في ال ǐردƽيمي أو الƲǈالت ƴجراءات ذات الطابǗا Ƴو مجموǋ األمن

ي المادة الثاǈيـة مـن ذات   تميةÜ ثم تƋوالƲǈافة العمو االطمئǈانالسلم و االستثǈائيةالعادية و
  :فهو لتýƮƽ أكثر في مكوǈات األمن المرسوم

  حماية األشخاƭ واألمǁǚ ومرورǋم -

- ŹماƲتǈوم Źعاديا Źالح العمومية سيراƮسير الم 

 المحافƲة على ƍطار حياة المواطن -

 حسن سير األعماý اƿǗتƮادية و اǗجتماعية و الثقافية -

- Ǘا ýمن أشكا ýشك ǐتقاء أƍ  لة الممارسة العاديـةƿام العام أو عرƲǈفي ال Ɣضطرا
 للسلطة و بƽƮة عامة ƍتقاء جميƴ المخالƽات

 المحافƲة على الممتلكات العمومية -

 ƍحترام ƿواعد الطهارة والƲǈافة واألمن -

 السير المستمر في طرق المواǚƮت ووسائلها -

ستثǈاء ما تعلق مǈها بƎحراسة المباǈي العمومية والتجهيزات اǗستراتيجية و حمايتها  -
 بوزارة الدفاƳ الوطǈي

 تموين السكان المǈتƲم -

        ضمان تطبيق القواǈين والتƲǈيمات الخاƮة بالشرطة العامة والخاƮة -

ǋذا و تجدر اǗشارة ƍلى االرتباط الوثيق بين األمن وواƴƿ األمور في الدولـة وال  
وتعددت أوضاعه الحقيقيـة عبـر   سيما طبيعة ƍرادتها السياسيةÜ لذلǁ تعدد مƽهوم األمن 

 Ƴد شروǈتي عƋي يǈاألم ýفي المجا ýبين الدو ƻǚفاالخت Üǁكذل ǉوعت أدوارǈوت ýب ýالدو
ǋذǉ األخيرة في وضƴ سياستها األمǈية موضƴ التƽǈيذÜ حيƚ تتحكم الƲروƻ الموضـوعية  

مǈيةÜ بـý  والمعطيات الواƿعية وأجهزة الحكم فيها وجماعاتها الضاƹطة في ǈشاط أداتها األ
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وفي رسم حدود سياستها األمǈية داخلياŹ وخارجياÜŹ فالعبرة في مƽهوم األمـن ƍذن ليسـت   
  . للجاƔǈ الƲǈرǐ أو الهيكلي فقط

فقد تضƴ الدولـة مـن الƲǈـم والهياكÜý بƿ ýد تƮدر من التشريعات والقـواǈين  
واثيق والدستور عǈد المشروعية وتتقيد بالمبوالتƲǈيمات ما يوحي باǈها دولة ƿاǈوǈية تلتزم 

    ǉـذǋ علـى عكـس ƻرƮتمارس وتت ýالحا ƴƿها في واǈال أƍ Üيǈشاط األمǈممارستها لل
Ü فƽي كثير من الحـاالت ƿـد يكـون     1المواثيقÜ فالعبرة ǈǋا في مدƍ ǎلتزام السلطة بها

المƮǈوƭ عليه في الدستور والقواǈين األخرǎ المƽسرة له والǈاجمة عǈـه شـيءÜ ومـا    
في حقيقة األمر شيء أخر على الǈحو الذǐ تمارسـه كثيـر مـن الـƲǈم      تمارسه الدولة

الدكتاتورية والشموليةÜ فǈهاية المطاƻ ليست ƍذن بوجود جهاز األمن وتƲǈيمـهÜ ولكـن   
بالسلطة التي تقƻ خلƽه وما ƍذا كاǈت ديمقراطيـة أو   -واƴƿ األمور في حقيقة و –العبرة 

مغلق يقيد و يمƴǈ ويشدد الخǈاق على ممارسـة  أو كاǈت تǈتهƲǈ Ɲام سياسي  Ü2ديكتاتورية
الحقوق والحريات العامة أو مƽتوƟ يسمح بممارستها وال يتدخƍ ýال بهدƻ تƲǈيمها حماية 

   . لها وللƲǈام العام

على الرƹم من ǋذا يبقى للجاƔǈ التƲǈيمي أǋميتهÜ لذلǁ وعلى ƍعتبار أǈǈا ǈقƮد و
رفق األمن الوطǈي أو الشرطة الجزائرية بدراستǈا ǋذǉ مرفق األمن المدǈي وبالضبط م

على وجه التحديدÜ فǈƎه يƮبح من المƽيد التعرƯ لمهام ǋذا المرفق وبعƯ أǋم محطاته 
  .التاريخية وكذا ǋيكلته الحالية

تتولى الشرطة الجزائرية عدد من المهام التي تدور حوý فكرة مركزية ǋي حƲƽ الƲǈام 
  :العامÜ حيƚ يǈاط بها تحقيق ما يلي

- Üو الممتلكات ƭضمان حماية األشخا  

 الجزائية و كذا البحƚ و ƍلقاء القبƯ على مرتكبيهاÜ التحرǐ و معايǈة المخالƽات -

 األمن العموميÜ استرجاƳالحƽاƲ و  -

                                                 
  222و أثرǉ في تƲǈيم مرفق األمنÜ المرجƴ السابقƭ Üد عمر أحمد ƿدورÜ شكý الدولة  1
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üدورƿ 223د عمر أحمد  
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 المختƮةÜ البحƚ عن المعلومات لƽائدة السلطات -

 Üاالǈحراƻالوƿاية من الجريمة و -

 تدفق األشخاƭ على الحدودÜ مراƿبة حركة  -

  ǋمة في عمليات أمن الدولةÜالمسا  -

الممثليات  السهر على حماية المواÜƐǈ المطارات و بعƯ المؤسسات العمومية أو  -
Üبيةǈاألج 

-  ÜداريةǗضمان الشرطة ا  

   .1في العمليات الكبرǎ للدولة في ƍطار المهام المǈوطة بها المشاركة  -
ǋي التي يمكن تسميتها أما تاريخها فيمكن أن يقسم ƍلى ثǚثة مراحý أساسيةÜ األولى 

 هاأولبالمرحلـة التمهيديـة التي يمكن تقسيمها بدورǋا ƍلى خمس مراحý فـرعيـة 
 شهدتحيƚ ) م ǋ Ü776–908ـ  296 - 160( مرحلــة الشرطة في الدولة الرستمية

للشرطة الوطǈية خýǚ القرون الوسطى بمديǈة تňيهرت  الجزائر Ʋهور أوǈ ýموذƜخǚلها 
على يد عبد الرحمان بن رستم مؤسس أوý دولة وطǈية تƲهر  ÜالرستميةعاƮمة الدولة 

 50الƽتح العربي اǗسǚمي لمǈطقة شماƍ ýفريقيا سǈة  على األراضي الجزائرية بعد
ƍلى  بمهǈة الشرطةمهمة القيام  عبد الرحمان بن رستمحيƚ أوكÜ  ýيǚديةم ǋ/670ـ

اǗستقامةÜ فكاǈت مهامهم تميý أكثر يتƽƮون بالǈزاǋة و ƿبيلة ƽǈوسة  رجاýمن  مجموعة
  .ƍلى أعماý األمر بالمعروƻ والǈهي عن المǈكر

التي  )م ǋ /1007-1152ـ  547-398( مرحلة الشرطة في الدولة الحمادية اهثاǈي
م من ƹير ǋ/776ـ160الشرطة الوطǈية مǈذ تاريǈ ƣشƋتها سǈة  استمر تقدم وازدǋار

ƳقطاǈاÜ دƿة  وƿǚوعية عمǈ زةƽƿ ي دولةعرفتǈفي الدولة الحمادية ثا  ýǚجزائرية خ
 حيƚ توسعت مهامها ƍلى حراسة األسواق واألحياء وشوارƳ المدن Üالقرون الوسطى

السهر على راحة وأبواƔ العاƮمة وتƋمين الطرƿات الموƮلة ƍليها ومراƿبة المواƐǈ و
اعهم بداخý أرواحهم ومت المسافرين األجاÜƔǈ وتوفير األمن والطمǈƋيǈة علىالتجار و

                                                 
1   Üيǈمن الوطǖي الرسمي للمديرية العامة لǈلكتروǗا ƴƿعن الموhttp://www.dgsn.dz/ar/missions.php  
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االستطǚعية ليǚ مƮحوبين بƋسراƔ  كما كاǈوا يƲǈمون دورياتهمÜ الǈƽادق التي يحلون بها
المشبوǋين عقƔ اǗعǚن عن توƿيƻ التجوý  الكƔǚ لتحديد أماكن المتسكعين والمتسللين

Ɵبواسطة البرا.  
عام و المهام والتدابير الوƿائية المتخذة في سبيý حƲƽ الƲǈام ال كǋ ýذǉلǈتيجة 
 استقرارǉ واستتباƔ األمن وƍحýǚ السلم بين أفراد الرعيةǈ Üالت الشرطة المداومة على

 ƮاحƔ الشرطة بداخý فƮƋبحƲام اǗدارǐ للدولة ǈالحمادية مكاǈة مرموƿة في ǋرم ال

العاƮمة يخضƍ ƴلى سلطة أمير الدولة مباشرةÜ فيما أƮبح خلƽاؤǉ على المدن 
ƍ مǋير واسطةوالمقاطعات يخضعون بدورƹ أو حاكم المقاطعة من Üةǈلى سلطة حاكم المدي 

  .ƍ1دارية أخرǎ تربط بيǈهما

/ ǋـ  962 - 633( مرحلة الشرطة في الدولة الزياǈية ثالǋ ƚذǉ المراحý الƽرعية
شرطة خاƮة بها على ƹرار الدولتين  فيها ǋذǉ الدولةتخدت التي ƍ )م 1554 – 1235

رابعها أما مى ƿائدǋا عǈدǋم بالحاكم بدƮ ýاحƔ الشرطةÜ وƿد كان يس Üالسابقتين المحليتين
 )م1830 - 1519/  ـ1230ǋ – 919(مرحلة الشرطة أثǈاء فترة التواجد العثماǈي فهي 

االستقرارÜ بحيƚ أجمƴ  ز التواجد العثماǈي بالجزائر ǋو األمن ويأǋم ما يمحيƚ كان 
األمن وفرته له  ا منالمعاƮرون من األوروبيين أن المواطن الجزائرǐ عرǈ ƻوع

شرطة أساسيين ƍلى فرعين Ü كما ƿسمت الشرطة الشرطة العاملة بمختلƻ بايليǁ الجزائر
بالجيƫ يعمý مǈحدرون من أƔ تركي الجزائريون أǐ ال خاƮة باألتراǁ والكراƹلة

وƮرامة الشرطة العثماǈية  ولتشددÜ التركي وأم جزائرية وشرطة خاƮة باألǋالي
وأخيراŹ مرحلة الشرطة Ü مǈعدمة عƯ الجرائم كجريمة القتý مثŹǚ شبهبالجزائرÜ أƮبحت ب

األمير في ƿام حيƚ  ) م1847- 1830/ ـ1247ǋ-1230( في دولة األمير عبد القادر
تشكيý شرطة خاƮة موزعة على مختلƻ ب مجاý حƲƽ الƲǈام العام وتوفير األمن لمواطǈيه

Ƴشوار  Üوحتى معسكرات جيشه المتوأحياء المدن ýقبǈةلÜ  اǋكان يسمى أفراد ƚحي
Üƫبالشوا  ƔديƋلى تƍ ها متى استدعت الحاجةǈير يستخدموƹ ي الƮحهم العǚد كان سƿو

                                                 
ريƣ الشرطة الجزائريةÜ المسـتوحاة مـن   عن الموƴƿ اǗلكتروفي للمديرية العامة لǖمن الوطǈيÜ الƽƮحة المتعلقة بتا 1

كتاƔ عيسى ƿاسمي المعǈون بالشرطة الجزائرية مؤسسة في عمق المجتمÜƴ دار الكتـاƔ العربـي للطباعـةÜ الǈشـر            
  .2002و التوزيƴ و الترجمةÜ القبة الجزائرÜ سǈة 
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تƮويƔ سلوكات المخطئين والمجǈحين في حق اآلخرينÜ أو المخلين  المǈحرفينÜ و
  .1العام بضوابط الƲǈام

ضمان أمن  هاتأولوياالتي كان من المرحلة الثاǈية ǋي مرحلة الثورة التحريرية 
ǋـذǉ  السكان و كذلǁ أمن جبهة التحرير الوطǈي وجيƫ التحرير الوطǈيÜ وƿد أوكلت

وƿد ت العدو مƴ المعلومات ومتابعة تحركاالمهمة لƽرżƳ من المƲǈمة الثوريةÜ من مهامه ج
سمت بدورǋا ƿواليات  تقسيم اƿǗليم ƍلى 1956سǈة تمخƯ عن اǈعقاد مؤتمر الƮومام 

األمǈية و بالجواƔǈ اǗدارية مما سمح للثورة بالتكýƽ جديŅا Üات وƿطاعاتƍلى مǈاطق وجه
 ƚالثورةسمحت حي ýǚسهامات الشرطة خƍ  Üالسكان ýالكثير من مشاك ýالتحريرية بح

ýماتا كما كان لها دورا فعاال في مجاǚالسهر على األمن وال سيما في مجاالت  الستع
مراƿبة تǈقý األشخاÜ ƭ دوـالع حركات جيƫة تـمراƿبوالعام على مختلƻ المستويات 

 ƍجراء تحقيقات بطلƔ من اللجǈةÜ تسليم رخƭ المرور دة فيـالمساعويرÜ عبر الدوا

          الكمائنالقيام ب ضمان مهام حوý تحركات القوافý العسكرية للعدو بهدÜƻ القضائية
تقاة من طرƻ رجاý المعلومات المس جميƴكان يتم تدوين كما Ü استرجاƳ مǈاشير العدوو

  2.الشرطة في الرسالة األسبوعية لǚستعǚمات
ما بعد اǗستقýǚ التي يمكن بدورǋا تقسيمها المتمثلة في فترة أما المرحلة الثالثة 

تم أين  ƍ1965لى  ƍ1962لى أربعة مراحý فرعية ǋي المرحلة الƽرعية الممتدة من 
سلمت Ü 22/07/1962مؤرƢ في سوم س المديرية العامة لǖمن الوطǈي بمريتƋسخǚلها 

 ǁثر ذلƍ يعلىǈمن الوطǖمدير عام ل ýالمهام ألو Ʋǈال Ɣدوǈم ƻام العمومي ـمن طر
 19في الهيئة المؤƿتة المǈشƋة وفقا التƽاƿيات ƍفيان المƮǈبة ƹداة وƍ ƻƿطǚق الǈار في 

حيý المتروǁ عقƔ الر من أولويات مهام المديرية الجديدة مýء الƽرا1962Ü Ʒمارس 
األƹلبية الساحقة المكوǈة  الجماعي لجميƴ موƽƲي الشرطة الƽرǈسية الذين كاǈوا يمثلون

ǁذاǈƈ للشرطة Ü تǈيمن أبرز مهام وكاǈمن الوطǖتابعة لوزارة ال المديرية العامة ل
احترام القواǈين والƲǈم  السهر علىÜ ألشخاƭ والممتلكات الخاƮة والعامةا حماية الداخلية

المجتمƴ من كý ما يخý بالƲǈام  السهر على حمايةÜ امةالعحياة االجتماعية التي تƲǈم ال
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بالبحƚ السهر على ردƳ كý الجرائم Ü العامةو االعتداء على الحريات الخاƮة والعام أ
ƍعǚم السلطات العليا Ü لتقديمهم للجهات القضائية المختƮة والتحرǐ عǈها وعن مرتكبيها

الƿتƮادǐ والثقافي السائد في البلد عن طريق تقارير ا Üاالجتماعي Üبالوضƴ السياسي
المساǋمة في حماية المؤسسات الوطǈية من كý محاوالت Ü وتحاليý عن الرأǐ العام

مراƿبة الحركة عبر الحدود سواء فيما يتعلق Ü العادǐ المساس باستقرارǋا وسيرǋا
Ɣǈين أو األجاǈبه بالمواط ýيم المعموƲǈبتطبيق الت Ü احترام Ưفر ýين المتعلقة بدخوǈالقوا

  .1األجاƔǈ بالتراƔ الوطǈي وƿƍامة
 ýǚية الممتدة من خǈرعيـة الثاƽلى 1965المرحلـة الƍ1970  امت المديرية العامةƿ

 كبرǎ عمليات توƲيƻ وتكوينالمذكورة سابقاŹ بتƲǈيم عǚوة على مهامها لǖمن الوطǈي 
في محاولة لتحسين و ÜتراƔ الوطǈيوǎ الـالعديد من المǈشƉت األمǈية على مست ǈƍجازو

الشرطة القضائيةÜ األمن (بين مختلƻ مƮالح الشرطة  األمن وتقوية التماسǁمرفق مردود 
ǈتƝ عǈه ǈƍشاء أمن  حيƚتعديý الƲǈام المعموý به  Ü تم)العمومي واالستعǚمات العامة

الذǐ  1971جوان  03المؤرƢ في  150 – 71المرسوم رƿم بموجƔ 1971الواليات عام 
 كاألمن العموميÜ الشرطة القضائية واالستعǚمات العامة تم فيه تجميƴ مختلƻ المƮالح

المسؤوý والممثý الوحيد لدǎ السلطات المحلية والقائم بعملية  وكان ممثý القيادة ǋو
ǉذǋ سيق بينǈامتدادا ألمن  الت ǐمن أمن الدوائر واألمن الحضر ýت كǈكما كا ÜالحƮالم
فيما يخƭ شرطة الجو والحدودÜ فكاǈت ǋي األخرǎ مƲǈمة على شكý  الوالياتÜ أما

وفرقÜ وƽǈس الشيء بالǈسبة لمƮالح العتاد والمالية  مجموعات جهوية وأƿسام
  .2التي كاǈت مشكلة من مƮالح جهوية والمواǚƮت السلكية والǚسلكية

ǈة مرفق بمحاولة عƮرتميزت  ƍ1988لى  1970المرحلة الƽرعية الثالثة الممتدة من 
 وفي سǈة تم ƍدماƜ العƮǈر الǈسوǐ في ƽƮوƻ األمن الوطǈي 1973في سǈة األمن و 

1974  ýاألمن للاألولى لوحدات  األسستم تشكيƴالسري ýشرالتي  تدخǈابتداء من عام  ت
  .للمقتضيات األمǈية المستعجلة استجابة 1978
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التدخǚتÜ باشرت عملها التعليمات و سميت ǋذǉ الƽرق الجديدة في بادǎء األمر بوحدات
العاƮمةÜ لتتغير بعد ذلǁ تسميتها ƍلى وحدات التدريƔ  بالجزائر 1979للمرة األولى سǈة 

ǈƍشاء  عرفت ǋذǉ الƽترة Ü كما الوحدات الجمهورية لǖمنثم ƍلى  وحƲƽ الƲǈام العمومي
Ü كما عرفت الشرطة 1988سǈة  أƹلقت التي 1974مدرسة أشباý الشرطة بالƮومعة عام 

Ɣ لمي والطع بǈƎشاء مخبر العلمية ǋي األخرǎ في تلǁ الƽترة اǈطƿǚة كبيرة تميزت
   .بوǋران و ƿسǈطيǈة يتبعه ملحقان ƿƍليميان الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة

المتعددة والمتكررة التي شهدتها الجزائر وال سيما مدن لى ƍثر اǗضطرابات ع
فة ƍلى أعماý العƻǈ المسلح الذƿ ǐادته ƿسǈطيǈة و سطيƻ و الجزائر العاƮمة باǗضا

     جماعة مƮطƽى بويعليÜ وجد مرفق األمن ƽǈسه في مرحلة جديدة بمعطيات مختلƽة 
وبتحديات مستجدةÜ سواء بالǈسبة لطرق وأساليƔ تسيير ǋذا المرفق و طبيعة عƿǚته 

لداخلية أǐ وزارة ا –Ü مما دفƴ مرفق األمن بالمواطǈين وال سيما بحقوƿهم وحرياتهم
Źلى -تحديداƍ  جراءاتǗي عديد اǈتب ýعادةالتقويمية مثƍ  دارة المركزية للمديريةǗيم اƲǈت

مƮالح مختلƻ تخƭƮ تبǈي مبدأ Ü ي تƮبح أكثر فعاليةـالعامة لǖمن الوطǈي ك
    تعزيز الوسائý التقǈية Ü أعوان األمن مƲǈومة تكوينو ƍعادة تكييÜƟǚƮƍ  ƻ الشرطة
  .والعلمية

و تقرير حالة الطوارƏ التي مǈحت  1992أن وƮلت مرحلة ما بعد سǈة ƍلى 
 ƴوض ƻبهد Üذا المرفقǋ عتاد عليهاƍ وأكثر مما ǎوƿحيات وسلطات أǚƮ لمرفق األمن
حد لǘخýǚ الخطير بالƲǈام العام ƹير أن ǋذا الهدƻ لم يكن من السهý أبداŹ تحقيقه على 

األرواƟ والمعدات من جهة ومن جهة ثاǈية  ƍعتبار تكبد مرفق األمن لخسائر جسيمة في
لغاية يومǈا بادية تعرƯ حقوق وحريات األفراد الǈتهاكات وتعديات ما تزاý أثارǋا 

    .الحاضر
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كü من النưام العام و حقوق و عǘقتǈ الضيقة بالضبط اǕدارǎ ة ـماǉي: الثانيالمطلب 
  األفرادحريات و 

لقاǈون اǗدارǐ على اǗطǚقÜ لذلǁ أولى لـه  يعتبر الضبط اǗدارǐ أǋم محاور ا
 Üمية بالغةǋداريين أǗقه والقضاء اƽالǁمـن    لذل ǐدارǗون اǈفي القـا ƴمرج ǐال يخلو أ

ǐدارǗية الضبط اǋلما Ưالتعر.  

 ƚاء تعرضه حيǈاألستاذ أحمد محيو أث ǎهيرǈƋب ǐدارǗيـين أولهمـا    للضبط اǈمع ýيحم
العاملين المكلƽين بتƽǈيـذ األƲǈمـة وبحƽـƲ     ه مجموƳ األشخاƭـود بـوǐ مقƮـعض

وعليه فƎن المعǈـى   1ÜالƲǈام ويجرǐ الحديÜƚ حيǈئذ عن ƿوات الشرطة أو جهاز الشرطة
ة المكلƽـة بتƽǈيـذ لـوائح    ـة اǗداريـاألوǈǋ ýا يقوم على البعد الهيكلي والتƲǈيمي للهيئ

ǈة أǋم في القاǈون اǗدارǐ الضبطÜ أما المعǈى الثاǈي الذǐ يرǎ له األستاذ أحمد محيو مكا
  ƴـǈالموا ǐأ ÜداريةǗت اǚالتدخ Ƴفي مجمو ýالمتمث Üأو الموضوعي ǐى المادǈفهو المع

  .2التي تهدƻ للحƽاƲ على الƲǈام العام بوضعها حدودا للحريات الƽردية

ƽخر في تعريƈ حىǈم Ɲتهǈه يǈƎعمار ف ǐفهـو  ل هأما األستاذ عوابد ÜǐدارǗلضبط ا
بحثه عن التعريƻ الجامƴ والماƴǈ أن يجمƴ مختلـƻ جواǈـƔ الضـبط    يحاوý في سياق 

اǗدارƍ Üǐذ يرǎ أǈه كý األعماý واǗجراءات واألساليƔ القاǈوǈية والمادية والǈƽية التـي  
تقوم بها السلطات اǗدارية المختƮة وذلǁ بهدƻ ضمان المحافƲة علـى الƲǈـام العـام    

ƍن ǋـذا  Ü  3حقوق والحريات السائد في الدولـة بطريقة وƿائية في ǈطاق الƲǈام القاǈوǈي لل
 Źǚمث Ưفهو يتعر ǐدارǗالتي يقوم عليها الضبط ا Ɣǈيركز على العديد من الجوا ƻالتعري
    ǉلهـذ ǐيـذ المـادƽǈالت Üدار لوائح الضبطƮƍ حيةǚƮ الهيئات المخولة Üدفهǋ Üألساليبه

ألستاذ أحمد محيو الـذǐ  وǋذا على عكس تعريƻ اخيرة و كذا الطابƴ الوƿائي للضبطÜ األ
  .ƽردية بهدƻ الحƽاƲ على الƲǈام العامالحرية اليركز على فكرة المƴǈ من ممارسة 

                                                 
  .ƭ398 المرجƴ السابقÜ  أحمد محيوÜ محاضرات في المؤسسات اǗداريةÜ د  1
2  ƴسهالسابق المرجƽǈÜ  ƭ399  
عمار عوابدÜǐ القاǈون اǗدارÜǐ الجزء الثاǈيÜ الǈشاط اǗدارÜǐ ديوان المطبوعات الجامعيـةÜ الجزائـرÜ طبعـة    .د 3

2002 ƭ Ü10.  
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عمار بوضياƻ للضبط اǗدارǐ حين عرفه بǈƋه عبـارة عـن    كما تعرƯ األستاذ
ƿيود وضوابط تƽرضها السلطة العامة على ǈشاط الƽرد أو األفراد خدمة لمقتضيات الƲǈام 

رƻ األستاذ عبد اهللا أوǋابية الضبط اǗدارǐ بǈƋه ذلǁ الǈشاط الذǐ  يهـدƻ  كما عÜ 1العام
ƍلى مƴǈ الجريمة و المحافƲة على األمن و الƲǈام عن طريق مـا يƮـدرǉ مـن لـوائح     

ماǈعة لكý األعماý التي من شǈƋها اǗخýǚ و وتدخǚت في الوƿت المǈاسƔ فطبيعته وƿائية 
  .2مةباألمن العام والسكيǈة والƮحة العا

و ƿد كان للƽقه اǗدارǐ الƽرǈسي الباƳ الطويý و األثر العƲيم في موضوƳ الضبط 
ترسـيخها وتطويرǋـا وƍرسـاء    تعريƽها و كشƻ فكرة الضبط واǗدارǐ و ال سيما في 

مجمـوƳ  تـاثر  ا حتى أƮبحت من أǋم الƲǈريات القاǈوǈية اǗداريةÜ وال شǁ في هدعائم
رǈسية خƮوƮا في القاǈون عموما و الƽ ةللمدرسة الǚتيǈيفقهاء القاǈون اǗدارǐ المǈتمين 

   .اǗدارǐ بهذا الدور الƽرǈسي

يقدم لǈا الƽقه اǗدارǐ الƽرǈسي في مسƋلة تعريƻ الضبط اǗدارǐ ثـراء وتǈوعـا   
لـم يبـدأ   ƽات في تقديرǈاÜ فيƮعƔ التعامý معه ƹير أǈǈا سǈحاوý فعý ذلǁ مƴ أǋم التعري

ǉذǋ سي فيǈرƽقه الƽلة  دور الƋالمس–  ǐدارǗالضبط ا ƻتعري ǐما الثابت أن  -أǈƍحديثا و
للضبط اǗدارTraité de Police  ǐفي كتابه  1722تعرƯ سǈة  Nicolas Delamareالƽقيه 

  ÜƔاآلدا ÜـامƲǈال Üي الدينǋام العام وƲǈراضه في أحد عشر جزءا يشملها الƹحين حدد أ
جـارةÜ  رقÜ العلوم والǈƽـونÜ الحريـةÜ الت  طالƮحةÜ األƹذيةÜ األمنÜ السكيǈة العامةÜ ال

علـى  Ü و3الǈƮاعة والǈƽون الميكاǈيكيةÜ المرافق المحليةÜ العماƹ ýير المختƮين والƽقراء
من األلƽية الثاǈيةÜ ضم مجاالت  18الرƹم من أن ǋذا التعريƻ الموضوƳ في بداية القرن 

دد مǈذ االǈطƿǚة مكوǈات الƲǈام سيتم تحويلها الحقا ƍلى دائرة اǋتمام المرافق العامة فǈƎه ح
 ƻدǋ ǉللالعام باعتبار ÜǐدارǗضبط ا ƚجد حيǈ اǈǈمـن   أ Źǚذا كـǋ هƽفي تعري  ÜـحةƮال
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Üالجزائر ÜداريةǗمعهد الحقوق والعلوم ا Üة  الجزائرǈ1992س ƭ Ü60 .  
سـǈة  جمهورية مƮر العربيةÜ القاǋرةÜ لضبط اǗدارǐ وحدودÜǉ الهيئة المƮرية العامة للكتاÜƔ عادý أبو الخيرÜ ا. د 3

1995 ÜالƮحتينƽ 82 83و.  
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 14األمنÜ السكيǈة العامةÜ وكذلǁ الƲǈام واآلداÜƔ وǋي المكوǈات التي سـاƿها مرسـوم   
جعـý  مة مهالسلطة البلدية أǈاط بالمتضمن التƲǈيم المحلي في فرǈسا حيƚ  1789ديسمبر 

السكان يǈعمون بمزايا ضبط حسن وخاƮة الƲǈافة والƮحة واألمن بالشوارƳ واألمـاكن  
  .1والمǈشƉت العامة

 traité élémentaire de droitفـي مؤلƽـه    André de laubadèreويباشر العميد 

administratif   الدولة ýتزايد وتعدد تدخ ƴƿثبات واƍ من ǐدارǗعن فكرة الضبط ا ƚالحدي
تى مǈاحي الحياة العامة والسيما في المجاý االƿتƮادǐ ليتبǋ ƴذا التـدخÜý تـدخý   في ش

اǗدارة العامة في ǈشاط األفراد باعتبارǋا السلطة المخولة مهمة السهر على حسن تƽǈيـذ  
التƲǈيماتÜ لذلǁ فǈƎه يعرƻ الضبط اǗدارǐ بǈƋه أحد أشكاý التدخý الذǐ تمارسه عدد من 

ذǐ يتمثý في فرƿ Ưيود على حريات األفراد بهدƻ ضمان الƲǈـام  ال Üالسلطات اǗدارية
 Yvesو  Jean-claude Venéziaوǋو ƽǈس التعريـƻ الـذǐ اعتمـدǉ الƽقيهـين     Ü 2العام

Gaudemet  العميد ƴم ǁفي عملهما المشترAndre de laubadère3.  

في موƈ ƴƿخر بǈƋه مجموعة اختƮاƮـات تمتلكهـا السـلطات     كما أǈهم يعرفوǈه
ارية تمارسها في مجاý اختƮاƮها اƿǗليميÜ فتضيƻ بها ƍلـى الƲǈـام التشـريعي    اǗد

وال يختلƻ تعريƿ4 Ü ƻيود ƍضافية -لسهر على تƽǈيذǉيǈاط بهذǉ اǗدارة االذǐ  -للحريات 
علـى   André De Laubadèreعن تعريƻ العميد  jean Riveroو   Jean Walineالƽقيهين 

Ǘهما يريان أن الضبط اǈلهـا  اعتبار أ ǚالتي يكون مح ÜدارةǗت اǚتدخ Ƴو مجموǋ ǐدار
الǈشاط الحر لǖفرادÜ والتي تهدƍ ƻلى فرƯ االǈتƲام المطلوƔ والضرورǐ في الحيـاة  

Ƴالمشر ǉرƿذا وفقا لما أǋ5المجتمعية و.  

                                                 
  .83عادý أبو الخيرÜالمرجƽǈ ƴسهƭ Ü .د  1

2 A. de laubadère, traité élémentaire de droit administratif, 5 éme édition, librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris, France, 1970, page 529.  

3   Üوفيهƽو بيار دل ýفودي Ɯالجزء جور ÜǐدارǗون اǈيالقاǈالمؤسسة الجامعية للدراسات الثا Üور القاضيƮǈترجمة م Ü
  .ƽƮ Ü501حة Ü2001 سǈة األولىوالǈشر والتوزيÜƴ بيروتÜ لبǈانÜ الطبعة 

4 Andre de laubadère, Jean-claude Venezia et Yves Gaudemet, droit administratif, 17ème 
édition, L.G.D.j, Paris. France, 2002, p283. 
5 Jean Rivero et Jean Waline, Droit Administratif, 18èmeédition, Collection Dalloz, Paris, 
France, 2000, P 427. 
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ا للضـبط اǗدارǐ  مأثǈاء تعريƽه George Vedelو   Pierre Délvolvéكما اعتمد الƽقيهين 
ƍ ýدارǐ علـى  ة حيƚ أǈهما يقرران أن الشرطة اǗدارية ǋي عمرǈاقيƻ بالممǈهجية التعر

ال يستǈد ƍلى مƽهوم الجرم وǈƍما ƍلى مƽهوم االǈتƲام العامǈƍ Üهـا   عكس الشرطة القضائية
  .1تهدƍ ƻلى حƲƽ االǈتƲام العام باالستقýǚ عن ƿمƴ الجرائم

كام والقرارات القضائية من ƍ Üال اللجوء لǖح Gilles Lebretonلم يجد الƽقيه و ǋذا
أجý استǈباط معيار يعرƻ به الضبط اǗدارǐ ويتم بƽǈس المǈاسبة تميـزǉ عـن الضـبط    
   ǐدارǗالضـبط ا ƻه في تعريـǈال فائدة م ǐن المعيار العضوƋذن يعتقد بƍ فهو Üالقضائي
  ǐدارǗالضـبط ا ƻه يعرǈƎيمكن أن يكون أكثر فائدة وعليه ف ƻأن معيار الهد ǎير ǁلذل
على أن له ǋدƻ وƿائي ƍذ يعمý على مƴǈ وƿوƳ حاالت الƲǈǚامÜ فهو ƍذن ǈشاط وƿـائي  

   .2يرمي ƍلى حماية السلم االجتماعي

فـي تعريƽـه للضـبط اǗدارǐ لحريـات     بشكý مباشر ومن الƽقهاء من ال يشير 
Ü فهو يركز على الهدƻ المباشر للسلطة اǗداريـة المتمثـý فـي الحيلولـة دون     3األفراد
كما ǈجـد   ýǚ4Ü بالƲǈام العام وǋذا بالتدخý الوƿائي في ǈشاط األفراد من أجý تƲǈيمهاǗخ

بعضا من الƽقهاء يميƍ ýلى Ʋƍهار فكرة الخضوƳ والمƴǈ والتقييد فـي تعريƽـه للضـبط    
 Ƴي خضوǋ ǐدارǗأن السمة الذاتية للضبط ا ǎذ يرƍ ÜǐدارǗالمباشر للسـلطات  األفراد ا

أǐ كبرǎ لتقييم مǚئمة اǗجراءات الماǈعة التي يجƔ اتخاذǋاÜ  اǗدارية التي مǈحت حركة
  .5من ƈثارǋا أǈها مزودة باختƮاƮات تقديرية تمارس بالǈسبة لǖفراد بدون أن يƽلتوا

                                                 
1 George Vedel et Pierre Delvolvé, op-cit, p 501. 
2 Gilles Lebreton, droit administratif général, 1.l’action administrative, collection cursus, 
Armond colin, Paris, France, 1996, p 141 

الƽقه اǗدارƍ ǐلى تلǁ العƿǚة األƮيلة بين الضبط اǗدارǐ و الحريات العامة و الƲǈام العام ǋذا على الرƹم من ƍشارة  3
 ƚيقرر ما يليحي :   

« L’étude de la trilogie ordre public, libertés et police administrative présente l’intérêt de 
souligner que le chercheur se heurte à des obstacles insurmontables et doit s’attacher de façon 
prioritaire à l’étude d’une série de processus et que, si l’antinomie entre ordre public et 
libertés retient son attention au départ, c’est pour conclure que se sont deux notions 
étroitement liées et qui ne peuvent exister et vivre l’une sans l’autre, l’homme a besoin d’être 
rassuré, sécurise, d’avoir sa place dans un ordre bien défini » Imouna Saouli, Ordre public et 
Libertés, recherche sur la police administrative en Tunisie, Thèse de doctorat, université de 
Tunis, Tunisie, 2006, p 08      
4 Charles Debbasch, droit administratif, Paris, France, CUJAS, 3éme édition. 1971, p.231 
5 Francis Paul Benoît, le droit administratif français, Paris, France, Dalloz, 1968. 
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اǈطƿǚا من عƮǈر الغاية المǈشودة وراء لوائح وƿرارات الضـبط اǗدارǐ فـƎن   و
وفلسƽيا ƍذ يـرǎ أǈـه سـيادة     العميد موريس ǋوريو يعرƻ الضبط اǗدارǐ تعريƽا عاما

 Gaston JezeيعرÜ ƻ كما 1الƲǈام والسǚم االجتماعي عن طريق التǈƮيƻ الوƿائي للقاǈون
 Walineمحاولة للتوفيق بين الحريات العامة والƲǈام العام وƿد عرفه  الضبط اǗدارǐ بǈƋه

السـلطة  في مؤلƈ ƻخرÜ بǈƋه ƿيد تستلزمه وتقتضيه المƮلحة العامة ومن ثمـة تƽرضـه   
  .2العامة على ǈشاط المواطǈين وليس على حرياتهم

 Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ الدكتور ǎذا ويرǋ  قهـيƽال ǐثر بالرأƋأن العميد فالين ت ǐالشهاو
القرار القضائي الƮادر عن مجلس الدولة الƽرǈسي في القضـية المسـماة   ب و  Jezeلƽقيهل

MARC ي ǐفيـالذ ǎـ ـه القاضـر Ʈـحة   ي ضرورة التوفيق بين المƮالح الحيويـة لل
ولم يجد الدكتور الشهاوƍ ǐال3Ü  ƃاالحترام الواجǈ Ɣحو الملكية والحرية الǈƮاعية و العامة
ǋذا الرأǐ في تعريƻ الضبط اǗدارǐ واألخذ به علـى اعتبـار أǈـه رأǐ يتبǈـى     تبǈي 

ƴ اǗشكالية األساسية للضبط اǗدارǐ أال وǋي محاولة الموائمة والموازǈة بين حق المجتم
 ƴام عام وأن يتمتƲǈ حالة ƫفي أن يعي ǉن واحد بحرياتهأفرادƈ يةالعامة وال مفيƮشخ.  

أن الدولة في تƲǈيمها لممارسة الحريات العامـة ǈƍمـا    Waline لذلǁ يقوý األستاذ
أطلق العǈان ألساء اسـتعماý األƿويـاء   لو تخدم المƮلحة الƽردية ذاتهاÜ ألǈه يخشى فيما 

 ÜبفلحرياتهمƮوياء رية العامة امتيازا لهمح الحـتƿǖل ǐتتجأ ǁوبذل Üـ  رد ة مـن  ـالحري
على حد سواءÜ فالغايـة مـن    اƽƮة العمومÜ وال تكون حقا لجميƴ المواطǈين يتمتعون به

وما التدخý المقƮـود ǈǋـا ƍال    4Üالǚزم من الحرية لجميƴ األفرادالتدخǋ ýي كƽالة القدر 
ǐدارǗلوائح الضبط ا.  

                                                 
1  ÜǐدارǗون اǈالوجيز في القا Üǐاوǈالسابقد علي خطار شط ƴالمرج  ƭ346.  
 مƮـر جمهوريـة  الكتÜƔ القاǋرةÜ د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيةÜ جǈائيا وƍدارياÜ عالم  2

  .Ü1977 ƭ Ü249 العربية
  .ƽǈ249سهƭ Ü  المرجƴ السابق  3
عبد الƽتـاƟ الشـهاوÜǐ المرجـƿ    ƴدرÜ ǐ عن Ü383 باريسÜ فرǈساƭ Ü 1949جون فالينÜ الƽردية والقاǈونÜ طبعة  4

 ƭ Ü250السابق.  
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سي اختلƻ الƽقه العربي في مسƋلة تعريƻ الضبط اǗدارƹ ǐير أن ǋـذا  مثý الƽقه الƽرǈو 
االختƻǚ ليس حوý جوǋر الموضوƳ وǈƍما اختƻǚ راجƍ ƴلى تǈوƳ الزوايا التي يƲǈـر  
   ýووسـائ ǐدارǗالضـبط ا ƻدǋ قهاء من يركز علىƽفمن ال ÜǐدارǗلها للضبط اǚمن خ

ألفراد ƿيودا تحد بها مـن حريـاتهم   تحقيقه ƍذ يرǎ أǈه حق اǗدارة في أن تƽرƯ على ا
أو ǋو مجموƳ األǈشطة التي تتخـذǋا اǗدارة مƽǈـردة بهـدƻ     1بقƮد حماية الƲǈام العام

  .2المحافƲة على الƲǈام العام أو ƍعادة ǋذا الƲǈام في حالة اضطرابه

ومن الƽقهاء من ال يرǎ للضبط اǗدارǋ ǐدƻ تحقيق الƲǈام العام فقط بý له دور 
سة األفراد لحرياتهم ولǈشاطاتهم فالضبط اǗدارǋ ǐو مجموعة مـا تƽرضـه   تƲǈيم ممار

السلطة من أوامر وǈواǉ و توجيهات ملزمة لǖفراد بغرƯ تƲǈـيم حريـاتهم العامـة أو    
ƴام العام في المجتمƲǈة الǈياƮ ƻشاط معين بهدǈاسبة ممارستهم لǈ3بم.  

Ǘدارǐ ألǋدافه وال ƍلـى  من ال يشير أثǈاء تعريƻ للضبط ا ǋ4ذا وǈجد من الƽقهاء
الجهة المخولة سلطة الضبط اǗدارƍ ǐذ يرǎ أǈه عبارة عن ƿيود وضوابط ترد على ǈشاط 
 ƻلمام بمختلǗقهاء اƽال Ưبع ýويحاو Üواحي من الحياة البشريةǈ احية أو عدةǈ األفراد في

ن فيـرǎ أ  ÜجواƔǈ الضبط اǗدارǐ فيتعرƯ لغاياته ووسائله والخاضعين لهـذا الǈشـاط  
الضبط اǗدارǋ ǐو أحد Ʈور الǈشاط اǗدارǐ العامÜ تتدخý به السلطة العامة بوسـائلها  
المختلƽة في ǈشاط األفراد لكƽالة سǚمة المجتمƴ وƲǈامه العام ويترتƔ عليه تقييد الحريـة  

   .5على مقتضى من أحكام القاǈون

                                                 
دار الƽكر جمهورية مƮر العربيةÜ Ü القاǋرةǈ " Üةدراسة مقار"دارǗ ǐسليمان محمد الطماوÜǐ الوجيز في القاǈون ا. د 1

 Ü1979العربي ƭ Ü574.  
  .ƭ Ü13 1983العربيةÜ  الǈهضةدار جمهورية مƮر العربيةÜ رƿاوÜǐ القاǈون اǗدارÜǐ القاǋرةÜ شسعاد ال. د 2
Ü  دار الǈهضـة  طعيمة الجرÜƻ القاǈون اǗدارǐ والمبادƏ العامةÜ في تƲǈيم وǈشاط السلطات اǗداريـةÜ القـاǋرة  .د 3

 Ü1978العربية ƭ Ü487.  
جمهوريـة مƮـر   الوسيط في القاǈون اǗدارÜǐ دار الجامعة الحديثةÜ اǗسـكǈدريةÜ   يÜـى أبو زيد فهمـمƮطƽ. د 4

 Ü2005العربية ƭ Ü245 .  
5 ƴمحمد ربي ƔيǈمÜ  ǉرسالة دكتورا ÜǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈعين الشم مقدمة لجامعةضما Üس
  .ƭ Ü35 1981سǈة جمهورية مƮر العربيةÜ  لية الحقوقÜ القاǋرةÜك
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ط كما يركز ƈخر على طبيعة الǈشاط الضبطي ويؤخر ǋدفهÜ فيـرǎ فـي الضـب   
 ýدارة باستخدام أعماǗذو حدود وضوابط تمارسه ا ƻالهد ƭƮائي مخƿشاط وǈ ǐدارǗا

  .ƿ1اǈوǈية ومادية من أجý حƲƽ الƲǈام العام

ƽالتعري ǉذǋ ýك Ƴǚن استطƍيقـوم علـى      ات ǐدارǗالضـبط ا ƻيؤكد أن تعريـ
 القائم بـه وي ومحله ـاط ألضبطـة الǈشـةǋ Üي ماǋيـة من العǈاƮر المتكاملـمجموع
 Üدفهǋو Üبحقوق و حريات األفراد ǐدارǗة الضبط اƿǚوطبيعة ع ǁلذل ǁتكاد تشتر Ɣلƹأ
ƽو ـعلى أن الضب اتالتعريǋ ǐدارǗفي ط ا ýالمتمث ǐدارǗشاط اǈال ǁمجموعة القيود ذل

فراد بهدƻ حماية والضوابط التي تƽرضها ǋيئات الضبط اǗدارǐ على حريات و ǈشاط األ
 Üام العامƲǈال  

ƿذا وǋ   الموضـوعي ƻريق بين التعريـƽالت Ɣاسǈه من المǈأ Üقهاءƽال Ưبع ǎد رأ
للضبط اǗدارǐ الذǋ ǐو حق اǗدارة في أن تƽرƯ على األفراد ƿيودا تحـد بهـا مـن    

والتعريƻ الشكلي للضبط اǗدارǐ الـذǐ يـرǎ أǈـه     2حرياتهم بقƮد حماية الƲǈام العام
Ưائية بغرƿام العـام   السلطة القائمة باتخاذ التدابير الوƲǈبال ýǚخǗالجرائم وا Ƴوƿو ƴǈم

  .ǋ3و جهاز الشرطة اǗداريةǈǋا والمقƮود 

ƽجد من التعريǈ اتكما   ǎيذ لوائح الضبط فيـرƽǈمن يهتم بطرق ت ǐدارǗللضبط ا
ǈة     هأǈـحة العامـة والسـكيƮثة األمن العام والǚالث ǉرƮاǈام العام بعƲǈة على الƲالمحاف

  .4رارات الǚئحية والƽردية واستخدام القوة الماديةالعامة عن طريق Ʈƍدار الق

بعƯ الƽقهاء عن المعايير الموضوعية والعضوية في تعريƻ الضـبط  يتخلى ولم 
للضبط اǗدارǐ يقƮـد  الموضوعي اǗدارÜǐ حيƚ أǈهم يرون أن االƮطƟǚ الوƲيƽي أو 

ـ  ى الƲǈـام العـام   به الǈشاط الذǐ تتوالǉ الهيئات اǗدارية مستهدفة في ذلǁ المحافƲة عل

                                                 
  .91و ƽ 90حتينƮالÜ الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ السابقعادý أبو الخيرÜ د  1
د محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ دراسة مقارǈةÜ مطابƴ الشـرطةÜ للطباعـة والǈشـر     2

ǋالقا ÜƴوالتوزيÜرة Üر العربيةƮ2004 جمهورية م ƭ Ü226.  
  .المرجƴ السابق ƽǈسه 3
4  ÜǐدارǗون اǈالقا Üالحلو Ɣƹالسابقماجد را ƴالمرج ƭ Ü333.  
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بعǈاƮرǉ الثǚثةÜ أما االƮطƟǚ العضوǐ فيقƮد به السلطات التƽǈيذية ممثلة في ǋيئاتهـا  
  .1اǗدارية وموƽƲيها الذين يضطلعون بمزاولة ǋذا الǈشاط

يمكن القوý أن الضبط اǗدارǋ ǐو ذلǁ الǈشـاط  من تعريƽات وعلى ضوء ما تقدم 
تƮة الذǐ يرمي ƍلى تƲǈـيم مزاولـة األفـراد    اǗدارǐ الƮادر عن الجهة اǗدارية المخ

الƲǈام العامÜ وƿـد   -أǐ المزاولة  –ǋذǉ األخيرǉ هدد من المحتمý أن تلحرياتهم متى كان 
أو تƽǈيذا جبريـاŹ  أو ƍخطارا مسبقاŹ  أو ترخيƮا مسبقاŹ مؤƿتاŹ يكون التƲǈيم ƍما تقيدا أو مǈعا

  .القاǈونƿررǉ في حدود ما 

تعريـƻ  الجهد الƽقهي الرامي ƍلى وضƴ رǐ في معزý عن لم ييقى القضاء اǗداو
 القضـائية ماǋيـة الجهـة   ضبط اǗدارÜǐ كون أن ضبط التعريƻ سيسمح بالýƮƽ في لل

بالƲǈر في المǈازعة المعروضةÜ فعلى القضاء أن يقرر طبيعة المǈازعة ǋ ýǋي  المختƮة
 ǐدارǗازعة مرتبطة بالضبط اǈدامǗر فيها القاضي اƲǈبال ƭفيخت ǐازعـة   رǈـي مǋ أم

ـ فيختƭ بالƲǈر فيها القاضي العادÜǐ مرتبطة بالضبط القضائي  ه فـƎن تعريـƻ   ـوعلي
  .ةق من ضرورة وƲيƽية وƿاǈوǈيـالقضاء للضبط اǗدارǐ يǈطل

ه لمعيار الغاية أو الهـدƻ  ـفي تبǈياǗدارǐ ه ـالƽقبعƯ ولم يختلƻ القضاء عن 
واسترجاƳ الƲǈام العام فǈحن فـي الضـبط   هدƍ ƻلى حماية يفƎذا كان الǈشاط ن الǈشاطÜ م

محددة فǈحن فـي الضـبط   اǗدارǐ أما ƍذا كان الهدǋ ƻو متابعة مجرم أو تعقƔ جريمة 
 Üجد القضائيǈ سي أن لهذاǈرƽى يتالقضاء الǈب ǉضاياƿ في العديد من  Üذا المعيـارǋ  ƚحيـ
عمليـة  ة المرجوة مـن ƿبـý القـائم بال   ـى الهدƻ أو الغايـƔ علـه يƮǈـجعý اǋتمام
Üاء مباشرة العملية الضبطيةǈسية التي تحركه أثƽǈوايا الǈ2وبال.   

المؤرخـة   consort Baudلقد كان لمجلس الدولة الƽرǈسي بمǈاسبة Ʋǈرǉ في ƿضية 
Ü فرƮة لتبǈي معيار الغاية المǈشودة من ƿبý عون الشرطة لما أطلـق  1951 وماي 11في 

لقاضي مجلس الدولة أن الغاية ǋي عيار ǈارƮ ǐوƔ عضو في عƮابة أشرارÜ فاتضح 

                                                 
1 Üشرطة العراق ýالوسيط في أعما Üƫالحبو ýر جليǋوطا ýرشيد خلي Ɣشها  Üالسابق ƴالمرج  ƭ303.  

2 Gilles Lebreton, le droit administratif général, op-cit, p 141 



 45

القبƯ على ǋذا الشخÜƭ فكيƻ المǈازعة على أǈها تدخý ضـمن اختƮـاƭ القاضـي    
  .العادǐ على اعتبار أǈها عملية ضبط ƿضائي

بطلق ǈارǐ في الهواء تسبƔ في Ʈƍـابة شـخƭ   تعلقة أما القضية الثاǈية فهي الم
ǈها ضمن اختƮـاƭ القاضـي   ǈǋا كيƻ القاضي المǈازعة بNoualek Ƌ ةخطǋ Ƌي السيد

  Ƴكان محاولة اسـترجا ǐارǈق العيار الǚطƍ شود منǈالم ƻعلى اعتبار أن الهد ǐدارǗا
ǐدارƍ ي عملية ضبطǋ ن العمليةƎوبالتالي ف ÜامƲǈالهدوء وال.  

ƍن ǋذا المعيار ǋو الذǐ يمكن القاضي اǗدارǐ من التقرير في بعƯ المجـاالت  
ضبط ƿضائي ƍالƃ أن التـدƿيق   Ǝجراءهر للوǋلة األولى كيƲ ضبطياƍ Źجراءوالمǈازعات أن 

ǋذا اǗجـراء ǋـو   يƲهر في الحقيقة أن  هذا اǗجراءفي الحالة وفي ǋدƻ وƹاية القائم ب
 ƍحـدǋ ǎـي   1960جـوان   24المؤرخة في  ƿFramparضية فمثŹǚ ضبط ƍدارƍ Üǐجراء 

لقرار بƋن المحافƲ الـذǐ  األمثلة على تطبيق ǋذا المعيارÜ فقد حكم مجلس الدولة في ǋذا ا
بات تهدد الƲǈام العـامÜ وǋـو مـن    ااضطر ƍلى اللجوء ƍلى حجز Ʈحيƽة لتدارǁ اضطر

أǋداƻ الشرطة اǗداريةÜ لم يستعمý سلطاته بالǈسبة ƍلى شرطة اǗدارية وǈƍما لجـƍ Ƌلـى   
وǋو ƍجراء حقý  -الƽرǈسي -من ƿاǈون التحقيق الجǈائي 10ي المادة ـوارد فـاǗجراء ال

) ýايات والجرائم ضد امن الدولة  )مجاǈالضرورية للتثبت من الج ýتطبيقه محدود باألعما
  .1وتسليم الƽاعلين ƍلى المحاكم

ƹير أن ǋذا المعيار المعتمد من ƿبý القاضي اǗدارǐ في التمييز بين أعماý الضبط 
ـ  ǈو أǋ تقادǈم اǋتقد وأǈم Üكليهما ƻه تعريǈوم ǐدارǗالضبط ا ýالقضائي وأعما  ýه سـه

أما الƮعوبة الثاǈية  Ʋǈ2Üريا ƍال أǈه يƲهر بعƯ الƮعوبات والتعقيدات في التكيƻ العملي
فتتمثý في ƍمكاǈية تحوý العملية من عملية ضبط ƍدارƍ ǐلى ضبط ƿضائيÜ ويسـوق لǈـا   

معيـار  القضاء لǈǋا مثالين عن ǋذǉ الƮعوبات العملية في تطبيق  Gilles Lebretonالƽقيه 
  .ةـالغاي

                                                 
1 Pierre Delvolvé et George Vedel, op-cit, p 259. 
2 Gilles Lebreton, op-cit, p141. 
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بǈسبة للƮعوبة األولى ǈجد مثǚ عملية تƽتيƫ بطاƿات الهوية المباشرة من ƿبـý  فال
أعوان األمنÜ تكتسيها Ʈعوبة في تكييƽها ǋ ýǋي عملية الهدƻ من وراءǋا حماية الƲǈام 
العام أم ǋي عملية الهدƻ من وراءǋا ƿمƴ المخالƽات المحتملـةÜ فالعمليـة الواحـدة ƍذن    

  .تحتمý تكييƽين اثǈين

الǈسبة للƮعوبة الثاǈية ǈجد مثǚ في حالة تحوý عمليـة ضـبط ƍدارƍ Üǐلـى    أما ب
  Ɣارتكـ Üرامة مالية على سائق سيارةƹ يام عون الشرطة بتقريرƿ Üضائيƿ عملية ضبط

ا كان ذات العون يسهر على حسن سـير السـيارات فـي الطريـق     ـمخالƽة سيرÜ بعدم
من البعـد  اǈǗتقاý بط ƿضائي أǐ العموميÜ فǈحن ǈǋا أمام عملية ضبط ƍدارǐ تتحوý لض

  .الوƿائي ƍلى البعد القمعي في ƽǈس الواƿعة

أǐ تحوý عملية ضبط ƿضائي ƍلى عملية ضبط ƍدارǐ ة العكسية ـأما بالǈسبة للحال
ǈجد المثاý التاليÜ عملية حجز سيارة في المحشر لمدة زمǈية محددة باعتبارǋـا عمليـة   

شر فǈƎها تحقق ǋدƈ ƻخر ǋو ƍبعادǋا عن الطريق ضبط ƿضائي أما ƍبقاء السيارة في المح
العام لكي ال تعرýƿ السير العادǐ للسيارات وبالتالي فƎن الهدƻ الثاǈي ǋو تحقيق الƲǈـام  

ǐدارƍ ا عملية ضبطǈǋ 1العام وبالتالي تعتبر العملية.   

 André de laubadèreورƹم االǈتقاد الموجه لمعيار الغاية أو الهدƻ من ƿبý العميد 
على اعتبار أǈه يستطيƴ التمييز بين العمليتين  هيدعوا ƍلى تبǈي  ƎGilles Lebretonن الƽقيهف

بعد التدƿيق والتركيز على الدواعي الƽǈسية للقائم بالǈشاط وترجيح ǋـذǉ الـدواعي علـى    
  .2حساƔ الواƿعة المادية بحد ذاتها

عمليتـي  بـين  ييز ǋذا وǈشير ƍلى أن معيار الغاية لم يƋخذ به بشكý مطلق في التم
الضبط اǗدارǐ والضبط القضائيÜ بý تم التخلي عǈه في عدد ƿليý من القضـايا ومǈهـا   

التي أƿر فيها ƿاضي محكمة التǈازƳ الƽرǈسيةÜ أǈه في حالة اشتراǁ كƿLe Profil  ǚضية 
من الضبط القضائي والضبط اǗدارǐ في ارتكاƔ خطƋ تسبƔ في ƍحداƚ أضرار للغيـر  

  .3أكثر الخطƋين تƋثيرا في الضرر تالضبطية التي أرتكب حيفاǈه يتم ترج
                                                 

1 Gilles Lebreton, Droit administratif général, op-cit, p 141 
2 Gilles Lebreton, op.cit, P142  
3 Idem. 
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يتƽق فقهاء القاǈون اǗدارǐ على أن التشريƴ لم يهتم ولـم يتعـرƯ لتعريـƻ    و 
ǐدارǗمباشر الضبط ا ýالضبط بشك Ƴلة بموضوƮذات ال ƭوƮǈال ƻاولت مختلǈت ýب Ü

ǐدارǗا ÜداريǗوالجهات ا ǐدارǗشاط اǈذا الǋ ƻداǋـأƮ دار لوائح ة المخولةƮƍ حيةǚ
  .دارǐاǗضبط الƿرارات و ƿرارات 

ƍن أكثر الƮǈوƭ تعرضا ألǋداƻ وأƹراƯ الضبط في التشريƴ الجزائرǋ ǐـي  
 1990أفريý  07الموافق  1410رمضان  12المؤرƢ في  90/08رƿم  دون شƿ ǁاǈون البلدية

 ÜŹليه سابقاƍ في مادته المشار ƭǈي ǐس المجلس الشعبي يتولى رئي" على أن  3فقرة  69الذ
البلدǐ تحت سلطة الوالي السهر على حسن الƲǈام و األمن العمـومي وعلـى الƲǈافـة    

يجƔ على رئيس المجلس الشعبي البلدǐ أن يتخذ في " على أǈه  71 وفي مادته" العمومية 
ƍطار القواǈين والتƲǈيمات المعموý بها جميƴ االحتياطات الضـرورية وجميـƴ التـدابير    

ان سǚمة األشخاƭ واألمواý في األماكن العمومية التي يمكن أن يحýƮ فيها الوƿاية لضم
  .أǐ حادƚ أو ǈكبة أو حريق 

الداǋم يƋمر رئيس المجلس الشعبي البلدǐ بتƽǈيذ تدابير  وفي حالة الخطر الجسيم و
  .ويعلم الوالي بها فورا ƻاألمن التي تقتضيها الƲرو

  "ران أو البǈايات أو المباǈي المتداعية كما يƋمر حسƔ الطريقة ƽǈسها بهدم الجد

من ذات الƭǈ فهي األكثر اتƮاال باختƮاƮات رئيس المجلـس الشـعبي    75أما المادة 
يتـولى رئـيس   " البلدǐ التي تƋخذ ذات طابƴ الضبط اǗدارƍ ǐذ أǈها تƭǈ على ما يلـي  

وحرياتهم على  المجلس الشعبي البلدǐ في ƍطار المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطǈين
  :الخƮوƭ ما يƋتي 

- ǁǚواألم ƭمة األشخاǚام العام وسƲǈة على الƲالمحاف.  

-   ƴفيها تجمـ ǐاألماكن العمومية التي يجر ƴام في جميƲǈة على حسن الƲالمحاف
ƭاألشخا.  

  .المعاƿبة على كý مساس بالراحة العمومية وكý األعماý المخلة بها -
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سهولة السير في الشوارƳ والسـاحات والطـرق   السهر على Ʋǈافة العمارات و -
  .العمومية

  األمراƯ المعدية والوƿاية مǈها  اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة -

  .القضاء على الحيواǈات المؤذية والمضرة -

- ƴكية المعروضة للبيǚافة للمواد االستهƲǈالسهر على ال.  

للعادات وتبعا لمختلƻ الشعائر الديǈية والعمý تƋمين Ʋǈام الجǈائز والمقابر طبقا  -
فورا على أن يكƽن ويدفن بƽƮة مرضية كý شخƭ متوفى دون تميز من حيـƚ الـدين   

  .والمعتقدات

  "السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجاý التعمير  -

    ǐالجزائـر Ƴـي المشـرǈلى تبƍ ƴالمادة راج ǉذǋ ةƹياƮ ودة فيƮطالة المقǗا ǉذǋ نƍ
لمƽهوم الموسƴ ألǋداƻ وƹايات الضبط اǗدارÜǐ لذلǈ ǁجدǋا تضم مختلـƻ تركيبـات   ل

Ʋǈـ ـال ـ  ـام العام باعتبارǋ ǉدƻ للضبط اǗدارÜǐ ال سيم ة األشـخاƭ  ـا أمـن وسǚم
  .والممتلكاتÜ ضمان شروط الƮحة العمومية و توفير شروط الراحة و السكيǈة العمومية 

المـؤرƢ   09-90من ƿاǈون الوالية رƿـم   96مادة المذكورة فان ال 75وعلى عكس المادة 
Ʈيغت بشكý مختƮر ومباشـر ƍذ أǈهـا    1990أفريý  07الموافق  1410رمضان  12في

على الƲǈام واألمن والسـǚمة والسـكيǈة    ةالوالي مسئوý عن المحافƲ" تƭǈ على مايلي 
  ".العامة 

ƍ لى االعتقاد أنƍ اǈة بين المادتين المذكورتين يحثǈن المقار  Ƴمهام حماية واسـترجا
الƲǈام العام تقƴ بالدرجة األولى على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدǐ وكǈǈƋا أمام أولى 

ǐدارǗدرجات الضبط ا Ü ǐدارǗيم اƲǈمية البلدية في التǋلى أƍ رƲǈطقيا بالǈذا يبدو مǋ نƍ
للدولـة ǋـي   الجماعات اƿǗليمية " 1996عن دستور  19للدولة وǋذا ما يؤكدƭǈ ǉ المادة 

ƹ Üير أن ǋذا اǗعتقاد يبدو ƹير Ʈحيح ƍذا "البلدية ǋي الجماعة القاعدية . البلدية والوالية
        المتضمن ǚƮحيات الـوالي فـي مجـاý حƽـƲ      83/373رƿم  ما عدǈـا ƍلى المرسوم
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  ýذا المجـاǋ حيات فيǚƮح للوالي عديد السلطات و الǈيم ǐالذ Üام العامƲǈال Ƴسترجاƍو 
  .د ال يذكر بالمرǉ رئيس المجلس الشعبي البلدǐويكا

ǋذا وǈجد Ʈǈا أخر يتعرƯ لموضوƳ وأǋداƻ الضـبط اǗدارǋ ǐـو المرسـوم    
الذǐ يحدد ǚƮحيات وزيـر الداخليـة    1994أوت  10المؤرƢ في  247-94التƽǈيذǐ رƿم 

ǐدارǗا ƟǚƮǗه ال 04والسيما المادة الرابعة  1والجماعات المحلية والبيئة واǈم ƭǈتي ت
تتمثý مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واƮǗـƟǚ اǗدارǐ  " على ما يلي 

  :في مجاý الƲǈام العام واألمن العمومي فيما يƋتي 

  .يسهر على احترام القواǈين والتƲǈيمات -

-  ǁǚواألم ƭيتولى حماية األشخا. 

 ميةيضمن السكيǈة والطمǈƋيǈة والƲǈام العام والƲǈافة العمو -

 .يتولى حماية المؤسسات العمومية  -

 يتولى المرور عبر الحدود  -

 2" يضمن سهولة المرور في الطريق العمومي -

الƮادر بموجـƔ المرسـوم    3أما القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األمن الوطǈي
Ü فقد تعرƯ في العديد مـن مـوادǉ   1991ديسمبر  25المؤرƢ في  524 -91 التƽǈيذǐ رƿم

التي  1فقرة ƽ65ية الملقاة على عاتق مستخدمي األمن العمومي ومǈها المادة لǋǖداƻ الوƲي
م العمومي بحƲƽ الƲǈام العمومي وأمن األشـخاƭ  ايكلƻ حƽاƲ الƲǈ" تƭǈ على ما يلي 

 يكلƻ حƽاƲ الƲǈام العمـومي "  1فقرة 68وƭǈ المادة " والممتلكات والسكيǈة والƲǈام العام
ýوالممتلكب األوائ ƭمن األشخاƋافة العموميةƲǈة والǈالمـادة   " ات والسكي ƭـǈ 3وأخيرا 

                                                 
ربيـƴ األوý عـام    13المـؤرƢ فـي    Ü53 العدد لشعبيةالديمقراطيـة ا ةـة الجزائريـة للجمهوريـالجريدة الرسمي 1

1415Ü  ƭ16.  
  .المرجƴ السابق ƽǈسه2 
Ü الƮادرة عن المطبعة 1412جمادǎ الثاǈية على  21المؤرخة في  Ü69 العدد للجمهورية الجزائريةجريدة الرسمية لا 3

  .الرسمية للجمهوريةÜ الجزائرية
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التي تتعرƯ لمسƋلة حƲƽ الƲǈام العام وƿƍرارǉ بمعǈى اǗبقاء على الƲǈام العام في  1فقرة 
 Üبه ýǚخǗعلى استرجاعه في حالة ا ýوالعم ǐـو األمـن    " وضعه العادƽƲيتكـون مو

لعمـومي أو ƿƍـرارǉ وحمايـة    الوطǈي من موƽƲي الشرطة المكلƽين بمهام حƲƽ الƲǈام ا
ات وباالضطƳǚ عموما بمهام األمن الوطǈي كما تحددǋا القـواǈين  ـاƭ والممتلكـاألشخ

ƍن استقراء الƮǈوƭ المذكورةÜ يƲهر أن الضـبط اǗدارÜ  ǐ .."والتƲǈيمات المعموý بها
امÜ ه ǋي تحقيق الƲǈام العـتاموƽƲو الشرطةƹ Üايوƿراراته  الذǐ يسهر على تƽǈيذ  لوائحه

  .السكيǈة مƴ اǗشارة ƍلى ƹياǋ Ɣدƻ تحقيق الƮحة العموميةو الهدوءÜ الƲǈافة العمومية

Ü أما في فرǈسا فƎن التشريعات التي تǈاولـت موضـوǐ   Ƴالجزائرالتشريǋ ƴذا في 
   ǐدارǗالتشـريعي للضـبط ا ƻا من تحديد التعريǈǈد تمكƿ التي ÜǐدارǗالضبط ا ƻداǋوأ

ديسمبر حيƚ أƿر الثوار  14حين Ʈدر مرسوم  ƹ1789اية سǈة  بالعودة بالزمن ƍلى الزمǈت
جعـý السـكان   " في مادته الخامسة بǈƋه تقƴ على عاتق السلطات البلدية مهمة الƽرǈسيين 

يǈعمون بمزايا ضبط حسن وخاƮة الƲǈافة والƮحة واألمن بالشوارƳ واألماكن والمǈشƉت 
التـي   1فقـرة   97والسيما مادته رƿم  1884أفريý  5كذلǁ القاǈون المؤرƢ في  1Ü"العامة

تƭǈ على أن ǋدƻ الضبط البلدǋ ǐو حسن الƲǈام واألمن والƮحة العمومية وǋي ƽǈسها 
  .2من القاǈون العام للجماعات المحلية 2فقرة  2212المادة 

المتضمن ƿاǈون الشرطة على  1971لسǈة  109من ƿاǈون  3في مƮر تƭǈ المادة 
بالمحافƲة على الƲǈام العـام واألمـن واآلداƔ وحمايـة     تختǋ ƭيئة الشرطة "ما يلي 

األرواƟ واألمواý وعلى األخƭ مƴǈ الجرائم وضبطها كما تخـتƭ بكƽالـة الطمǈƋيǈـة    
ذ ما تƽرضه عليها القواǈين واللوائح مـن  ـاالت وتƽǈيـة المجـواألمن للمواطǈين في كاف

شرطةÜ ومǈهـا تلـǁ المتعلقـة    Ü فهي تتضمن العديد من المهام الموكلة لهيئة ال3"واجبات
   ƭـوƮǈالشـرطة و ال ƭوƮǈ ƻالمعتمد في مختل Ɲهǈس المƽǈ وǋو Üبالضبط القضائي

  .المƲǈمة لعمý الجماعات المحلية في مƮر
                                                 

1 « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques »   
2 Jean Rivero et Jean Waline, Droit Administratif, op-cit, p.429. 

جمهورية محمد باǋي أبو يوǈسÜ أحكام القاǈون اǗدارÜǐ القسم الخاÜƭ دار الجامعة الجديدةÜ للǈشرÜ اǗسكǈدريةÜ . د 3
  .1996ƭ Ü 122بيةÜ مƮر العر
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   ýبشـك ǁتشـتر ǐدارǗللضبط ا ƻتعري ƴلى وضƍ المحاوالت الرامية ƻن مختلƍ
ارǋما جǈاحي الضبط Ʋاǋر أو ضمǈي في تعرضها لعƮǈرǐ الƲǈام العام و الحريات بƎعتب

اǗدارÜǐ لذلǁ يƮبح من الضرورǐ التدƿيق في ماǋيتهماÜ فهذا اǗرتباط الوثيـق بيǈهمـا   
مردǉ تجذرǋما العميق في المجردÜ الشيء الذǐ يضƽي Ʈعوبة فائقة في محاولة ضبطهما 
لǘتسامهما بالغموƯ و عدم الثباتÜ و لعý سبǋ Ɣذǉ الخƮائƭ أن لكـý واحـد مǈـا    

ة و الشخƮيـة المƮبوƹـة بالتجارƔ الشخƮية للƲǈام العام و للحرية Ʈورته الخاƮـ
باǈعدام الخـوƻ  وللضبط اǗدارÜǐ و ƍذا كان مـن جهـة أولى الƲǈام بشكý عام مرتبط 

Üسيةƽǈو وباألمن وبالشعور بالراحة ال   ǉكـراǗعـدام اǈƍ لـىƍ اǈية تحيلǈالحرية من جهة ثا  
Ü فـƎن الضـبط   الجهات التـي تمارسـه  وعلى ƍختƻǚ  بشتى Ʈورǉ الغƔƮ والƽرƯو

التƲǈـيم   Ʈورة القهر والتدخý و المǈـƴ و يقدم ويرسý لǈا بداǋةŹ اǗدارǐ من جهة ثالثة 
  .المسبق الترخيƭالƽوƿي و التƽǈيذ الجبرǐ و

كما ال تحدد الƮǈوƭ القاǈوǈية والتƲǈيمية ماǋية ǋذǉ المƽاǋيم بشكý يعƽيǈـا مـن   
Ü و ƿد يكـون  ǈ1هƝ القضاء اǗدارƽǈ ǐسǋو بالمǈاسبة التعرƯ لهما بالبحƚ والتƮƋيÜý و 

لهذا اǗتجاǉ التشريعي والقضائي سبƔ يتمثý في عدم رƹبة المشرƳ والقاضي في حƮـر  
ƽǈسيهما في مƽاǋيم معيǈة لن يعرفا التخلƭ مǈها الحقاƍ Źذا أرادا ذلÜǁ باǗضافة ƍلى ǋذا لم 

ن تحدد كـý وسائــý و أليـات    يكـن بƎمكـان الƮǈوƭ ذات الƮلـة بالƲǈام العام أ
على أǈه مجرد مبدأ أو ضرورة ال  -أǐ الƲǈام العام  –حƲƽهÜ و عليه يƲهر ǋذا األخير 

 ƴير الممكن وضƹ ه منǈƋب ƳاǈتƿǗحتى يسود ا Üاألمثلة Ưبع ǎسو ƭوƮǈها الǈتعطي ع
  .2تعريƻ للƲǈام أو باألحرǎ عدم وجود فائدة فعليه من وضƴ تعريƻ له

أǈه حاجة كý تجمƴ بشـرǐ   من زاويةو مدلوƍ ýجتماعي وǈƍساǈي ويƲهر الƲǈام ذ
الهدƻ الذǐ يتعين علـى كـý تƲǈـيم     فقط الرفاǉ ولكن ببساطة العيÜƫ كما أنيريد ليس 

                                                 
ة حيǈما تتعرƯ للƲǈام العـام مـثŹǚ تتعـرƯ فقـط     ـة ذات الƮلـعلى ƍعتبار أن الƮǈوƭ و القرارات القضائي 1

لعǈاƮرÜǉ مقررة أǈها تتمثý في األمن العامÜ الƮحة العمومية و السكيǈة العموميةÜ دون أن تعطي تعريƽاŹ مباشراŹ لماǋية 
  الƲǈام العام

2 Imouna Saouli, Ordre Public et Libertés, recherches sur la police administrative en Tunisie, 
op.cit, p 09 
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ǋو حماية السǚم سواء في الداخý أو الخارÜƜ فلن يمكن ضماǈه ƍجتماعي مهما كان شكله 
ضماǈهÜ لذلǁ عادة ما يرتبط  لة واجƔيقƴ على الدوللمجتمعات البشرية العيƫ بدون Ʋǈام 

أكثر  يتعلـق هالسياسي للƲǈام العام فǈƎ المدلوýمƽهوم الƲǈام بالقهر والƽرƯ واǗلزامÜ أما 
ƴة للمجتمǈالمجموعات البشرية المكو ƻالـح مختلƮبات ومƹر Ɣفمـا    بتضار Üوالدولة

ير لن يتعرƯ للǈقـد  دامت مƮالح بعƯ الǈاس ال تتعارƯ مƴ الƲǈام القائم فƎن ǋذا األخ
من ƿبلهمƹ Üير أǈه ƿد يتخلخý ويتزعزǋ Ƴذا التطابق والتوافق بين مƮالح الǈـاس وǋـذا   

ومن يريـد   تين بشريتينÜ من يريد اǗبقاء عليهالƲǈام وبالتالي يحدƚ الƮراƳ بين مجموع
تغييرǉ وƍستبداله بƲǈام أخر يخدم اكثر مƮالحه التي يطغى عليها فـي ƹالـƔ األحيـان    

  .االت البعد المادǐوالح

وفي سياق الحƽاƲ على ƽǈسه وضمان ديمومته وƿهرǉ للغير و لمن يريد دحرǉ مـن  
مكاǈه يلجƋ الƲǈام الحاكم ƍلى عديد الوسائÜý سواء كان ذلǁ فـي الƲـروƻ العاديـة أو    
الƲروƹ ƻير العاديةÜ من أجý ضمان بقاءǉ و مǈها الƮǈوƭ القاǈوǈية والتƲǈيميـةÜ ذات  

ي والزجرÜǐ المحاكم اǗستثǈائية أو القضاء العسكرÜǐ مراكز ƍعتقـاƍ ýدارǐ  الطابƴ القمع
فرƯ اƿǗامة الجبرية على أبـرز معارضـيهÜ و مـن    ا الƲǈام معارضيه ويضƴ فيها ǋذ

الطبيعي بý من الضرورǐ أن يرتبط حسن سير ǋذǉ اǗجراءات وتحقيق مقاƮدǋا بوجود 
ýما بشكƍ ǁة تتحرƲا   مرفق أمن أو جهاز شرطة يقǋحضـور ýǚي من خƿائي واستباƿو

بوسائلها وتجهيزاتها وأفرادǋاÜ بمعǈى تواجدǋا المادǐ وǋي بذلǁ تضـغط ƽǈسـياŹ علـى    
المعارضين للƲǈام سواء الذين عبروا عن ذلǁ أو الذين يختزǈون معارضتهم للƲǈام فـي  

د حين يتم ƽǈوسهمÜ أو أن تتدخý بشكý مباشر بوسائلها وأساليبها التي تعرفها ǋي بشكý جي
  .1اǗخýǚ بالƲǈام

 Ƴلمسه في الشارǈ ǐام الذƲǈال ǁام العام ذلƲǈما فقط وليس الǈƍو وǋ  ـامƲǈال ǁكذل
ƍجتمـاعي  في الدولة بكý جواǈبها ومǈاحيهاÜ لذلǁ يمكن أن يƲǈر للƲǈام العام من مƲǈور 

فـي  الƽـارق  مـƴ   –سياسي ومن عديد الزوايا األخرǎ حيƚ يتم التعرƯ له وǈƍساǈي و

                                                 
1  Idem. 



 53

ـ  Üةـمن زاوية القاǈون المدǈي و القاǈون الجǈـائي والقـواǈين اǗجرائي -لمدلوý ا ر ـƹي
ǈـأن المعǐدارǗون اǈـود في القاƮـى المقǈو المعǋ Ź1ى األكثر شيوعا.  

 ǁما يمس كيان الدولـة أو مـا   لذل ýام العام كƲǈد بالƮه يقǈي أǈوǈقه القاƽال ǎير
فـي  الدولة تحقيقها حتى تسير  يجƔالـتي ن مƮالحها ـق بمƮلحـة أساسيـة مـيتعل

ـ ـÜ فالƲǈام العام ǋو مجموعبشكý عادǐ طريقها ي يقـوم عليهـا كيـان    ـة األسس الت
الجماعةÜ سواء أكاǈت سياسية أو ƿƍتƮادية أو مالية أو اجتماعيـة أو أخƿǚيـةÜ أو ǋـو    

مالية أو مجموعة المƮالح الجوǋرية للجماعة سواء كاǈت مƮالح سياسية أو ƿƍتƮادية أو 
فكرة متǈوعة تختلƻ تبعاŹ لǈوƳ الوƲيƽة التـي يجـƍ -    Ɣذن –Ü فهو 2اجتماعية أو أخƿǚية

   ǉام العـام بهـذƲǈن الƋب ýيƿ ǁلذل Üفيها ǉالمجاالت التي يباشر دور ýبها في ك ƳǚضطǗا
   3.الƽƮة ال يǈطوǐ على أƮالةÜ حيƚ يǈتهƝ ذات الهدƻ الذǐ تسعى ƍليه أية ƿاعدة ƿاǈوǈية

ر الدستور بدورƍ ǉلى الƲǈام في بعدǉ السياسي واالجتماعي الواجـƔ الحƽـاƲ   ويشي
ƍال عليهÜ وما يملكه رئيس الجمهورية من ǚƮحيات في الƲروƻ العادية و ƹير العاديـة  

ǋدƻ حƲƽ الƲǈامÜ كما يستخدم المشرƳ الدستورǐ عبـارة الƲǈـام   تمكين له على تحقيق 
 ƭǈ و Üجاءالعام كحد على ممارسة الحريات ƚحي ǁمؤشر على ذل ǎفي  اليمين الدستور

وفاء للتضحيات الكبرÜǎ وألرواƟ شهدائǈا األبرار وƿـيم  " بالƮيغة التالية  1996دستور 
ثورة ǈوفمبر الخالدة أƿسم باهللا العلي العƲيمÜ أن أحترم الدين اǗسǚمي وأمجد وأدافƴ عن 

الشروط الǚزمة للسير العادǐ  الدستورÜ وأسهر على ƍستمرارية الدولة وأعمý على توفير
وأحتـرم   للمؤسسات وللƲǈام الدستورÜǐ وأسعـى من أجý تدعيـم المسار الديمقراطي 

    Ɣمة التـراǚعلـى سـ Ʋوأحافـ Üهاǈيǈواƿومؤسسات الجمهورية و Ɣختيار الشعƍ حرية
                                                 

  : راجƴ في ǋذا المعǈى  1
عماد طارق البشرÜǐ فكرة الƲǈام العام في الƲǈرية و التطبيقÜ دراسة مقارǈة بين القـواǈين الوضـعية و الƽقـه    . د -

 ÜميǚسǗا Ɣالمكت ÜميǚسǗة اǈس Üالطبعة األولى  Üان و سورياǈلب Ü2005بيروت و دمشق.  
محمد عيد الغريÜƔ الƲǈام العام في ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ دراسة تحليلية تƮƋيلية لمƲاǋرǉ و حـدودǉ فـي   . د -

مƮـر  ضوء أحكام القاǈوǈين المƮرǐ و الƽرǈسي و أراء الƽقه و القضاءÜ دار الǈهضة العربيةÜ القـاǋرة جمهوريـة   
   2006العربيةÜ سǈة 

  07محمد عيد الغريÜƔ الƲǈام العام في ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د -  2
  07ق ƽǈسهƭ Ü بالمرجƴ السا -  3
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ساسية لǈǘسان والمـواطن  ألوحدة الشعƔ و األمة وأحمي الحريات والحقوق ا الوطǈي و
ýـ  وأعم ý ـبدون ǋوادة من أجý تطور الشعƔ وƍزدǋارǉ وأسعى بكـƿ ýواǐ فـي سبي

ǋ Üـذا  "تحقيق المثý العليا للعدالة و الحرية والسلم في العالم واهللا على ما أƿـوý شـهيد   
من ƍلتزام على عائق رئيس الجمهوريـة يرتـƔ فـي  91باǗضافة ƍلى ما تقررǉ المادة 

ƍسترجاعـه حيǈمـا تƭǈ علـى أǈـه يقـرر رئـيس    خاǈة الحƽاƲ على الƲǈام العام و 
الجمهورية ƍذا دعت الضرورة الملحةÜ حالة الطوارƏ أو الحƮارÜ لمـدة معيǈـة بعــد  

ورئيــس   ƍجتمـاƳ المجلس األعلى لǖمن وƍستشارة رئيس المجلس الشعبـي الوطǈـي
لǚزمـة  مجلس األمة و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستورǐ و يتخذ كý التـدابير ا 

ƴالوض Ɣالستتبا "...  

  ýـƿعلى األ Ɣضǈام العام ال يƲǈسياسي و مؤسساتي لل ǎح الدستور محتوǈكما يم
ƲǈرياÜŹ و ǋو متروǁ لƽطǈة السلطة التƽǈيذية المكلƽة بضمان أمن الدولة وبالتالي الهـدوء  

ـ Ü 1داخý الدولة ǈƎف ÜامƲǈية الǋسير ماƽفي ت ýما يمكن أن يقا ýوك ǁذا و ذاǋ مƹه ال و ر
Ɣالشغ ýوأعما ýƿǚوضى والقƽال Ɣياƹ يعدو على أن يكون حالة مادية حقيقية تتجسد في 
   ǐبالسـير العـاد ýǚخǗالتهديد الداخلي والخارجي بـا Ɣياƹام في الدولة وƲǈوتحقق ال 

  .والمǈتƲم للسلطات العمومية

شـكý  لعام التي يتم ƿمعهـا ب لم يتساƿ ýǋاǈون العقوبات مƴ الجرائم ضد الƲǈام او
ال سيما جرائم الخياǈة والتجسس وجرائم التعدǐ على الدفاƳ الوطǈي واƿǗتƮـاد  ƿوÜǐ و

الوطǈي و اǗعتداء الذǐ يكون الغرƯ مǈه ƍما القضاء على Ʋǈام الحكم أو تغييرǉ وƍمـا  
تحريƯ المواطǈين أو السكان على حمý السƟǚ ضد سلطة الدولـة أو ضــد بعضـهم   

والتخريƔ المخلـة بالدولـة    لتراƔ الوطǈيÜ وجǈايات التقتيýالبعƯ وƍما المساس بوحدة ا
وجرائم اǗرǋاƔ والمساǋمة في حاالت التمرد وكذلǁ التجمهر والجǈايات والجـǈح التـي   

                                                 
1 « La constitution donne un contenu politico-institutionnel à l’ordre public qui est 
virtuellement inépuisable, il est laissé à la discrétion de l’exécutif, chargé de la sécurité de 
l’etat et par de la tranquillité dans l’état. La notion d’ordre public est contenue dans la 
constitution comme butoir des libertés » Imouna Saouli, Ordre Public et Libertés, recherches 
sur la police administrative en Tunisie, op.cit, p 11 
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ويعد تحريǁ الدعـوǎ العمومية و تقرير ǋذا الǈوƳ  1يرتكبها األفراد ضد الƲǈام العمومي
  . واحترام الƲǈام العام من ƿبý الجميƴمن العقوبات تحقيقاŹ لهدƻ أƮيǋ ýو ضمان حماية 

غياƔ االضطرابات وƍذا كان الƲǈام العام من وجهة Ʋǈر القاǈون اǗدارǐ عموماŹ مرادƻ ل
السكيǈة العموميةÜ باألمنÜ الƮحة وة ـالجماعات المحليƿاǈون ر ـة Ʋǈـومقترن من وجه

بǈاء على معطيات  هƲتقديرǉ يبقى متروǁ للسلطة المخولة حƽيبقى مƽهوم ƹير محدد وفǈƎه 
 Źالǚخƍ فما ال يعتبر Üفي بالمكان والزمان ǁد يعتبر كذلƿ العادية ƻروƲام العام في الƲǈال

 Źالǚخƍ ائية وما ال يعتبرǈاالستث ƻروƲبهال    Üفي مكـان أخـر ǁد يعتبر كذلƿ في مكان ما
 ǁلذل ǎقيه يرƽالVedel بحاالت أ ǉرƮال يمكن ح Ɵتوƽهوم مƽام العام مƲǈون ال  Ƴأوضـا

  .2لƲǈام العامللهذا تتمكن السلطة من ƍعطاء ما تراǉ مǈاسباŹ من مدلوý محددةÜ و

كما أǈه يجـƔ تسجيـý ذلǁ الƽارق بين الƲǈام العـام المحلـي والƲǈـام العـام     
الوطǈيÜ فبيǈما األوý يقترƔ من مƽهوم حماية و حƲƽ الƲǈام السياسي واالجتماعي القـائم  

ن الثاǈي و أƿرƍ Ɣلى تحقيق احتياجات محلية للمـواطǈين يمكـن   فƎن األوý أكثر تحديداŹ م
الحاجة ƍلى اǈǗارة العمومية ليŹǚ فـي الشـارƳ أو    –حƮرǋا و معرفتها على وجه الدƿة 

ضرورة ƹلق محý لكوǈه ال يحترم ƍجراءات الƮحة العموميةƿƍ Üامة ǋواتƿ ƻريبة مـن  
حددة في المديǈةƍ Üحـتýǚ المكـان   مكان للسباحةÜ ضمان دوريات أمن وƿائية في أحياء م

وبالتالي فƎن الƲǈـام   -الذǐ من المزمƍ ƴجراء مƲاǋرة ƹير ƿاǈوǈية فيه ƿبý المتƲاǋرين 
العام المحلي أƿرƍ Ɣلى مƽهوم المƽǈعة العمومية من الƲǈام العام الوطǈيÜ كما يسمح مƽهوم 

Üله Źت حداƿس الوƽǈ و فيǋو ǐدارǗام العام بممارسة الضبط اƲǈفباسمه يكـون لجهـة    ال
الضبط اǗدارǐ سلطة األمر بالقيام بعمý أو المƴǈ من ƿيام عمý ماÜ وأن توƴƿ جـزاءات  

  .      ƍدارية وأن تحد من الحريات

وتتǈوƳ أǈƮاƻ وأǈواƳ الƲǈام العام فهو مرة Ʋǈام عام ƍدارǐ ومرة Ʋǈـام عـام   
طورة والمتوسعة للƲǈـام  أخƿǚيÜ واƿتƮادǐ وجمالي و بيئيÜ وǋو ما يؤكد الطبيعة المت

                                                 
 1966يوǈيـو   08المؤرƢ في  66/156من ƿاǈون العقوبات رƿم  ƍ101لى  61راجƴ في ǋذا الƮدد ƭǈ المواد من  1

  .المعدý و المتمم
2 Georges Vedel, De l’arrêt Septfonds à l’arrêt Barinstein – la légalité des actes administratifs 
devant les tribunaux judiciaires- JCP,1948,1, n° 682. 
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   ƻوǈـƮ ƻمختلـ Ʋـƽون في حماية و حƮƮا أعوان مرفق األمن يتخǈلهذا وجد Üالعام 
الƲǈام العام األمǈي و الƮحي و البيئي و ال سيما االƿتƮادǋ Üǐذا األخير الذǐ يعرƻ بǈƋه 
مجموƳ اǗجراءات التي تتخذǋا السلطات العموميـة و تهـدƍ ƻلـى تƲǈـيم العƿǚـات      

Ü و يǈقسم ƍلى Ʋǈام عام ƿƍتƮادǐ ذو طبيعة ƍدارية بمعǈى مجموعة اǗجراءات االƿتƮادية
 ÜƯقد و القرǈي و ال سيما ما تعلق بالǈاد الوطƮتƿǗيم اƲǈمة في تǋلى المساƍ التي ترمي
و Ʋǈام عام ذو طبيعة حمائية يتمثý في مجموƳ اǗجراءات التي ترمي ƍلى ضبط و حماية 

    1.لة و ال سيما اǗجراءات الرامية ƍلى حماية المستهلكينالعملية اƿǗتƮادية في الدو

) المقƮود ǈǋا مرفق األمن( و يرǎ بعƯ الƽقه اǗدارǐ و االƿتƮادǐ أن الشرطة 
التي تمثý مكوǈاǋ Źاما من مكوǈات السلطة التƽǈيذية أǐ الحكومة في الدولةÜ تتƋثر بتطـور  

ƮتƿǗا ýالمشاك ýديها لحƮو أن ت Üة الحكومةƽيƲس   وƽǈـت و بـƿس الوƽǈ في ǎادية أد
الدرجة ƍلى حدوƚ تطور في وƲيƽة جهاز الشرطة في الوƿت الحاضرÜ فƮƋبحت الشرطة 
من الجهـات الهامـة التـي تعتمد عليها الدولة في المشاركة في حý المشكلة اƿǗتƮادية 

فـي   و التخƽيƻ من حدتهاÜ و يƲهر ذلǁ جلياŹ في الدور اƿǗتƮادǐ الذǐ تؤديه الشـرطة 
معƲم دوý العالم في العƮـر الحديـÜƚ سـواء فيما يتعلق بالمحافƲة على حالة األمـن  
و ƍستتبابه و ƍشاعة جو من الهدوء الǚزم لممارسة األفراد لǈǖشطة اƿǗتƮادية في حرية 
      ƴو مكافحـة الجـرائم ذات الطـاب ƴـǈـديها لمƮو تهديد أو عن طريق ت ƻو دون خو

ǐادƮتƿ2.اال  

الحق بǈƋه الرابطة القاǈوǈية التي بمقتضاǋا يخوý لشخƭ على سبيý يعرǋ ƻذاÜ و 
كما يـر3Ü   ǎاƽǈǗراد و االستئثار التسلط على شيء أو ƿƍتضاء أداء معين من شخƭ أخر

    ýمعـين علـى سـبي ƭيثبت لشخ ǐو الذǋ أن الحق ǐدارǗو ا ǐقه الدستورƽال Ưبع
                                                 

1 Imouna Saouli, Ordre Public et Libertés, recherches sur la police administrative en Tunisie, 
Thèse de Doctorat, université de Tunis, Tunisie, 2006, p18 

ƿǗتƮاد الوطǈيÜ الǈاشر سمير الطوبجيÜ القاǋرةÜ جمهوريـة مƮـر   د محمد حافƲ الرǋوانÜ دور الشرطة في دعم ا 2
    06و  Ü05 الƽƮحتين 2001العربيةÜ سǈة 

علي البازÜ الحقوق و الحريات و الواجبات العامة في دساتير دوý مجلس التعاون الخليجي مƴ المقارǈة بالدسـتور  . د 3
لجامعات المƮريةÜ اǗسكǈدرية Ü جمهورية مƮـر العربيـةÜ   ة القاǈوǈية الخليجيةÜ دار ابالمƮرÜǐ رؤية جديدةÜ المكت

 ƭ ةǈ12بدون س  
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ýو القدرة على القيام بعمǋ و Üأما الحريـة   1شيء ال يضر باآلخرين االستئثار دون الكافة
 ýوƮة الحƮة أو رخǈفهي مك Üونǈالقا ǉما ال يحضر ýباحات للقيام بكǗو ا ƭفهي الرخ

Ü Ü كما يقƮد بالحريات ƿدرة اǈǗسان أو المرء على أن يعمý بوحي ƽǈسه دون 2على الحق
Źسبياǈ سان األساسي 3أن يتقيد بما يخطر أو يضيق عليه عملهǈǗأو حق ا Ü  و الطبيعي فـي

ǉكراƍ دون عوائق أو ƻرƮو أن تكون له القدرة على الت Üمثلما يحلو له ƻرƮأو 4أن يت Ü
ǋـي تلǁ اǗمكاǈيـة التـي تضمǈهـا القواǈيـن أو األƲǈمـة السياسـية و االجتماعيـة   

Ü كمـا  5للتƮرƻ وفقاŹ لما يحلوا لǈاÜ بشرط عدم المساس بحقوق األخرين أو باألمن العام
لǁ أن يكون لǈǘسان الحق أو السلطة في القيام بعمý ماÜ فالحرية ǈǋا مرادفة لمـا  تعǈي كذ

Ü كما أن ǈǋاǁ من يرǎ فـي  ǋ6و مشروƳ أو جائزÜ و ليس لما ǋو مƽروƯ أو محضور
الحرية الحالة المعاكسة لǖسر و العبودية و القسر و اǗكراǉ على فعý شيء أو عدم فعله 

ǋ سواء كان Üما ƻƿتخاذ موƍ أوǐوǈأو مع ǐتيجة ضغط مادǈ ذا.  

   ýفـي كـ Źلى أن يكون واحداƍ ýلكلمة الحرية يمي ǐى اللغوǈا أن المعǈǋ Ʋحǚو ي
     سبƔ أن الحرية فطرة كالوجود ذاتهÜ يشترǁ فيها الجميƴ بقـدر واحـد ƍعتقـاداŹ    باللغات 

 Źاس جميعـاǈق فيه الƽكذاتها يت ǐا فطرǋاǈن معƋب ýو من ثمة يمكن القو ÜŹبغيـر   و سلوكا
لهـذا كـان الƽقيـه و الƽيلسـوÜ     ƻ 7كبير خƻǚ بƎعتبار أن األمر الƽطرǐ ال يختلƻ فيه

الƽرǈسي جان جاǁ روسو ƿد ƍعتبر بƋن أوý دولة تحýƮ عليها اǈǗسان بشكý طبيعي ǋي 

                                                 
ǋالة أحمد سيد أحمد المغازÜǐ دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات الشخƮيةÜ رسالة دكتـوراǉ مقدمـة    1

  2004ƭ Ü27لكلية الحقوق بجامعة اǗسكǈدريةÜ بجمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
2  ǈ السابق ƴالمرج ƭ Üسهƽ13  
3   ƭ Üيǈوǈالقاموس القا Üلةǚش ƻيوس Üǐأحمد زكي بدو Üجارǈيم الǋبراƍ178  

4 « Droit primordial et naturel de l’homme agissant comme il l’entend, pouvoir d’agir sans 
entrave ni contrainte » dictionnaire encyclopédique, édition Philippe Auzou, Paris, France, 
2005, p 1131.   
5 « Possibilité, assurée par les lois ou le système politique et social, d’agir comme on l’entend, 
sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui ou à la sécurité publique » 
dictionnaire Hachette, paris, France, 2004, p 929 

6   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜيةƮدور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات الشخ Üǐالة أحمد سيد أحمد المغازǋ11  
7   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜيةƮدور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات الشخ Üǐالة أحمد سيد أحمد المغازǋ13  

13  
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Ü و ǋي كذلǁ حالة شـخƭ  1دولة الحريات التي تعد أثمن و أƹلى ممتلكاته على اǗطǚق
األشخاƭ يتمتعون بحقوƿهم المدǈية و يتمكǈون من القيام بالǈشاطات التي  أو مجموعة من

   2.يرƹبون فيها ƍذا كاǈت ال تتعارƯ مƴ القاǈون

و حين تعرƯ الƽقه الدستورǐ و اǗدارǐ للتعريƻ اƮǗطǚحي للحريـات يقـوم   
 تعريƻ بذلǁ من زاوية ارتباطها الحتمي بالقاǈونÜ فالقاǈون حسبه ماǋو في حقيقة األمر ƍال

للحرية ال فارق بيǈهماÜ فعǈدما يكون اǈǗسان حراŹ يعǈي أǈه يتƮرƻ وفقـاŹ للقـاǈونÜ أو   
Ü و كان الƽقيه موريس ǋوريـو فـي مؤلƽـه    3كذلǁ الحرية ǋي ما تقوله و تقررǉ القواǈين
 :دستور ووثائق ƍدارية تعرƯ للحرية بقوله

« La liberté juridique ou civile consiste dans le droit de faire tous ce qui n’est pas 
défendu par la loi, elle se présente comme une prérogative ouvrant à son bénéficiaire, 
lors qu’il le désire, un accès inconditionné aux situations juridiques qui se situent dans 
le cadre de cette liberté »      4  

بǈƋها مراكز ƿاǈوǈية و الئحية يعترClaude Albert Colliard  ƻها الƽقيه و ƿد عرف
للƽرد بموجبها بالحق في التƮرƻ بدون ƍكراǉ و في ƍطار الحدود التي يقررǋا القاǈون 
الوضعي أو التي ƿد تقررǋا سلطة الضبط المكلƽة بالمحافƲة على األمن و ذلǁ تحت رƿابة 

ضائية و ذلǁ بشكý أساسي بƋعماý رƿابة و تحمي ǋذا الحق دعوÜ ƿ ǎالقضاء
ƹ Üير أن ǈǋاǁ من الƽقهاء من يرǎ بǈƋه ال يوجد أǐ تعريƻ محدد للحريات 5المشروعية

                                                 
1 « le premier état que l’homme acquiert par la nature et qu’on estime le plus précieux de tous 
les biens qu’il puisse posséder est l’état de la liberté » in Arlette Heymann-Doat, Libertés 
publiques et droit de l’homme, 6 eme édition, LGDJ, paris, France, 2000, p 16  
2 « État d’un individu ou d’une collectivité qui jouit de ses droits civiques et civils et qui peut 
se livrer à l’activité de son choix si celle-ci n’est pas contraire à la loi » Dictionnaire 
encyclopédique, op.cit. p 1131 
3 « La loi est la définition même de la liberté, être libre c’est agir selon les lois » et « la liberté 
liberté est ce que la loi dit » in Arlette Heymann-Doat, Libertés publiques et droit de 
l’homme, op.0cit, p 17 

د المغازÜǐ دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريـات الشخƮـيةÜ المرجـƴ    ـد سيد أحمـة أحمـعن ǋال 4
 ƭ Ü17السابق  

5 C.A Colliard, libertés publiques, collection Dalloz, 7 eme édition, paris, France, 1989, p 105   
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في القاǈون الوضعي لعدة ƍعتبارات مǈها أن الدستور بحد ذاته يحيلǈا ƍلى العديد من 
   1.المƽاǋيم أثǈاء حديثه عن الحريات

م فƎن لكý واحد مǈا تƮورǉ الخاƭ للحريات ومتشابهة في ذلǁ مƴ الƲǈام العا
وخƮوƮاŹ فيما تعلق بطريق و أساليƔ ممارستهاÜ فلبعƯ الدولة مƽهومها الخاƭ للحرية 
يختلƻ مƴ مƽهوم الدوý األخرǎ لهاÜ فالحرية من مƲǈور دوý العالم الثالƹ ƚير الحرية 

حرية في دوý عالم من مƲǈور دوý العالم المتطور و الحرية في الدوý الشمالية ƹير ال
الجǈوÜƔ ومƽهوم الحرية في الدوý التي تتبǈى ƲǈاماŹ سياسياŹ مƽتوحاŹ و ديمقراطياƹ Źير 
مƽهوم الحرية في الدوý التي تتبǈى أƲǈمة سياسية مغلقة و دكتاتوريةÜ و كاǈت الحرية من 

  .    ماليةمƲǈور الدوý االشتراكية السابقة تختلƻ جوǋرياŹ عن مƽهوم الحرية في الدوý الرأس

وƍذا كان مƽهوم الحرية يختلƻ من Ʋǈام سياسي ƍلى أخر فهو كذلƿ ǁد يختلƻ بين 
 Ɣد الشعوǈا عǋيرƹ المقهورة و المستعمرة Ɣالشعو ǎفالحرية لد Üسهمƽǈأ Ɣالشعو
المتحررة و المستعمرةÜ و ƿد يختلƻ كذلǁ مƽهوم الحرية بين أفراد األسرة الواحدةÜ فهي 

البنÜ لذلǁ يعد من الƮعƔ بمكان اǗتƽاق حوý مƽهوم سياسي     عǈد األƹ Ɣيرǋا عǈد ا
  .و ƍجتماعي موحد للحرية

ولم يتم اǗعتراƻ بالحريات و تقريرǋا دفعة واحدة و لم يتم تقǈيǈها في ƭǈ واحد 
تم تعديله مرات متعددةÜ و ǈƍما تم التعرƯ لها في العديد من الƮǈوƭ وفي فترات زمǈية 

رات ومتقاربة في مرات أخرÜǎ وƹالباŹ ما كاǈت تقرر ǋذǉ مختلƽةÜ متباعدة في م
 ýأثرت على الدو Üراعات متعددة األوجهƮجتماعية وƍ سياسية و ƚبعد أحدا ƭوƮǈال
والمجتمعات وال سيما في أورباÜ وما فتƋت ǋذǉ الƮǈوƭ تسير في مǈحى تƮاعدǐ سواء 

أو بالǈسبة لعدد و ǈوƳ  -الوطǈية و الدولية أو العالمية  -كان ذلǁ بالǈسبة لعددǋا 
 ƚا الحديǈبح األن ممكƮوعليه أ ÜƭوƮǈال ǉية لهذǈوǈاة و حتى القيمة القاǈالحريات المتب
فعŹǚ عن ƿاǈون الحريات العامةǋ Üذا القاǈون الذǐ يضم جزءاŹ معتبراŹ ومهماŹ من المعاǋدات 

  .واǗتƽاƿيات الدولية

                                                 
1 Raymond Ferretti, cours de libertés publiques, université de Metz, France, mai 2003, p 03  
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ت اǈǗسان ǈجد الماǈƹاكارتا أو العهد ومن أǋم الƮǈوƭ التاريخية الخاƮة بحقوق و حريا
 Üla و عريضـة الحقـوق أو   1215لسـǈة   la Magna carta libertatumاألعƲم للحريات 

Pétition de droit ǈـ 1628ة ــلس ǈاƿ و Üـ ـ لسـǈة   Habeas Corpusار أو ـون اǗحض
Ü واǗعǚن الƽرǈسـي  1688لسǈة  ÜBill of Rights و ƍعǚن الحقوق والحريات أو 1679

ǈسان و المواطن لسǈǗيـا    1789ة ـلحقوق اǈن الحقـوق لواليـة فرجيǚعƍ و ÜVirginie 
ǈفي 1776ة ـلس Ƣالواليات المتحدة األمريكية المؤر ýǚستقƍ نǚعƍ Ü04  1776جويلية.  

بعـد أن   1215جوان  12بتاريMagna carta ( ƣ(حيƚ تم Ʈƍدار العهد األعƲم 
 ǐكليزǈǗا ǁاضطر الملJean sans-terre   زيمته العسـكريةǋ ء بعدǚبǈلمواجهة طبقة ال

Ü و ƿبوǋ ýذا الميثاق الذƿ ǐام بعƯ الǈبǚء بƎعدادǉ 1214سǈة  Les Bouvinesالمسماة 
لكý من مادةÜ فيها ƿƍرار بمǈح امتيازات  63أثǈاء تواجدǋم بƽرǈساÜ يحتوǋ ǎذا الƭǈ على 

مثلما يدعون  رغيرǋم من الǈاس األحرالكǈيسة اǈǗكليزيةÜ لمديǈة لǈدنÜ للتجارÜ للǈبǚء و لا
  ýيم التعامـƲǈت ýكما تضمن الميثاق العديد من الحقوق و الحريات و حاو Üƭǈذا الǋ في
بين الملǁ و الǈبǚءÜ و من المواضيƴ المƲǈمة أيضاŹ في ǋذا الميثاقÜ حقوق األرملةÜ عدم 

ǈجليزية بحرياتها Ɣ و الرسومÜ تمتƴ المدن اǗـقÜ أحكام الضرائـحجز األراضي بالمطل
السابقةÜ أحكام القضاء و المرافعاتÜ طرق فرƯ الغراماتÜ المتابعات القضـائيةÜ عـدم   
ƍستخدام عربات و أحǈƮة الغير دون رضاÜǉ عدم اخذ حطƔ الغير دون رضاÜǉ تقريـر  
القضاء العادÜý الحق في الدفاÜƳ حرية الخروƜ و الدخوƍ ýلى المملكـةÜ األمـنÜ تƽǈيـذ    

ƍ Üǁعادة ما سلƔ من حريات و أراضيÜ تحرير المحتجزين و الرǋائنÜ ثم تم ƿرارات المل
  .أثǈاء حكم الملƍ ǁدوارد األوý 1297تعديý و ƍثراء ǋذا الƭǈ سǈة 

جـوان   07تم Ʈƍدارǉ بتـاريƣ  فقد  ƍla Pétition de droitعǚن الحقوق أو أما 
م Ʈƍدار ǋـذا الـƭǈ   حيƚ أربعة ƿرون بعد الميثاق األعƲم و في ƽǈس المملكة ت 1628

بطلƔ من أعضاء البرلمان اǈǗجليزǐ أو باألحرǎ بالضغط على الملـÜǁ يتضـمن ǋـذا    
الƭǈ في موادǉ اǗحدǎ عشرة مجموعة من الحريات السياسية و الشخƮية مǈها ما ǋـو  
متعلق بالضرائƔ مثý عدم رفعها ƍال بموافقة البرلمانÜ عـدم القـبƯ التعسـƽي علـى     

ǈالحـالمواط Üحتـرام الحقـوق       ق فيـينƍ Üجـراءات تقاضـي عادلـةƍ ادة منƽستǗا          
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      و الحرياتÜ عدم شرعية المحاكم اǗستثǈائيةÜ و لكن بعد ǈƍتهاء الحـرƔ بـين ǈƍجلتـرا    
ƭǈذا الǋ دوارد منƍ ǁالمل ýƮǈيا تǈسباƍ سا وǈو فر.   

هو عبارة عن تƲǈـيم Ǘجـراء   ف  Habeas Corpusفيما يخƿ ƭاǈون اǗحضار 
القبƯ على األشخاƭ و ƍحضارǋم للجهة القضائيةÜ حيƚ يهدƍ ƻلى ضـمان الحريـة   
   ƭǈـذا الـǋ ƴتم وض ÜƳير المشروƹ ي وƽالتعس ƴو القم Ưية ضد مخاطر القبƮالشخ   

-  Źي  -دائماǈالثا ýشار ǁفي عهد المل ǐجليزǈǗبمبادرة من البرلمان اCharle 2 يقرر Ü
ون حكم محكمة مختƮة و ضرورة جلبهم للمحاكمة ǋذا الƭǈ حƲر تقييد حرية األفراد د

  .خýǚ مدة معيǈة و محددة من تاريƣ حبسهم أو توƿيƽهممعهم أو التحقيق 
ǋو كذلǈ ǁتاƜ حراǁ سياسـي فـي    ƍBille of Rightsعǚن الحقوق و الحريات 

التـي   1688و  ǈƍ1640جلتراÜ جاء بمبادرة من البرلمان بعد الحربين األǋليتين لسـǈتي  
Ü اشترط عليهما البرلمان ƿبGuillaume d’Orange ýو زوجها  Marieبالملكة  جاءت

  ƭأن يتوليا العرƿ ƫبوƍ ýعǚن الحقوق و الحريات الذǐ يقرر حقوƿا و حريات لǖشـخا 
 Üǁحيات الملǚƮ و يحد من سلطات و ǁفقه الحريات لذل ǎاألسـتاذ  و ال سيماالعامة ير 

Raymond Ferretti  نǚعǗذا اǋ أن   Źهائيـاǈ هيǈي Ɣو عقد حقيقي بين الحاكم و الشعǋ
Ü من أǋم 1215ملكية الحق اǗلهي و يعيد اǗعتبار للحقوق المذكورة أو المقررة في سǈة 

مبادǋ Əذا اǗعǚن مبدأ عدم تمتƴ السلطة الملكية بقوة القاǈونÜ كما أƿـر ǋـذا اǗعـǚن    
  .ý الحق في الحماية و األمنحريات سياسية مǈها حرية اǈǗتخاƔ و حريات شخƮية مث

مـادة   18فيضم  1776جوان  12الذƍ ǐعتمد بتاريƣ األمريكي أما ƍعǚن فرجيǈيا 
لǈǘسان حقوق أكيدةÜ أساسية و طبيعيةÜ ال يمكǈه عن طريق أǐ " يƭǈ في مادته األولى 

و من الحقوق و الحريـات التـي أƿرǋـا    " عقد أو ƍتƽاق أن يحرم أو يجرد مǈها سǚلته 
Ǘا  ýـƮƽية و الǈية و الحقوق القضائية و الحريات الديƽحƮن الحريات السياسية و الǚع

  .بين السلطات

أوت  ǋ26ذاÜ و يعتبر اǗعǚن الƽرǈسي لحقوق اǈǗسان و المواطن المؤرƢ في 
أǋم الƮǈوƭ الƽرǈسية ذات البعد العالمي في مجاý حقوق اǈǗسانÜ و ƍذا كاǈت له  1789

ه كذلƿ ǁيمة دستورية حالية بعد أن أƿر المجلس الدستورǐ الƽرǈسي ƿيمة تاريخية فƎن ل
 ƣادر بتاريƮالقيمة في حكمه ال ǉذǋ16/07/1971  ذاǋ ىǈيتب ÜƳن حرية االجتماƋبش
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 ƴمقاط Ưه من بعƽستشǈ و ماǋ للحريات و ýƮƋون الطبيعي كǈالقا Ɣǋن مذǚعǗا
ýرروا : الديباجة مثƿ )Ƌفي المجلس الت Ɣممثلي الشع ǐائي ) سيسي أƽن احتǚعƍ دارƮƍ

 ǉكدƋو ما تǋ و ÜسانǈǗر اƲǈ و المقدسة في ýازǈير القابلة للتƹ Üالحقوق الطبيعية ýحو
مادته األولى التي تƭǈ على أن الǈاس يولدون و يعيشون أحراراŹ و متساوين في الحقوق 

  1.و أن الƽوارق االجتماعية يجƔ أن تستǈد على المƮلحة العامة

ƍ ا و بالعودةǈهر لƲي Üيةǈالعالمية الثا Ɣوالسيما فترة ما بعد الحر Üـا الحاضـرǈتƿلـى و
تعاƲم و تعدد و تǈوƳ الƮǈوƭ المتعلقة بحقوق و حريات  -مثلما تمت اǗشارة ƍليه –

اǈǗسان التي ما اƍ ǁƽǈلزامها في مواجهة أشخاƭ المجتمƴ الدولي يزداد و يتƋكدÜ و ليس 
تقارير الدورية التي ترفعها الدوý لمƲǈمة األمم المتحدة       أدý على ǋذا اǗلزام تلǁ ال

و بالتحديد لمجلس حقوق اǈǗسان التابƴ لهذǉ المƲǈمةÜ تؤكد فيها التزامها الƽعلي 
في التقريرين الثالƚ       -مثÜ -Źǚ حيƚ جاء2باالتƽاƿيات و المعاǋدات التي Ʈادƿت عيها

 ýبƿ المقدمين دفعة واحدة من  ƴمة األمم و الرابƲǈلم ƴسان التابǈǗالجزائر لمجلس حقوق ا
المتحدةƍ Üن الجزائر التي Ʈادƿت على البروتوكوý اǗختيارǐ للعهد الدولي للحقوق 
المدǈية و السياسيةÜ تقوم حكومتها كý مرة طلƔ مǈها ذلǁ بالتعاون مƴ لجǈة حقوق 

  .3ت ƍضافيةاǈǗسان بحسن ǈية فƋجابت عن األسئلة و ƿدمت توضيحات و تعليقا

كما ƿامت الجزائر  باǗجابة على أسئلة متعلقة بمدǎ ممارسة الحريات العامة فيها 
من التقريرين المذكورين تƭǈ  23و ال سيما حرية اǗجتماÜƳ حيƚ جاءت اǗجابة رƿم 

                                                 
 Raymond Ferretti, cours de libertés publiques, op.cit, p 04 à p11 :راجƴ في ǋذا الƮدد 1
طالƴ في ǋذا الƮددÜ مختلƻ التقارير التي رفعتها الجزائر للجǈة حقوق اǈǗسان ثم مجلس حقوق اǈǗسـان التـابعين    2

لمƲǈمة األمم المتحدةÜ حوý وضعية حقوق اǈǗسان و مدƍ ǎلتزام الجزائر باالتƽاƿيات الخاƮة بحقـوق اǈǗسـان التـي    
الموجهة لها مـن   ةلتقريرين الدوريين الثالƚ و الرابƴ المتضمǈين أجوبة الجزائر عن األسئلƮادƿت عليهاÜ و ال سيما ا

و كذا التقرير األخيـر المقـدم    2007أكتوبر  24و  ƿ23بý خبراء حقوق اǈǗسان لمƲǈمة األمم المتحدة المؤرخين في 
 . 2008فبراير  24لمجلس حقوق اǈǗسان المؤرƢ في  

3 « L’Algérie a ratifié le Protocole facultatif au Pacte International sur les droits civils et 
politiques. Le gouvernement algérien chaque fois qu’il a été saisi d’une communication a 
coopéré de bonne foi avec le Comité et fourni les réponses, explications et commentaires 
additionnels » Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie sur la mise en ouvre du 
Pacte International sur les droits civils et politiques, Réponses aux questions de pré-session, p 
03, in http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/wralgeria91_fr.doc 
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على أǈه وفقاŹ للقاǈون الجزائرǐ يسبق كƍ ýجتماƳ عام بتƮريح مسبق يقدم للجهة 
لى األƿ ýƿبý اǗجتماÜƳ أما المƲاǋرة العمومية فǈƎها مقترǈة المختƮة ثǚثة أيام ع

بالحƮوý على ترخيƭ مسبق يقدم ثماǈية ايام ƿبǈƍ ýعقادǋاÜ و تعد أية مƲاǋرة ƹير 
حاƮلة على الترخيƭ المذكور أو ممǈوعة تجمهرÜ أما اǗجتماعات و المƲاǋرات الغير 

تلǁ التي لم يحترم بشǈƋها  مرخƭ لها أو التي تم تƽريقها من ƿبƿ ýوǎ األمن ǋي
اǗجراءات المذكورةÜ أما عن الǈدوة المشار ƍليها في سؤاý اللجǈة المؤرƢ في شهر فبراير 

لم يرخƭ بها لكون الجمعية التي كاǈت تريد تƲǈيمها المسماة جمعية  2007من سǈة 
ǈأما م Üيةǈدوة وطǈ يمƲǈي لتǈالمكا ƭاƮختǗي جمعية محلية ليس لها اǋ اǈجزائر ƴ

ýعوƽالم ǐسار ýمة فما زاƮالجزائر العا Ƴرات العامة في شوارǋاƲامت 1التƿ كما Ü
ا عن ƍلتزامها و ضماǈها لحرية االجتماƳ ـاý حديثهـر في ذات التقرير في مجـالجزائ

  :بتقديم اǗحƮائيات التالية -و ƲǗهار حسن ǈيتها  –

خاƭ  952 طلÜƔ مǈها 80706العدد اǗجمالي لطلبات تسجيý جمعيات ǋو 
ما عدد الطلبات المرفوضة فهو خاƭ بالجمعيات المحليةÜ أ 79023بالجمعيات الوطǈية و 

731 Ü امƲǈلل ƻمخال Ƴسيس الجمعية على موضوƋفهي ت ýالتسجي Ưرف Ɣأما عن أسبا
المؤسساتي القائمÜ أو للƲǈام العامÜ لǖخǚق العامة و للقواǈين و التƲǈيمات السارية 

تƴ األعضاء المؤسسين بحقوƿهم المدǈية و السياسيةÜ أو تƋسيس الجمعية المƽعوÜý و عدم تم
 ƻعام أن يكون المل ýو بشك Üوفمبرǈ ة لثورةƽرفات مخالƮت لهم تǈأعضاء كا ýبƿ من

المتضمن  1990ديسمبر  04المؤرƢ في  90/31المقدم مخالƻ لǖحكام القاǈون رƿم 
التي رفƯ طلƔ تƋسيسها ألسباƿ Ɣاǈون الجمعياتÜ و في ƹياƔ أمثلة عن الجمعيات 

 ýعن التدخ Źيقدم التقرير مثاال Üام السياسي أو المؤسساتي القائمƲǈام العام أو بالƲǈتتعلق بال
القضائي بطلƔ من الجهة اǗدارية الرامي ƍلى حý أو تجميد ǈشاط جمعية ماÜ المثاý يتعلق 

Ʈادر عن  1655رƿم  بالجمعية الخيرية اǗسǚمية التي تم حلها بموجƿ Ɣرار ƿضائي
 ƣمة بتاريƮلتزام الجمعية 2002أكتوبر  15محكمة الجزائر العاƍ عدم Ɣبسب Ü

  .باختƮاƮها اƿǗليمي الذǐ يǈحƮر في ƿƍليم والية الجزائر
                                                 

1 Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie sur la mise en oeuvre du Pacte 
International sur les droits civils et politiques, Réponses aux questions de pré session, p 14, in 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/wralgeria91_fr.doc 



 64

ƹير أن اǗشكاǈǋ ýا ال يتعلق بحý الجمعيات بقدر ما يتعلق برفƯ اǗدارة و ال 
تƋسيس الجمعياتÜ فهǈا بالذات تƲهر سيما الوالية و وزارة الداخلية تسجيý طلبات 

  . الخطورة التي تشكلها السلطة أو اǗدارة العامة على الحرية
مƲǈمة األمم المتحدة من و لم تخلوا مختلƻ التقارير المقدمة للجǈة حقوق اǈǗسان التابعة ل

ǘل Ưفي التقرير التعر Źǚجاء مث ƚها حيƮƮائيات المتعلقة بعدد الجمعيات و تخƮح
  : مايلي 2006سبتمبر  ǐ22 الثالƚ الذǐ فحƮته اللجǈة المذكورة بتاريƣ الدور

  جمعية وطǈية معتمدة 98: 1988و  1976سǈتي بين  -
  جمعية وطǈية  678تم تسجيƍ ýعتماد : 1996و  1989سǈتي بين  -

  :كاǈت ƍحƮائيات الجمعيات على الشكý التالي ƍ2006لى ƹاية السداسي األوý من سǈة 
  جمعية وطǈية 947: وطǈيةالجمعيات ال -
 جمعية محلية 78000: الجمعيات المحلية -

 :تتوزƳ الجمعيات الوطǈية حسƔ تخƮƮها على الشكý التالي -

 جمعية 190: مهǈية -

 جمعية 90: رياضية -

 جمعية 112: ثقافية و تربوية -

 جمعية 127: طبية و Ʈحية -

 جمعية 39: علمية و تجǈولوجية -

 جمعية  45: شبابية -

 يةجمع 34: تعاضدية -

 جمعية ƿ :29دامى الطلبة -

 جمعية Ʈ :25داƿةÜ تبادý و تعاون -

 جمعية 22: تضامنƹƍ Üاثة و أعماý خيرية -

- ƻي التكيƮƿاǈ ين وƿجمعية 17: المعا 

 جمعية 23: الǈسوية -

 جمعية 19: تاريخية -

 جمعية 26: سياحية و ترفيهية -



 65

 جمعية 18: أجǈبية -

 جمعية 32: بيئية -

 جمعية 12: طƽولة و مراǋقة -

 جمعية 08: مسǈين تقاعد و -

 جمعية 07: حقوق اǈǗسان -

 جمعيات  10: ديǈية -

 جمعيات 09: أسرة ثورية -

 جمعية 53: تخƮƮات متƽرƿة -

  :أما فيما يخƭ الجمعيات ذات الطابƴ الǈقابي فاǗحƮائيات تشير ƍلى ما يلي
  تƲǈيم ǈقابي عمالي 60 -
طاƳ خاƮة بالق 17خاƮة بالقطاƳ العام و  02تƲǈيم أرباƔ عمÜý مǈها  19 -

 ƭالخا 

 :تتوزƳ التƲǈيمات الǈقابية الخاƮة بالقطاƳ العام حسƔ القطاعات التالية -

 ǈقابات في ƿطاƳ الƮحة 09 -

 ǈقابات في ƿطاƳ الشؤون اǗجتماعية 09 -

- 07 ýقǈال Ƴطاƿ قابات فيǈ 

 ǈقابات في ƿطاƳ التربية 06 -

 ǈ1قابات في ƿطاƳ التكوين 06 -

وق اǈǗسان ƹير الحكوميةÜ فǈجد اǗحƮائية أما عن اǗحƮائيات التي أوردتها جمعيات حق
  : التالية
ǈ1997و  1990 تيبين س ýتم تسجي :  
جمعية  56000ة و ـة وطǈيـجمعي 1000ا ـة مǈهـجمعي 57000 -

  :محليةÜ موزعة حسƔ تخƮƮها على الشكý التالي

                                                 
1 Organisation des nations unies, comité des droit de l’homme, examen des rapports présentés 
par les états parties en vertu de l’article 40 du pacte, troisième rapport périodique, république 
algérienne démocratique et populaire, 22 septembre 2006, in http://www.algeria-
watch.org/pdf/pdf_fr/rapport_periodique_3.pdf 
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 جمعيات أولياء التǚميذ  31.8% -

 جمعيات المساجد و ذات طابƴ ديǈي % 26.3 -

 ت رياضيةجمعيا % 14.4 -

 جمعيات ثقافية و فǈية % 10.18 -

 جمعيات خيرية 5.46 -

 جمعيات أحياء % 4.14 -

 جمعيات علمية و مهǈية % 2.44 -

 جمعيات شباǈية % 2.4 -

 جمعيات فǚحين % 1.47 -

 جمعيات معوƿين % 1.7 -

   1جمعيات ǈسوية % 0.12 -

بحقوق Ʈادƿت الجزائر على اتƽاƿيات األمم المتحدة الرئيسية السبƴ المعǈية و ƿد 
 العهدان الدوليان الخاƮان بالحقوق المدǈية والسياسية والحقوق االƿتƮادية Üوǋي اǈǗسان

اتƽاƿية القضاء على جميƴ أشكاý التمييز  و 1989Ü في سǈة واالجتماعية والثقافية
ǐرƮǈة العǈالتمييز ضد المرأة  و  1972س ýأشكا ƴية القضاء على جميƿاƽ1996ات      

       ة التعذيƔ وƹيرǉ من ضروƔ المعاملة أو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈيةمǈاǋض اتƽاƿية و
وأفراد  اتƽاƿية حماية العماý المهاجرين و 1993اتƽاƿية حقوق الطýƽ  و 1989المهيǈة  أو

الدولي  كما Ʈادƿت على البروتوكوý االختيارǐ األوý الملحق بالعهد 2005Üلسǈة أسرǋم 
Ʈادƿت كذلǁ على اتƽاƿيات مƲǈمة العمý الدولية Ü كما 1989ية للحقوق المدǈية والسياس
بحرية التجمƴ المتعلقتين  98و 87رƿم االتƽاƿيتان أǐ  اǈǗسان الثماǈي المعǈية بحقوق

 بالقضاء على تعلقتينالم 105و 29رƿم االتƽاƿيتان  و 1962لسǈة الجماعية  والمƽاوضة

 ǐجبارǗا ýتي السخرة والعمǈيتان  1969 و 1962لسƿاƽم و االتƿتعلقتينالم 111و 100ر 
ƻائƲالو ýوشغ ýالتمييز في العم ƴǈتي بمǈ1969و  1962 لس  ǁيتان و كذلƿاƽم االتƿر

  . 2001و 1984لسǈتي  بمƴǈ استخدام األطƽاý والقاƮرينعلقتين المت 182و 138
                                                 

1 Sahra Kettab, Comité justice pour l’Algérie, les violations des libertés associatives, dossier 
n° 09, mai 2004. p 05.   
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 قأما بالǈسبة للمواثيق اƿǗليميةÜ فقد وافقت الجزائر على ƍعǚن القاǋرة لحقو
ة الدوý اǗسǚمية في العام ـاǈǗسان في اǗسǚم الƮادر عن مؤتمر وزراء خارجي

1990 ÜديقƮلى تƍ Ɯرشادية ال تحتاƍ و وثيقةǋوÜ  لى الميثاق األفريقي لحقوقƍ ضمتǈوا
 ت على الميثاق العربي لحقوق اǈǗسانـما وافقـك 1983Üلسǈة والشعوƔ  اǈǗسان
ýŅالمعدÜ ǐاعتمدته القمة ال الذ ǐس في ماǈ2004عربية في تو.   

كما تضمǈت مختلƻ الدساتير الجزائريـة ƮǈوƮاŹ تكرس عديد الحقوق          
Ü يمكن اǗطƳǚ عليها و وضƿ ƴائمة بها بمجرد العودة ƍلى الƮǈوƭ 1و الحريات العامة

 ǐاذين األخيرين يتميزان 1996و  1989الدستورية و ال سيما دستورǋ على اعتبار أن Ü
بǈƋهما تم ƿƍرارǋما في مرحلة التعددية السياسية و االƽǈتاƟ  1976و  1963ستورǐ عن د

السياسي و االƿتƮادÜǐ فالمƽروƯ أǈهـما يتضمـǈان اكبر عدد من الحريات و أǋمها 
في حقيقة األمر في عدد كبير من دوý و لن تكون على اǗطǚقƹ Üير أن العبرة لم تكن 

ǋالعالم بعدد الحريات و بتقرير ƻرتها و تكثيƮا و محاǋما يتم تقييد Źفغالبا Üا في الدساتير
الخǈاق حولها في Ʈǈوƭ تشريعية و تƲǈيمية بدواƳ متعددة أǋمها الحƽاƲ على الƲǈام 
 Ƌد تلجƿ التي Ɣعتبارات و األسباǗا من اǋيرƹ لحة العليا للدولة وƮالعام و مراعات الم

 Ɣاألسبا ǉذǋ Üýذا المجاǋ مة فيƲǈليها األƍ تمكن Źمعتبرا Źتوسعا ƻو الدواعي التي تعر
   السلطة و ال سيما سلطة الضبط اǗدارǐ من تعطيý عدد كبير من الحقوق و الحريات 

  .و ال سيما حريات اǗجتماƳ و التجمƴ و التƲاǋر و حريات التعبير و ƹيرǋا

 المقدم من ƿبý 2008فبراير  24حيƚ جاء مثŹǚ في التقرير األخير المؤرƢ في 
الجزائر لمجلس حقوق اǈǗسان التابƴ لمƲǈمة األمم المتحدة أن ǈǋاǁ عدداŹ من العوائق    

و التحديات التي واجهتها و تواجهها الجزائر في مسار ترƿية حقوق اǈǗسان و مǈها 
ƔاǋرǗالت  2اǚختƍ االجتماعي من ƴالقطاعات و المرافق ذات الطاب Ưو ما تعرفه بع

                                                 
ت فاǗطƳǚ على الدستور يƽي بالغرÜƯ فالمƽيد ǋو معرفة أن المشرƳ ليس من المƽيد جداŹ سرد ǋذǉ الحقوق و الحريا 1

  . الدستورƹ ǐالباŹ ما يمǈح للسلطة التشريعية و للسلطة التƽǈيذية ǚƮحية تقييد و تضييق ممارسة ǋذǉ الحريات
2 « 3.1 : Le terrorisme un obstacle majeur à la mise en oeuvre des droits de l’homme : 
C’est au moment où l’Algérie a entamé sa transition systémique, favorisé l’expression 
pluraliste et la libre entreprise que la criminalité terroriste s’est violement manifestée dans le 
pays. La volonté d’ouverture de l’Etat algérien, qui s’est exprimée en 1989 par son adhésion 
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Ü كما تتحمý وفقاŹ لذات التقرير مƲǈمات حقوق 1الƮحة و التشغيý وǈقائƭ مثý التربية و
اǈǗسان في و حريات اǈǗسان جزء من الوضƴ الغير مريح الذǐ تتواجد فيه حقوق 

ƻسان القدرة على الجزائر و ال سيما ضعǈǗحقوق ا ýو المرافعة في مجا Ɣ2.االستيعا      

لدستور يستتبƴ في ƹالƔ األحيان باǗضافة ƍلى ǋذاÜ فƎن الƭǈ على حرية ما في ا
بƮǈوƿ ƭاǈوǈية و تƲǈيمية ǋدفها تƲǈيم ǋذǉ الحرية و ضبط ممارستها من خýǚ مǈح 
بعƯ الجهات اǗدارية ǚƮحيات و سلطات بالغة األǋميةÜ فالحريات المعترƻ بها 
دستورياŹ ال يمكن أن تمارس دون ƿيودƹ Üير أن ǋذا التقييد يجƔ أن يتقيد بدورǉ بمبدأ 
المشروعيةÜ الذǐ يطرǋ Ɵو األخر ƍشكاالŹ يتمثý في ƿƍرارǉ بعدد من االستثǈاءات و ال 

  .سيما الƲروƻ االستثǈائية و أعماý السيادة و السلطة التقديرية لǘدارة

التي تƭǈ على أن حريات التعبير و ǈƍشاء  1996من دستور  41فƎذا كاǈت المادة 
تتعرƯ لتقييد و ضبط ǋذǉ الحريات و ال  الجمعيات و اǗجتماƳ مضموǈة للمواطن لم

من ذات الدستور أشارت ƍلى ذلǁ في فقرتها الثالثة  43سيما حرية اǗجتماÜƳ فƎن المادة 

                                                                                                                                                         
aux Principaux Pactes des droits de l’homme et, par la suite, aux différents traités, s’est 
heurtée à ce phénomène inconnu de la société algérienne. Alors qu’il était de la première 
urgence de mener, à bien, la reforme institutionnelle, politique et économique et de faire le 
plaidoyer auprès des citoyens de la gouvernance démocratique, l’Etat s’est trouvé interpellé 
par une mission constitutionnelle de premier ordre: celle de garantir la sécurité des personnes 
et des biens face à la barbarie des groupes armés en tenant compte, également, du respect des 
libertés et du droit. 
Cette tache n’a pas été aisée et le contexte sécuritaire très difficile de l’époque, a retardé 
l’œuvre pédagogique en direction du grand public et de mise en oeuvre accélérée des droits de 
l’homme. Les dégâts occasionnés par le terrorisme durant presque une décennie sont 
incalculables. Les pertes en vies humaines, les destructions d’écoles, d’usines, de centres de 
soins, d’infrastructures, les emplois perdus sont autant de violations des droits de l’homme. A 
ces dernières, viennent malheureusement s’ajouter les blessures causées à la société qui 
continue de souffrir des séquelles de cette entreprise criminelle, à nulle autre pareille dans 
l’histoire contemporaine de l’humanité. » République Algérienne démocratique et populaire, 
examen périodique universel, rapport national de l’Algérie, 24 février 2008 

1   ýذا المجاǋ في ƴحة اراجƽƮمن ال Üالسابق ƫحة  16لتقرير المذكور في الهامƽƮلى الƍ18  
2 « En effet, à l’exception de certaines organisations qui sont réellement engagées sur la 
question des droits de l’homme, la grande majorité d’entre elles ne se signale que 
sporadiquement ou à la veille de célébration d’événements, ce qui entache leur crédibilité aux 
yeux des citoyens et réduit la portée de leurs performances en matière de plaidoyer » rapport 
op.cit, p 18. 
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 90/31التي ƿررت بǈƋه يحدد القاǈون شروط و كيƽيات ǈƍشاء الجمعياتÜ بيǈما القاǈون رƿم 
الوالية ووزير الداخلية      يمكن السلطات العمومية و ال سيما والي  1المتعلق بالجمعيات

 ƴهر مباشرة مƲو ما يǋ و Üالجمعيات ýحرية تشكي ýداخ ǁو الجماعات المحلية من التحر
على أن السلطة العمومية ƹير  2تƋسيس الجمعية حيƚ تƭǈ المادة السابعة في فقرتها 

ƽت في التƿمن الو ƴما لها متسǈƍ عضاء المؤسسين وǖل ýالتسجي ýƮكير   ملزمة بتقديم و
و التحقيق حوƿ ýبوý أو رفƯ طلƔ التƋسيس على اعتبار أن المادة المذكورة تƭǈ على 

  :ما يلي

  :تؤسس الجمعية ƿاǈوǈاŹ بعد اǗجراءات التالية

 ƍ10يداƳ تƮريح التƋسيس لدǎ السلطات العمومية المختƮة المذكورة في المادة  -
 من ǋذا القاǈون

يوماŹ  60طة العمومية المختƮة خýǚ تسلم وýƮ تسجيý تƮريح التاسيس من السل -
 على األكثر من يوم ƍيداƳ الملƻ و بعد دراسة مطابقة ألحكام ǋذا القاǈون 

القيام بشكليات اǗشهار على ƽǈقة الجمعية في جريدة يومية ƍعǚمية واحدة على  -
 .    األýƿ ذات توزيƴ وطǈي

داخلية من خýǚ ما تقررǉ و تƲهر ƿوة السلطات العمومية و ال سيما الوالي و وزير ال
من ذات القاǈون من أǈه يجƔ على الجمعيات تقديم كý المعلومات المتعلقة بعدد  18المادة 

المǈخرطين فيهاÜ و كذا مƮادر أموالها ووضعها المالي بƽƮة مǈتƲمة ƍلى السلطة 
Ƴ العمومية المختƮة وفقاŹ للكيƽيات التي يحددǋا التƲǈيمÜ لذلǁ يƮطدم مبدأ عدم ƍخضا

  :الجمعيات للرƿابة السابقة بممارسات اǗدارة المتمثلة أساساŹ في

عدم التسليم الƽورǐ لوýƮ التسجيÜý و ǈƍتƲار ǈتائƝ تقرير مƮلحة االستعǚمات العامة  -
 Ɣاألعضاء و بالتالي تطل Ưات على بعƲƽد يتضمن تحƿ ǐالذ Üالتابعة لمرفق األمن

  .اǗدارة استبدالهم
                                                 

يتعلق بالجمعيـاتÜ الجريـدة    1990ديسمبر  04الموافق  1411جمادǎ األوý عام  17مؤرƢ في  ƿ90/31اǈون رƿم  1
   1990سمبر دي 05الموافق  1411جمادǎ األوý  18مؤرخة في  53الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ رƿم 
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Ü مما 1ستعǚمات العامة لكý أعضاء الهيئة المديرة و التحقيق معهماستدعاء مƮلحة اال -
ƿد يخيƽهم و يربكهم فيلجئون ƍلى االǈسحاƔ من العمý الجمعوǐ و التخلي بالتالي عن 
حرية تƋسيس الجمعيات و التجمÜƴ و بالتالي فƎن ƍيداƳ التƮريح بالتƋسيس يتجاوز ƍطار 

ات و المعلومات حوý المؤسسين و القيادة ƍلى ƍلزام الجمعية بتقديم مجموعة من المستǈد
اǗدارةÜ بهـدƻ التعرƻ علـى الجمعيـة و ƿيادتهـا و القيـام بƎجراءات المتابعة 

لحياتهاÜ و ƍجراء الرƿابة الǚحقة ƍلى ƍطار الرƿابة على األعضاء القياديين للجمعية       
جمعية تخضƴ لرƿابة سابقة و اƿتراƟ استبدالهم بƉخرين في بعƯ األحيانÜ مما يجعý ال

لتكويǈها تتمثý أساسا في الرأǐ الذǐ تبديـه مƮلحـة االستعǚمات العامة حوý األعضاء 
Ü و ǋو ما يƲهر ليس فقط ƿوة و تدخý اǗدارة في حرية االجتماƳ و ǈƍما ƿوة   2القياديين

 ǁلذل Üǁمرفق األمن كذل ýعتقاد بو تدخǗا Źحيح جداƮبح من الƮن التشريعايƋ ت
 ƭرية في ممارسة األشخاǋة جوǈدارة مكاǘح لǈما تم Źالباƹ يم الحرياتƲǈة تǈالمتضم

  .3لحرياتهم

و على الرƹم من اعترافǈا بƋن الحد من الحريات ǈابƴ من طبيعة األشياء و ال سيما 
Ü و أǈه ال يمكن ƿبوƍ ýخýǚ الحرية بالƲǈام العام حيƚ أن مǈطق 4عوامý الوƿت و المكان

قتضي أن يرجح حق المجتمƴ في العيƫ بسǚم على حق األفراد أو مجموعة من األشياء ي
األفراد في مزاولة حرية ماÜ فǈǈƎا ǈضطر ƍلى اǗعتقاد بƋن ǋذǉ الƮǈوƭ القاǈوǈية        

                                                 
  07و ƭ Ü06 27/06/1999األستاذ بوجمعة ƹشيرÜ اǗطار التƲǈيمي للجمعيات في الجزائرÜ وثيقة حرة مؤرخة في  1
  المرجƴ السابق ƽǈسه 2

3 « Tout au long des années 1990, face à la puissance du « rouleau compresseur » du pouvoir, 
le combat courageux des rares associations indépendantes n’a pu empêcher que le mouvement 
Associatif se retrouve totalement brisé dans son élan, son action et sa portée : 
— les pratiques de l’administration ont visé essentiellement à décourager et à décrédibiliser 
les associations autonomes favorisant les initiatives citoyennes (par divers procédés illégaux, 
le ministère de l’Intérieur a systématiquement refusé d’accorder l’agrément aux associations 
nationales indépendantes) ; 
— la violence extrême de la répression, légale et illégale, contre toute forme d’opposition 
ou d’exercice d’un contre-pouvoir démocratique et non violent a réduit a néant l’efficacité du 
mouvement associatif ; 
— la montée du « terrorisme islamiste », manipulé par le DRS dès 1992, a dissuadé 
l’action des associations démocratiques, particulièrement ciblées par ces actions. » in Sahra 
Kettab, les violation des libertés associatives, dossier n° 09, comité justice pour l’algérie, mai 
2004, p 08.  
4 Imouna Saouli, Ordres public et Libertés, op.cit, p 23 
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و التƲǈيمية التقييدية تعطي للحريات طابƴ وǋمي و ǈسبي على اعتبار أن ممارستها الƽعلية 
Ü سواء كاǈت سلطات ƍدارية أǐ 1رضا السلطات العمومية مقترǈة و مرتبطة بقبوý و

  .مƮالح الوالية أو وزارة الداخلية أو أمǈية أǐ مƮلحة االستعǚمات العامة

أما عن حقوق األفراد و حرياتهم في اǗسǚم فǈƎها مرتبطة بالشريعة اǗسǚمية 
حريات متوازǈة ال  تدور معها و بها وجوداŹ و ƍستمراراŹ في ثبات ال يهتزÜ و ǋي حقوق و

ƍفراط فيها و ال تƽريط تحƲƽ للƽرد حقه و ƮوالحهÜ و تحƲƽ على المجتمƴ حقه           
و Ʈوالحه فمجتمƴ اǗسǚم مجتمƴ التوازن و الهدوء و اǈǗسجام و اǗستقرارÜ و ǋو ما 
 ƴفي الزمان أو المكان أيا كان سعي المجتم ǉي دوام وحدة التطبيق و عدم تعددǈيع

Ü و ǋي بهذا تقوم على عدد من الخƮائƭ أǋما أǈها ǚ2مي ǈحو اǈǗتقاý أو االرتقاءاǗس
مǈح ƍالǋية و شاملة لكý أǈواƳ و ǈƮوƻ الحقوق و الحريات التي عرفها اǈǗسان و عامة 
لكý المواطǈينÜ باǗضافة ƍلى أǈها كاملة ƍبتداء و ƹير ƿابلة لǘلغاء و ليست مطلقة فهي 

بمƮالح الجماعةÜ و بالتالي كاǈت ǋي بدورǋا مقيدة بواجƔ عدم  مقيدة بعدم اǗضرار
      3.اǗخýǚ بالƲǈام العام السائد داخý المجتمƴ اǗسǚمي

  طبيعة العǘقة بين مرفق األمن و سلطة الضبط اǕدارǎ: الثالƘالمطلب 

يد سلطة الضبط اǗدارǐ مـن أجـý   بǋو وسيلة  4يجمƴ الƽقه على أن مرفق األمن
وǋذا على اعتبار أن ǋذǉ السلطة المخولة ǚƮحية حƲƽ الƲǈام العام  5ÜلƲǈام العامحماية ا

                                                 
1 idem p24 

حي عبدǉ سعيدÜ السلطة و الحرية في الƲǈام اǗسǚميÜ دراسة مقارǈةÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهوريـة  د Ʈب  2
  ƭ Ü110 1982مƮر العربيةÜ سǈة 

       راجƴ في ǋذا الƮدد د مǈير حميد البياتيÜ الƲǈام السياسي اǗسǚمي مقارǈاŹ بالدولـة القاǈوǈيـةÜ دار وائـý للǈشـر       3
  .و ما بعدǋا Ü109 الƽƮحة 2003انÜ األردنÜ الطبعة األولىÜ سǈة و التوزيÜƴ عم

القوǎ المدǈية لحƲƽ الƲǈام المتعارƻ عليهـا عǈـدǈا    A.DelaubadereالمقƮود بمرفق األمن ǈǋاÜ ما ƿررǉ العميد  4
عـة  من مجمو A.Delaubadere التي تتكون حسƔ تعريƻ دائما العميد)  Police Nationale(بقوǎ األمن الوطǈي 

    Ƹاية وزير الداخلية والتي تقـوم بـدور بـالƮالموضوعية في مجملها تحت و ǁǚالح واألسƮمعقدة ومتشبعة من الم
   Ü األǋمية في حماية الƲǈام العام الداخلي

A. de Laubadère, les Grands Services Publics, op.cit, P.187.   
5 Arlette Heymann- Doat, Libertés publiques et droits de l’homme, op.cit.p.266. 
* La réalisation matérielle de la protection de l'ordre. 
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ـ    ـن متكامليـتمتلǁ طريقي مـن   ان يمكن لها استخدامهما بهدƻ تحقيـق مـا أǈـيط به
ةÜ الطريق األوý يتكون من مختلƻ اǗجراءات القاǈوǈيةÜ التƲǈيمية أو الƽرديـة  ـǚƮحي

الثاǈي يتمثý في التحقيق المادǐ لحماية الƲǈام العـام   التي تشكý الضبط اǗدارǐ والطريق
  .1الذǐ تستعين فيه سلطة الضبط اǗدارǐ بقوǎ األمن

ǐدارǗقه اƽذا كان الƎ2ف    ƚǚلـى ثـƍ قسمǈود تƮأن مهام مرفق األمن المق ǎد رأƿ
ن م ممجموعات أساسية المجموعة األولى تضم الǈشاطات التي ترمي ƍلى حƲƽ الƲǈام العا

ار التي تهددǉ أو استرجاعه في حالة حدوƚ اضطرابات وحاالت فوضىÜ فهي بهذا األخط
المجموعة الثاǈية تضم الǈشاطات التـي  ƍ Üدارǐتعتبر من الǈاحية القاǈوǈية ǈشاطات ضبط 

ترمي ƍلى تحضير القمƴ القاǈوǈي للجرائمÜ و ǋي بذلǁ تعتبر من الǈاحية القاǈوǈية ǈشاطات 
لثالثة من ǈشاطات ƿوǎ األمن تضـم ǈشـاطات اǗسـتعǚم    ضبط ƿضائيÜ و المجموعة ا

 ǎي األخرǋ يةǈوǈاحية القاǈتعتبر من ال ǁي بذلǋ و Üام السياسيƲǈائدة الƽمـن  الموجهة ل
  .دارǐاǗضبط الǈشاطات 

مرفق األمنÜ فƎن الواضح أن  اƍذا كاǈت ǋذǋ ǉي مجموعة الǈشاطات التي يقوم به
سلطة الضبط اǗدارǐ  ة بيدý من مرفق األمن وسيلالمجموعة األولى أساسا ǋي التي تجع

لحماية واسترجاƳ الƲǈام العامÜ والسيما في تƽǈيذ اللوائح والقرارات الضبطية الƮادرة عن 
  .ǋذǉ السلطة

وأحسن مثاý عن ǋذǉ العƿǚة ǋو عǈدما يƮدر الوالي ƿرارا يمǈـƴ مƲـاǋرة مـا    
بطيÜ عن طريق احتýǚ عǈاƮر األمن وتتولى ƿوǎ األمن التƽǈيذ المادǐ لهذا القرار الض

فيه عقد المƲاǋرة وتƽريق المتƲاǋرين بالوسائý المواتيـةÜ أو أن يƮـدر    مƴللمكان المز
يقضي بغلق محý تجارǐ يضـر بǈشـاطاته    البلدƿ ǐرارا ضبطياŹ الشعبيرئيس المجلس 

يـذ  من بƋمر من رئيس المجلي الشـعبي البلـدǐ بالتƽǈ  ألبالƮحة العموميةÜ فيكلƿ ƻوǎ ا
  .المادǐ للغلق

                                                 
1 A. de Laubadère, les Grands Services Publics, op-cit, p.183. 
2 M. Leclère, la police, publications universitaires française, collection que sais-je? n°1480, 
p.9. 
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ويرǎ الƽقه أن عƿǚة مرفق األمن بسلطة الضبط اǗدارƿ ǐد تƋخذ وجها Ʋـاǋرا  
   Ƴـدالǈية في حالـة اǈمن السلطة المد Ɣم المباشر به بطلƲǈالم ýفي التدخ ýومباشرا يتمث

وƿد تƋخذ وجها ƹير Ʋاǋر وƹير مباشر يتمثý في التـدخý  . فوضى أو تهديد الƲǈام العام
طرƻ أعوان األمن بشكý مǈعزý وفردǐ حين يقوم ǋؤالء بمƴǈ تهديد الƲǈام من  1وƽǐالع

ة لهمÜ ومـن أمثلـة ǋـذا التـدخý     ـي ƍطار المهام المخولـقÜ فـالعام على ǈطاق ضي
  .2العضوÜǐ التدخý في حالة التلبسÜ مساعدة شخƭ في حالة خطر وƹيرǋا

وطǈيÜ المدخý الـذǋ  ǐذا ويعتبر التمييز بين سلطة الضبط اǗدارǐ وƿوǎ األمن ال
يمكن من تحديد طبيعة العƿǚة بيǈهماÜ وƍن كان واضحا لدǎ الƽقـه اǗدارǐ أن سـلطات   

أو ƿƍليميـةÜ وأن   معيارية الضبط تعرƻ أساسا من زاوية اختƮاƮها في Ʈƍدار ƿرارات
ƿوǎ األمن معرفة بدورǋا في التƽǈيذ المادǐ للقرارات القاǈوǈيـة الƮـادرة عـن سـلطة     

  .4خاضعة للسلطة ǎما يؤدƍ ǐلى ǈتيجة مباشرة تتمثý في أن القو وǋو 3الضبط

يƲهر أن العƿǚة  5وعليه فƎن واƴƿ المقارǈة بين سلطة الضبط اǗدارǐ وƿوǎ األمن
اǗضافة ƍلى مبدأ خضوƿ Ƴوǎ بيǈهما ƿائمة على مبدأ التمييز الذǐ تعتريه بعƯ الǈسبيةÜ ب

                                                 
 1412جمادǎ الثاǈية عـام   18المؤرƢ في  524 -91من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  05ما Ʈǈت عليه مثǚ المادة  وǋو 1

يتعين على مـوƽƲي الشـرطة   " المتضمن القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األمن الوطǈي  1991ديسمبر  25الموافق 
مý من شǈƋه عرƯ للخطرÜ أو ƿمƴ أو أǐ عشخƭ م شخƮية مǈهم Ʈƿد تقديم العون ألǐ رةويجƔ عليهم التدخý بمباد
  أن يخý بالƲǈام العمومي

و ال تسقط اǗلتزامات بعد أدائهم الساعات العادية للخدمة بý يجƔ عليهم بالخƮوƭ أن يستجيبوا ألǐ طلـƿ Ɣـاǈوǈي   
   يوجه لهم

 Əالساعات العادية للخدمة سواء بمباد Ɯفيها خار ýالحاالت التي يتدخ ƴفي جمي ƻƲـاء   ويعد الموǈـه أو بǈية عƮشخ
  "على طلƿ Ɣاǈوǈي في وضعية خدمة

2 « Ont peut observer et distinguer deux occasions et modalités du maintien de l'ordre d'une 
part l'action spontanée des agents de l'ordre dans le cadre de leur attributions (intervention sur 
flagrant délit, procès-verbal, secours apporté à une personne en danger, etc.), d'autre part 
l'intervention organisée, déclenchée par la sollicitation d'une autorité lors de la survenance 
d'un trouble ou d'une menace de trouble à l'ordre public…" A.de Laubadère, Op-cit, page 198. 
3 Etienne Picard, Forces de police, définition et missions, juris-classeurs administratif, 1986, 
France, P.4. 
4 Etienne Picard, Forces de police, définition et missions, op.cit « cette distinction  implique 
en outre que les forces soient subordonnées aux autorité » p 4 

جƔ اǗشارة ƍلى أن الƽقه يتجه ƍلى التمييز بين ƿوǎ األمن العسكرǐ التي ال تدخý بشكý مباشـر فـي دراسـتǈا    ت ǈǋا 5
  التي ǋي محý دراستǈا ǋذles forces civiles de police ( ǉ(وƿوǎ األمن المدǈية 
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طالبة مǈها القيـام بالسـهر علـى     1ا أوامراألمن لسلطات الضبط اǗدارǐ حين توجه ƍليه
 Üلقراراتها الضبطية ǐيذ المادƽǈاألمـن   الت ǎـوƿ هما أنǈر التمييز بيǋاƲأن من م ǁوال ش

ليست فقط ملزمة بالسهر على تƽǈيذ ƿرارات ولوائح الضبط اǗدارǐ الذǐ يعتبر مجالهـا  
Ʈياأل ýاألو ýماǈƍ الضبط  و ýشاطات بعيدة عن مجاǈا تقوم بǋجدǈǐدارǗا  ýفي مجا ǐأ

 الضبط القضائي حين تعمý على ضبط الجرائم و المجرمين و تقديمهم للسلطة القضـائية 
تƽǈيذ األحكام في ة ماǋسمحاكمتهمÜ كما Ʈǈادǋ ƻذǉ القوǎ في مجاƈ ýخر ǋو الم أجý من

القضائيةÜ مثلما ǈجدǉ يعمý على جمƴ المعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للـبǚد  
  .على المستوǎ المركزǐ أو للوالي على المستوǎ المحلي 2قدمها للحكومةوت

رمي ƍلى تحقيق الƲǈـام العـام بمكوǈاتـه    تط اǗدارǐ ـة الضبـه ƍذا كاǈت سلطـوعلي
ǐيذ المادƽǈاألمن تقوم بمهمة الت ǎوƿ نƎة فǈوسكي ÜحةƮ Üأمن ÜثةǚالثÜ  ذةƽǈفالقرارات الم

        ة أو ƿرارات ضـبط ƍدارÜǐ أǐ أǈهـا ليسـت فقـط     من ƿبلها ƿد ال تكون ƿرارات ƍداري
بالضرورة أداة للتƽǈيذ المادǐ لقرارات الضبط اǗدارÜǐ وǋذا ما يـراǉ الƽقـه اǗدارǐ   و 

دليǚ على ǈسبية مبدأ خضوƿ Ƴوǎ األمن لسلطة الضبط اǗدارǐ فقـطÜ وخطـƋ العبـارة    
اǗدارǋ Üǐذا من جهة ومن جهـة   ƿوǎ األمن ال تƽǈذ ماديا ƍالƿ ƃرارات الضبطبƋن القائلة 

ƿوǎ األمن تخضƴ دائما وبالضرورة أثǈاء أداءǋا لمهامهـا للسـلطة   أن ثاǈيةÜ ال شǁ في 
والرƿابة المباشرة لهيئات مدǈيةƍ Üدارية أو ƿضائيةƿ Üد تكون مخولة ƿاǈوǈا سلطة Ʈƍـدار  

  .ƿ3رارات ضبط

                                                 
1 « S’agissant des forces civiles, la subordination se révèle même très étroite en principe  
puisque celles la (autorités de police) sous certaines réserves, sont habilitées à émettre des 
ordres destiné à celles-ci (forces civiles de police) » in Etienne picard, op-cit, P4.   

المذكور وكـذا القـاǈون    94/547لداخلية المحددة بموجƔ المرسوم التƽǈيذǐ رƿم أƲǈر بهذا الƮدد ǚƮحيات وزير ا 2
  .األساسي لموƽƲي األمن الوطǈي

3 « Ces forces ont bien une tache d'exécution matérielle; mais les actes exécutés par elles 
peuvent ne relever ni de fonction administrative, ni de la fonction de police. C'est-à-dire que 
la subordination de principe des forces aux autorités de police administrative ne trouve pas 
toujours matière à s'appliquer, même si les forces demeurent  nécessairement, quelles que 
soient leurs activités considérés n sous l'autorité et le contrôle direct d'organes civils, 
administratifs ou judiciaires, qui peuvent ou non par ailleurs être autorités de police » Etienne, 
picard.op.cit.p.5.  



 75

لبيته يرǎ أن ƿوǎ األمـن  وال يƽوتǈا أن ǈذكر ǈǋا أǈه ƍذا كان الƽقه اǗدارǐ في ƹا
سلطة الضبط اǗدارǐ تƽǈذ بواسطتها ƿراراتها الضبطيةÜ وǋو ما يƽيد أن  يدǋي وسيلة في 

تعـرƯ لـه   ƿوǎ األمن ƹير مؤǋلة ƮǗدار ƿرارات ضبط ƍدارƍ Üǐال أن ǈǋاǁ استثǈاء 
يـاŹ  الƽقه اǗدارǐ المƮرǐ بالقوý بǈƋه في مƮر البوليس اǗدارǐ العام ƿومياŹ كان أو محل

مركز في يد وزارة الداخلية في العاƮمة و مديرǐ األمن العموميين فـي األƿـاليمÜ أمـا    
فǈƎه من رجاý الضـبطية القضـائية و لكǈـه    ) أǐ رئيس المجلس الشعبي البلدǐ( العمدة 

        مجرد من أية سلطات البوليسÜ فǚ يملǁ كما ǋو الحاý في فرǈسا Ʈƍدار لـوائح بـوليس   
  .1ارية فردية مما يدخý في والية البوليس اǗدارǐو ال ƿرارات ƍد

Ʈأ ýبشك ƴدارية ال تتمتƍ كون أمام جهةǈ دƿ اǈǈوعـام  يكما أ ýـدار   بƮƍ سـلطة
من تكون خاضعة لهذǉ الجهة اǗداريةÜ وأحسـن  ارات الضبط اǗدارƹ ǐير أن ƿوǎ األƿر

لي أو ورئـيس  مثاý على ذلǁ وزير الداخليةÜ الذǐ ال يعد بسلطة ضبط ƍدارǐ مثý الـوا 
البلدية ƹير أǈه يعتبر الرئيس اǗدارǐ األعلى لقوǎ األمنÜ وخوله المشرǚƮ Ƴحية السهر 

فهو يتولى دون المساس  2Üالعمومية فةعلى ضمان السكيǈة والطمǈƋيǈة والƲǈام العام والƲǈا
ـ افحبالǚƮحيات المسǈدة ƍلى وزير الدفاƳ الوطǈيÜ تƮور أعماý الوƿاية والمك ة ة والرƿاب

  .ǋذǉ السياسة وتقويمها وتǈسيقها تسييرالتي تدخý ضمن أمن اƿǗليم والƲǈام العام و

  ǁواضح في تلـ ýاألمن بشك ǎوƿو ǐدارǗبين سلطة الضبط ا ýهر التداخƲكما ي
ن جهة سلطة ضبط ƍدارǐ وضـابط  مالǚƮحيات التي خولها القاǈون لرئيس البلديةÜ فهو 

من ƿـاǈون البلديـة     68 و 75 المادتينتƭǈ عليه  و ǋو ماشرطة ƿضائية من جهة ثاǈية 
والسيما  ƿـاǈون العقوبـات Ʈـǚحيات     هǈيǈواكما مǈح المشرƳ في بعÜƿ Ư 90/08رƿم

    Ʋو محـاف ǐدارǗتميان لسـلطة الضـبط اǈمشتركة بين رئيس البلدية و الوالي اللذين ي
Ʈـدار أوامـر   ƍالشرطة الذǐ يسهر على تƽǈيذ ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ مثý السلطة في 

الجزائـرǐ   3من ƿاǈون العقوبـات  97المادة ما تقررǋ  ǉوترمي ƍلى حماية الƲǈام العام و
                                                 

1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üةǈدراسة مقار ÜǐدارǗون اǈالقا Əمباد Üǐ801د سليمان محمد الطماو  
  .المذكور وما يليها 94/247من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  Ʋǈ3ر المادة أ 2
 المتضمن ƿـاǈون العقوبـات   1966يوǈيو  ǋ08جرية الموافق  ƽƮ1386ر عام  18المؤرƢ في  156-66األمر رƿم  3

Üǐو المتمم الجزائر ýالمعد .   
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 ƭǈها تǈأ ƚاآلتية في الطريق العام أو فـي مكـان    علىحي ýاألفعا Ɣه يحضر ارتكاǈأ
  :عمومي

  .التجمهر المسلح. 1

  . التجمهر ƹير المسلح الذǐ من شاǈه اǗخýǚ بالهدوء العمومي. 2

أحد األفراد الذين يكوǈوǈه يحمý سǚحاƲ ŹاǋراŹ أو كـان  كان عتبر التجمهر مسلحاƍ Źذا و ي
عدد مǈهم يحمý اسلحة مخبƋة أو اية أشياء Ʋاǋرة أو مخبـƋة ƍسـتعملت و استحضـرت    

  .Ǘستعمالها كاسلحة

و يجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتƽريق التجمهر أو للعمý على تƽǈيـذ  
و حكم أو أمر ƿضائي استعماý القوة ƍذا وƿعت عليهم أعماý عǈـƻ أو اعتـداء   القاǈون أ

مادǐ أو ƍذا لم يمكǈهم الدفاƳ عن األرƯ التي يحتلوǈها أو المراكز التي أوكلت ƍليهم بغير 
  .ǋذǉ الوسيلة

و في الحاالت األخرǎ يكون تƽريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة او 
لمجلس الشعبي أو أحد ǈوابه أو محافƲ الشرطة أو أǐ ضابط أخر مـن الضـبط   رئيس ا

  :القضائي ممن يحمý شارات وƲيƽته بما يƋتي

ƍعǚن وجودǉ بƎشارة Ʈوتية أو ضوئية من شǈƋها ǈƍذار األفراد الذين يكوǈون التجمهر . 1
Źفعاال Źذاراǈƍ.  

2 .ƽالذين يشتركون في التجمهر بالت ƭبيه على األشخاǈبواسـطة مكبـر    الت ǁرق و ذلـ
للƮوت أو استعماƍ ýشارات Ʈوتية أو ضوئية من شاǈها ايضاǈƍ Źذار األفـراد المكـوǈين   

Źفعاال Źذاراǈƍ للتجمهر.  

  "   توجيه تǈبيه ثان بƽǈس الطريقة ƍذا لم يؤدǐ التǈبيه األوƍ ýلى ǈتيجة . 3

منÜ وتثار ǈǋا ƍشكالية وǋو ما يعتبر دليƍ ǚضافيا على التداخý بين سلطة الضبط وƿوǎ األ
  Üذا االسـتخدامǋ التي تحكم Əي المبادǋ ية استخدام القوة العمومية وماƽكي  ƚحيـ  ýخـو

المشرƳ لعدد من الهيئات اǗدارية المدǈية ǚƮحية طلƔ استخدام القوة العمومية والسـيما  
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ǚ تحقيق أǋداƻ متƮلة بالƲǈام العامÜ وǋو ما Ʈǈت عليـه مـث   غيةب ƿ1وǎ األمن المدǈية
يعتمد رئيس المجلس الشعبي لممارسة ǚƮحياته الخاƮـة  " من ƿاǈون البلدية  74المادة 

باألمن على ǋيئة الشرطة البلدية التي تحدد ǚƮحياتها وƿواعد تƲǈيمها وتسـييرǋا وكـذا   
  .ƿواعد عملها عن طريق التƲǈيم

     ǁـوات الشـرطة أو الـدرƿ ýتـدخ Ɣطل ǐويمكن لرئيس المجلس الشعبي البلد
  .2"الحاجة وحسƔ الكيƽيات المحددة عن طريق التƲǈيم دختƮة ƿƍليميا عǈالم

ƿواعدǉ للوالي ǚƮحية طلƔ تدخƿ ýوǎ من وكذا ƿاǈون الوالية الذǐ خوý في عدد 
على أن توضƴ تحت تƮرƻ الوالي مƮالح األمن لتطبيـق   97األمن حيƚ تƭǈ المادة 

 99أمـا المـادة   أعÜǉǚ  96المادة  القرارات المتخذة في ƍطار المهام المƮǈوƭ عليها في
يجوز للوالي عǈدما تقتضي " ريق التسخير طǚƮحية طلƔ تدخƿ ýوǎ األمن عن  مǈحهفت

الƲروƻ االستثǈائية ذلǁ أن يطلƔ تدخý تشكيǚت الشرطة والدرǁ الوطǈي المتمركزة في 
 3لمؤرƢ في ا 97/07أو ما أƿرƿ ǉاǈون االǈتخابات رƿم  3"يرخƿƍليم الوالية عن طريق التس

مƴ مراعاة ǚƮحيات رؤساء مكاتƔ التƮويت وأعضـائها  "   32في مادته  1997جوان 
تكƽـý  الضمان ƍعǚم الǈاخبين و" في ǋذا القاǈونÜ يقوم مسئوý مركز التƮويت بما يƋتي 

زÜ مساعدة أعضاء مكاتƔ التƮـويت فـي سـير العمليـات     ـا داخý المركـبهم ƍداري
ƽƮته كممثý لǘدارةÜ السهر على حسن الƲǈام في الضـواحي  االǈتخابيةÜ وذلǁ في حدود 

الحاجة بالقوة  دة من مكان مركز التƮويت وخارƜ مكاتƔ التƮويتÜ باالستعاǈة عǈبريقال
  "العمومية

ـ ـلرئيس مكتƔ التƮويت سلط" التي تƭǈ على مايلي  43وكذا المادة  ن ـة األم
شخƭ يخý بالسـير العـادǐ   رد أǐ طذǉ الƽƮة ـه بهـý مكتƔ التƮويتÜ ويمكǈـداخ

                                                 
1 «Les forces civiles agissent sur ordre de l'autorité civile à laquelle elle sont hiérarchiquement 
subordonnées" A. de Laubadère, les Grands services publiques, Op.cit p199.     

لسـǈة   69المتضمن ƿاǈون البلدية الƮادر بالجريدة الرسمية رƿـم   1990أفريý  07المؤرƢ في  90/08القاǈون رƿم  2
  .494ائرية الديمقراطية الجزائرÜ الƽƮحة Ü مطابƴ الجريدة الرسمية للجمهورية الجز1990

  .ƿ90/09اǈون رƿم  أعÜǉǚالمذكورة الرسمية ƽǈس الجريدة  3
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  Ʋـƽعوان القوة العمومية لحƋة بǈويت االستعاƮالت Ɣيجوز لرئيس مكت ÜويتƮلعمليات الت
  ".الƲǈام العام

 Ɣه من واجǈوعليه يتضح اǎوƿ    ام العـام متـىƲǈال Ʋƽكهيئة لح ýاألمن أن تتدخ
عǈـي أن  مǈها ذلǁ جهة ƍدارية مدǈية خولها المشرǚƮ Ƴحية ذلƹ Üǁير أن ǋذا ال ي تطلب

ƿوǎ األمن ǋذǉ ال تباشر مهامها القاǈوǈية ƍال بطلƔ من الجهة اǗدارية المختƮة بý تتولى 
Ʋƽ الƲǈام العام حمجملها ƍلى حماية و في التي ترمي 1القيام بمجموعة من األعماý اليومية

كذلǁ أن من أǋم المبـادƏ التـي   لǈا ومǈه يتضح أن تطلƔ مǈها الجهة اǗدارية ذلÜǁ دون 
ƽـو   اتǋ ية استخدام القوة العموميـةƽكي ýفي مجا ǐدارǗون اǈقه والقضاء والقاƽق عليها ال

 Ɣبطل ƭجراء الخاǗية واǈاألمن المد ǎوƿ ýتدخ Ɣبطل ƭجراء الخاǗمبدأ التمييز بين ا
فƎذا كان تدخý األولى يتم عن طريق ƿـرار مـن السـلطة     ةÜتدخƿ ýوǎ األمن العسكري

الثاǈية ال تتدخƍ ýال بموجƿ Ɣرار التسخير الƮادر من الجهـة  الرئاسية الخاضعة لها فƎن 
ǁدارية المخولة لذلǗ2ا.  

أما المبدأ الثاǈي في مجاý كيƽية استخدام القوة العمومية من طرƻ سلطة الضـبط  
   ǎـوƿ يجد أساسا له في كـون ǐالذ Üللقوة العمومية Ɯو مبدأ االستخدام المتدرǋ ǐدارǗا

مـثǚ بـين   (تها وبحسƔ اختƻǚ وسائلها المادية وتǈوعها األمن تختلƻ بحسƔ اختƮاƮا
ـ   ) ةـوǎ األمن العسكريـة وƿـƿوǎ األمن المدǈي ة ـوخطورتها علـى الحريـات العام

وشدتهاÜ وعليه كان لزاما على سلطة الضبط اǗدارǐ أن تضمن المǚئمة الضرورية بين 

                                                 
1 « Au total relèvent de la police d'ordre par exemple des surveillances, assistances et 
contrôles divers qui sont le sot commun de son activité quotidienne, tournée vers la sécurité 
des personnes et des bien. 
- L’exécution forcée des mesures de police ou des sentences judiciaire. 
- La dispersion des manifestation ou d'attroupement du moyen de mesures de fondement, 
tronçonnement, ou changes. 
- La saisie de presse et les lacérations d'affiches. 
- Les mesures d'urgence prises à l'encontre des aliénés ou des personnes en état débité. 
- les mesures d'immobilisation, de mise en fourrière d'altération et de destruction des 
véhicules » Etienne Picard, op.cit, p 10 
2 « le second élément fondamental du régime juridique du maintien de l'ordre ……réside dans 
le distinction catégorique entre les forces civiles et les forces militaires en se qui concerne leur 
mise en action par des ordres hiérarchiques de l'autorité civile, alors les secondes ne peuvent 
l'être que par voie de réquisition » A. Delaubadére, les grands services publics op-cit, p.199 
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ǋو Üائية المعتمدةƿام العام والوسيلة الوƲǈبال ýǚخǗدرجة ا ǐئمة الذǚبمبدأ الم ƻو ما يعر
ǐدارǗرارات الضبط اƿ ابة القضائية علىƿبا للرƮمجاال خ ýيمث.  

سلطة الضبط اǗدارǐ فـي مجـاý اسـتخدام القـوة     لجوء ي ǋذا المبدأ ـويقتض
العموميةÜ كمرحلة أولى ƍلى ƿوǎ األمن المدǈية المتمثلة في األمن الـوطǈيÜ ثـم ƍذا لـم    

من ǋدƻ تلجƋ سلطة الضبط اǗدارƍ ǐلـى ƿـوǎ    اما أǈيط به تستطيǋ ƴذǉ القوǎ تحقيق
 ǐيو ال سيما األمن العسكرǈالوط ǁ1الدرÜ   احتيـاطي ýبشك ƃالƍ ƫالجي ǎوƿ وال تستخدم

  .وكحý أخير كƽيý بمواجهة اǗخýǚ بالƲǈام العام

للƮǈـوƭ المƲǈمـة لسـلطة    و وبالعودة ƍلى القاǈون اǗدارǐ الجزائرǐ عموما 
ǐدارǗاألمن  و الضبط ا ǎوƿة خƿǚعن تحديد طبيعة الع ýƽلم يغ Ƴجد أن المشرǈ اƮوƮ

 Üهماǈم فبيƿر ǐيذƽǈفي  96/265المرسوم الت Ƣ1996أوت  03المؤر  ǁسل ƚحداƍ المتضمن
يƭǈ في مادته األولى علـى أن يسـتحدƚ سـلǁ     هالحرس البلدǐ وتحديد مهامه وتƲǈيم

 Üوفي مادته الثيشرطة بلدية ǐحرس بلد ǁية على أسمى سلǈتحـت   نا ǁذا السلǋ ƴيوض
سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدÜǐ ويتولى تƽǈيذ اللوائح والقرارات الƮادرة عـن ذات  

ǐدارǗالضبط ا ý2الرئيس في مجا.  

مثý في ǋذا الƭǈ في سلǁ الحرس البلدǐ لسلطة تكما يƲهر خضوƳ مرفق األمن الم
  :ا يليمتƭǈ على التي مǈه  13الضبط اǗدارǐ في المادة 

« Le wali est l'autorité administrative responsable de la mise en place et du soutien 
administratif et logistique des unités de la garde communale relevant de son ressort 
territorial. 

Il pourvoit à leurs besoins sur la base des crédit ouvert, s'assure des conditions de leur 
formation et de leur préparation à l'accomplissement de leur missions, contrôle leur 
activité et veille à leur fonctionnement » 

                                                 
  .ƿوǎ األمن العسكرǐ تضم مختلƻ أسǁǚ الجيƫ الوطǈي الشعبي وكذلǁ الدرǁ الوطǈي  1

2 Art.1 « le présent décret institue un corps de police communale dénommé corps de garde 
communale et détermine ses missions et son organisation ». 
Art 2 « sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-dessous la garde communale 
est organisée en unités placées sous l'autorité du président de l'organe exécutif communal. 
Elle  a la charge de mettre en œuvre les règlements édictés au titre de police légalement 
dévolues à ce derniers »   
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 10من القرار الوزارǐ المشترǁ المؤرƢ في  6وý المادة خت وفي ƽǈس السياق
Ǘجراءات حƲƽ الƲǈام العام في ýƲ حالة الطوارƏ المتضمن التƲǈيم العام  1992فبراير 

للوالي حق تحريƿ ǁوǎ األمن الوطǈي والدرǁ الوطǈي المختƮة ƿƍليميا من اجý تحقيق 
  : ما يلي أǋداƻ حƲƽ وحماية واسترجاƳ الƲǈام العام حيƚ تƭǈ ذات المادة على

 04أحكام المادة يمارس الوالي الǚƮحيات في مجاý الƲǈام العامÜ المƮǈوƭ عليها في " 
  .ليه أعƍǉǚالمشار  1992فبراير  09المؤرƢ في  92/44من المرسوم الرئاسي رƿم 

و يرجƴ لقائد الǈاحية العسكرية فيما يخƭ كý مشاكý وƿاية الƲǈام العام و حƲƽه التي 
  . تتطلƍ Ɣستخدام ƿوات تدخý خارجية عن واليته

 1"ى ƿƍليم الوالية التابعة لسلطته يحرǁ مƮالح الشرطة و الدرǁ الوطǈي المتمركزة عل

ة من ƽǈس القرار الوزارǐ المشترǁ أن يساعد الوالي في عوƿد تقرر بƭǈ المادة الساب
من ƿائد القطاƳ العسكرǐ  ةمكوǈ ةمشتركƿيادة أركان واسترجاƳ الƲǈام العام  حƲƽمهام 

ǈسجم مƴ مبدأ تي التشكيلة التي رئيس األمن الوالئيÜ وǋو وƿائد مجموعة الدرǁ الوطǈي 
  .ǚكه لسلطة الضبط اǗدارǐسخضوƳ مرفق األمن بمختلƻ أ

اǗداريين أن أساس العƿǚة بين سلطة الضبط اǗدارǐ  و القضاء يرǎ الƽقهكما 
سلطة الضبط اǗدارǐ في  اومرفق األمنÜ تكمن في امتيازات السلطة العامة التي تتمتƴ به

حقيق وحƲƽ الƲǈام العام ومباشرة ǋؤالء مواجهة األفراد أثǈاء سعي ǋذǉ السلطة لت
لحرياتهم العامةǋ Üذǉ االمتيازات التي تمتلكها الهيئات اǗدارية المخولة ǚƮحية الضبط 
اǗدارǋ ǐي حق التسخيرÜ حق تسليط الجزاءات اǗداريةÜ حق جمƴ معلومات عن 

ارات اǗدارية األشخاƭ المحتمý تهديدǋم للƲǈام العامÜ وأخيرا حق التƽǈيذ المباشر لقر
ǐدارǗلقرارات الضبط ا ǐيذ الجبرƽǈوالت.  

ƴ تحت تƮرƻ سلطات الضبط ضفهذǉ االمتيازات ƍذن دفعت المشرƍ Ƴلى أن ي
من أجý ضمان ƿوǎ األمن العسكريةÜ في بعƯ الحاالت واǗدارƿ ǐوǎ األمن المدǈية 

                                                 
 11الموافق  1412شعبان عام  07المؤرƢ في  11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد  1

 1992ƭ Ü 298فبراير 
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ǐدارǗسلطة الضبط ا ƻاالمتيازات من طر ǉعلية لهذƽو عل1الممارسة ال Ü األمن ǎوƿ ى
 Ɣليها أوامرأن تستجيƍ حين توجه ǐدارǗيذ  لسلطات الضبط اƽǈها السهر على التǈطالبة م

  .المادǐ لقراراتها الضبطية
مرفق األمن من üǘƢ التƬرفات القانونية و المادية لسلطة الضبط : مبحƘ الثانيال

ǎدارǕا  Ǎعل ƿثير ذلƉت ǌحقوق و حريات األفرادو مد  

أساليƔ الضبط اǗدارǐ أǋمية بالغة على أو ما يمكن تسميته وضوƳ مǋذا اليكتسي 
اعتبار أǈها الوسيلة واألسلوƔ الذǐ تعبر به ومن خǚله سـلطة الضـبط اǗدارǐ عـن    
ƍرادتهاÜ وليست ƍرادتها في ǋذا المجاƍ ýال تحقيق وحƲƽ الƲǈام العـام بمكوǈاتـه الثǚثـة    

لوƔ والوسيلة التƽǈيذية المستخدمة من ƿبـý  المتعارƻ عليهاÜ فدƿة وجدية ومشروعية األس
ǋ فالوسيلة ÜƳومشرو ǐجد Üيقƿد ýدافها بشكǋها من تحقيق أǈالسلطة يمك ǉذǋ ميةǋا من أǈ

  .الهدƻ المرجو تحقيقه

و الشǁ أن ǋذا الموضوƳ يكتسي أǋمية خاƮة في بحثǈا ǋذا على اعتبـار أǈǈـا   
وƳ لهذǉ األساليƔ والوسائý القاǈوǈيـة  ǈرمي ƍلى التدƿيق في مسƋلة ماǋية االستخدام المشر

  Ƴير مشـروƹ ýبشك ǐام العام من جهة وال يعتدƲǈال ƻدǋ يحقق ǐالذ ýبالشك Üوالمادية
ǐدارǗرارات الضبط اƿعلى حقوق وحريات األفراد المخاطبين بلوائح و.  

  ýالوسـائ ǉذǋ بسيط على أن ƻǚاخت ƴداريين مǗوالقضاء ا ƴقه والتشريƽال ƴأجم
Ɣ يمكن ردǋا ƍلى أسلوبين متميزين في تـدخý سـلطة الضـبط اǗدارǋ Üǐـي     واألسالي

جزاءات الƽرديةÜ الضبط التƲǈيميةƿ Üرارات القرارات ال المتمثلة فية ـقاǈوǈيالتƮرفات ال
للقرارات الضبطيةƹ Üير أن ǈǋـاǁ مـن    2مباشرالتƽǈيذ المادية أǐ العماý األتƋديبيةÜ و ال

ƍما على األƲǈمة وƍما علـى  ترتكز  )الضبط اǗدارǐ(رطة الƽقهاء من يرǎ أن تدابير الش

                                                 
1 Jacques Moreau, Polices administratives, théorie générale, juris-classeur, éditions 
techniques, 1993, France. Page 9. 
Voir aussi pour le droit de réquisition, J.Saloman, les réquisition de police, édition technique, 
1960, et J.Singer, les maires et les réquisition délogements, revue administrative, 1969, p.621. 
Et C.E .15 février 1961, Werquin, recueil du conseil d'état, p118, et C.E 11 décembre 1991, 
Cité HLM " le logement familial du bassin parisien" Recueil du conseil d'état, p.427. 

  .ƭ209 الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ السابقÜ يرÜ عادý أبو الخ 2
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ويميز بهذا بين الوسيلة واألسلوƔ أو بين من جهةÜ التدبير المتمثý فـي   1األعماý الƽردية
ة طريقـة تƽǈيـذ ǋـذǉ    ـة ثاǈيـلضبطي الƽردǐ ومن جهاة أو القرارات ـالǚئحة العام

الƽردية سوǎ حالة خاƮة للتƽǈيذ القسرǐ التدابيرÜ فليس تƽǈيذ تدابير الشرطة التƲǈيمية أو 
  .2للقرارات اǗدارية

   ýǚمـن خـ ǐيذ ودƽǈما أن يكون تƍ يذ اللوائح والقرارات الضبطيةƽǈن تƎوعليه ف
  ǉـذǋر أو مبطن وǋاƲ Ɯا دون احتجاǋدورƮ بها االلتزام بها مباشرة بعد Ɣالمخاط ýبوƿ

ا يƲهر بشكý ال يقبـý الشـǁ أن   رǐ عǈدمسأو تƽǈيذ جبرǐ أو Ü ƿالحالة المثلى والمرجوة
المخاطبين بهذǉ اللوائح والقرارات ال يرƹبون في االلتزام بها ويعبرون عن ذلƍ Üǁما ƿوال 
أو فعǚ أو يتماطلون في االلتزام بها و يتلكئون  في تƽǈيذ ما أمروا بتƽǈيذǈǋ Üǉا تلجƋ سلطة 

ائحها بشكƿ ýهرǐ وǋذا وفقا الضبط ƍلى استخدام القوة العمومية بهدƻ تƽǈيذ ƿراراتها ولو
  .لما يقررǉ القاǈون

  مرفق األمن من üǘƢ التƬرفات القانونية لسلطة الضبط اǕدارǎ :األوüالمطلب 

الضبط ثـم   أو ما يعرƻ بلوائح *للقرارات التƲǈيميةالمطلƔ  اسيتم التعرƯ في ǋذ
ǐردƽما يؤديه مرفق األمن من دور في تجسيد** لقرارات الضبط ال Ɵيضاƍ و  ǉذǋ و تحقيق

  .التƮرفات

üيمية: الفرع األوưحقوق و حريات األفراد القرارات التن Ǎا علǉثيرƉت ǌو مد.  

 ƭǈدار الƮƍ حيةǚƮ ية الجهة المخولة دستورياǋفي ما ƚبحǈ ا أنǈبداية يجدر ب
الضبطي بمعǈى البحƚ في األساس الدستورǐ  لسلطة Ʈƍدار لوائح الضبطÜ فالبحƚ فـي  

ƍ Üذ الحريـات  رǉ اشتراǁ السلطتين التشريعية والتƽǈيذية في مجاý ضـبط ǋذǉ الجزئية يبر
تحرƭ الدساتير على تحديد ǈطاق ممارسة السلطة الǚئحية بدƿة بالغةÜ فتحدد لكـý مـن   

                                                 
1  Üيهƽولƽوبيار دل ýفودي Ɯجور Ü ǐدارǗون اǈالقا ƭ Üالسابق ƴ529المرج.  
2  Üيهƽولƽوبيار دل ýفودي Ɯجور ÜǐدارǗون اǈالقاƭ Üالسابق ƴ535 المرج.  

*  la Réglementation 
** Les Décisions Particulières. 
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القاǈون  والǚئحة أو ألحدǋما ǈطاƿا محددا بحيƚ ال يجوز ألǐ مǈهما أن يتجاوزǉ أو على 
ýما أن يتجاوز مجاǋ1.اآلخر العكس تبيح ألحد  

فرǈسا بين رئـيس  الجزائر و في فعǈدما تتوزƳ السلطة التƽǈيذية كما ǋو الحاý في 
رئيس الحكومةÜ تطرƟ مسƋلة توزيƴ االختƮاƮات بيǈهماÜ ويضƴ الدستور  والجمهورية 

ـ ـÜ بتوزي2ةـعادة حǚ لهذǉ القضي ة التشـريعية و السـلطة   ـƴ اǗختƮاƭ بين السلط
  .   المشرƳ الدستورǐ الجزائرǐ في مجموƳ الدساتير الجزائريةالتƽǈيذيةÜ و ǋو ما اǈتهجه 

 Źǚة فمثǈى دستور سǈ1996يتب   ƴالتشـري ƭاƮطاق اختǈل ǐرƮمبدأ التحديد الح
مجـاالت   122وعدم حƮر ǈطاق اختƮاƭ التƲǈيمÜ فلقد حدد و خƭƮ بموجƔ المادة 

جاء فـي ذلـǁ أن    حيƚمǈهÜ  123معيǈة للقاǈون استكملها بمجاالت ƍضافية بƭǈ المادة 
البرلمان يشرƳ في الميادين التي يخƮƮها له الدستور و كذلǁ في ثǚثون مجـاالŹ مǈهـا   
حقوق األشخاƭ وواجباتهم األساسيةÜ ال سيما Ʋǈام الحريات العموميةÜ و حماية الحريات 
الƽردية وواجبات المواطǈينÜ القواعد العامة المتعلقة بقاǈون األحواý الشخƮـية و حـق   

رة ال سيما الزواƜ و الطǚق و البǈـوة و األǋليـة و التركـاتÜ شـروط ƍسـتقرار      األس
األشخاÜƭ التشريƴ األساسي المتعلق بالجǈسيـةÜ القواعـد العامـة المتعلقـة بوضـعية     
األجاÜƔǈ القواعد المتعلقة بالتƲǈيم القضائي و ǈƍشاء الهيئات القضـائيةƿ Üواعـد ƿـاǈون    

ال سيما تحديد الجǈايات و الجǈح و العقوبـات المختلƽـة   العقوبات و اǗجراءات الجزائية 
المطابقة لها و العƽو الشامý و تسليم المجرمين و Ʋǈام السجونÜ الضـماǈات األساسـية   
    Ƴالعمومي و كذا القواعـد المتعلقـة بالـدفا ƻيƲون األساسي العام للوǈين و القاƽƲللمو

  3.الوطǈي و ƍستعماý السلطات المدǈية للقوات المسلحة

                                                 
1 Üأبو الخير ýعاد Üǉو حدود ǐدارǗالسابق الضبط ا ƴالمرج  ƭ212.  
  .ƭ Ü412 المرجƴ السابقأحمد محيوÜ محاضرات في القاǈون اǗدارÜǐ ترجمة محمد عراƮ ƔاƮيÜǚ . د 2
 08المؤرƢ في  Ü76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 1996من دستور  122راجƴ في ǋذا ƭǈ المادة  3

  .1996ديسمبر 
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تضاƍ ƻلى ǋذǉ المجاالت التي يختƭ بها القاǈون ما تتمتƴ به السلطة التشريعية من حـق  
      التشريƴ بقواǈين عضوية في مجاالت األمن الوطǈي و اǗعـǚم و األحـزاƔ السياسـية    

  . 1و اǈǗتخابات و تƲǈيم السلطات العمومية و عملها

مǈح لـرئيس الجمهوريـة السـلطة    التي ت 125يقابǋ ýذا التحديد الحƮرƭǈ ǐ المادة  
 Üونǈة للقاƮƮير المخƹ يمية في المجاالتƲǈعلـى أن يمـارس رئـيس    الت ƭǈت ƚحي

الجمهورية السلطة التƲǈيمية في المسائƹ ýير المخƮƮة للقاǈونÜ و أǈه يǈـدرƜ تطبيـق   
 Üيعود لرئيس الحكومة ǐيمي الذƲǈالت ýين في المجاǈير القواƹ يمƲǈالت ýبح مجاƮكذا أǋو

  .دد ومجاý القاǈون محددمح

ـ  تقـرر التي  ǈ1976وفمبر  22من دستور  104اǈطƿǚا من ƭǈ المادة  ǋذا و Ƌن ƍدارة ب
فƎن البحƚ عن ǚƮحيات رئيس  ÜالوƲيƽة التƽǈيذية يتوالǋا رئيس الجمهورية رئيس الدولة

الدولة في مجاý الضبطÜ يجرǈا ƍلى القوý بǈƋه ال يوجد ƭǈ يعترƻ له Ʈراحة بسـلطة  
بعدم ƹير أن عدم وجود ƭǈ ال يدفعǈا ƍلى القوý  2ابطة العامة على المستوǎ الوطǈيالض

 ƭوƮǈ هموجودƽǈ و ÜحيةǚƮال ǉرئيس الدولة لهذ ǁǚيا امتǈها ضمǈممǈ هاǈƭ   المـادة
وكذا ƭǈ المادة " يمتلǁ رئيس الدولة السلطة التƲǈيمية" التي جاءت كاألتي  10فقرة  111
ها المحافƲة على جبدولةÜ اتخاذ اǗجراءات االستثǈائية التي تستوالتي تخوý لرئيس ال 120

  .مؤسسات الجمهوريةÜ وǋي ما تسمى بلوائح الضرورةو استقýǚ األمة 

ǋذا ويƮبح من الضرورǐ والواجƔ أن ǈبين أǈواƳ اللوائح من اجý تحديد ماǋيـة  
ƻروƲالعادية أو ال ƻروƲفي ال ǁية بالضبط سواء كان ذلǈير العادية اللوائح المعƹ.  

تقوم السلطة التƽǈيذية وفقا لما تƭǈ عليه مختلƻ الدساتير بƮƎدار ثƚǚ مجموعات مـن  
اللوائح تتميز كý مجموعة عن األخرǎ أساسا في ǋدƻ الǚئحة ذاتهـاÜ وǋـي اللـوائح    

                                                 
1 ƴالمادة  راج ƭǈ ذاǋ العدد 1996من دستور  123في Üالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Ü76  في Ƣ08المؤر 

  .1996ديسمبر 
2  Üأحمد محيو Üالسابق ƴالمرج Üمحاضرات في المؤسسات العمومية ƭ412.  
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تشمý اللوائح التƲǈيمية ولوائح الضبطÜ اللوائح المشـرعة  التي التƽǈيذيةÜ اللوائح المستقلة 
  .ý1 لوائح الضرورة واللوائح التƽويضيةوتشم

Ǎالتنفيذية :النقطة األول ƞƏاللوا  

ǋذا الǈوƳ من اللوائح بالغرƯ مǈها فهـي   2الطماوǐمحمد رƻ الدكتور سليمان يع   
موجودة من أجƍ ýبراز الجزئيات والتƮƽيǚت الǚزمة لƽǈاذ األحكام التي يتضمǈها القاǈون 

Ʈلية للوائح ألن فيها تتحقق حكمة مǈح السلطة التƽǈيذية وǋي بهذا المعǈى تعد الƮورة األ
الحق في Ʈƍدار اللوائحÜ فعلى سبيý المثاý يƭǈ القاǈون علـى ǈƍشـاء ǋيئـة ƍداريـة     

ولكن التƽاƮيý والجزئيات الخاƮـة بتƲǈـيم الهيئـة     ÜمتخƮƮة في مجاý مهǈي محدد
ǈئحة التǚا لǋأمر ǁيقة يترƿحياتها الدǚƮيذيةوتحديد طرق عملها وƽ.  

التي تƭǈ على أن  1996أǐ دستور من الدستور الحالي  1253فقا للمادة فو
" Ɯدرǈي Üونǈة للقاƮƮير المخƹ ýيمية في المسائƲǈيمارس رئيس الجمهورية السلطة الت

من  85لƭǈ المادة  وÜ "تطبيق القواǈين في المجاý التƲǈيمي الذǐ يعود لرئيس الحكومة 
رئيس الحكومة يمارس زيادة على السلطات التي " ǋا أن التي تقرر بدورالدستور ذات 

  :تخولها ƍياƮ ǉراحة أحكام أخرǎ في الدستور الǚƮحيات اآلتية

  .يوزƳ الǚƮحيات بين أعضاء الحكومة مƴ احترام األحكام الدستورية .1

 .يرأس مجلس الحكومة .2

 .يسهر على تƽǈيذ القواǈين والتƲǈيمات .3

 .يوƴƿ المراسيم التƽǈيذية .4

                                                 
Ü العربيـة مƮرجمهوريـة ةÜ ـةÜ دار الƽكر الجامعيÜ اǗسكǈدريـد محمد فؤاد عبد الباسطÜ أعماý السلطة اǗداري 1

1989ƭ Ü 440  
ƭ Ü 1988الطماوÜǐ الƲǈم السياسية والقاǈون الدستورÜǐ دار الƽكر العربيÜ اǗسـكǈدريةÜ مƮـرÜ    محمدسليمان .د 2

512.  
3 Źلها سابقا Ưي ذات المادة المتعرǋ.  
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 تيالسابق 78و  77ي وƲائƻ الدولة دون المساس بƋحكام المادتين يعين ف .5
 .الذكر

 . "يسهر على حسن سير اǗدارة العمومية .6

أن السلطة التƽǈيذية تجد في الدستور مرجعاŹ لسلطتها ǋذǉ فهو ƍذن يتضح   
وتǈتهي  Ü1أساسها الدستورÜǐ بý أن البرلمان ال يمكǈه أن يحرم السلطة التƽǈيذية مǈه

  2.ة التƽǈيذية بƎلغاء القاǈون الذƮ ǐدرت تƽǈيذا له ما لم تƭǈ على خƻǚ ذلǁالǚئح

  اللواƞƏ المستقلة :النقطة الثانية

تسمى ǋذǉ الطائƽة من اللوائح التي تشمý اللوائح التƲǈيمية ولوائح الضبط باللوائح 
ǈللوائح الت Źفاǚله خ Źيذاƽǈدر تƮون سابق تǈاƿ لىƍ دǈها ال تستǈيذيةالمستقلة ألƽ3Ü  ومن

  4الƽقهاء من يطلق عليها مƮطلح اللوائح القائمة بذاتها

ǋي التي توضƴ من أجý تحقيق ضمان السير الحسن  :اللواƞƏ التنưيمية :1الفقرة 
التي تتوالǋا السلطة التƽǈيذية المشار  الǚƮحيةوالعادǐ للمرافق واǗدارة العموميةÜ وǋي 
المذكورةǋ Üذا ويتم  96من دستور  85مادة ƍليها في ƭǈ الƽقرة السادسة من ƭǈ ال

  .Ʈƍدار اللوائح التƲǈيمية بموجƔ مراسيم تƽǈيذية

 ǎفير ÜيميةƲǈدار اللوائح التƮƍ سلطة ǁǚأحقية الوزارة في امت ýفقهي حو ýولقد ثار جد
Ʈكر على الوزراء يفقهاء أن للوزراء أيضا سلطة أǈالراجح ي ǐعلى أن الرأ Üǁلة في ذل

مـن   ƍ6ال أǈه عمليا ومن المƽهوم الضمǈي لƭǈ الƽقـرة   5ي Ʈƍدار اللوائحسلطة ذاتية ف
                                                 

1 Ưالمتعر Ƴة بالموضوƮأو القواعد األساسية الخا Əوتحديد المباد ƴون بوضǈالقا ƭتم هل يختǋا مهما اǈǋ Ƴفالمشر Ü
يتمكن مـن اǗحاطـة بجميـƴ جزئيـات ǋـذا       ن موضوƳ أو المجاý الخاضƴ الختƮاƮه فǈƎه لالو دƿق واطلƴ على 

  .الموضوƳ لذلǁ فǈƎه يترǁ الǚئحة التƽǈيذية مهمة التدخý من أجý استكماǋ ýذǉ الجزئيات
  .ƭ46 جƴ السابقÜ اǗداريةÜ المرمحمد فؤاد عبد الباسطÜ أعماý السلطة . د 2
 .المرجƴ السابق ƽǈسه 3
4  Üǐد سليمان محمد الطماوǐون الدستورǈم السياسية والقاƲǈالÜ السابق ƴالمرج  ƭ528  
Ü اللوائح اǗدارية و ضماǈة الرƿابة القضائيةÜ دراسة تحليلية لسلطة سامي جماý الدينمحمود . دراجƴ في ǋذا الƮدد  5

ǈدار اللوائح التƮƍ دارة فيǗيذياƽسلطـة و اللوائح المستقلـ ǎابـة و مدƿـ ـة القضاء في الر ǈـة عليها بالمقار  ƴة مـ
ÜدريةǈسكǗا Üƻة المعارƋشǈم Üساǈة  فرǈس Üر العربيةƮ2003جمهورية م.   
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المذكورة ǈستǈتƝ أن للوزراء Ʈƍدار ǋذǉ اللوائح التƲǈيمية وǋي الوسيلة التـي   85المادة 
  ƭـǈ من ǁهمه كذلƽǈ و ماǋو Üطاعاتهم الوزاريةƿ يم وسيرƲǈعلى ت ƻشراǗهم من اǈتمك

 1415ربيƴ األوý عـام   2المؤرƢ في  ǐ94- 247 رƿم المادة األولى من المرسوم التƽǈيذ
 Ƣحيات وزير الداخلية والجماعـات المحليـة والبيئـة    لالمحدد  1994أوت  10المؤرǚƮ

 ǐدارǗا ƟǚƮǗوا "  ǐدارǗا ƟǚـƮǗيعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وا
ǐ ويقترƟ في ƍطار السياسة بمساعدة الوزير المǈتدƔ للجماعات المحلية واƟǚƮǗ اǗدار

العامة للحكومة وبرǈامƝ عملها عǈاƮر السياسة الوطǈية في ميدان Ʈـǚحياته ويتـولى   
وعليه فƎن الوزراء يستمدون سـلطة  Ü 1...."تطبيقها وفقا للقواǈين والتƲǈيمات المعموý بها

Ʈƍدار لوائح تƲǈيمية من ƭǈ الدستور ولكن بشكƹ ýير مباشر علـى عكـس رئـيس    
  .مةالحكو

يجمƴ فقهاء القاǈون اǗدارǐ والقاǈون الدستورǐ علـى أن أǋـم    :لواƞƏ الضبط :2الفقرة 
ƽƮة توƻƮ بها لوائح الضبط ǋي الخطورةÜ فهذǉ اللوائح أخطر كما ǋو واضـح مـن   

وǋذا راجƴ أساسا ƍلى أǋمية وخطورة الهدƻ المرجو مـن وراء Ʈƍـدار ǋـذǉ     2السابق
ǈشاط الƽردǐ حƽاƲا على الƲǈام العامÜ مثý لـوائح تƲǈـيم   اللوائحƍ Üذ أǈها تƮدر لتقييد ال

فهي بذلǁ تمس حقوق األفـراد وتقيـد    3Üالمرور ومراƿبة الموارد الغذائية والمحاý العامة
   Ɣي وتقرر فـي الغالـǋواǈها تتضمن أوامر وǈاحية العملية ألǈحرياتهم بالضرورة من ال

لموضوƳ لوائح الضبط من زاويـة   ومن الƽقهاء من يتعرƯ 4عقوبات توƴƿ على مخالƽيها
   ǐوǈثـا ƴي في حقيقتها تشـريǋ أن لوائح الضبط ǎذ يرƍ Üدارية الشرطيةǗحيات اǚƮال

                                                 
ربيـƴ األوý   13بتـاريƣ  الƮـادر  Ü53 Ü العـدد  الديمقراطية الشـعبية ة الجزائرية تة للجمهوريـدة الرسميـالجري 1

  ǋƭ Ü15ـ1418
  .531الطماوƭ Üǐ أǐ من الوƿت السابقÜ سليمان محمد   2
ة ألسس و مبادƏ القـاǈون اǗدارǐ و تطبيقهـا فـي    ـÜ دراسة تطبيقيعبد الغǈي بسيوǈي عبد اهللاÜ القاǈون اǗدارǐ.د 3

   Ü2005 اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة المعارƻمƮرÜ مǈشƋة 
الكتـاƔ  ) دراسـة مقارǈـة  (ǈون اǗدارǐ في دولة اǗمارات العربية المتحدة محمود سامي جماý الدينÜ أƮوý القا. د 4

 Üكلية شرطة دبي ÜǐدارǗا ýرية العمƲǈ Üيǈ1994الثاƭ Ü :152.  
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يƮدر أǚƮ عن اǗدارة بقƮد المحافƲة على األمن العامÜ ثم يتساءý عما ƍذا كـان مـن   
  1.حق ǋيئة الشرطة وǋي جزء من اǗدارة أن تƮدر مثǋ ýذǉ اللوائح

ا التساؤý المثار من ƿبý الدكتور الشهاوǐ يستحق التوƻƿ عǈدǉ على والحقيقة أن ǋذ
اعتبار أن االختƻǚ الƽقهي المƮرǐ واضح بين اتجاǋينÜ فاالتجاǉ األوý يرǎ أن سـلطة  
 ƻلƋين الذين تتƽƲرية الحالية الموƮية المǈوǈالقا ƭوƮǈال ýƲ في ýتشم ǐدارǗالضبط ا

باǗضافة ƍلى السلطات  2الخاƭ بتƲǈيم تلǁ الهيئةمǈهم ǋيئة الشرطة وفقا ألحكام القاǈون 
   ƭي التـي تخـتǋ ǐدارǗأن سلطة الضبط ا ǎير ǐي الذǈالثا ǉية واالتجاǈدارية المدǗا
باتخاذ القرارات اǗدارية الǚئحية والƽردية التي تتýƮ بالمحافƲة على أǋـداƻ الضـبط   

ضبط ƍدارǐ بهذا المعǈىǈƍ Üها  فهي ال تعد سلطة) كالشرطة(العامÜ أما ƿوǎ األمن الداخلي 
  .3تقوم بتƽǈيذ ما تطلبه مǈها سلطات الضبط اǗدارǐ في الدولة

ǋذا االختƻǚ الƽقهي الذǐ يستعان به في مختلƻ تƋويǚت الƮǈـوƭ القاǈوǈيـة   
 ǉجدǈ رية الƮسا على اعتبار أن سلط فيالمǈـ  ـفر ا للـوزير  ـة الضبط ممǈوحـة حالي

لس الجهويةÜ ورؤساء البلديات فمثǚ الـوزير األوý فـي   األوÜý المحافƲين رؤساء المجا
فرǈسا له ǚƮحية Ʈƍدار لوائح ضبطǋ Üذǉ الǚƮحية التي أƿرǋا وأكدǋا ƿـرار مجلـس   

Ü كذلǁ فƎن رئيس الجمهورية له ǋذǉ الǚƮحية التـي  Ʈ 1919ادر سǈةال Labonneالدولة 
ǈǋا ذلǁ الوضƴ الخاƭ التي  ƹير أǈǈا ǈسجýلجƍ Ƌليها بموجƔ سلطته التƲǈيميةÜ يمكن أن ي

 ƿ31ـواǈين  ضـý  في مجاý توزيƴ السلطة الضبطية في الƽرǈسية توجد فيه مديǈة باريس 
و المعدلـة  (لخاƮة بالقاǈون العام للجماعات المحليـة  ا 1986ديسمبر 29و  1975ديسمبر 

توزƳ سلطات الضبط اǗدارǐ العام بين سلطتينÜ عمـدة بـاريس   حيÜ ƚ )للقاǈون السابق
بƮـǚحيات أƿـý مـن    في مجاý الضبط اǗدارÜ ǐ فاألوý يتمتƴ لباريس حافƲ األمنوم

ǚƮحيات عمداء باƿي البلدياتƍ Üذ أǈه يتولى ضبط المعارƯ واألسواقÜ ضـبط Ʋǈافـة   

                                                 
جǈائياŹ و ƍدارياÜŹ عالم الكتÜƔ القاǋرةÜ جمهورية مƮـر  ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيةÜ . د 1

  .ƭ272  1977العربيةÜ سǈة 
2  Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ Üǐالسابق الشهاو ƴالمرج ƭ Üسهƽǈ272.  
3  Üسǈي أبو يوƿأحكام محمد با ÜǐدارǗون اǈالقسم الالقا Üƭالخا Üالسابق ƴالمرجƮ حتينƽ128  129و.  
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    Ʋمحـاف ƭـاƮها مـن اختǈƎحيات الضبطية فǚƮي السلطات والƿالطرق العامة أما با
  .2ذ لوائح الضبطوليس موƽƲو الشرطة ƍال أجهزة لتƽǈي 1Üاألمن

أما السلطات اǗدارية المختƮة بƮƎدار لوائح الضبط في الجزائر فهي محددة في 
يمكـن ƍجمالهـا فـي    ƍذ  3ة الجارية على سبيý الحƮـر ـالقواǈين والƮǈوƭ التƲǈيمي

       مستويينÜ المستوǎ المركزǐ في رئيس الجمهورية باعتبـارƿ ǉائـد و رئـيس السـلطة     
فـي المحافƲـة    تهالجزائرية ويملǁ رئيس الجمهورية بموجƔ مسؤولي التƽǈيذية في الدولة

 الضـبط ) ƿرارات عامة(على الƲǈام على المستوǎ الوطǈي سلطة Ʈƍدار مراسيم ولوائح 
ǐدارǗاÜ  كما ǁيمات يمتلƲǈالت ýƲ ي فيǈمن الوطǖمن وزير الداخلية والمدير العام ل ýك

الضبطية الرامية ƍلى حƲƽ و ƍسترجاƳ الƲǈام Ü عدد من الǚƮحيات السارية المƽعوý حاليا
وعلى عكس األستاذ عمار عوابدǐ فƎن األستاذ عمار بوضياƻ يـرǎ أن ǋيئـات    4Üالعام

الضبط التي تملǚƮ ǁحية Ʈƍدار لوائح الضبط على المستوǎ المركزǋ ǐي باǗضـافة  
دسـتورية  على الرƹم من أǈه لم تشر القواعـد ال  ƍÜلى رئيس الجمهوريةÜ رئيس الحكومة

Ü الوزراء على الرƹم كذلǁ من أǈه Ʈ5راحة ƍلى سلطات رئيس الحكومة في مجاý الضبط
في األýƮ ليس لهم حق ممارسة مهام الضبط اǗدارǐ العامƍ Üال أن القـاǈون ƿـد يجيـز    

وطبيعة القطاƳ الذǐ الوƲيƽي لبعƯ الوزراء ممارسة بعƯ أǈواƳ الضبط بحكم مركزǋم 
ýيشرفون عليه وأحسن مثا Ǘوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وا ǁعلى ذلƮǚƟ 

ǐدارǗ6ا Üƿ على اعتبار أن ÜŹǚƮالمحلي فاألمر أكثر وضوحا وف ǎي أما على المستوǈوǈا
Ʈراحة على امتǁǚ الوالي باعتبـارǉ ممـثǚ    انتƮǈالمشار ƍليهم سابقاÜŹ الوالية والبلدية 

ضبط ƿرارات ƽƮته ممثǚ للدولة لǚƮحية Ʈƍدار للدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدǐ ب
مـن ƿـاǈون البلديـة     75بهدƻ الحƽاƲ على الƲǈام العام على المستوǎ المحلي والمواد 

  .من ƿاǈون الوالية أحسن دليý على ذلǁ 97و  96والمواد 
                                                 

1  ÜǐدارǗون اǈالقا Üوليهƽوبيار دل ýفودي Ɯجور Üالسابق ƴالمرج ƭ536.  
2  ÜǐدارǗشاط اǈال Üǐالمرجد عمار عوابد Üالسابق ƴ ƭ22.  
  .ƭ23  المرجƴ السابق ƽǈسه 3
  .ƭ204 المرجƴ السابق  القاǈون اǗدارÜǐ بوضياÜƻعمار أƲǈر في ǋذا الƮدد  4
5 Üسهƽǈ السابق ƴالمرج  ƭ203.  

6 Gilles Lebreton, le droit administratif, 1. L’action administrative, op.cit, P.154. 
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  و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات األفراد أƬناف لواƞƏ الضبط: الثاني الفرع

بط بحسƔ مضموǈها والهدƻ من تقريرǋا ودرجة شدتها ووطئتهـا  تضم لوائح الض
Ü تƲǈـيم  أربعة أǈƮاƻ أساسية ورئيسية ǋي اǗخطار أو اǗعǚن المسبق 1على الحريات

الحضر أو المǈـÜƴ وƲǈـرا ألǋميـة ǋـذǉ     الǈشاطÜ الترخيƭ أو اǗذن المسبق و أخيرا 
على حقوق و حريات األفراد و خطورتها األساليƔ والوسائý الممǈوحة لǘدارة الضبطية 

ýيƮƽلها بشيء من الت Ưه سيتم التعرǈƎف.  

Ǎن المسبق :النقطة األولǘعǕطار أو اƢǕحقوق و حريات األفراد ا Ǎثيره علƉت ǌو مد  

ǋو أن يقوم األفراد المƲǈمون لهذا الǈشاط ƿبý ممارسته بتقديم مجموعـة بياǈـات   
ماŹ بما يراد ممارسته من ǈشاطÜ وتقتƮـر  لجهة اǗدارة المختƮة حتى تكون على علم مقد

سلطة اǗدارة على التحقق من Ʈحة البياǈات الواردة فيه واستيƽائه اǗجراءات التي ƿررǋا 
ويرǎ بعƯ الƽقهاء أن اǗخطار المسبق ǋو أمر وسط بين الƲǈم الوƿائية الماǈعة  2القاǈون

دبير وƿائي محدد ولكǈـه ƿـد   ألن اǗخطار ال يؤدǐ مباشرة ƍلى اتخاذ ت ÜوالƲǈم الردعية
ومن أمثلـة   3Üيؤدƍ ǐلى أن تتخذ اǗدارة موƻƿ المعارضة من ǋذا الǈشاط في ميعاد محدد

 ǉجدǈ ما ÜǐدارǗالضبط ا ǉيذƽǈالضبط التشريعي ويسهر على ت ǉرƿأ ǐخطار المسبق الذǗا
ـ   89/20في ƭǈ المادة الرابعةÜ الƽقرتين واحد واثǈين من القاǈون رƿـم    3ي المـؤرƢ ف

المتعلق باالجتماعات والمƲاǋرات  1989ديسمبر  31الموافق  1410جمادǎ الثاǈية عام 
  كý اجتماƳ عمومي يكون مسبوƿا بتƮريح يبين الهدƻ مǈـه  " المعدý والمتمم  4العمومية

ذين يعقد فيهما ومدته وعدد األشخاƭ المقـرر حضـورǋم   لو مكاǈهÜ واليوم والساعة ال
ǈية به عǈوالهيئة المعÝتضاءƿد اال  

وǋذا التƮريح يوƿعه ثǚثة أشخاÜƭ موطǈهم الوالية ويتمتعون بحقوƿهم المدǈيـة  
وƹالبا ما تحدد الǚئحة الضبطية عددا من اǗجراءات الشكلية الواجƔ االلتـزام   "والوطǈية

                                                 
  .ƭ153  المرجƴ السابقÜأƮوý القاǈون اǗدارÜǐ  محمود سامي جماý الدينÜ. د 1
  .220المرجƴ السابقƭ Ü  الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ عادý أبو الخيرÜ. د 2
3 ýالدين محمود سامي جماÜ ÜǐدارǗون اǈالقا ýوƮأ  ƭ Üالسابق ƴ155المرج.  
  .1990جاƽǈي  24الرابƴ المؤرƢ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  4
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بها من ƿبý األفراد الخاضǈ ƴشاطهم لƲǈام اǗخطار المسبق ومن ǋذǉ اǗجراءات ما Ʈǈت 
يƮـرƟ باالجتمـاƳ   " من القاǈون المذكورة أعǉǚ  3و  2و  1ة الخامسة فقرة عليه الماد

ǎلد ǉعقادǈا ƣتاري ýبƿ ثة أيام كاملةǚث:  

  .الوالي بالǈسبة للبلديات مقر الوالية -

 الوالي بالǈسبة لبلديات والية الجزائر العاƮمة  -

- ǎسبة للبلديات األخرǈبال ǉضوƽالوالي أو من ي. 

ماء المƲǈمين وألقابهم وعǈاويǈهمÜ وكذلǁ رƿم بطاƿـة التعريـƻ   يسلم فورا وýƮ يبين أس
   ƭوعـدد األشـخا Ƴمن االجتما ƻوالهد Üه من جهةǈومكا ýƮتسليم الو ƣية وتاريǈالوط

ǎه وتاريخه والساعة التي يعقد فيها ومدته من جهة أخرǈومكا Üم فيهǋر حضورƲتǈالم.  

ǋـذا وتجـدر   Ü " من السلطةويجƔ أن يقدم المƲǈمون ǋذا الوýƮ عǈد كý طلƔ يƮدر 
اǗشارة ƍلى أǈه  ƍذا لم يƭǈ القاǈون على أن ممارسة حرية ما تخضƴ لǘعǚن المسـبق  

Ü أن تƽـرǋ Ưـذا   )الضـبط (عدا بعƯ الƲروƻ الخاƮةÜ ال تستطيƴ سلطة الشـرطة  
ولكن ƿد يمǈح القاǈون لسلطة الضبط في ƍطار الدور الوƿائي الهادƍ ƻلى حمايـة   1اǗعǚن
لعام ǚƮحيات التدخý من أجý تغيير رƹبة وƍرادة األفراد في كيƽيـات ممارسـة   الƲǈام ا

شاط أو أن يمƴǈ تمامـا اǈعقـاد ǋـذا    ـة الǈـǋذǉ الحريةÜ كƋن يƋمر بتغيير مكان ممارس
يمكن الوالي أو " الǈشاطÜ وǋذا ما Ʈǈت عليه كذلǁ المادة السادسة مكرر من ذات القاǈون 

ن يطلƔ من المƲǈمين خýǚ األربعة والعشرين ساعة مـن  رئيس المجلس الشعبي البلدǐ أ
ƍيداƳ التƮريح تغيير مكان االجتماƳ مقترحا عليهم مكاǈا تتوفر فيه الضـماǈات الǚزمـة   

Ü وǋذǉ الدرجة األýƿ شدة في تدخý " لحسن سيرǉ من حيƚ الƲǈافة واألمن والسكيǈة العامة
أو من يƽوضه مƴǈ اجتماƍ Ƴذا تبـين   سلطة الضبط بعد اǗخطار المسبقÜ كما يمكن للوالي

 ýيشك Ƴد من االجتماƮذا تبين جليا أن القƍ خطرا حقيقيا على األمن العمومي أو ýه يشكǈأ
ǁمين بذلƲǈشعار المƍ ƴام العام مƲǈال Ʋƽي الدرجة األكثر شدة في " خطرا على حǋ ǉذǋو

مǈـƴ أو تغييـر    تدخý سلطة الضبط بعد اǗخطار المسبقÜ وƿد ال تلجƋ سلطة الضبط ƍلى

                                                 
1   ÜǐدارǗون اǈالقا Üوليهƽوبيار دل ýفودي Ɯجور Üالسابق ƴالمرج ƭ531.  
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تخاذ كافة اǗجراءات التـي تقـدر   Ǝمكان ممارسة الǈشاط من ƿبý األفراد بý تكتƽي فقط ب
  1.لزومها للحيلولة دون اǗخýǚ بالƲǈام العام

وال شǁ أن ارتباط اǗخطار أو اǗعǚن المسبق بƎمكاǈية تـدخý سـلطة الضـبط    
 Üǚعا أو تعديǈفي ممارسة األفراد لحرياتهم م ǐدارǗون      اǈـاƿ ـو مقـرر فـيǋ مثلمـا

االجتماعات والمƲاǋرات العمومية المذكورةÜ يجعý مǈه أǐ من Ʋǈام اǗخطـار المسـبق   
   ƿ.2ريƔ من Ʋǈام الترخيƭ المسبق

 24(يا يتجه األفراد ƍلى اǈتƲار طبيعة رد سلطة الضبط خýǚ المدة المقـررة  لفعم
مارسـة الǈشـاط أو تعـديý    من أجƍ ýما الشروƳ في م) ساعة من تقديم اǗخطار المسبق

ƴǈه تماما في حالة المǈع ýازǈطريقة الممارسة أو حتى الت Ü  ذا لم تبد سلطة الضـبطƍ ذاǋ
أǐ اعتراƯ أو تعديý على ممارسة الǈشاط خýǚ المدة المقررة ƿاǈوǈاÜ الشيء الذǐ يƽهم 

يـا  الǈشاط المخطر عǈـه ǈهائ ǋذا  يجعýالǈشاط  ىعدم اعتراƯ السلطة علأن مǈه ضمǈيا 
  ƹ.3ير ƿابý للتعديý أو اǗلغاء

وƿد يلجƋ القاǈون أو الǚئحة الضبطية ƍلى ƍعƽاء ǈوƳ محدد من الممارسات الƽردية 
أو الجماعية للحريات من Ʋǈام اǗخطار أو التƮريح المسبق وǋو ما يسمى بƲǈام اǗعƽاء 

ر من القـاǈون  القاǈوǈي من التƮريح المسبقÜ ذلǁ ما Ʈǈت عليه مثŹǚ المادة الرابعة عش
  :تعƽى من التƮريح المسبق" المذكور 

-    ƻعـراǖرات في الطريق العمومي المطابقـة لǋاƲاالجتماعات والت
  والعادات المحلية

 .االجتماعات الخاƮة المطبوعة بدعوات شخƮية واسمية -

االجتماعات المخƮƮـة ألعضـاء الجمعيـات المؤسسـة ƿاǈوǈـا       -
 4." والمقƮورة عليهم

                                                 
  .155المرجƴ السابقÜ  ƭ Üمحمود سامي جماý الدينÜ أƮوý القاǈون اǗدارǐد   1
2   Üأبو الخير ýعاد Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا ƭ Üالسابق ƴ220المرج.  
  ƽǈ ƭ Ü221سه المرجƴ السابق  3
  .1990جاƽǈي  24الرابƴ المؤرƢ في العدد هورية الجزائريةÜ للجمالجريدة الرسمية   4
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ة الضبط على مرحلة ما ƿبý مباشرة الǈشـاط المعلـن   ـلقاǈوǈي لسلطال يقتƮر التدخý ا
عǈهÜ ولكن ƿد تƽرƯ الǚئحة الضبطية على مƲǈمي ǋذا الǈشاط مجموعة من االلتزامات 
المرتبطة بالحƽاƲ على الƲǈام العام أثǈاء سير الǈشاطÜ وǋو ما Ʈǈت عليه المادة العاشـرة  

جتماƳ العمومي مكتبا يتكـون مـن رئـيس    يؤلƻ اال" المذكور  89/28من القاǈون رƿم 
 :ومساعدين اثǈين على األýƿ ويتولى المكتƔ ما يلي

 .يسهر على حسن سير االجتماƳ في ýƲ الƲǈام واحترام القاǈون -

 .يحƲƽ لǚجتماƳ طابعهÜ وǋدفه كما ǋو مƮǈوƭ عليها في التƮريح -

 . يسهر على احترام حقوق المواطǈين الدستورية -

ضǚ عن ذلÜǁ أن يمƴǈ كý خطاƔ يǈاƯƿ األمن العمومي واألخǚق الحسǈة ويجƔ عليه ف
Ü وبهذا يمكن " أو يتضمن عǈاƮر خطرة من شǈƋها أن تƽضي ƍلى ارتكاƔ مخالƽة جزائية

     Ƴاالجتمـا Ɣـائي بواسـطة مكتـƿمن االستمرار في عملها الو ǐدارǗلسلطة الضبط ا
لتزام ƍأو ǋيكليÜ وال شǁ أن عدم  العموميÜ فتدخلها ǈǋا ǋو تدخý موضوعي وليس شكلي

األفراد بمضمون الǚئحة الضبطية يرتƔ عليهم أحكاما جزائية محددةÜ وǋو ما تعرضـت  
 5و  4كý مخالƽة ألحكام المـواد  " له ƭǈ المادة الواحدة والعشرون من القاǈون المذكور 

ـ  15و  12و  10و  8و  ى ثǚثـة  من ǋذا القاǈون يعاƔƿ عليها بالحبس من شهر واحد ƍل
دƜ أو بƎحـدǎ العقـوبتين فقـطÜ وǋـذا دون      10000دƍ Ɯلى 2000أشهر وبغرامة من 

 رتكاƔ جǈاية أو جǈحة أثǈاء أǐ اجتماƳ عمـومي كمـا ǋـو   ا المساس بالمتابعة في حالة
  ."مƮǈوƭ عليها في ƿاǈون العقوبات 

واǗخطار المسبق ال يمكن أن تشترطه سلطات الضبط ƍال ƍذا ƭǈ القاǈون علـى  
ة أو الǈشـاط و ذلـǁ فيمـا عـدا حـاالت الضـرورة       ـة الحريـه لممارسـورتضر

تتغلƔ فيها متطلبات السـلطة  ) حروƔ أو أزمات خطيرة(فهǈاǁ فترات   - 1ةـاالستثǈائي
وǋو ما ǈجدǉ مثǚ فـي   - 2على متطلبات الحرية بشكý يؤدƍ ǐلى اتساƳ سلطات الضابطة

                                                 
  .Ü  ƭ219الضبط اǗدارǐ و حدودǉ عادý أبو الخيرÜ. د 1
  .ƭ219 محاضرات في المؤسسات اǗداريةÜ أحمد محيوÜ . د 2
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 6الموافـق   1417شـواý عـام    27 المؤرƢ في 97/09من األمر رƿم  ƭǈ12 المادة 
يتم التƮريح " المتضمن القاǈون العضوǐ المتعلق باألحزاƔ السياسية  1997مارس سǈة 

Ǝسياسي ب Ɣسيس حزƋيبت ýبالداخلية مقاب ƻالوزير المكل ǎا لدƽاألعضاء المؤسسين مل Ƴدا
ýƮو.  

من ǋذا  15دة يبدأ سريان المدة القاǈوǈية المƮǈوƭ عليها في الƽقرة الثاǈية من الما
ýƮتسليم الو ƣون من تاريǈالقا.  

ومن الƽقهاء من يرǎ أن حريات االجتماƳ سواء كاǈت سياسية أو ƹير سياسية ǋي 
 Ưبع Ưحو فرǈ اǈأحيا ǐدارǗسلطات الضبط ا ýفتدخ Üخطار المسبقǗية أساسا باǈالمع

لƲǈام العام أكثـر  القيود أو الضوابط التƲǈيمية على ممارسة الحريات العامة للحƽاƲ على ا
ما يثور في مجاý حرية االجتماعات العامة حيƚ يلزم أن يتǚءم ǋذا التدخý مƴ مقتضيات 

وعليه فƎن الحقوق والحريات الدستورية الƽردية ƹير مقترǈـة   1ÜالحƽاƲ على الƲǈام العام
بƲǈام اǗخطار المسبقÜ أما ƍذا تعددت ممارسة ǋذǉ الحقوق والحريـات ƍلـى الجماعـة    

  .رǈت في ƹالبها باǗخطار المسبقاƿت

ولǘخطار المسبق أǋمية بالغة في تمكين ممارسة ǋذǉ الحقوق والحريات العامـة  
ويمكـن   ابشكý دائم ومستمر في الحاالت العاديةÜ على اعتبار أǈه يضمن حسن ممارسته

جو عام Ü وǋو ما يخلق ااǗدارة من توفير وتحقيق الƲروƻ األمǈية الضرورية لممارسته
ǎشاطات أخرǈ لممارسة Ƌمهي.  

ǋـو   :و مدǌ تƉثيره علǍ حقوق و حريات األفـراد  تنưيم النشاط :النقطة الثانية
عبارة عن وسيلة تلجƍ Ƌليها اǗدارة بƮƎدار ƭǈ يضƴ شروطا معيǈة يجƔ توافرǋا فـيمن  

ـ 2يرƔƹ في ممارسة الǈشاط روط واǗجـراءات  ـÜ فهذǉ الǚئحة تلزم األفراد بالتقيد بالش
والهدƻ دائما من وراء تقريـر    ة ǋذا الǈشاطـمن اجý التمكن من مزاول هاررة فيـالمق

  Ưا تمارس ولكن وفقا لـبعǈǋ فالحرية Üثةǚاته الثǈبمكو Üام العامƲǈالشروط حماية ال ǉذǋ
                                                 

  .1997ƭ Ü 30مارس  6الƮادرة بتاريƣ  12عدد ال Üالديمقراطية الشعبية ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةجال 1
2  ýاحبه مقاƮوان حرية االجتماعات العامة لǈابة القضاء عليها(بعƿور ÜيميةƲǈمجلة كليـة الدراسـات   )ضوابطها الت Ü

  .ƭ Ü17 جمهورية مƮر العربيةÜ2001 Ü جاƽǈيÜ 4العلياÜ أكاديمية مبارǁ لǖمنÜ العدد 
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Ü لذلǈ ǁجد أن الحرية ǋي األýƮ ولكن يوجـد تƲǈـيم   اǗدارةن ƿبý ـالشروط المقررة م
أو الترخيƭ المسـبق  Ʋǈام اǗخطار المسبق  بينئح الضبطية ƿد تضم بعƯ اللواو  1Üلها

  .وƲǈام تƲǈيم الǈشاط

ة مسبقا ـة المختƮـة اǗداريـد ƍخطار الجهـة الǈشاط ƍالƃ بعـفǚ يسمح بممارس
ه ƍال بالكيƽيات المحددة في الǚئحة الضبطية وǋذا ما ǈجـدǉ  ـثم ال يمارس الǈشاط بحد ذات

–  Źǚي -مثƽǈم في المرسوم التƿر ǐفـي   06/249ذ Ƣالمتضـمن   2006يوليـو   9المؤر
ǁيات ذلƽافسات الرياضية الممارسة على الشاطىء وكيǈيم المƲǈشروط ت.  

ـ  ألحكامƍن ǋذǉ الǚئحة تƲم Ʋǈام اǗخطار المسبق وفقا  ا التـي  المادة األولى مǈه
 17ي المؤرƢ ف 03/02من القاǈون رƿم  35تطبيقا ألحكام المادة "  جاءت تƭǈ على أǈه

يحدد ǋذا المرسوم شروط تƲǈيم المǈافسات الرياضية موضـوǋ Ƴـذا    2003فبراير سǈة 
Ɛطبقا لمخطط تهيئة الشواط ǁا بذلǈوǈاƿ لها ƭƮالمخ Ɛالمرسوم على الشواط.  

Ɣ يجƔ أن تقام في مǈاطق مهيƋة مزودة بمعالم لهذا الغرƯ كما يجƔ أن تسـتجي 
 ينƲǈ ǁامي اǗخطار والتـرخيƭ المسـبق  وتƲم كذلÜ "لطبيعة الرياضة موضوƳ المǈافسة

يجƔ أن يكون تƲǈيم المǈافسات الرياضـية علـى   " امǈه 13وǋو ما ǈجدǉ في ƭǈ المادة 
 ƣتاري ýبƿ ثة أشهرǚليميا ثƿƍ ƭلى الوالي المختƍ ýيرس ƭترخي Ɣطل Ƴموضو Ɛالشاط

ýƿافسة على األǈبداية الم."  

لـوائح  أو ممارسة الحريـة  ǈشاط و المثاý األكثر وضوحاŹ للوائح تƲǈيم ممارسة ال
 ýقǈواعد تضبط حرية التƿ ƴالسيارات بواسطةالمرور التي تض Ü   و يسهر مرفـق األمـن

 Üـم  على أن يلتزم بها السائقونƿر ǐيذƽǈها المرسوم التǈفـي    04/381و م Ƣ28المـؤر 
المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرقÜ فهذǉ الǚئحة التي تجـد سـǈداǈ2004    Źوفمبر 

المتعلق بتƲǈيم حركـة   2001أوت  19المؤرƢ في  ǋ01/14و القاǈون رƿم لها ريعياŹ تش
ة ǋذǉ الحرية سواء كان ذلǁ ـالمرور عبر الطرق و سǚمتها و أمǈهاÜ تقرر ƿواعد ممارس

كيƽيات المرور العادǐ في مادتها الثامǈةÜ التƮرƻ أمام اǗشارات الضـوئية  ما تعلق بفي 

                                                 
1  Üƴمحمد ربي Ɣيǈالمرم ÜǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈضما Üالسابق ƴج ƭ101.  
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شرونÜ تحديد السرعة في مادتيها الرابعة والعشرون و الخامسـة و  في مادتها الثاǈية والع
كما يمكن أن وƿوƻ في مادتها الرابعة و الستونÜ العشرونÜ شروط و كيƽيات التوƻƿ و ال

تمǈح ǋذǉ الǚئحة ǚƮحيات ضبطية في مجاý محدد للهيئات اǗداريـة المخولـة سـلطة    
ƭǈ المادة التاسعة واألربعـون مـن    العام و الخاÜƭ و ǋو ما ǈجدǉ فياǗدارǐ الضبط 

  :أعǉǚ كما يƋتي 48و 47تƻǈƮ التقاطعات المƮǈوƭ عليها في المادتين " ذات الǚئحة 

وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالǈسـبة للطـرق    بقرار مشترǁ من وزير الǈقý و -
   ÝالمƽǈƮة ذات حركة مرور كبيرةƍ Üذا كاǈت تقƴ خارƜ المجموعات السكاǈية

  Ýبقرار من الوالي بالǈسبة للطرق الوالئيةƍ Üذا كاǈت تقƴ خارƜ المجموعات السكاǈية  -

- ǎالحاالت األخر ýلك ǐبقرار من رئيس المجلس الشعبي البلد"...  

ƍن ǋذا التƲǈيم المرتبط بمزاولة وممارسة الǈشاط ال يجƔ أن يƍ ýƮلى درجة الحƲر متى 
Ʋǈيم األýƮ فيه الحرية فǈƎـه يǈبغـي أن يكـون    ولما كان ǋذا الت 1Üكان الǈشاط مشروعا

مǈطويا على أýƿ القيود للحرية ويتعين أن يتضمن التƲǈـيم الغايـة وكافـة االسـتثǈاءات     
وƿد يمتد التƲǈيم ليس  2Üالمشروعة التي ترد على القاعدة الضابطة ولو كاǈت ƿاعدة مؤƿتة

 ǐردƽشاط الǈما للǈƍشاطات الجماعية وǈيم حتى الكفقط للƲǈن يكون من تƋية كƮحرية الشخ
الوƿـوƻ فـي   يمƴǈ ن أو أالممǈوƳ تƽǈيƯ السجاد أو األƹطية في الǈوافذ بعد ساعة معيǈة 

مـƴ ضـرورة   دوماŹ و أبداŹ  معلى أن يرتبط ǋذا التƲǈي 3بعƯ األمكǈة في بعƯ الساعات
  .المحافƲة على الƲǈام العام

ǈشاط مـن ƿبـý سـلطات    ومن الحريات التي عادة ما يشملها التƲǈيم الضبطي لل
 ÜǐدارǗلتزام بـه   الضبط اǗلى اƍ المخاطبين به ƴو دف ǉيذƽǈو يسهـر مرفق األمن على ت

حرية التجـارة  "  96من دستور  37حرية التجارة والǈƮاعة المƮǈوƭ عليها في المادة 
فعادة ما يلجƋ رئيس المجلـس الشـعبي   " والǈƮاعة مضموǈة وتمارس في ƍطار القاǈون 

 ǐالمادة البلد ƭǈون البلدية  7فقرة  75وفقا لǈاƿ يتولى رئيس "  جاء فيهاالتي  90/08من
                                                 

   222 الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ السابقƭ Ü عادý أبو الخيرÜ. د 1
2  Üƴمحمد ربي Ɣيǈالسابقم ƴالمرج ÜǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈضما  ƭ101  
  .ƭ551  القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابقÜ وبيارد دلƽوليهÜديý جورƜ فو 3
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المجلس الشعبي البلدǐ في ƍطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطǈين وحرياتهم 
..." السهر على الƲǈافة للمواد االستهǚكية المعروضة للبيـƴ ...على الخƮوƭ ما يƋتي 

ƍ لىƍ Ƌعادة ما يلجǈأو حتى تغيير مكا ǐيم معين يسير عليه السوق البلدƲǈرار تƿه  ýبالشك
الذǐ يسمح بضمان مزاولة ǋذا الǈشاط المهǈي بما يتوافق مƴ الƲǈام العـامÜ وال يقتƮـر   

 يوسƴوضƿ ƴواعد يسير عليها ممارسو الǈشاط فقط وǈƍما ƿد على مƽهوم تƲǈيم الǈشاط ǈǋا 
ǋيئات وأجهزة جديدة تزاوƽǈ ýس الǈشـاط المـƲǈم    مƽهوم تƲǈيم الǈشاط من خǈƍ ýǚشاء

  .1هدƻ من وراء ذلǁ تحقيق الƮالح العام والƲǈام العاميكون ال

وال شǁ أن تƲǈيم الǈشاط بموجƔ لوائح ضبط بهدƻ ضمان الƲǈام العام سواء كان 
ƭة عمومية ال يعد اعتداء على حريات األشخاǈحة عامة أو سكيƮ أمن عام أوÜ  ǁلـذل 

ليس في تƲǈيم المهن افتئات على حريات الذين يزاولوǈها كما ال يعـد   " ء أǈهالقضا ƿرر
ǋذا التƲǈيم احتكار ألن الƽرƮة كاǈت متاحة الستئجار أحد مستودعات البلدية المعدة لغاية 
تخمير الموزÜ كما أن ƍجارة المخامر الموجودة حاليا في السوق المركزية ال تحـوý دون  

  .2" جديدة في ǋذا السوق عǈدما ترǎ الحاجة لذلǁأن تǈشƐ البلدية مخامر 

تعرضهم لمسƋلة تدخý سلطة الضبط اǗدارǐ في الǈشاط  دعǈ 3ويثير بعƯ الƽقهاء
احترام ذات السلطة لمبدأ المسـاواة بـين األشـخاƭ الـذين     أو ƍلزامية بالتƲǈيم وجوبية 

  .اطيتعرǈ Ưشاطهم للتƲǈيمÜ خƮوƮا ƍذا كان تƲǈيم جديد على مزاولة الǈش

ǋذا و تضم بعƯ اللوائح الضبطية المƲǈمة للǈشاط الƽردǐ او الجماعي شـروطا  
ƍضافية على القائمين بالǈشاط االلتزام بهاÜ تقيد في دفتر شروط خاƭ بتƲǈيم ǋذا الǈشـاط  

                                                 
1 « L’intérêt public, peut également justifier des initiatives publiques en toutes circonstances, 
il n'est plus nécessaires alors de constater la carence de l'initiative privée, l'existence de celle-
ci  ne saurait empêcher l'intervention publiques, les pouvoirs publics doivent être à même 
d’intervenir sur les objets inhérents à leur rôle, il peut être lié à la police. C’est à cette 
considération  que se rattache la jurisprudence admettant l’ouverture par les communes de 
bains.douches et de lavoirs pour améliorer le fonctionnement du service public de l’hygiène 
(C.E ass, 19 mai 1933. Blanc, note Alibert, et Ass, 12 juillet1939, chambre syndicale des 
maîtres buandiers de Saint-Étienne) in GAJA 14 éme édition, Dalloz, p 281        

الـوجيز فـي القـاǈون اǗدارǐ     عن على خطار شـطǈاوƿ Ü6/8/80  Üǎرار مؤرƢ في األردǈية محمكة العدý العليا 2
ƭ401.  

3  Üǐعلى خطار شطاو ÜǐدارǗون اǈالوجيز في القا  ƴسهالسابق المرجƽǈ.  
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ƭ الǚئحة الضبطيةÜ و ǋو ما يشكý تقيدا ƍضـافيا علـى حريـة ممارسـة     ـق بǈـيلح
المتعلقـة بشـروط    06/249مثŹǚ المرسوم التƽǈيذǐ رƿم الǈشاطÜ و ǋي الحالة التي أƿرǋا 

و كيƽيات ذلÜǁ فتقƴ على عاتق مƲǈم الشاطƐ ممارسة المǈافسات الرياضية الممارسة على 
من  الثالثة ادةمال(الǈشاط مجموعة من اǗلتزمات أǋمها ضمان أمن األشخاƭ والممتلكات 

لمادة الرابعة من دفتر الشـروط  ا(Ü ضمان حسن سير المǈافسة ) دفتر الشروط الǈموذجي
ادة الثامǈة من دفتـر الشـروط   مال(ƍعǚم الوالي بكý تعديý في سير التƲاǋرة ) الǈموذجي
        و اتخاذ التدابير الضرورية لضـمان السـير الحسـن  للمǈافسـة الرياضـية      ) الǈموذجي

ـ لا(حترام القواǈين و التƲǈيمات المعموý بهـا  ƍلمحافƲة على الشاطƐ و او       ادة الثالثـة  م
  ).و العشرون من دفتر الشروط الǈموذجي

 Ɣذا حسǋ و Üƴرجح بين التضييق و التوسƋشاط تتǈفي ال ŹيماƲǈفسلطة الضبط في تدخلها ت
 ƻو معقد و يمس مختل ýيم شامƲǈد يكون التƿ فمثلما Üام العامƲǈته بالƿǚشاط و عǈمية الǋأ

 Üفيحدد كلياته و جزئياته Üشاطǈال Ɣǈاألساسـية فـي    جوا ýال للمسـائƍ Ưد ال يتعرƿ هǈƎف
  .ضمان الحد األدǈى من الممارسة السليمة له ƻالǈشاط و ǋذا بهد

و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقـوق و حريـات    )اǕذن السابق(لواƞƏ الترƢيƫ : النقطة الثالثة
ǋي أن تشترط الǚئحة لممارسة ǈشاط معين ضرورة الحƮوý على ƍذن سـابق   :األفراد

اǗذن مـن  ǋـذا  Ü و ذلǁ في حالة اشتراط الحƮوý علـى  1السلطات المختƮة بذلǁ من
القاǈون المƲǈم للحريةÜ أما الǚئحة التي تشترط الحƮوý على ƍذن سابق بشƋن حرية مـن  

بـين  ƍذن فهذا الƲǈام يتواجد  2Üالحريات المكƽولة بالدستور و القاǈون فهي ƹير مشروعة
المسبق  الغير مقترن بوجوبية اǈتƲـار رد اǗدارة  مƴǈ ممارسة الحرية و واجƔ اǗخطار 

عدم ممارسة الǈشاط ƍال المخولة سلطة الضبط اǗدارÜǐ فاألýƮ كذلǁ في ǋذا الƲǈام ǋو 
 ǐدارǗعلى اعتبار أن سلطة الضبط ا ýيƮائي أƿشاط وǈ فهو ÜةƮالجهة المخت ƭبترخي

سة ال تستوفي الشـروط  لها ǚƮحية مƴǈ و حƲر ممارسة ǋذا الǈشاط ƍذا رأت أن الممار

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالقا ýوƮا Üالدين ý153محمود سامي جما  
  Ü  ƭ396عبد الغǈي بسيوǈي عبد اهللاÜ القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابق 2
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و رأت أǈها ƿد تمس بالƲǈام العامÜ و بالتالي ستغلƔ سلطة الضبط المƮǈوƭ عليها ƿاǈوǈا أ
  .اǗدارǈǋ ǐا مƮلحة حƲƽ الƲǈام العام على حق األفراد في ممارسة حرياتهم

ة سلطة اǗدارة ǈǋا في تقريـر التـرخيƭ مـن    طبيعو عليه اǋتم بعƯ الƽقهاء ب
م أن سلطة اǗدارة في ǋذا الشƋن تعتبر مزيجا من التقدير و التقييـد  عدمهÜ فاعتبر بعضه

مƴ اعتبار األýƮ فيها ǋو التقييدÜ فسلطة الضبط مجالها التقديرǐ محدود بحرƮها علـى  
أن ال يهدد الǈشاط الƲǈام العامÜ و محدود أكثر ƍذا حدد المشرƳ في القاǈون المƲǈم للحرية  

ى سلطة الضبط مǈح الترخيÜƭ أما ƍذا لم يضƴ المشرƳ  الشروط التي ƍذا توفرت كان عل
لممارسة ǋذا الǈشاط شروطا محددةÜ و اكتƽى بتقرير الترخيƭ المسبقÜ فƎن ǋذا ǋو أشد 

  .أشكاý الترخيƭ على اعتبار أǈه يمǈح لسلطة الضبط سلطة تقديرية واسعة

عý مـن  ر الترخيƭ  تجاƍذا كاǈت شروط Ʈƍد«Jean Castagne لذلǁ يقوý الƽقيه 
اختƮاƭ سلطة الضبط اختƮاƮا مقيداÜ فƎن األمر لن يكون خطيراÜ حيƚ يجƔ علـى  
سلطة الضبط في ǋذǉ الحالة مǈح الترخيƍ ƭجباريا عǈدما يسـتوفي الطالـƔ الشـروط    

المحددة لذلÜǁ و عǈدئذ ǈكون أƿرƍ Ɣلى Ʋǈام تƲǈيم الǈشاط مǈه ƍلى Ʋǈام الترخيÜƭ أمـا   
ǈطاق السلطة التقديرية لسلطة الضبطÜ فƎن اǗجراء يǈطوƍ ǐذا كان مǈح الترخيƭ يقƴ في 

  .1»على أخطار بالǈسبة للرعاياƍ Üذ يخشى أن تترǈ ǁشاطاتهم  لتحكم الجهة اǗدارية

  ǐدارǗقـه اƽن الƎالمسبق على ممارسة الحرية ف ƭلى خطورة الترخيƍ رƲǈو بال  
ما تعلق األمر بحرية  و الدستورǐ يجمƴ على عدم مشروعية فرƯ الترخيƭ المسبق ƍذا

      Ü36 حرية المعتقـد  و الـرأǐ م   96مكƽولة دستوريا و ƿاǈوǈياÜ و مثاý ذلǁ في دستور 
  Ü الحق في التعلـيم   Ü39الحياة الخاƮة م  38حرية اǗبتكار الƽكرǐ و الǈƽي و العلمي م 

ر Ü الحق في الرعاية الƮحيةÜ و بالمقابǈǋ ýاǁ حقوق و حريـات يـƭǈ الدسـتو    53م 
    ضمǈيا على ƍمكاǈية ممارستها بترخيƭ من سلطة الضبط اǗدارǐ مثý حريـة التجـارة   

Ü حق ǈƍشاء أحزاƔ سياسية الـذǐ تحـدد   37و الǈƮاعة التي تمارس في ƍطار القاǈون م 
Ǘه مجموعة من اǈون م لتبشاǈالقا Ɣبموج ǎشـاء    42زامات و الواجبات األخرǈƍ حـق Ü

                                                 
1 Castagne, Jean, le control juridictionnel de la légalité des actes de police administratif, 
Bordeaux, France,1961 (225 أبو الخير. عن د ýعادƭ Üالسابق ƴالمرج Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا Ü ) 
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Ü و يسـهر  57و حق اǗضراƔ م  57ن م ي ƍطار القاǈوالجمعيات الذǐ يمارس بدورǉ ف
على أن ال تمارس ǋذǉ الحريات ƍال ƍذا تحƮـý   -في ما يختƭ به  –دائماŹ مرفق األمن 

  .أƮحابها على الترخيƭ المسبق

ǋذا ولǈا العديد من األمثلة في تشريعǈاÜ عن تقيد ممارسة حرية مـا وخƮوƮـا   
  :ق ومǈهاالحريات السياسية بƲǈام الترخيƭ المسب

على ماǋية المƲاǋرات العمومية  15مادته تحدد مذكور Ü التي بعدما لا ƿ89/28اǈون ) 1 
Ü تقرر اǈـه  ميومƔ واستعراضات أو تجمعات أشخاƭ تجرǐ على الطريق العكامو أǈها

تحديـد   17ثم تتولى المادة  للترخيƭ المسبقÜطƿǚها ƍتخضƴ المƲاǋرات العمومية على 
 .المختƮة الضابطةفي تقديم الترخيƭ و الجهة اǗدارية اǗجراءات المتبعة 

التƲاǋر  ةƿاǈون حري جعلتحرية التƲاǋر و الƲǈام العام  بينǁ أن العƿǚة المباشرة شال و
ط تقديم طلƔ الترخيƭ و مǈح الوالي سلطة تقديرية موسعةƍ Üذ ويميƍ ýلى التشدد في شر

  .17سلطة الرفƯ م وله 8يمكن له أن يطلƔ من المƲǈمين تغيير المسلǁ م 

كما ƿرر ذات القاǈون وجوƔ الترخيƭ المسبق بشـƋن تركيـƔ أو اسـتعماý األجهـزة     
الƮوتية الثابتة المؤƿتة أو الǈهائية و لم يتواǈى عن تقرير المƴǈ الǈهائي لوضـƴ األجهـزة   
الƮوتية الثابتة بقرƔ المؤسسات التعليمية و المستشـƽيات Ǘخǚلهـا بالسـكيǈة العامـة     

  .طلوبة في ǋذǉ األماكنالم

المتعلق بجمƴ التبرعات الـذǐ   1977فبراير سǈة  19المؤرƢ في  77/03األمر رƿم ) 2
   ƴيـة يخضـǈالجمعيات الدي ýبƿ من Źالتبرعات أساسا ƴفي مادته األولى على ان جم ƭǈي
لرخƮة مسبقةÜ تسلم من ƿبý والي الوالية أو من وزير الداخلية ƍذا كان جمƴ التبرعـات  

ǐليم واليتين أو أكثر يجرƿفي أ .  

و كذلǈ ǁجد الǈشاط الǈƮاعي و التجارǐ المقترن بالرخƮة المسـبقة أو اǗذن المسـبق   
 1984جـاƽǈي   7المـؤرƢ فـي    84/06من القاǈون رƿم  15مƮǈوƭ عليه في المادة 
 ال يمكن القيام بǈƋشطة البحƚ و استغýǚ المواد المعدǈيـة ƍال " المتعلق باألǈشطة المǈجمية 

بعد الحƮوý على رخƮة يسلمها الوزير المكلƻ بالمǈاجم أو الوالي المختƿƍ ƭليميا بعـد  
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استشارة المجلس الشعبي البلدǐ حسƿ Ɣائمة المكامن أو المـواد المحـددة عـن طريـق     
  ".التƲǈيم

ƹالبا مـا  التي  اتحريالهذǉ الƮǈوƭ القاǈوǈية و ƹيرǋا المƲǈمة لممارسة لفتƽǈيذا 
ة أو ƿƍتƮادية و ǈƮاعيةÜ تتولى سلطة الضبط اǗدارƮƍ ǐدار لوائح تكون حريات سياسي

ǈذا الǋ مزاولة ƭأو ال ترخ ƭضبط ترخ Üعـدم   شاط Ɣعلى عاتقها واجـ ƴه يقǈير أƹ
 ýǚخǗيةب اǈمبدأ المساواة بين األفراد أو المجموعات المه Üƭالترخي Ɣبـد  ف التي تطلǚ

و ƍذا حýƮ تمييز فيجƔ أن يكون مبرر  Ýميƴ لذات الشروط المقررة ƿاǈوǈاŹمن ƍخضاƳ الج
 Üام العامƲǈه بموجبات الǈأ ƚطقة محددة و ال حيǈاعي في مǈƮ شاطǈ بمزاولة ƭد يرخƿ

يرخƭ به في مǈطقة أخرƲǈ ǎرا Ǘمكاǈية تهديد ǋذا الǈشاط للƲǈام العام فـي المǈطقـة   
  .الثاǈية

ريـة ǈـوƳ مـن    بعƯ األƲǈمة اǗجرائية المرتبطة بمباشـرة الح  تثيرƿد ǋذا و 
المؤرƢ في  97/09في األمر رƿم مثŹǚ ما ǈجدǉ  وو Üǋ اǗختǚط في ƍستخدام المƮطلحات

 يـرادƻ حيƚ  1المتضمن القاǈون العضوǐ المتعلق باألحزاƔ السياسية 1997مارس  06
 ƭǈذا الǋ ريح و االعتماد بينƮطلحي التƮه يستخدمهما مǈير أƹ ýللداللة علـى  بالمقاب

Üينƽيين مختلǈعليه في المادة  مع ƭوƮǈريح المƮجراء  18و المادة  12فالتǗا ǁيد ذلƽي
اǗدارǐ األولي الذǐ يقوم به األعضاء المؤسسون تجاǉ وزير الداخلية مبلغين ƍياǉ عزمهم 

الذǐ يمكǈهم فـي حالـة     97/09تƋسيس حزƔ سياسي طبقا ألحكام ƿاǈون األحزاƔ رƿم
  .تمر التƋسيسي للحزƔالموافقة عليه من التحضير الǈعقاد المؤ

  : و عليه فƎن التƮريح يقوم على الخƮائƭ اآلتية

1-  Ɣسيس حزƋبة في تƹم وزير الداخلية بالرǚعƍ وǋ  

لمـؤتمر  لالتحضـير   منǋو محدد الهدƻ على اعتبار اǈه يسمح لǖعضاء المؤسسين  -2
  .للحزƔ يالتƋسيس

                                                 
  .1997مارس  6المؤرƢ في  12 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العددجال 1
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أو اǗعـǚن المسـبق   ولذلǁ فƎن التƮريح بتƋسيس حزƔ سياسي أشبه بƲǈام اǗخطـار  
 Üشاطǈأبممارسة ال ƚأن    حي ǎذا رأƍ سـلطة وزيـر الداخليـة ǁكذل ǉذا التشابه تؤكدǋ ن

   ǐدارƍ ـرارƿ أما االعتماد فهـو ÜسيسيƋريح التƮالت Ưفرف ƻسيس لم تستوƋشروط الت
يخوý للحزƔ السياسي الشخƮية المعǈوية و األǋلية القاǈوǈية و يسمح له بمباشرة ǈشـاطه  

  .لكامÜý فهو بهذا أشبه ما يكون بƲǈام ƿبوý الترخيƭ المسبقالسياسي ا

  ƭǈبـ ǐدارǗابة القاضي اƿريح و االعتماد لرƮمن عملية الت ǚك ƴذا و تخضǋ
Ü على اعتبار أن التـرخيƭ  األمرÜ من ذات 7و  6فقرة  22و  3و  2فقرة  17المادتين 

هو مƮبوƷ بمجموعة من المسبق لممارسة حرية ǋو عبارة عن الئحة ضبطية و بالتالي ف
  : الخƮائƭ أǋمها أǈه

- ǐدارǗابة القاضي اƿلر ƴخاض ǐدارƍ رارƿÝ  

- Ʈ رارƿاƭالعام أو الخا ǐدارǗدر عن سلطة الضبط اÝ 

-  ƭالترخي Ɣي مقدم طلƽيكت ǚف Üƭأو عدم الترخي ƭيد الترخيƽي ÜريحƮ رارƿ
ختƮة حتى يعرƻ مدǎ بطلبه و يبادر بالǈشاطÜ بý عليه اǈتƲار الجهة اǗدارية الم

Ɣشاط المطلوǈية ممارسة الǈمكاƍÜ 

ǋو تƮرƹ ƻير مƽتوƟ المدةÜ متى تعارƯ الترخيƭ مƴ الƲǈام العام سحƔ أو  -
 Ýعدý بما يتǚءم مƴ الوضƴ المستجد

ǈ ýفقهي حو ýذا ولقد ثار جدǋÜالمسبق ƭام الترخيƲ اء من الحǈو استثǋ ýǋ ـ Ʋ ر
ýƮذا كان األƎف Üاء من الحريةǈو الح أم استثǋƲ الحالة ǉذǋ ذن المسبق فيǗام اƲǈ نƎر ف

ǋو عود ƍلى الحريةÜ يجعý سلطة اǗدارة في شǈƋه تقديرية باعتبار أن من يملǁ الحƲـر  
 ǁأولى اليمل Ɣر من باǋاƲيكون من م ƭن الترخيƎو الحرية فǋ ýƮذا كان األƍ أما Üتقييد

سـلطة اǗدارة فـي مǈـƴ     السلطة الضابطة حيƚ يعǈي رفضه استثǈاء من الحريةÜ فهǈا
   Źي و محمـوالǈوǈـاƿ يا على حكمǈمب Ưبغي أن يكون الرفǈي ƚسلطة مقيدة حي ƭالترخي

   .1على عǈاƮر موضوعية ثابتة
                                                 

  .ƭ155 أƮوý القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابقÜ مود سامي جماý الدينÜ مح 1
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  و مدǌ تƉثيره علǍ حقـوق و حريـات األفـراد    المنƲ أو الحưر :النقطة الرابعة
الƽقه و القضـاء  و لقد أجمÜ ƴ 1يعǈي الǈهي عن اتخاذ ƍجراء معين أو ممارسة ǈشاط محدد

ـ  أمـر ƹيـر    ـاعلى اعتبار المƴǈ المطلق و الكلي لممارسة حرية ما أو القيام بǈشاط م
مشروƳ يجوز الطعن فيه باǗلغاء أمام القاضي اǗدارÜǐ على اعتبار أن ƿرار المǋ ƴǈـذا  

اÜŹ فƎذا كان التقيد و التƲǈيم جائز فƎن يو ƿاǈوǈ ياŹيتعارƯ مƴ ما ǋو مƮǈوƭ عليه دستور
  . مƴǈ و الحƲر الكلي ƹير جائزال

أما ƍذا كان المƴǈ من ممارسة ǋذا الǈشاط جزئي و ǈافذ في مǈاطق محددة أو أوƿات 
ǈƎف Üام العامƲǈو دواعي مرتبطة بحماية ال ƻروƲهمحددة و ل  Üمن أمثلة و يكون مشروعا

شوارƳ  المƴǈ الجزئي ƿرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية القاضي بمƴǈ التƲاǋر في
   ƴـǈـو المǋ و ÜمةƮام العام في العاƲǈرات للǋاƲالم ǉذǋ بداعي تهديد Üمة الجزائرƮالعا
ƹير السارǐ المƽعوý في باƿي الواليات الجزائريةÜ و من األمثلة األخرƿ ǎـرار والـي   
 Ƴات و العربات كبيرة الحجم عبر شوارǈسير الشاح ƴǈمة القاضي بمƮوالية الجزائر العا

ƽمة في الƮبـداعي   العا Üاية السابعة مسـاءاƹ لىƍ باحاƮ ية الممتدة من السابعةǈترة الزم
لسير العادǐ لتهديد تواجد ǋذǉ العربات في شوارƳ العاƮمة في الƽترة الزمǈية المقƮودة 

  .لحركة المرورÜ و ǋذا ما يشكƍ ýخǚال بالƲǈام العام

حƲـر   ا المثاý المتعلق بحƲر ǈشاط تجارǐ محدد ǋـو ذلـǁ المتمثـý فـي    ـأم
  ةÜ بيƴ و شراء المƽرƿعات بمǈاسبة المولد الǈبوǐ الشريƲǈ ƻرا لتهديدǋا الƮـحة  ـǈƮاع

و السكيǈة العموميةÜ فالحƲر المحدد ǈǋا ǋو استثǈاء من األýƮ المتمثý في حرية التƲاǋر 
و حرية التǈقý والسير وحرية التجارة و الǈƮاعةÜ وǋو الحضر الذǐ  يقـررǉ المرسـوم   

المتضمن مǈƮ ƴǈاعة وبيƴ المƽرƿعات واألسهم  1963أوت  2مؤرƢ في ال 63/191رƿم 
تحضر في مجموƳ التراƔ الوطǈي Ʈـǈاعة واسـتيراد وبيـƴ    " الǈارية في مادته األولى 

المƽرƿعات وجميƴ األسهم الǈارية من ǈوƳ مƽرƿعة ذات خرطوشة أو مƽرƿعة ذات ألـوان  
يمƴǈ رمـي المƽرƿعـات فـي الطريـق     " مادته الثاǈية التي تƭǈ على أǈه في  و"  زاǋية

  ."العمومي
                                                 

  ƭ396  القاǈون اǗدارÜ Üǐعبد اهللا عبد الغǈي بسيوǈي  1
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و لم يتردد كذلǁ في تقرير عدم مشروعية المǋǐ  ƴǈذا و لم يختلƻ القضاء اǗدار
الكلي للحرية دون تحديد مجاý زمǈي أو مكاǈي للمÜƴǈ لذلǁ جاء في ƿرار مجلس الدولـة  

اǗجراءات  أǈه ƍذا كان من اختƮاƭ مدير الشرطة أن يتخذ Alcarazالƽرǈسية في ƿضية 
لحركـة  الضرورية لعƜǚ المتاعƔ التي يمكن أن تمثلها مهǈة التƮوير السيǈمائي بالǈسبة 

في شـوارƳ معيǈـة أو    ولمرورÜ و خاƮة خطر مزاولة تلǁ المهǈة في حالة الضرورة ا
ساعات معيǈة حين تشتد كثافة المرور و Ʈعوبتهƍ Üال أن ذلǁ ال يجيز له أن يƋمر بالحƲر 

 ǐاعةالعام الذǈƮعلى حرية التجارة و ال ǐه التعدǈƋ1من ش.  

كما ƿرر  ƿاضي محكمة التǈازƳ الƽرǈسي أǈه ƍذا كان من حق و من سلطة رؤساء 
البلديات و المحافƲين اتخاذ تدابير ضبطية من أجý حƲƽ الƲǈام واألمن العامÜ فليس مـن  

كý مكان تباǚƮ  Ƴحيتهم القيام بواسطة ƍجراء وƿائي حجز جريدة بشكý مطلق وعام في
فيه في مديǈة باريس و ضواحيهاÜ دون Ʋƍهار ذلǁ الخطر الحقيقي الذǐ تمثله ǋذǉ الجريدة 

ǋ Üذا موƻƿ القضاء عن المƴǈ المطلق و العام 2على الحƽاƲ على الƲǈام العام أو استرجاعه
لممارسة حرية ماÜ أما عن الحƲر الǈسبي والذǐ يقتƮر مƴǈ ممارسة الǈشاط فيـه علـى   

معين فƎن القضاء ƿد يجيزƍ ǉذا وجد ما يبرر ذلǁ من مقتضيات المحافƲـة  أو وƿت  مكان
ƻروƲال ǁام العام في تلƲǈ3.على ال   

  ƴـǈحية مǚƮ ǐدارǗسلطة الضبط ا ƴƿون في العديد من المواǈالقا ýد خوƿذا وǋ
سبتمبر  26المؤرƢ في  75/65حƲر ممارسة حريات ماÜ ومǈها ما يƭǈ عليه األمر رƿم 

1975 Ɣق الشباǚالـوالي دون المسـاس   " في مادته األولى  4المتعلق بحماية أخ ƴيستطي
  Ƹالبـال ƚاألحدا ýدخو ƴǈرار بمƿ دارƮƍ ýبها العم ǐين والتشريعات الجارǈبتطبيق القوا

تقـدم تسـليات    –مهما كاǈت شـروط الـدخوƍ ýليهـا     –سǈة ƍلى أǐ مؤسسة  18سǈهم 
ـ ا ƍذا كان لهذǉ ـة مـوعروضا في حال عروƯ أو التـردد علـى ǋـذǉ    ـالتسليات وال

Ɣق الشباǚخƋثير ضار بƋت Üجـد  .." المؤسسةǈ ǐشاط والتجارǈممارسة ال ƴǈعن م ǁوكذل

                                                 
1 C.E .15octobre 1965, Alcaraz, AJDA, 1965, p662. 
2 TC 8 avril 1935, action française, Rec226, conclusion Josse , GAJA, P.306. 

  .229بو الخيرÜ الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ السابقƭ Ü عادý أ. د 3
  .1975أكتوبر  10الƮادر بـتاريƣ  81العدد الديمقراطية الشعبيةÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  4
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في حالـة خـرق    يمكن للوالي ƹلق المؤسسة لمدة ستة شهور ǈية تƭǈ على أǈهاالمادة الث
لعـام أو  و ذلƮƿ ǁد المحافƲة علـى الƲǈـام ا   المƴǈ المƮǈوƭ عليه في المادة األولى

  ..."  الƮحة أو األداƔ العامة

ǋذا وƿد يقترن المƴǈ بتƲǈيم الǈشاطÜ فسلطة الضبط وǋي تقرر لوائح ضبطية تƲǈم 
بها ǈشاطا ماÜ تجد ƽǈسها تقرر مƴǈ وحضر ǈشاط جزئي يدخý ضمن الǈشاط الكلي المƲǈم 

 ǈ2004ـوفمبر   28المؤرƢ فـي   04/381وǋذا ما ǈجدǉ فعǚ في المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
يمǈـƴ  " مǈـه   62المحدد ƿواعد حركة المرور عبر الطرق المذكور سالƽاÜ ومثاله المادة 

 ƴقطǈير مƹ ƻƿتو ýك  Źفراطاƍ يعد Üا في الطريقƽƿمركبة أو حيوان متو ǁفراط في ترǗا
لمركبة في الوسط الخطر في ƽǈس المكان من الطريق العمومي أو ملحقاته طـواý مـدة   

ý مدة أýƿ لكǈها تتجاوز المدة التي حددتها المدة التي حددتها السلطة أيام أو طوا 3تتجاوز 
  ."المختƮة ƿƍليميا بقرار

وال شǁ أن ǈǋاǁ حريات بذاتها ƿد تتعرƯ أكثر من ƹيرǋا للمƴǈ والحƲر والسيما 
حرية اƿǗامة والتǈقý والسƽرÜ لذا يلجƋ المشرƳ في كǋ ýذǉ الحاالت ƍلى Ʈƍدار تشريعات 

ǋة ماƿـذا الحـق     تحدد بدǋ وتقييـد ƴـǈم ýحية سلطة الضبط في مجـاǚƮ 1يةÜ   ومـن
الموضوعات التي تدƿق فيها الǚئحة الضبطية في مسƋلة المƴǈ من السـƽر ǈجـد تحديـد    

ǋذا اǗدراƜ وطرق التƲلم والطعـن   ةالجهات التي من حقها طلƔ اǗدراƜ في القوائم ومد
الذǐ يحدد به  1994لسǈة  2214رƿم ومن األمثلة على ذلƿ ǁرار  2Üمن اǗدراƜ بالقوائم

  ƜدراǗا Ɣحق تقديم طلـ ýيخو ǐر الذƽوعين من السǈواعد الممƿ ǐرƮوزير الداخلية الم
الǈائƔ العامÜ وأخيرا عدد من  Üالمدعي العام االشتراكي Üبقوائم الممǈوعين لكý من المحاكم

                                                 
ƍن بر حقا لكý مواطن يمارسها بما ال يعطـý جوǋرǋـا و  تƍن حرية االǈتقاý بما تشمý عليه من حق مغادرة اƿǗليم تع 1

موازǈتها بمƮلحة يقتضيها األمن القوميƿ Üضاء المحكمـة الدسـتورية المƮـرية    بما يضمن دخý المشرƳ تجاز أن ي
  . ǈ1997وفمبر  15ق جلسة يوم  56/18الدعوǎ رƿم 

  :راجƴ في ǋذا الƮدد 2
لة الكبرÜǎ جمهوريـة  د ǈعيم عطية و د حسن محمد ǈǋدÜ الƲǈام القاǈوǈي للمƴǈ من السƽرÜ دار الكتƔ القاǈوǈيةÜ المح -

  .2005مƮر الكبرÜǎ سǈة 
 Ü دار الحقاǈيةÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة  د خالد عبد الƽتاƟ محمدÜ الرƿابة القضائية على ƿرارات و أوامر المƴǈ من السƽر -

 Üر العربيةƮ2007م . 
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ƍجـراءات ƍداريـة    ويلزم الجهة الطالبة لـǘدراƜ بƎتبـاƳ   1السلطات العسكريةÜ واألمǈية
Ʈقـخاǈتلقائيا بعد ا ƜدراǗا ƴعلى أن يرف ƭǈوي Üاير ضةǈي ýوات تبدأ من أوǈس ƚǚاء ث

ا بǈاءاŹ علـى طلـƔ الجهـة الطالبـة     ـƿ ƴبǈƍ ýقضائهـالتالي لتاريƣ اǗدراƍ Ɯذا لم يرف
ـ  Ü و تسـتكمý الǚئحـة   ǁلǘدراÜƜ و يستمر ǋذا األخير بعد ǈƍقضائها ƍذا طلبت الجهة ذل

وجـه لهـا تƲلـم    يطية تƲǈيمها لمسƋلة المƴǈ من السƽر من خýǚ تحديد الجهة التي الضب
ق الطعن القضائي في الممǈوƳ من السƽر و الجهة التي تýƮƽ في ǋذا التƲلمÜ وأخيراŹ طر

  .ǋذǉ القرارات

 اǗدارǐ في مƮر ƿد ذǋبت ƍلى أǈـه يتعـين أن يكـون    و كاǈت محكمة القضاء
ين من السƽر وفقاŹ لǖوضاƳ و الشروط المƲǈمة لǘدراƜ على اǗدراƜ على ƿوائم الممǈوع

ƿوائم الممǈوعين من السƽرÜ و ǋو ليس أبدياŹ بý يǈقضي أثرǉ باǈقضاء ثƚǚ سǈوات مـن  
تاريƣ اǗدراƜ ما لم تطلƔ الجهة المختƮة اǗدراƜ لمدة أخرǎ بǈاءاŹ على أسباƔ سـائغة  

  2.أو تطلƔ رفƴ اǗدراƿ Ɯبý مضي مدته بزواý سببه

  و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات األفراد قرارات الضبط الفردية :الƘالفرع الث

ǋي في جوǋرǋا ƿرارات ƍدارية تستهدƻ اǗدارة تطبيقها على فرد معين بذاتـه أو علـى   
و من الƽقهاء من يعرفها بǈƋهـا   3عدد من األفراد المعǈيين بذواتهمÜ أو بƮدد حالة محددة

ستǈادا ƍلى حق يجيزǉ لها القاǈون و كان القƮـد مǈهـا Ʈـياǈة    أوامر تƮدرǋا الشرطة ا
عن  -أǐ سلطة الضبط اǗدارǐ  –الƲǈام العامÜ و ال تمتاز األوامر الƮادرة من الشرطة 

سائر األوامر األخرƍ ǎال فيما يتعلق بǋƋدافها و ƹاياتها و لذلǁ فǈƎهـا تخضـƴ لǖحكـام    
ه اǗدارǐ على أن ǋذǉ القرارات تتضمن أوامر Ü و يتƽق جý الƽق4للقرارات اǗدارية ةالعام

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالقا ýوƮأ Üالدين ý157محمود سامي جما.  
عن ǈعيم عطية وحسـن   26/07/1994ق بجلسة  1615/48ء اǗدارǐ المƮرǐ في الدعوǎ رƿم حكم محكمة القضا 2

  .ǈǋÜ  ƭ56د
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالقا ýوƮأ Üالدين ý157محمود سامي جما  
حقـوق  مقدمـة لكليـة ال   ǉمحمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ دراسة مقارǈةÜ رسالة دكتورا 4

 Üة جامعة أسيوطǈس Üر العربيةƮ2004جمهورية م ƭ Ü313  
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Ü لذلǁ يمكن أن يكون القرار الضبطي الƽردǐ مجـرد  1وǈواǋي أو ترخيƭ موجه لǖفراد
ى أحد األفرادÜ يلزم شخƮاŹ ما مثŹǚ بƎزالـة مǈشـƉت مخالƽـة للƲǈـام     ـق عام علـتطبي

 ÜحيƮتذكير بالقاعدة فال ǎو باألحرǋ الحالة ǉذǋ في ǐردƽة في  2العامةالتدبير الǈالمتضم
  .الǚئحة اللضبطية أو القاǈون المتضمن ضبط حرية ما

يثير بعƯ الƽقهاء ƍشكالية مدǎ مشروعية ƿرار الضبط الƽردǐ الذǐ ال يـƋتي تطبيقـاŹ   و 
لقاعدة عامةÜ بمعǈى أǈه يقرر بشكý مýƮƽǈ عن أƿ ǐاǈون أو ƭǈ تƲǈيمي سابق يـرتبط  

Ưرار  بالحالة المتعرƿ لها في مضمونǐردƽأن   الضبط ال ǎهم من يـرǈم Üوا رأيينǈفتب
ƿرارات الضبط الƽردية يجƔ أن تستǈد ƍلى ƭǈ تƲǈيمي عام سواء كان ƮǈاŹ تشـريعياŹ أو  

Źالئحيا ŹاƮǈ3  ما ƴم Ưشيء يتعار ýعƽما ب ƭعتبار أن توجيه أمر لشخƍ تي علىƋذا يǋ و
ǈأ ǎـه مـيرǋـن أƿـم حقوǈأن يست Ɣيج Üو ـه و حرياتهǈـاƿ ƭǈيمـي  د لƲǈي أو تǈ

أعلىÜ فسلطة األمر و الǈهي تقرر للسلطة السياسية و تسهر سلطة الضبط اǗدارǐ علـى  
ǋيذƽǈات.  

ƍلى القوý بƋن القرار الƽردǐ الذǐ ال يستǈد  Paul Douizو مǈه  و ذƔǋ بعƯ الƽقه
ƍ ماǈƍ ǐاعدƿ ƭǈ يلىƔƮالغ ýمن أعما ǚي أو   4عد عمǈوǈالقـا ƭǈخرون أن الƈ ǎو ير

الذǐ يستǈد عليه القرار الضبطي الƽردǐ ال يشترط أن يكون مرتبط بالموضـوƳ   الǚئحي
بý يمكن أن يكون ƮǈاŹ عاماÜŹ فمثŹǚ لوزير الداخلية في جمهوريـة   المƲǈم من ƿبý القرار

أوامر و ǈـواǋي فرديـة يلـزم     –مƮر العربية و مرؤوسيه سلطة Ʈƍدار ǋذǉ األوامر 

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالقا Üالحلو Ɣƹ343 ماجد را  

2   ÜǐدارǗون اǈالقا Üýفودي Ɯيه و جورƽولƽبيار دل Üالسابق ƴالمرج ƭ532  
3 Maurice Hauriou, Précis de droit administratif, 12 eme édition 1933, p 577 « toute décision 
administrative particulière sur une matière donné doit avoir été précédée d’une disposition  
générale par voie législative ou par voie réglementaire, édictée sur la même matière, de façon 
à ce que le particulier soit soumis au général » 

قوý أن األوامر و الǈواǋي يجƔ أن تستǈد دائما على ƭǈ عام في القـاǈون أو  يحين  ǐRolland العمبد أو ǋو ƽǈس ر 
    .الǚئحة

4   Üسǈي أبو يوǋمحمد با Üƭالقسم الخا ÜǐدارǗون اǈأحكام القا Üالسابق ƴالمرجƭ 128  
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ة على ƭǈ عام يبيح Ʈƍدارǋا و كـان القƮـد مǈهـا    ما دامت مرتكز –األفراد بتƽǈيذǋا 
  .Ʈ1ياǈة الƲǈام العام

الƮǈوƭ القاǈوǈيـة    الƽردية و  ƍن ǋذا اǗتجاǉ الذǐ يربط بين القرارات الضبطية
Ü و أǈقƮـت مـن   كثيـراŹ  نـه و القضاء اǗدارييـلم يعتد به الƽق و التƲǈيمية السابقة لها

و التشريƴ ال يمكن أن يƮǈا على جميƴ التوƿعات أو أǋميته اǗعتبارات العمليةÜ فالǚئحة 
التǈبؤات التي ƿد تحدÜƚ و ƍذا كان الضبط ǈشاط يمارس من أجý المحافƲة على الƲǈـام  

 Üعادتهƍ و كانالعام أو  Üهوم متغيرƽالم ǁن مضمون ذلƎهفƲلم و ƭخا ýǚخƍ ر تهديد أو
 Üǉعاƿد توƿ ئحةǚأو ال ƴمن يكن التشري ýشتراط أن ييجعƍ  Źداǈرار ضبطي مسـتƿ ýكون ك

  .ƍ2لى ƿاعدة تƲǈيمية عامةÜ معǈاǉ تجريد سلطة الضبط من فاعليتها

مǈطلقاŹ من ǋذا الواƴƿ الذǐ يقر به الƽقه اǗدارÜǐ يقر مجلـس الدولـة الƽرǈسـي    
علـى   –بقاǈوǈية و شرعية ƿرارات الضبط الƽردية ƹير المستǈدة ƍلى ƿاعدة تƲǈيمية عامة 

يضبط ǋو كـذلǋ ǁـذƹ    ǉير أǈه - 3رǉ بذلǁ في البعƯ من ƿراراتهالرƹم من عدم ƿƍرا
يات األفراد بعدد من اǗلتزاماتÜ أǋمها أن يكـون السـبƔ فـي    رلح القرارات الضابطة

دفعـت ƍلـى    Ʈƍ4دار ǋذا القرار واƿعة حقيقية و خاƮة بقدر ǋام من الخطر و الجسامة
ƭذا القرار الخاǋ دارƮƍÜ  Ƴأن ال يشترط المشر ǁمن و كذل Ƴوǈذا الǋ دارƮƍ ýمن أج

القرارات Ʈǈاƿ ŹاǈوǈياŹ أو تƲǈيمياŹ سابقاÜŹ و أخيراŹ أن يكون القرار محدد الهـدÜƻ أǐ أن ال  
  .يرمي ƍال لتحقيق الƲǈام العام

عد عامة تتضمن ƿوا ط التي مثلما سبقت اǗشارة ƍليهاـبح الضـو على عكس لوائ
ردية تستهدƻ حاالت وأفراد محددين Ǝن ƿرارات الضبط الƽـف ردةÜـة ومجـو موضوعي

أو األمـر   هدم مǈزƈ ýيý للسقوطبمر الخاƭ األمر بمƮادرة Ʈحيƽة معيǈة أو األ و مثله

                                                 
1   Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿÜيةǈوǈالموسوعة الشرطية القا Üǐالشهاو ƴالمرج  Üالسابق ƭ271  

2 Jean Castagne, le contrôle juridictionnel de la l’égalité des actes de police administrative, 
op.cit, p 40 
3  CE 20/12/1956, affaire Brionnet. 
4 CE 09/08/1975, commune janvy 
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أو مǈح ترخيƭ لبǈـاء   1بƯƽ مƲاǋرة محددة أو مƍ ƴǈجتماƳ معين أو ƍيقاƻ فيلم سيǈمائي
  .مǈزý أو مزاولة ǈشاط تجارǐ أو ǈƮاعي لشخƭ محدد

ǈقه أƽال Ưبع ǎذا و يرǋ فيمكن Üمكتوبة Źردية عموماƽرارات الضبط الƿ تǈن كاƍ ه
أو ) اليد الممدودة لعون األمن ماǈعةŹ بذلǁ المرور( أن تكون شƽهية و حتى حركة أو ƍيماء 

  2)الضوء األحمر الماƴǈ للمرور ( كذلƍ ǁشارات ميكاǈيكية 

  حريات األفرادتƉثيرǉا علǍ حقوق و مدǌ و  الجƦاءات اǕدارية الوقاƏية: الرابƲالفرع 

ǋتال اتالجزاء يǋي تتخذƲحماية أحد م ýدارة من أجǗجـراء  ا اƍ وǋ ام العام وƲǈر الǋا
ƍتقـاء   مǈهبǈƋه تدبير وƿائي يراد  بعƯ الƽقهكما عرفه  Ʈ3ارم شديد الوطء على الحريات

ƍخýǚ بالƲǈام العام Ʋهرت بوادرǉ و خيƽت عواƿبه و ǋو ال يǈطوǐ بذلǁ علـى معǈـى   
Ɣ4العقا Ü    مـن ƻǈـƮلهـذا ال Ưلم يتعر ǐالجزائر ǐدارǗقه اƽال Ưأن بع Ʋلحǈ ذا وǋ

أساليƔ الضبط اǗدارǐ على الرƹم من أن الجزائر شهدت خýǚ بداية عقد التسعيǈات من 
المـؤرƢ فـي    92/44القرن الماضي و بموجـƔ أحكـام المرسـوم الرئاسـي رƿـم      

زاء اǗدارǐ الوƿائي المتمثý المتضمن ƍعǚن حالة الطوارƏ أǋم تطبيق للج 09/02/1992
و حرياتهم فǈƎه  ƭفي اǗعتقاý اǗدارǐ و ƲǈراŹ لشدة وƿسوة ǋذǉ اǗجراءات على األشخا

ثابت أن الجزاءات تتقرر بƮǈوƮ ƭريحة تشريعية أو الئحيـة و تسـتقý   أƮبح من ال
  .5اǗدارة بتوƿيعها

ـ  بط اǗدارƍ ǐلـى  ǋذا و تǈقسم الجزاءات اǗدارية الوƿائية من حيƚ عƿǚتها بالض
ƿسمينÜ األوý يضم الجزاءات التي توƿعها سلطة الضبط بهدƻ تحقيق الƲǈام العام وƹلق 

مǈافذ التي ƿد تدخý مǈها عوامý اǗخýǚ بهÜ ومن تطبيقات ǋذǉ الجـزاءات و أشـهرǋا   ال
    اǗعتقاý اǗدارÜǐ الثاǈي يضم الجزاءات التي توƿعها اǗدارة ليس تحقيقـاŹ للƲǈـام العـام    

                                                 
  ƭ397 المرجƴ السابقÜ عبد اهللاÜ القاǈون اǗدارÜǐ بسيوǈي عبد الغǈي   1

2 « en général écrites, elles peuvent être également verbales, ou même se réduire à un geste – 
le bras tendus de l’agent interdisant le passage – ou d’un signal mécanique – le feu rouge – » 
in Jean Rivero et Jean Waline, op-cit, p 437, 

  ƭ113 ضماǈات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǗدارÜǐ المرجƴ السابقÜ يÜƴ مǈيƔ محمد رب. د 3
  ƭ250 1984محمود عاطƻ البǈاÜ الوسيط في القاǈون اǗدارÜǐ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ مƮر  4
5  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا Üأبو الخير ý250عاد  
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    Ƴامـة مشـروƿǗ ƭلغاء التـرخيƍ للدولة و مثله ǐادƮتƿالح العام االƮلل Źما حمايةǈƍ و
  ƔـاحƮ ƻذا تخلƍ اديةƮتƿǗمية اǈطاق خطة التǈ رضه فيƹ اعي أو تغيير حجمه أوǈƮ

 ýǚبها خ ƭالمرخ ýيذ األعماƽǈعن ت ýمعقو Ɣن بغير سبƋو بالتالي .1المحدد بهاالمدة الش
Ü بشـكý  من الجزاءات اǗدارية الوƿائيةÜ ال تدخý في دائرة دراستǈافƎن المجموعة الثاǈية 

  .مباشر و أساسي

ه مثý باƿي أساليƔ الضبط اǗدارǐ التي على ƍعتبار أǈها تتعرƯ بالتقييد أو بـالمƴǈ  ـمثل
فƎن الجزاء اǗدارǐ الوƿائي يكون محدود المدة  Üلحقوق و حريات األفراد -حسƔ الحالة-

Ǘالقضاء ا ǁابة عليهو يمتلƿسلطة الر ǐدار.  

القاǈون اǗدارǐ الذين تعرضوا لتطبيقات الجزاء اǗدارǐ الوƿائي ƍلى  2يشير فقهاء
ة ƍجراءات أساسية ǋي اǗعتقاý اǗدارǐ و المƮادرة اǗدارية ـأǈها تتمثý أساساŹ في ثǚث

ـ  اý و سحƔ الترخيƭ الخاƭ بممارسة الǈشاط و لذلǁ سǈتعرƯ للƲǈام القاǈوǈي لǘعتق
  .على ƍعتبار أǈه أǋم و أشد و أخطر أǈواƳ الجزاءات اǗدارية الوƿائية

اǗعتقاǋ ýو تقييد الحرية الشخƮية بمقتضى ƿرار من السلطة اǗدارية المختƮـة  
  ýالمعتقـ ƭابعة من الشـخǈام العام من الخطورة الƲǈاية األمن و الƿد وƮو يركـز   3بق

     فعǚ جرمـاŹ ثابـت عليـه     Ɣقاý لم يرتكتعريƻ أخر على كون الموجه ضدƿ ǉرار اǗعت
و بالتالي فهو أŹǚƮ عمý وƿائي يƮدر ضد شخƭ لم يرتكƔ جريمة محددة و تƋمر بـه  
سلطة ƹير ƿضائية ƍستǈاداƍ Źلى Ʈǈوƭ تشريعية خاƮةÜ و يلجƍ Ƌليه من أجý حماية أمن 

  .4المجتمƴ و سǚمته

                                                 
  251ودƭ Üǉ عادý أبو الخيرÜ الضبط اǗدارǐ و حد 1
2  ƭ ƴربي Ɣيǈ115محمد مƭ أبو الخير ýعاد Ü251 Üوسي محمدǈمحمد الس ǐبرƮ ÜǗا ýبين الحريـة  االعتقا ǐدار

 ƭ Üام العامƲǈية ومقتضيات الƮ07الشخ  
3  Üوسي محمدǈمحمد الس ǐبرƮ     دراسـة شـاملة Üـام العـامƲǈية و مقتضيات الƮبين الحرية الشخ ǐدارǗا ýعتقاǗا

Ǘعتقاý اǗدارǐ في كý من مƮر و فرǈساÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية الحقـوق بجامعـة القـاǋرةÜ    لمختلƻ أسباƔ ا
 ƭ ÜورةƮسخة مǈ Üر العربيةƮ07جمهورية م  

ǈبيý عبد المǈعم جادÜ ضماǈات الحرية الشخƮية في ضƿ ýاǈون الطوارƏ خýǚ مرحلتي التحقيق و المحاكمةÜ رسالة  4
  ƭ Ü220 1988العليا ألكاديمية الشرطةÜ القاǋرةÜ  دكتوراǉ مقدمة لكلية الدراسات
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Ǘا ýعتقاǗن اƎاوعليه فǈيقوم على عدد من الع ǐأولهادار ÜرƮ  هǈتقوم بـه  أ ǐدارƍ ýعم
ǐدارǗابة القضاء اƿلر ƴو يخض ǐدارǗسلطة الضبط اƯفقد يعتقد البع Ü  عتبارƍ ه علىǈأ

Ʋبال ýعتقاǗرتباط اƍير العاديـƹ ƻراراتـروƿ السـيادة  ـة فقد تكون ýه عبارة عن أعما
ـ  اد الخـاطƐ فـƎن   وبالتالي تƽلت من دائرة الرƿابة القضائيةÜ فعلى العكس من ǋذا اǗعتق

ƿرارات اǗعتقاǋ ýي ƿرارات ƍدارية و ǋو ما أƿرته و ƿررته محكمة القضاء اǗدارǐ في 
ƍن القرارات الƽردية التي تتخذ تƽǈيذاŹ لǖحكـام العرفيـة ǋـي مـن     " حيǈما ƿالت مƮر 

ي ƍختƮاǋ ƭذǉ المحكمة طبقا Ąلقـاǈون مجلـس   ـý فـي تدخـة التـالقرارات اǗداري
ألǈها ليست من تدابير األمن التƲǈيمية العامة التي تعتبـر مـن أعمـاý     ةÜ و ذلǁـالدول

ƹ Üير أǈه يƽهم من الجملة األخيرة من ǋذǉ الƽقرةÜ أن ƿرارات اǗعتقاý الƮادرة 1"السيادة 
 96من دستور  93رة الثالثة من المادة ـى ƭǈ الƽقـادا علـة استǈـمن رئيس الجمهوري

س الجمهورية أن يتخذ اǗجراءات اǗستثǈائية التي تستوجبها تخوý الحالة االستثǈائية رئي( 
و ǈـƭ المـادة   ...) المحافƲة على ƍستقýǚ األمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

التي تخوý لرئيس الجمهورية السلطة التƲǈيميةÜ تعد أعماý سيادة ال تخضƴ لرƿابـة   125
  .الجهة القضائية اǗدارية

ƍ يهـاǈثاǈعتد استǗلى اƍ ǐدارǗا ýيقاǈوǈاƿ ƭوƮǈمة ة تحدـƲǈدارية المǗجراءات اǗد ا
 ƍشتركت التشريعات المقارǈة على أن اǗعتقاý اǗدارǐ مضبوط بƮǈوƿ ƭاǈوǈيـة  لهƍ Üذ 

بذاتها مسموƟ لسـلطة الضـبط اǗدارǐ   من الǈاس وتƲǈيمية دƿيقةÜ فمǈها من حدد فئات 
Ǘرارات اƿ دورƮ دǈعتقالها متى توافرت عƎومـن   ب Üبخطورتهـا Ƌبǈجدية ت Ɣأسبا ýعتقا

  ýعتقـاǗها اǈائية و مƿدارية الوǗيم الجزاءات اƲǈة بتƮمن تشعبت تشريعاتها الخا ýالدو
ن االعتقاý اǗدارǐ كجزاء ƍدارǐ وƿـائي شـهد   ƎاǗدارǐ و المƮادرةÜ أما في الجزائر ف

حـزƔ الجبهـة    و فـوز مرشـحي   1992لتشريعية لسǈة اتطبيقاŹ واسŅƴ بعد االǈتخابات 
اǗسǚمية لǈǘقاذ بƹƋلƔ مقاعد المجلس الشعبي الوطǈيÜ ثم استقالة رئـيس الجمهوريـة   

 ƣالشاذلي بن جديد بتاري ǁذاǈƈ11/01/1992Ƌن تǚعƍ و Ü  سيس المجلس األعلى للدولـة
المتضـمن ƍعـǚن حالـة     ǈ92/44ت أولى ƿراراتهƮƍ Üدار المرسوم الرئاسـي  الذǐ كا

                                                 
 ة الشخƮية و مقتضيات الƲǈام العامÜ المرجـƴ السـابق  ـاǗعتقاý اǗدارǐ بين الحري ي محمدÜسƮبرǐ محمد السǈو 1

 ƭ08  
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بƋن يƋمر  مǈه وزير الداخلية و الجماعات المحليةÜ 05موجƔ المادة الطوارÜƏ الذǐ خوý ب
ه يشـكý خطـورة علـى الƲǈـام و األمـن      ـبوضƴ أǐ شخƭ راشد يتضح أن ǈشاط

  .العموميينÜ أو على السير الحسن للمƮالح العموميةÜ في مركز أمن في مكان محدد

ال  ƍذ أǈـه  ألثـر من القرارات المستمرة اأن االعتقاý اǗدارǋ ǐو ثالƚ العǈاƮر 
ا يبدأ مƮ ƴدور القرار و يبقى ما دام أǈه لم يتم ƍلغاء ـيǈتهي بمجرد Ʈدور القرار و ǈƍم

ليس ƮحيحاŹ ما ذƍ Ɣǋليه " القرارÜ و في ذلǁ جاء حكم محكمة القضاء اǗدارǐ المƮرية 
المدعي من أن ƿرار االعتقاý يتجدد في كý يومÜ ذلǁ أن ǋـذا القـرار يحـدƚ بمجـرد     

 ǉدورƮ  بضة السلطة القائمـةƿ و فيǋ تقييد حريته و ǉمن مقتضا Üýللمعتق Źياǈوǈاƿ Źمركزا
على األمن العام لمدة ƹير محددة و يضǋ ýذا المركز القاǈوǈي ƿائمـاŹ طالمـا أن ƿـرار    
االعتقاý باقÜ و من ثمة يكون استمرار االعتقاý ليس ƍال استمرار ألثر القرار الƮـادر  

ǁباعتق بذل Źراراƿ و ليسýيوم من أيام االعتقا ýيتجدد في ك ý1."ا  

ǋذا و يمكن أن تǈتهƝ الجهة اǗدارية المختƮة طريقة أýƿ تشدداŹ حين تقرر تحديد 
  ýعتقـƍ التي Ɣذا ما رأت أن األسباƍ ÜýعتقاǗسها سلطة تجديد مدة اƽǈح لǈلتم ýعتقاǗمدة ا

مقبـوý الƲǈـام    ا زالت ƿائمة و حقيقية و مهددة بشكƹ ýيرـƭ مـا الشخـن أجلهـم
ه حتى ƍذا كان ƿرار اǗعتقاý محدد المدة فـƎن المعتقـý ال يـدرǁ متـى     ـالعامÜ و علي

  .سيسترجƴ حريتهÜ فهو أمام ƍمكاǈية تجديد ƿرار ƍعتقاله بعد ǈƍتهاء المدة األولى

مثý ف Üحماية الƲǈام العاماǗعتقاý اǗدارǋ ǐو ǋدƻ فيتمثý في أن  أما رابǋ ƴذǉ العǈاƮر
لوائح الضبط و ƿراراته فƎن اǗعتقاý اǗدارǐ بƎعتبارǉ واحـد مـن تطبيقـات     ƹيرǉ من

تحقيق ǋدƻ واحد ǋو المحافƲة على الƲǈام العـام  ƍلى  رميالجزاءات اǗدارية الوƿائيةÜ ي
Ü ولذلƿƍ ǁترن ǋذا اǗجراء في أƹلƔ األحيـان بحـاالت   في حاý اǗخýǚ به وƍسترجاعه

بƽقداǈهÜ فǋƋم التطبيقات لهذا اǗجراء كاǈت أثǈـاء الƽتـرات   فقدان الƲǈام العام أو التهديد 
اǗستثǈائية و حاالت الطوارƏ سواء كان ذلǁ في الجزائر أو فرǈسا أو مƮرƹ Üير أن ǋذا 

  .مƴǈ الƽقه و القضاء من اǗختƻǚ حوý عƿǚة اǗعتقاý اǗدارǐ بالƲǈام العاميلم 
                                                 

ة و مقتضيات الƲǈـام العـامÜ المرجـƴ    ـة الشخƮيـد Ʈبرǐ محمد السǈوسي محمدÜ اǗعتقاý اǗدارǐ بين الحري 1
  ƭ Ü11 السابق
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و طبيعة عقابية و خاƮة فـي حالـة   فمن األراء الƽقهية من يعتبر ƿرار اǗعتقاý ذ
و ذƔǋ البعƯ األخر  ÜاǗعتقاý الذǐ يƮدر عقƮ Ɣدور الحكم بالبراءة أو ƍيقاƻ التƽǈيذ

ƍلى أن ƿرار اǗعتقاý جزاء ƍدارǐ يمƴǈ اǗدارة من اللجوء ƍليه ƍال ƍذا كان مƮǈوƮاŹ عليه 
ǋـو ƍجـراء ردعـي     ه ال يهدƍ ƻلى تحقيق الƲǈام العام بýـي فǈƎـو بالتال 1في القاǈون

بهـدƻ   عقابيÜ و من الƽقهاء من يرǎ أǈه ƍجراء وƿائي تلجƋ الجهة اǗدارية المختƮة ƍليه
ýعتقاǘيمية المقررة لƲǈية و التǈوǈالقا ƭوƮǈال ǉكدƋو ما تǋ ام العام وƲǈتحقيق ال .  

  يذ الجبرǎ لقرارات الضبط اǕدارǎالتنفمرفق األمن من üǘƢ : المطلب الثاني

أن تƽǈيذ القرارات اǗدارية ال يخرƜ عن ƍحدǎ الطرق الثǚثة  2ه اǗدارǐيرǎ الƽق
التاليةÜ فهي ƍما أن تƽǈذ بشكý اختيارǐ عن طريق األفراد دون الحاجة لتدخý اǗدارة عن 

وƍما أن يتم تƽǈيذ ǋذǉ القرارات عن طريق تدخý السـلطة   *طريق استخدام القوة العمومية

                                                 
1  Üوسيǈمحمد الس ǐبرƮ بين الحريمحمد ǐدارǗا ýعتقاǗالسـابق  ـا ƴالمرجـ Üام العامƲǈية و مقتضيات الƮة الشخ 

 ƭ17  
ة العامة للقرارات اǗداريـةÜ دراسـة مقارǈـةÜ دار الƽكـر     ـسليمان الطماوÜǐ الƲǈري محمد.دراجƴ في ǋذا الƮدد  2

ـ  2006سǈة محمد عاطƻ البǈاÜ رƻ ـن طـمدةÜ ـمزية و ـمǈقحة ـطبع Ü العربي ة مƮـر  ـÜ القـاǋرةÜ جمهوري
  : أيضاŹوما بعدǋا و 629العربيةÜ الƽƮحة

- Droit administratif, Jean Rivero et Jean Waline, op.cit, page 107 et suites. 
*    Ʋلـه حـاف Ưو ما تعـرǋو Üحدود ǐدارǗاألفراد لقرارات الضبط ا ƻمن طر ǐيذ االختيارƽǈأن للت ǁالدولـة   الش

Romieu  فيƮاته بخƲحǚم  ƣسية بتـاريǈرƽال Ƴازǈادر عن محكمة التƮالحكم القضائي الشهير ال ƭديسـمبر   02و
حين طرƍ Ɵشكالية كيƽية تƽǈيذ القرارات اǗدارية في  Sté, immobilière saint–justفي القضية المعروفة بـ  1902

  : ين بهاتƽǈيذ القرارات اǗدارية المخاطبحالة رفƯ األفراد 
" Si les citoyens n'obtempèrent pas volontairement au commandement qui est obligatoire pour 
eux, comment assurera-t-on- l'exécution matérielle des actes de puissance publique" 

ة ومǈه لƽكرة التƽǈيذ الجبرǐ لقرارات الضبط و ǋو ما فتح المجاý بطبيعة الحاý لƲǈرية التƽǈيذ المباشر للقرارات اǗداري
ǐدارǗا.  

  : المرجƴ السابق GAJAالتǈازƳ المذكور ǈورد ملخƭ الوƿائǈ ƴقǚ عن محكمة وألǋمية حكم 
" un décret ayant ordonné la fermeture d'une établissement non autorisé d'une congrégation le 
préfet du phone prescrivit l"évacuation immédiate de l'établissement le même pour le 
commissaire de police notifia l'arrêté préfectoral à la supérieure, fit évacuer l'immeuble par les 
sœurs et après le départ de celles-ci apposa les scellés, la société propriétaire de l'immeuble 
demanda aux tribunaux judiciaire la mai,levée des scelles; le conflit ayant été élevé, la 
question se posait de savoir si l'apposition des selles devant être considérés comme une 
mesure administrative ou comme un acte de dépossession pouvant fonda la compétence de 
l'autorité judiciaire, le tribunal des conflit se prononça en faveur de la première solution et 
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فتتاƟ لهـا فـي ǋـذÜ     ǉومǈه عدم تƽǈيذǋااد لهذǉ القرارات حالة رفƯ األفر القضائية في
أما الطريق الثالƚ في تƽǈيذ ƿـرارات اǗدارة   Üالطريقة الدعوǎ الجǈائية والدعوǎ المدǈية

فهو ذلǁ الذǐ تتولى اǗدارة بƽǈسها تƽǈيذ ƿراراتهاÜ وتستغǈي بذلǁ عن تدخý القضاء وعن 
 Üالقرارات ǉدارة األفراد المخاطبين بهذƍ داريةǗيذ المباشر للقرارات اƽǈو ما يسمى بالتǋو

  .من أǋم Ʋǈريات القاǈون اǗدارǐواحدة التي تعد 

دولة تستمد سلطتها من القـاǈون  الر عن ممارسة فكرة الحقÜ فيƍن ǋذǉ الƲǈرية تعب
الذǐ يمǈحها امتياز التƽǈيذ المباشر لقراراتها وفرƯ عليها أن يسبق التƽǈيذƍ Üعǚن األمـر  

ذوǐ الشƋن بطلƔ التƽǈيذ االختيارǐ وفي حالة عدم االستجابة لǖمر أو كاǈـت ǈǋـاƍ   ǁلى 
 1مقاومة أو اعتراضا يتم التƽǈيذ بالقوة تعبيرا عن ƍرادة سلطة اǗدارة في تحقيـق أǋـدافها  

كاستثǈاء من األýƮ العام الذǐ يقتضي الحƮوý على ƍذن مسبق من القضـاء السـتخدام   
يبـرز   Ü و2جزاء على مخالƽة األفراد لقـرارات الضـبط اǗدارǐ  القوة الجبرية لتوƿيƴ ال

أسلوƔ التƽǈيذ الجبرǐ لقرارات الضبط اǗدارǐ كتطبيق خاƭ للƲǈرية العامـة للتƽǈيـذ   
من ƿبý سلطات الضبط اǗدارǐ على األفراد دون طلـƍ Ɣذن   3المباشر للقرارات اǗدارية

 ǁبذل ƭالسلطة القضائيةمن أو ترخي.  

بǈƋه تƽǈيذ ƿرارات الضـبط اǗدارǐ عـن   اǗدارǐ ء كبير من الƽقه لذلǁ عرفه جز
وبǈƋه حق اǗدارة في أن تƽǈذ أوامرǋا على األفراد بالقوة الجبريـة   4طريق القوة العمومية

   .ƍ5ذا رفضوا تƽǈيذǋا اختياريا دون حاجة ƍلى ƍذن سابق من القضاء

                                                                                                                                                         
confirma l'arrêté de conflit (M.LONG. p. Weil, G. Vraibant, P. Delvolvé, B. Genevois, GAJA,  
14éme  édition Dalloz, 2003, P.67).            

  ý حسين أدمÜ رسالة دكتوراǉ بعǈوان التƽǈيذ المباشر اǗدارÜǐ دراسة تحليليـة فـي ليبيـا والرƿابـة    عبد الحميد جبري 1
ـ ـةÜ جامعـالقضائية عليهÜ مقدمة لمعهد البحوƚ و الدراسات العربي ةÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة مƮـر    ـة الدوý العربي

   ƭ Ü126 2006العربيةǈ Üسخة مƮورةÜ سǈة 
ـ  ÜرƏ و سلطات الضبط اǗدارÜǐ دار الǈهƲة العربيـةÜ القـاǋرة  ة الطواـد محمد الوكيÜý حال 2 ة مƮـر  ـجمهوري

  102ةƭ Ü ـالعربي
3 Vincent Tchen, l’exécution de l'acte administratif, éditions du juris-classeur, Fasc108-10, p 
07, paris, France, 2000  

  261لسابقƭ Ü د عادý أبو الخيرÜ الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ ا 4
5  Üýد محمد الوكيǐدارǗو سلطات الضبط ا Əحالة الطوار  ƭ Üسهƽǈ ƴ102المرج.  
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رات اǗدارية الكثير من الجدý لقد أثار لƽضي التƽǈيذ الجبرǐ والتƽǈيذ المباشر للقرا
فاǈقسم الƽقه بذلƍ ǁلى ƿسمين أساسيينÜ القسم األوý يرÜ  ǎ*هماالƽقهي اǗدارǐ حوý مدلول

ويدعو ƍلى وحدة المƮطلحين بالƲǈر ƍلى الǈتيجـة   1أن اللƲƽين مترادفين فǚ يميز بيǈهما
ء ƿيام سلطة الضـبط   فالƽارق بيǈهما في بد Üا على الحريةمالǈهائية لكليهما ومدǎ خطورته

ا معا فهي االمتياز الممǈوƟ لجهـة اǗدارة  مǈشاطها المادǐ تجاǉ الǈشاط الƽردǐ أما حقيقته
  ƮǗ.2دار ƿرارات تكون ǈافذة في حق األفراد دون اللجوء ƍلى القضاء

 Ƴاǈامت ýو عامǋ هماǈبي ýƮاƽبه وال ƭى خاǈمع Ʋƽل ýأن لك ǎي فيرǈأما القسم الثا
وعليه فƎن التƽǈيذ الجبرǋ ǐو مرحلة متقدمة من التƽǈيـذ   Üذ القرار اǗدارǐاألفراد عن تƽǈي

  ýدارة من أجـǗا ýاألفراد المخاطبون بهذا القرار تدخ Ưذا رفƍ هǈالمباشر على اعتبار ا
تطبيق القرار بشكý مباشر فƎن ǋذǉ األخيرة ستلجƍ Ƌلى أسلوƔ التƽǈيذ الجبرǐ لهذا القرار 

  .و ال سيما بمرفق األمن الماديةمستعيǈة في ذلǁ بالقوة 

فƎن التƽǈيـذ   ǋ3ذا وƍذا كان التƽǈيذ المباشر يقƴ ضمن أعماý اǗدارة اليومية لتطبيق القاǈون
   Ƴلى حمايـة و اسـترجاƍ الرامي ǐدارǗسلطات الضبط ا ýالبا ضمن عمƹ ƴيق ǐالجبر

  4.الƲǈام العام وǋذا ما ذƍ Ɣǋليه بعƯ الƽقه اǗدارǐ الƽرǈسي

كان التƽǈيذ المباشر للقرارات اǗدارية ǋو ذلǁ االمتياز الذǐ تسـتطيƴ اǗدارة أن   كذلƍ ǁذا
فـƎن   5تƮدر بƎرادتها المƽǈردة ƿرارات تكون ǈافذة ƿبý األفراد دون الحاجة لتدخý القضاء

 Üاليومي ǐدارǗشاط اǈال ýالحاالت التي يطبق فيها تتعدد بتعدد مجا ƚجمالها في حيƍ يمكن

                                                 
* Exécution d'office et exécution forcée.  
1 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit p.109.  

2 ÜǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈضما Üƴمحمد ربي Ɣيǈم  Üالسابق ƴالمرج ƭ109.  
المرجـƴ  والرƿابة القضـائية عليـهÜ   التƽǈيذ المباشر اǗدارÜǐ دراسة تحليلية في ليبيا Ü عبد الحميد جبريý حسين ƈدم 3

 ƭ Ü126السابق.  
4 « L'exécution des mesures de police, réglementaires ou individuelles, n'est qu'un cas 
particulièr de l'exécution forcée des décisions administratives. Cependant, il faut noter que par 
nature, la matière de la police fournit plus d'occasions que toute autre de mettre en œuvre 
l’intervention forcée, d’autre part qu’elle est plus riche que d’autre en hypothèses d'urgence », 
George Vedel,     Ü 263 الضبط اǗدارǐ و حدودÜǉ المرجƴ السابقƭ Üعن عادý أبو الخير 

5 ǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈضما Üƴمحمد ربي Ɣيǈم Ü ƭ Üالسابق ƴ108المرج.  
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ǈطاق السلطة الرئاسية الذǐ يƲهـر  في رئيسية ǋي التƽǈيذ المباشر أوال ثƚǚ مجموعات 
من خýǚ التƽǈيذ المباشر في عƿǚة السلطة الرئاسية بموƽƲيهاÜ والتƽǈيذ المباشر في عƿǚة 

في ǈطـاق تحƮـيý حقـوق     وثاǈياŹالمحلية السلطة اǗدارية المركزية بالسلطات اǗدارية 
  1.اق عƿǚة اǗدارة باألفراداǗدارة المالية وثالثا في ǈط

    ǐيـذ الجبـرƽǈالت Ɣلى أسـلوƍ ǐدارǗدارة أو سلطات الضبط اǗفي أن لجوء ا ǁوال ش
العديد من االعتبارات المرتبطة أساسا بطبيعة الƲǈام العام وعǈاƮرǉ  ىلقراراتهاƿ Üائم عل

مـن ƹيـر   ف هاÜالتي ال تتحمý التƋخير أو التماطý أو التهاون في حمايتهـا أو اسـترجاع  
المقبوý أن ترǋن وتƋخر سلطات الضبط اǗدارǐ حماية الƮحة العامة والسكيǈة العمومية 

ǁذن لها بذلǗا  ýالقضاء من أج ýواألمن العام حتى يتدخ.   

التي تهدد الƲǈام العام تتسم في ƹالبيتها بالسرعة والمƽاجƋة والتضاخم وتعـاƲم   *فاألخطار
ـ  ن الضرورǐ عدـاألضرار لذلǁ كان م ة ـم التقيد بƎجراءات القضاء المعقـدة والطويل

ولما كان ǋذا األسلوƔ استثǈاء من القاعدة فƎن اللجوء ƍليه مقترن بتوفر مجموعـة  Ü المدة
من الشروط وال تلجƍ Ƌليه سلطة الضبط اǗدارƍ ǐالƃ في حاالت محددة بشكý دƿيق وعلـى  

Ɣ الضبط اǗدارǐ وأكثرǋـا  سبيý الحƮرÜ على اعتبار أن التƽǈيذ الجبرǐ من أشد أسالي
عƽǈا وبالتالي فهي أكثرǋا تهديدا لحريات األفراد واعتداء على حقوƿهمÜ وذلǁ بما يتضمǈه 

  2.من أساليƔ القهر والقوة

على أن حاالت التƽǈيذ الجبرǐ لقرارات الضـبط اǗدارǐ  **يجمƴ الƽقه والقضاء اǗداريين
الضرورة تضاƍ ƻليهـا تلـǁ الشـروط    ǋي أساسا حالتين ǋما اǗباحة التشريعية وحالة 

                                                 
1  ýدراسحسن عبد الحميد جبري ÜǐدارǗيذ المباشر اƽǈالت Üدمƈابةة تحليلية في ليبيا والرـƿ   القضـائية عليـه   ƴالمرجـ

 ƭ Üا 126السابقǋوما بعد.  
أƲǈر في ǋذا الشƋنÜ مؤلƻ الدكتور داود البازÜ حماية السكيǈة العامةÜ معالجة لمشكلة العƮر فـي فرǈسـا ومƮـر     *

ـ  و ون اǗدارǐ البيǈـي ـي القاǈـة فـة مقارǈـة تƮƋيليـاء دراسـالضوض ـ ـالشريع ـ ـة اǗسǚمي ر ـةÜ دار الƽك
  .2004سǈة جمهورية مƮر العربيةÜ  اǗسكǈدريةÜ يÜـالعرب

2 Üأبو الخير ýعاد Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا  ƭ Üسهƽǈ ƴ261المرج.  
ƍن التƽǈيذ المباشـر  " حين ƿاý  1955جوان  Ü4 المؤرƢ في 1022وǋذا ما أƿرǉ مجلس الدولة المƮرǐ في أية رƿم  **

ي حالتينÜ أولهما أن يوجد Ʈ ƭǈريح في ƿاǈون أو الئحة يبيح لجهـة  وفقا لما التقى عليه الƽقه والقضاء ال يكون ƍالƃ ف
اǗدارة مباشرة ǋذا الحق وثاǈيهما ǋما ƿيام حالة الضرورة المشروطة بشروط خاƮة أǋمها وجود خطر جسـيم يهـدد   
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ون تواجد ضـرورة أو ƍباحـة   األربعة التي ƍذا توفرت أƮبح التƽǈيذ الجبرǐ مشروعا د
Üأل و تشريعيةýيƮƽاولها بشيء من التǈتǈا سǈǈƎالحاالت ف ǉذǋ ميةǋ.  

üباحة التشريعية: الفرع األوǕا  

جوء ƍلى التƽǈيذ الجبـرǐ  وفقا لهذǉ الحالة األولى يكون من حق سلطة الضبط اǗدارǐ الل
ƻ ترخيƮاته عى المشرƳ في أن يعدد ويضاǈولم يتوااراتها متى أباƟ لها القاǈون ذلÜǁ لقر

  ƴالتشريعي راجـ ǉذا االتجاǋ Üǐيذ الجبرƽǈالت Ɣلى أسلوƍ باللجوء ǐدارǗلسلطة الضبط ا
ǐدارǗقه اƽجزء من ال Ɣو 1حس ǐيذ االختيارƽǈبمحدودية الت Ƴالمشر Ƴاǈتƿلى اƍ يـذƽǈالتǐ 

عن طريق القضاء للقرارات اǗداريةÜ ومن جهة ثاǈية بسبƔ الƽعالية التي يكتسبها التƽǈيـذ  
الجبرǐ في مجاý ضمان أحسن تƽǈيذ لقرارات الضبط اǗدارǐ ومǈها مثƿ ǚرارات ƍبعـاد  

ǉيرƹحة العمومية وƮت المضرة بالǚلق المحƹ راراتƿ ÜƔǈاألجا.  

 10ما Ʈǈت عليه المـادتين   ي القاǈون اǗدارǐ الجزائرǐتطبيقات التƽǈيذ الجبرǐ فو من 
 17الموافـق   1395جمادǎ الثاǈية عـام   07المؤرƢ في  41-75من األمر رƿم  11و 

األولـى باǈـه   المادة Ü حيƚ تقرر 2المتعلق بƎستغýǚ محǚت بيƴ المشروبات 1975يوǈيو 
ار عن الوالي و ذلـǁ  يمكن األمر بǚƹƎق محǚت بيƴ المشروبات و المطاعم بموجƿ Ɣر

لمدة ال تتجاوز ستة أشهرƍ Üما من جراء مخالƽة القواǈين و األƲǈمة المتعلقة بهذǉ المحǚت 
و ƍما بقƮد المحافƲة على الƲǈام أو الƮحة أو األداƔ العامة أما الثاǈية فǈƎها تقرر بǈƋـه  

وƟ بـين سـتة   يجوز لوزير الداخلية أن يƋمر لƽǈس السبƔ يǚƹƎق ǋذǉ المحǚت لمدة تترا
  .أشهر و سǈة واحدة

و عǈد اƿǗتضاءÜ تحسم مدة اǚƹǗق المقرر من الوالي من مدة اƹǗـǚق الƮـادر مـن    
 Üون الوزيرǈأما في القا ǐدارǗلقـرارات    ا ǐيـذ الجبـرƽǈم تطبيقات التǋفمن أ ǐرƮالم

ǐ ذال 1956لسǈة  371اý العامة رƿم حمن ƿاǈون الم 30الضبط ǈجد ما Ʈǈت عليه المادة 
                                                                                                                                                         

و توافر مƮـلحة  الƲǈام العام والƮحة العامة والسكيǈة العامة واألمن العامÜ ويطلƔ من اǗدارة سرعة التدخý لتƿǚيه أ
  ".عامة ال تتحمý اǗبطاء ويترتƔ على عدم التعجيý بتحقيقها وƿوƳ ضرر جسيم

1 Vincent Tchen, l’exécution de l’acte administratif, op-cit. p07. 
2 Ʈالخا ƭوƮǈال Üيعقوبي Ɣيميـة التشريعيـمحمد الطالƲǈـر     ـة التـة و التƮƿ Üون العقوبـاتǈـلة بقـاƮ ي لها

   2000ƭ Ü37 ةالجزائر سǈلبليدةÜ الكتاÜƔ ا
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قضي بغلق الملهى ƍداريا في حالة وƿوƳ أفعاý مخلة باآلداƔ أو الƲǈام العام أكثـر مـن   ي
والمعدý بالقـاǈون رƿـم    1956لسǈة  14من القاǈون رƿم  6وما Ʈǈت عليه المادة  1مرة

بشƋن الطرق العامة التي تمǈح لسلطة الضبط اǗدارǐ المختƮة بƮƎدار  1960لسǈة  174
للسلطة المختƮـة  و  ǈƎÜجاز أشغاý عامة على الطرƿات العموميةƿرار ƍلغاء الترخيƭ ب

ƴǈقة الممتƽǈ ذا علىǋبالقوة المادية و ǐدارية أǗبالطريقة ا ýاألشغا ǉذǋ زالةƍ.2  

لقد كان للقاǈون اǗدارǐ الƽرǈسي السبق في مجاý الترخيƭ التشريعي حيǈ ƚجـد  
ـ   ترخƭ  1877جويلية  03من القاǈون المؤرƢ في  21المادة  يرة خبـاللجوء ƍلـى التس

ǈع ǐيذ الجبرƽǈفـي    *الحاجة دالعسكرية عن طريق الت ǐيذ الجبـرƽǈجد تطبيقات للتǈ كما
المدǈيـة  الحالـة  ƿـاǈون   يئة وƿاǈون الغابات وƿاǈون السǚمة المروريـة و بƍطار ƿاǈون ال

ǉيرƹو** Ɣǈامة األجاƿƍو ýبدخو ƭون الخاǈوالقا.  

ور بالƸ األǋمية في تƮƋيý وتƋكيد ƿاǈوǈية ǋذǉ كما لعƔ القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي د
  الشـهيرة  Société de saint-justالتراخيƭ التشريعية في العديد من ƿضاياǉ ومǈها ƿضية 

ولحق بالقضاء اǗدارǐ الƽرǈسي فـي ǋـذا المجـاRomieu Ü    ýبمǚحƲات محافƲ الدولة 
ǈسي حيǈرƽال ǐماالمجلس الدستور ƭǈ***  خوعلى أنƋطار الضـبط  القرارات المƍ ذة في

ǐبعاد الجبرǗرارات اƿ هاǈوم ǐيذ الجبرƽǈابلة للتƿ ǐدارǗ3ا.  

حتمية تواجـد ǈـƿ ƭـاǈوǈي    و ضرورة بǋذا ولقد اƿر القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي 
يـتم ƍالƃ   لǘدارة خƮوƮا ƍذا كان التƽǈيـذ لـن  Ʈريح يبيح ƍجراء التƽǈيذ الجبرǐ كحق 
أن يرتƔ مساسا حقيقيا بواحـدة مـن الحريـات     باستخدام القوة العمومية وكان من شǈƋه

  4.ة دستوريا وƿاǈوǈيالوƽالƽردية او الجماعية المك

                                                 
1  Üýد محمد الوكيǐدارǗو سلطات الضبط ا Əحالة الطوار ƴالمرج  ƭ Ü104السابق.  
2  Üأبو الخير ýعاد Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا ƭ Üالسابق ƴ264المرج.  

* Les réquisitions militaires peuvent être exécutées par la force si besoins.  
** Code français de l'environnement art L514-1, L 581-29, code forestier français art L 322-4, 
code de la route art L325-1 / code minier art 91 et art10, in GAJA, op.cit, p 68 
*** « Les décisions prises dans le cadre d'un régime de police administrative sont susceptibles 
d'être exécutées d'offices » in GAJA, op.cit, p 68    
3 TC 2 décembre 1902, société immobilière de Saint-Just in GAJA, op.cit, de p 66 à p 71 
4 Tribunal des conflits, 30 oct.1947, Barinstein, Recueil, p511, in GAJA, op.cit, p 69  
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كما يعتبر الترخيƭ التشريعي بحد ذاته واƿيا للسلطة المختƮة بالتƽǈيذ الجبرǐ من 
على اعتبار اǈه يجعý ذات "  voie de fait" اǗدارǐ  حالة اƹǗتƮاƔ خطر الوƿوƳ في
ǈوǈا و مسموƟ به بƮǈوƿ ƭاǈوǈية ال يرƿى ƍليها الشǁ وǋو مـا يشـكý   التƽǈيذ مؤسس ƿا

حماية لهذǉ الجهة اǗدارية من أن يعتبر تƽǈيذǋا الجبرǐ تجاوزا على القاǈون ويطعن فيـه  
  1.أمام القضاء

    ǐيـذ الجبـرƽǈـة بالتƮالتشريعي يتضمن حماية للسلطة المخت ƭذا كان الترخيƍ
ن المشرƳ اǗدارǐ لم يتجاýǋ ضـرورة حمايـة   ƈƎخرÜ ففيضيƻ لها بهذǉ الحماية امتيازا 
ǐيذ الجبرƽǈيين بالتǈحقوق المعÜ  لى اعتماد مبدأƍ Ɣǋذ ƚائدتهم على اعتبار البحيƽحماية ل

أن الƭǈ القاǈوǈي المتضمن الترخيƭ للسلطة اǗدارية المعǈية بالتƽǈيذ الجبرÜǐ يقرر في 
بذلǁ موƽƿهم فـي مواجهـة امتيـاز     كý مرة مجموعة من الضماǈات لƽائدة ǋؤالء ورافق

  .اǗدارة بالحماية الضرورية

وعليه فǈǈƎا ǈجد أن القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي يقرر ضـرورة أن توجـه الجهـة    
ƿبune mise en demeure **  ý *اǗدارية المختƮة لǖفراد المعǈيين بالقرار الضبطي ƍعذار

ǋلهذا القرار الضبطي و ǐيذ الجبرƽǈلى التƍ ýتقاǈداريـة  االǗيسمح للجهة ا ǐعذار الذǗو ا
ǈع ƻوƿبالقرار  دبالو Ɣالمخاط Ưأو عدم رف Ưاختياريارف ǉيذƽǈضافة 2الضبطي تǗوبا Ü

الƭǈ القاǈوǈي المتضمن الترخيƭ بالتƽǈيذ الجبـرǐ فـي بعـƍ    Ưلى اǗعذار ƿد يقرر 
شـارة ǋيئـة   الحاالت امتيازات ƍضافية لǖفراد ومǈها ƿيام الجهة اǗدارية المختƮـة باست 

استشارية مؤǋلة Ǘبداء اآلراء للجهة اǗدارية المخولة سلطة الضبط حوý القرار الضبطي 

                                                 
1 TC 28 Mai 1962, Guériel C/ Dupont, recueil du C.E. p820.  
* «  L’autorité est habilitée à prendre, après mise en demeure et au terme d'une procédure 
contradictoire toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de 
la programmation de bruit », loi n°92 -1444, 31 Dec.19921 art 27, Pour ces raisons, elle 
décide à titre provisoire l'arrêt, l'immobilisation ou la saisie d'un appareil ne satisfaisant pas là 
la réglementation " in Vincent Tchen, l’exécution de l’acte administratif, op-cit.p 08 
** «Les discision de reconduite à la frontière (ord 2 nov. 1945 art 22 bis) d'expulsion (ibid. art 
26 bis) et les refus d'entrée sur le territoire, après un délais d'un jour franc (ibid. art 5-5) 
peuvent être exécutées d'office, s'il y a lieu avec le concours de la force publique » in Vincent 
Tchen, l’exécution de l’acte administratif, op-cit. p 08 
2 CE, 12 novembre 1921, Benoit-Pigeon, recueil du conseil d’état, p 932 
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كون ǋذǉ االستشارة في مجاý القرارات الضـبطية المتضـمǈة   تالمراد تƽǈيذǉ جبرياÜ وƿد 
Ɣǈبعاد األجاƍ1.  

ǐدارǗقه اƽال ǎ2ومثلما ير  ǐدارǗلقرارات الضبط ا ǐيذ الجبرƽǈن التƎف ǁمرتبط أشـد  ذل
االرتباط بƽكرتين أساسيتين ǋما اللجوء ƍلى القوة العمومية الممثلة في مرفق األمن وǋـذا  
باعتبارǉ في مرحلة دراستǈا ǋذǉ مƽǈذ لقرارات ولوائح الضـبط اǗدارǐ وفكـرة سـلطة    

التي تمتلكها سلطة الضبط اǗدارǐ والتي تعرƻ بǈƋها تلǁ العملية التي تلزم من  *التسخيرة
ها السلطة اǗدارية بموجƿ Ɣرار اƽǈرادǐ لǖفراد بتقديم ƍما لƽائدتها أǐ ذات السـلطة  خǚل

اǗدارية أو لƽائدة الغير خدمات أو استعماý ممتلكات ƹير مǈقولة أو استخدام حق الملكيـة  
أو حتى ممتلكات مǈقولة من أجý تلبية حاجات استثǈائية ومؤƿتة معتـرƻ لهـا بالمƽǈعـة    

ǋذا من جهة أما من جهة ثاǈية فƎن االرتباط بين اللجوء  3Üحكام القاǈونالعمومية في ýƲ أ
  ǐـرادƽǈية تتم بقرار اǈعلى اعتبار أن الثا Üلى القوة العمومية وعملية التسخير وثيق جداƍ
من سلطة الضبط اǗدارǐ وبالتالي فƎن ƍرادة الطرƻ الثاǈي أǐ المخاطƔ بالتسخير لـيس  

                                                 
 ǈVincentقـǚ عـن    ÜÜ المتضمǈة ƍبعاد األجاƔǈ من فرǈسـا ǈ1945وفمبر  02المؤرخة في  ةمن األمري 24المادة  1

TchenÜ  ƭ Üالسابق ƴ07المرج.  
2 Vincent Tchen, l’exécution de l’acte administratif, op-cit. p8. 

  la réquisition: التسخيرة *
3 « La réquisition peut se définir comme une opération par laquelle l'autorité administrative en 
la forme unilatérale, contraint des particulier….à fournir soit à elle-même soit à des tiers, des 
prestations de service,  l'usage des biens immobiliers ou la propriété ou l'usage de biens 
mobiliers en vue de la satisfaction de besoins exceptionnels et temporaires reconnus d'intérêt 
général dans les conditions définies par la loi » in R. Ducos Ader, le droit de 1a réquisition 
LGDJ, 1957.p.83, Vincent Tchen, l’exécution de l’acte administratif, op-cit. p8. 

ǈتواجد العديد من ال ýǚمية بالغة لعملية التسخير من خǋسي أǈرƽال ǐدارǗون اǈأولى القا ǉذǋ مƲǈية التي تǈوǈالقا ƭوƮ
  :العملية ƍما بشكý مباشر أو بشكƹ ýير مباشر ومǈها

  13المادة  1877جويلية  ƿ03اǈون  -
  1938جويلية  ƿ11اǈون  -
  13الخاƭ بحالة الطوارƏ في مادته  1955أفريƿ3  ýاǈون  -
  1959جاƽǈي  7و  6رية المؤرخة في األم -

 1987جويليـة   22المؤرƢ في  قاǈونالا التسخيرة لƽائدة ƿوǎ األمر الداخلي فǈجد وǋذǉ تخƭ التسخيرة لƽائدة الجيƫ أم
 ǉ6في مواد Ü7،10  المتواجـدين فـي    13و ƭقاذ األشخاǈƍ االضطرابات الجوية و ýبسلطات الدولة في مجا ƭالخا

عقار لƽائدة ƿـوǎ  الخاƭ بتسخير ال 5في مادتها  1961فبراير 01المؤرخة في  108-61حاالت خطرةÜ كذلǁ األمرية 
  .األمن المتواجدة خارƿ Ɯواعدǋا
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ـ لها بالƸ األǋمية وعليه كان  التƽǈيـذ   ýاللجوء ƍلى القوة العمومية ضروريا وحتميا من أج
  .لقرار التسخير قسرǐالجبرǐ وال

  حالة الضرورة: الفرع الثاني

الحالة الثاǈية بعد الترخيƭ التشريعي التي تƽǈذ فـي ƍطارǋـا ƿـرارات الضـبط     
لƽضý اǗدارǐ تƽǈيذا جبريا ǋي حالة الضرورة التي كان كذلǁ للقضاء اǗدارǐ الƽرǈسي ا

بمǈاسبة حكم دائماŹ وǋذا  Üوتكريسها كحالة يسمح في Ʋلها التƽǈيذ الجبرǐ افي االعتراƻ به
الذǐ كاǈت له  RomieuÜ محكمة التǈازƳ المذكورة ƽǈƈا وخƮوƮا مǚحƲات محافƲ الدولة

جملة شهيرة في القاǈون اǗدارÜǐ أýƮ فيها فكرة حالة الضرورة باعتبارǋا مجاý تطبيق 
ƽǈرية التƲǈ Üǐيذ الجبرƍ ýالمـادة   " ذ يقو ǉـذǋ في ƭوƮǈ لىƍ ا بحاجةǈيـذ  (لسƽǈالت ǐأ
ǐحالة الضرورة الجبر ýƲ مباشـرة وفـي   )في ǁدارة أن تتحرǗأن على ا ǁيدر ýالك Ü
وان تستخدم القوة العمومية دون أجاý أو ƍجراءات عǈدما يتطلƔ ذلǁ الحƽاƲ علـى   نالحي

  .الƮالح العام

المǈزý ال تطلƔ من القاضي رخƮة Ǘرساý رجـاý الحمايـة   ý الǈيران في تععǈدما تش
  1."المدǈية من أجƍ ýطƽاء الحريق

حالة الضرورة بوجود خطر داǋم يهدد الƲǈام العام يتعذر تداركـه   2ويعرƻ الƽقه
تبـين  تبالطرق القاǈوǈية العاديةÜ األمر الذǐ يبيح لǘدارة التـدخý التخـاذ كـƍ ýجـراء     

العادية أو ǋي الحالة التـي  األوƿات في ذلǁ ن القاǈون يجرم ضرورته لدفƴ الخطر ولو كا
ن تتدخý فورا للمحافƲة على األمـن أو  أتجد اǗدارة ƽǈسها أمام خطر داǋمÜ يقتضي مǈها 

ةÜ بحيƚ لو اǈتƲرت حكم القضاء من أجý السماƟ لهـا بالتـدخý   مالسكيǈة أو الƮحة العا
  .جسيمةلترتƔ على ذلǁ أخطار 

                                                 
1 « il n'est pas besoins de textes en cette matière tout le monde reconnaît qu'il est de l'essence 
même du rôle de l'administration d'agir immédiatement et d'employer la force publique sans 
délai ni procédure, lorsque l'intérêt immédiat  de la conservation publique l'exige; quand la 
maison brûle on va pas demander au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers »  

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐ637د محمد سليمان الطماوÜ د و. Üأبو الخير ýالضبط عاد
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǉو حدود ǐدارǗو 264ا    ƴالمرجـ ÜǐدارǗو سلطات الضـبط ا Əحالة الطوار Üýد محمد الوكي

 ƭ Ü105السابق.  
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لضرورة بƽƮتها تلǁ وبخطورتها ال تتقيد بالمƴǈ التشريعي مـن  وال شǁ أن حالة ا
فاǗدارة تلجƋ للتƽǈيذ المباشر وللتƽǈيذ الجبرǐ في ǋذا الƲرƻ حتى ولو لم  Üالتدخƍ ýن وجد

ومرد ذلǁ القاعدة القائلة بـƋن الضـرورات تبـيح     1مƴǈ ذلǁ تىيقرر المشرƳ ذلǁ أو ح
تضƽي لوحدǋا الشرعية على ƍجراءات  - أو الضرورة -فحالة  االستعجاƲÜ  ýوراتحالم

ƹير أǈǈا ƿد ǈجد في بعƯ التشريعات Ʈǈـا يسـمح    ƿ2د تكون ƹير ƿاǈوǈية في وƿت ƈخر
ولم يتƋخر مجلـس الدولـة    3لǘدارة باستخدام التƽǈيذ الجبرǐ في حالة الضرورة خƭوير

ط اǗدارǐ الƽرǈسي في أن يمǈح حالة الضرورة باعتبارǋا حالة تƽǈيذ جبرǐ لقرارات الضب
ƽǈس اآلثار التي تترتƔ عن الحالة االستثǈائية من حيـƚ السـلطات الموسـعة للجهـات     

  4.اǗدارية

ـ ـة حالـوألǋمي ـ ـة الضرورة في مجاý التƽǈي رǐ لقـرارات الضـبط   ـذ الجب
ÜǐدارǗفـي   ا ǐدارǗحيات سلطة الضبط اǚƮ ƚها من حيǈو خطورة األثار المترتبة ع
Üدار ضلهاǗيقيقوم القاضي اƿبالتد ǐ** شكالية تواجدƍ احالة بحالة فيǋ    وعليـه Üعلـيƽال

                                                 
  :يƲهر ǋذا االتجاǉ بمǈاسبة Ʈƍدار القضاء اǗدارÜǐ مجموعة من ƿراراته ومǈها 1

الذƿ ǐرر بموجبه بǈƋه من société Maggi المتعلق بقضية  1924جاƽǈي  ƿ18رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 
حق وǚƮحية شيƣ البلدية أو رئيس البلدية وفقا لحالة الضرورة أن يقرر مƮادرةÜ وƍتƻǚ المواد الغذائية المعروضـة  

  للبيƴ التي تشكý خطرا حقيقيÜ ودائهم على من يستهلكها
الذǐ أجاز فيه لـǘدارة   René Benjamin المتعلق بقضية 1923مارس  ƿ19رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

   .مƴǈ االجتماعات العامة ƍذا كان المǋ ƴǈو الوسيلة الوحيدة لتدارǁ ما ƿد يترتƔ على االجتماƳ من خطر على األمن العام
الذǐ يبيح فيه لـǘدارة   Action Françaiseالمتعلق بقضية  1935أفريƿ08  ýرار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

سـليمان محمـد   . عـن د  Üن او Ǘعادته ƍلى Ʈǈـابه ـاألمعلـى ة ـة الجرائد ƍدارياƍ Üذا كان الزما للمحافƲمƮادر
  ÜحةƽـƮال ƫامǋ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐ638الطماو   ǁوكـذلGAJA   ةǈ2003لسـ 
حكم محكمة مƮر الكلية الƮادر بتاريƣ  المرجƴ السابقÜ كما أن القضاء اǗدارǐ المƮرǐ كذلǁ سلƽǈ ǁس المسلǁ في

  .محمد سليمان الطماوǐ المرجƴ السابق. من د Ü641 أƲǈر ǋامƫ الƽƮحة 1934فبراير  6
2 « L’urgence valide ainsi à elle seule, des mesures qui seraient autrement illégales" in GAJA, 
op.cit, p 638  

المتضمن ƿـاǈون   1976المؤرƢ في فبراير  76/148من المرسوم  12مثǚ المادة  القاǈون اǗدارǐ الƽرǈسي ǈجد في 3
  : اǗشهار تƭǈ على ما يلي

« En cas d'urgences l'autorité investie du pouvoir de police peut faire masques tout dispositif 
publicitaire, enseigne, publicitaire non-conformité au décret" 

  .1947المؤرƢ في جوان  entreprise cheminأƲǈر مثǚ ما أƿرǉ مجلس الدولة في ƿرارǉ المسمى بـ  4
  .الحق ƴالتعرƯ بالتƮƽيý لمسƋلة الرƿابة القضائية على التƽǈيذ الجبرǐ لقرارات الضبط اǗدارǐ في موƿ سيتم **
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ǐدارǗقه اƽال ýستمرار يحاوƎحالة  1ب ýها تشكǈأ ǐدارǗالقاضي ا ǎر الحاالت التي رأƮح
لى الرƹم من عـدم وجـود ƍباحـة    عضرورة تستوجƔ التƽǈيذ الجبرǐ للقرار الضبطي 

  :تشريعية بذلǁ ومǈها الحاالت التالية

  .اء تعرýƿ الملكية المشتركةƍزاحة أشي  -

  .تسخير المباǈي -

  ).اǈزالق التربة(التدخý على مستوǎ بǈاية خاƮة مهددة باǈهيار التربية  -

  .االستحواذ على شقة بهدƍ ƻيواء عائلة مطرودة ƿضائيا في فýƮ الشتاء -

  .ƍزاحة لوحة ƍشارة تعيق الرؤية على مستوǎ الطريق العام -

  .لمتƽجراتتدمير سƽيǈة محملة با -

  .ƹلق محý سياحي لدواعي أمǈية -

التي تشترǁ جميعها في توفر عƮǈر  ǋǎذاÜ و ǈǋاǁ العديد من القرارات القضائية األخر
الخطر الوشيǁ الذƍ ǐن وƴƿ سيخý بالƲǈام العام في واحدة على األýƿ من عǈاƮـرǋا أو  

و تـوفر التـرخيƭ   جميعهاÜ و ǋذا على اعتبار أǈه ال يمكن اǈتƲار الترخيƭ القضائي أ
Źǚزالق مثǈاية المهددة بخطر االǈء البǚخƍ لىƍ الرامي ǐدارǗا ýالتشريعي حتى يتم التدخ .  

ǋذا ولم يتجاýǋ القضاء اǗدارǐ مسƋلة تقييد سلطة الضبط اǗدارǐ في اللجوء ƍلى 
حيƚ أǈه وضـƴ مجموعـة مـن     Üفي حالة الضرورة لتƽǈيذ الجبرǐ لقراراتها الضبطيةا

ƍذا تحققت ƿامت فعليا حالة الضرورة وǋي أن يكون ǈǋاǁ خطر جسيم مƽـاجƐ  الشروط 
وأن يكون فعý الضرورة الذƮ ǐدر من اǗدارة ǋو الوسيلة الوحيدة  Üيهدد الƲǈام واألمن

 اŹتقضي به الضرورة وأخيرما لدفƴ الخطر وان يكون ǋذا العمý الزم حتما فǚ يزيد على 
ƹير أǈǈـا ǈجـد    2Üتƭ فيما يقوم به من أعماý وƲيƽيةأن يقوم بهذا العمý الموƻƲ المخ

الضبط مـن تـدخلها   جهة يضيƻ شروط أخرǎ ومǈها أن يكون ǋدƻ من بعƯ الƽقهاء 
                                                 

1 Vincent Tchen, l’exécution de l’acte administratif, Op.cit, p.9. 
Ü الƲǈرية العامة للقـرارات  طماوǐمحمد سليمان ال. Ü عن د1951جوان  26حكم مجلس الدولة المƮرǐ الƮادر في  2

Üالقضائية  ƭ Üسابق ƴ639مرج.  
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فƎذا اتخذت من التƽǈيذ الجبرǐ وسيلة لتحقيق مƉرƔ خاƮة  Üدǋاحتحقيق المƮلحة العامة و
ƻحراǈاال Ɣ1.كان عملها مشوبا بعي  

Ƙوحالة الضرورةحالة التنفيذ ال: الفرع الثال ƫƢالمر ƫياب النƷ Ʋم ǎجبر  

اǗدارية المخولة سلطة الضبط اǗدارƍ ǐلى تƽǈيذ ƿراراتها الهيئة ƿد تلجƋ اǗدارة أو 
جبريا في ƹير الحالتين المذكورتين سابقاÜ أǐ في ƹير توفر ƭǈ تشريعي يبيح لها ǋـذا  

ذǐ تƽطن لـه القضـاء   الǈوƳ من التƽǈيذ أو في ƹير توفر حالة الضرورةÜ وǋو الوضƴ ال
 société Saint-JustاǗدارǐ الƽرǈسي من خýǚ القرار المذكور في الحـالتين السـابقتين   

ƚ يقوý فـي واحـدة مـن فقـرات     ـحي Romieuة ـوخƮوƮا مǚحƲات محافƲ الدول
ـ ـة اǗداريـيجƔ أن تجد العملي" مداخلته  ـ ـة الت ون بشـǈƋها التƽǈيـذ الجبـرǐ    ـي يك

ƿ ƭǈاǈوǈي محددÜ وأن يمثǋ ýذا الǈوƳ مـن التƽǈيـذ ǈتيجـة     ضرورياÜ مƮدرا لها في
ين بالقرار الضبطي للقاǈون ولعمý القوة العموميـةÜ وأن يكـون   طباخلمقاومة األفراد الم

التƽǈيذ الجبرÜǐ ممكن بغياƔ العقوبة الجزائية الǈاجمة عن عدم تƽǈيذ القرار الضبطي وأن 
 ýال لتحقيق العمƍ ǐيذ الجبرƽǈاال يرمي التǈوǈاƿ المقرر ǐدارǗ2ا.  

Ɣن الشروط األربعة الواجبة التحقيق حسƎوعليه ف Romieu في ل ǐيذ الجبرƽǈكي يكون الت
  :ƹير حالة الضرورة واǗباحة التشريعية مشروعا ǋي

Ǎع :النقطة األولǌرƢعقوبة قانونية أ ǎيذ القرار الضـبطي   *دم تواجد أƽǈاألفراد لت ƴتدف
 ǐو الشرط الذǋاختياريا وǐدارǗقه اƽفيه ال ǎالشرط األساسـي واألولـي الضـامن     3ير

لقد عرǋ ƻذا الشـرط األوǈ ýزعـة ǈحـو     وÜ 4لمشروعية التƽǈيذ الجبرǐ في ǋذǉ الحالة
                                                 

1  Üأبو الخير ýعاد Üǉو حدود ǐدارǗالضبط اƭ Üالسابق ƴ265: المرج.  
2 « il faut que l'opération administrative pour laquelle l'exécution est nécessaire ait sa source 
dans un texte de loi précis ; il faut que par suite de résistance à la loi ou à l’acte de la 
puissance publique il y ait lieu à l'exécution forcée, il faut que l'absence de sanction pénale 
rende nécessaire l'exécution par la voie administrative; il faut que les mesures d'exécution 
forcée tendent uniquement dans leur objet immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite 
par la loi » in Vincent Tchen, Op.cit, p 09     

  )Dame Albanالمتعلق بقضية  1925جاƽǈي  23مجلس الدولة الƽرǈسي (جزائية أو ƍدارية *
3 M.Long, p.Weil, G Graibant , P.Delvolve et B. Genevoi, in GAJA,. Op.cit.p 69 

بمǈاسبة Ʈƍدار مجلس الدولة الƽرǈسي لقرارǉ بشƋن ƿضـية   Léon Blumفي ǋذا اǗطار ǈجد تƮريح محافƲ الدولة  4 
Abbé Bouchon  في Ƣيحين ذكر ما يل 1911مارس  17المؤر :  
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د الƽكرة التي مƽادǋـا أǈـه ال يجـƔ التقيـد     اعتم ارǐالتوسƴ على اعتبار أن القضاء اǗد
ى تـتمكن سـلطة الضـبط    ـتة أخرǎ حـة ƿاǈوǈيـالحرفي بعبارة عدم تواجد أية عقوب
المعǈى الحقيقي ǋو عدم وجود العقوبـة القاǈوǈيـة   ف ÜاǗدارǐ من التƽǈيذ الجبرǐ لقراراتها

األخرǎ وكذا عدم وجود أƍ ǐجراء ƿاǈوǈي ƈخر يسمح بالحƮوý على رضـوƢ األفـراد   
لذلǈ ǁجد أن ƿاضي مجلس الدولة الƽرǈسـي فـي ƿـرارǗ1     ǉرادة اǗدارة وتƽǈيذ ƿراراتها

تبǈى بشكý مطلق  Abbe Bouchon المƮطلح على تسميته 1911مارس  17ؤرƢ في الم
ǋذǉ الƽكرة وأعطى لها بعدا أكثر شمولية وأضƽى عليها توسǋ ƴام حين ذكر ضرورة عدم 

من أجý تحقيق ƹايتها دون اللجـوء ƍلـى    هتواجد أƍ ǐجراء ƈخر يمكن لǘدارة استخدام
ǐيذ الجبرƽǈ2طريق الت.  

جاǉ القضاء اǗدارǈ ǐحو المƽهـوم الموسـƴ للشـرط األوý مـن     ƹير أǈه رƹم ات
يقرر في العديد من ƿراراته على أǈه أمـام   ƐفǈƎه ما فت Üالشروط األربعة الواجƔ توفرǋا

عدم توفر أƍ ǐمكاǈية للجوء ƍلى القضاء من أجý ضمان تƽǈيذ القرار اǗدارǐ فǈƎه يحـق  
  .ƽǈ3يذ الجبرǐلǘدارة أن تƽǈذ بƽǈسها ƿراراتها عن طريق الت

أǐ أن يجد مƮدرا له في  :ار اǕدارǎ المراد تنفيذه مشروعاأن يكون القر: النقطة الثانية
سابق ومحدد يخوý للسلطة اǗدارية المعǈية ǚƮحية اتخاذǉ وǋو ما Ʈريحƿ ƭǈ Üاǈوǈي 

 Il faut que l'opération »: بما يلي Ʈراحة Romieu عبر عǈه محافƲ الدولة
                                                                                                                                                         
L’exécution administrative n'est justifiée en principe que par la nécessite d'assurer 
l'obéissance à la loi et l'impossibilité de l'assure par tout autre procédé juridique  

لها تسليط عقوبـة علـى   ƿاǈوǈي موازǐ يمكن من خǚجزاء  أǐلشرط عدم تواجد  Romieuوكذلǁ تƋكيد محافƲ الدولة 
  :Ư من األفراد تƽǈيذ القرار الضبطي حيƚ يقوýرفمن 

«Si la sanction pénale existe, l'exécution forcé administrative n'existe pas, en dehors des cas 
d'urgence, de sécurité que tout le monde est d'accord pour réserver » in GAJA, op.cit, P.69.  

الذAnduran  ǐفي ƿضية  1925جاƽǈي  23وǋو االتجاǉ الذǐ تبǈاǉ مجلس الدولة الƽرǈسي بمǈاسبة ƿرار المؤرƢ في  1
حيƚ يرǎ مجلس الدولة الƽرǈسي من خǋ ýǚذا القرار أن وضƴ األختـام   ÜمǚحƲاته JOSSEأبدǎ فيه محافƲ الدولة 

عبر طرق ƍدارية أخرǎ  تحقيقهاǗدارة المǈشودة كان يمكن اعتبار أن ƹاية ا ىيعد عمƹ ǚير مشروƳ علالمطحǈة على 
  ومǈها توƿيƻ التزويد بالقمح أو اللجوء ƍلى حق التسخير 

« Illégalité de l'apposition des sellés sur une minoterie alors que le résultat recherché aurait 
peu être obtenu par la suspension des livraisons de blé à l'exercice du droit de réquisition »   
2 «Toute autre procédure pourrant être utilement employée » in C.E Abbé Bouchon. Op-cit 
3 C.E.12 mars 1909, commune de Triconville, Recueil des arrêts du conseil d’état français, p 
275. Conclusion Chardenet.  
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administrative pour laquelle l'exécution est nécessaire ait sa source dans un texte 
de loi précit».  

عن Ʈادر المƽهوم الموسƴ سواء كان ǋ ƭǈو وال شǁ في أن مƽهوم الƭǈ القاǈوǈي ǈǋا 
  ƭخـا ƭǈ د يكونƿ يذية كماƽǈادر عن السلطة التƮ يميƲǈت ƭǈ السلطة التشريعية أو

ة المعǈية أو ƭǈ عام يحدد ǚƮحيات الجهة اǗدارية ويخولها اتخـاذ  يƲǈم العملية اǗداري
  .ƿرارات بشƋن ذات العملية اǗدارية

فعلى اǗدارة العامة أثǈاء أدائها لوƲيƽتها اǗدارية ومǈها Ʈƍدار الضبط اǗدارǐ أن 
 ýكر لها أو تعمǈوال تت Üونǈالقا ƭوƮǈ ýع Ɯتخر ǚف ÜƳرادة المشرƍ مالها على تحترمǋƍ

تـرǁ األفـراد يخالƽوǈهـا دون    با من جاǈبها أو الوƿوƻ مǈها موƽƿا سلبيا ـدم تطبيقهـبع
دارة مستǈدا ƍلى ǈـƿ ƭـاǈوǈي   ƿ ýǗرار ƍدارƮ ǐادر عن اـý كـوǋو ما يجع 1Üجزاء

 ǐدارǗعدم مشروعية القرار ا Ɣدارة بعدم السقوط في عيǘو ما يسمح لǋو Üى العامǈبالمع
ǚالمشك ǐادƽابة الممارسة عليها ت المتعلقةوتƿضائية وفقـا لمـا    بالرƿ ابةƿت رǈسواء كا

ذǋبت و رƿابة ƿضاء ƍدارǐ مثلما ذǋبت ƍليه الدوý األǈجلوسكسوǈية في تƲǈيمها القضائي أ
  .2الدوý التي تعتمد Ʋǈام االزدواƜ القضائي ومǈها الجزائرƍليه 

  لتƦام بمقتضياتǈ أن يرفƭ المƢاطب بالقرار الضبطي تنفيذه واǗ :النقطة الثالثة

 Ɣيستدعي ويوج ǐالذ ƴو الوضǋءجولو  ǐيذ الجبرƽǈلى التƍ ǐدارǗسلطة الضبط ا
لقرارǋاÜ على اعتبار أǈه في حالة عدم مقاومة األفراد لهذا القرار ǈكون بطبيعة الحاý أمام 

ة لسابق اǗشـار اة المثلى في تƽǈيذ القرارات اǗدارية أال وǋي التƽǈيذ االختيارǐ ـالطريق
القرار لǈية بƍلى تقسيم ǋذا الرفƍ Ưلى حالتين األولى Ʋƍهار المخاطƍ3  ƔليهÜ ويذƔǋ الƽقه

تƽǈيذ ǋذا األخيرÜ ومن  ةسيئة أثǈاء تعامله مƴ القرار ثاǈيهما مقاومة المخاطƔ بالقرار لعملي
معاكس  أمثلة الحالة األولى التماطý في تƽǈيذ القرار ومن أمثلة الحالة الثاǈية القيام بƎجراء

 علـى  ويسـتوجǋ  Ɣـذا  Üلما ǋو مطلوƔ كاالستمرار في التƲاǋر الممǈوƳ بقرار ضبطي

                                                 
  .13الطماوÜǐ الƲǈرية العامة للقرارات اǗداريةÜ المرجƴ السابقƭ Ü محمد سليمان  د 1
2 ƴفي   راجǐدارǗون اǈات القاƽمؤل ƻدد مختلƮذا الǋ.   

3 « Une mauvaise volonté ou une résistance du destinataire de l'obligation qui refuse 
d'exécuter spontanément  un acte » in Vincent Tchen, Op-cit. P.9 
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 ƹيـرǉ  أو تكليƻ أو مƴǈب ƍعذار به للمخاطƔ وجهت أن تƽǈيذǉ ادرالم للقرار المƮدرة اǗدارة
 الƽعليـة  المقاومـة  يƲهـر  أǈه ارـاعتب ىـعل هـأǋميت عذارلǘو يÜـوالǈواǋ األوامر من

Üللقرار ƻبذ ويكشǁل ƻƿمو Ɣبه المخاطÜ ذاǋ ية جهة ومن جهة منǈه ثاǈƎدارة  يسمح فǘلـ 
  1.الشرعية بعدم ƍجراءǋا يƮاƔ أن من ƻالخو دون الجبرǐ للتƽǈيذ باللجوء

 الجبـرǎ  للتنفيذ لجوǊƏا وراء من اǕدارية للجǊة الوحيد الǊدف يكون أن :الرابعة النقطة
  2نوناقا المقررة اǕدارية العملية تحقيق ǉو لقرارǉا

Ʈليها كحق أƍ دارة اللجوءǘوسيلة يمكن ل ƃالƍ ليس ǐيذ الجبرƽǈيفالت ýلها من أج ý
ذ القاǈون الذǐ يعتبر من أǋم وأبرز ǚƮحيات السـلطة التƽǈيذيـة واǗدارة   ـضمان تƽǈي

العامةÜ فƎذا كان ǋذا ǋو الوضƴ فƎن اǗدارة ملزمة بعدم تجاوز الحد الذǐ يضمن احتـرام  
ن ومǈه لقرارات اǗدارةÜ وأن ال تستغý حجة سهرǋا عý حسن تƽǈيذ القاǈون األفراد للقاǈو

وعملها المتواýƮ من أجý حƲƽ وحماية الƲǈام العام لكي تحقق أǋداƻ وƹايات ƹير التي 
القاǈون بتحقيقها وان ال تستخدم التƽǈيذ الجبرǐ استخداما ال يتماشى مƴ ما يقتضـيه   كلƽها

  .وأن تجاوز بذلǚƮ ǁحياتها تƽǈيذ القرار المراد تحقيقه

ولقد لعƔ مجلس الدولة الƽرǈسي دورا بالƸ األǋمية في تƮƋيǋ ýذǉ الƽكرة وتƋكيـد  
  ƣادر بتـاريƮراراته الƿ واحد من أشهر ýǚدارة من خǗااللتزامات على عاتق ا ǉذǋ08 

 ýبقضية  1935أفري ƭالخاaction française3Ü  هǈƋرر بƿ ǐـذ الذǋ ƴوبي ƴذا كان توزيƍ ǉ

                                                 
كـذلǁ حكـم   و  ÜDurdent الخاƭ بقضية زوجـة  1948ديسمبر  9وǋو ما أكدǉ حكم محكمة التǈازƳ المؤرƢ في  1

  Société indépendante de transport automobileيةضالخاƮة بق 1955جوان  13محكمة التǈازƳ المؤرƢ في 
 . Société Parahaالخاƭ بقضية  ǈ1965وفمبر  10وحكم محكمة التǈازƳ المؤرƢ في 

2  ǉرƿأ ǐالذ ƴو الشرط الرابǋوROMIEU  حين ذكر:  
« IL faut que les mesures d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet immédiat à 
la réalisation de l'opération prescrite par la loi ». 

افƲ  المكلƻ بمهام الضبط اǗدارǐ على مستوǎ مديǈة باريس اƮـدر ƿـرار   تتلخƭ وƿائǋ ƴذǉ القضية في أن المح 3
المعروƯ للبيƴ على رفوƻ كـý بـائعي     l'action françaiseلجريدة  1934فبراير  07يقضي بمƮادرة عدد يوم 

دǐ يƽة طعǈا ضد ƿرار المحافƲ لدǎ القضاء العـا حƿدمت الشركة المالكة للla seine  ƮالƮحƻ في باريس ومقاطعة 
وأن  Ƴune voie de fait أمام محكمة التǈازƳ الذǐ اعتبر أن ƿرار المحافƲ يشـكý حالـة اعتـداء مـادǐ     ارفƴ الǈز

دورا بالƸ األǋميـة   ǋJOSSEذǉ القضية يǈعقد للقاضي العادǐ ولعبت مǚحƲات محافƲ الدولة  في االختƮاƭ بالƲǈر
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يشكý خطرا  -روƻ الخاƮة التي عاشتها باريس أǈذلǁ و للƲ – 1939الƮحيƽة في سǈة 
باǗخýǚ به في كý األحياء والمواƴƿ داخý المجاý اƿǗليمي لمديǈة  دعلى الƲǈام العام ويهد

ƴوالبي ƴمن التوزي ƴǈرار المƿ باريس وبالتالي يبرر Ü  ـادƮعلـى الم ƭǈة فـي ذات  روي
الƲرƻ حسƔ محافƲ الدولة لم يكن ليؤدƍ ǐلى  توسيǈ ƴطاق المǈـƴ   األماكنƍ Üال أن ǋذا

ر أو ƍضرار بالƲǈـام العـام   طوالمƮادرة ƍلى األماكن التي ال تشكý فيها الƮحيƽة أǐ خ
وبالتالي اعتبرت المƮادرة اعتداء مادǐ على اعتبار أن ǋذا  Üوالسيما في ضواحي باريس

رة أال وǋو المحافƲة على الƲǈام العـام فـي   لم يتقيد بالهدƻ المرجو من المƮاد ءاǗجرا
  1.الƲǈام العام علىاألماكن التي كان يمكن أن تشكý الƮحيƽة فيها تهديدا 

الخـاƭ   1973مـاǐ   19في ƽǈس اǗطار أƿر ƿرار مجلس الدولة المؤرƢ فـي  
مبدأ الموائمة أو التǚؤم بين ضرورة ممارسة سلطات الضبط اǗدارBenjamin  ǐبقضية 
واجـƔ حمايـة حقـوق وحريـات      حماية وحƲƽ الƲǈام العام وƍلى  امية رلاتها لǚƮحيا

اǈǗسان من خýǚ التقيد بƋحكام القاǈون وعدم التجاوز في استعماý السلطة المتمثý في ǋذا 
Ƴالمطلق من ممارسة حرية االجتما ƴǈ2.القرار في الم  

                                                                                                                                                         
م اعتبار االعتداء المادǐ بالضـرورة خطـا   دالمادǐ وكذا ع في تحديد معالم حدود سلطة الضبط وتباين أǈواƳ االعتداد

  .شخƮيا
1  Ƴازǈرار محكمة التƿ جاء في حيثياتAction française  ما يلي :  

 « s'il appartient aux maires et à paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires 
pour assure le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas 
le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventive la saisie du journal sans qu'il  soit 
justifié que cette saisie ordonnée d'une façon aussi générale sans qu'il résultat du dossier 
portant ou le journal sera mis en veut tant à paris qu'en banlieue, ait été indispensable pour 
assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, que la mesure incriminée n'a ainsi 
constitué dans l'espèce qu'une voie de fait… »   

فـي مديǈـة    أدبيـة محاضـرة   ǈRené Benjaminه كان من المقرر أن يقدم السيد تتلخƭ وƿائǋ ƴذǉ القضية في أ 2
Nevers  مجموعة من األساتذة ƻرئيس البلدية من طر Ƹضوينأبلǈالم   ýالوسـائ ýهم سيحتجون بكǈقابي أǈ يمƲǈتحت ت

  .التعليم الǚئكيمن مسƋلة  Benjaminعن ǋذǉ المحاضرة وسيحاولون مƴǈ تقديمهاÜ بسبƔ الموƻƿ  التي اتخذǋا السيد 
تقديمها من طرƻ السيد  المزمƴ للمحاضرة مǈاǋضةكما ƿاموا بالدعوة عن طريق الƮحافة والبياǈات ƍلى تƲǈيم مƲاǋرة 

Benjamin ǉذǋ ýعƽال ǉرد Ɣدر رئيس البلدية عقƮأÜ  ƴǈرارا يقضي يمƿمحاضرة Benjamin   درت المجموعـةƮأ
خǚله الرأǐ العام أǈها ƿررت استبداý المحاضرة من محاضـرة عامـة ƍلـى     التي يǈتمي ƍليها ǋذا األخير بياǈا تعلم من

محاضرة خاƮةƹ Üير أن رئيس البلدية أƮدر ƿرارا ƈخر يقضي بمƴǈ المحاضرة الخاƮة كذلǁ بداعي أخǚلها بالƲǈـام  
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Ƙالمبح Ƙامات : الثالƦو حدود التǎدارǕسلطة الضبط ا  ưام العام و إحترام في حفưالن
   حقوق و حريات األفراد

   Ʋـƽاء مباشرتها لمهامها المتمثلة أساسا فـي حǈأث ǐدارǗعلى سلطة الضبط ا ƴتق
تزامات والحدود والقيود التـي تسـهر   العام داخý الدولةÜ مجموعة من االل وحماية الƲǈام

ودورǋـا فـي    هاامعلى ضمان حسن وƿاǈوǈية أداء الهيئات المخولة الضبط اǗدارǐ لمه
ƴالمجتم.  

خترƳ شيئا ƍذا ƿلǈا أن القضاء اǗدارǐ المتمثý أساسا فـي مجلـس الدولـة    ǈوال 
الƽرǈسي خƮوƮا ومحكمة التǈازƳ في ƽǈس الدولة كان له عƲيم األثر في وضƴ وتحديد 
 ýǚمن خ ǐالمجلس الدستور ǉأدا ǐالذ ýليه العمƍ ƻيضا Üلتزامات والحدودǗا ǉذǋ وضبط

  .ن مدǎ دستورية القواǈين في مجاý الحريات والحقوق العامةاتبي دورǉ في

فمن أǋم المواضƴ التي دƿق فيها القضاء والƽقه اǗداريين والمشرƳ الدستورǐ في 
مجاý الضبط اǗدارǋ ǐي بدون شǁ التزامات وحدود سلطة الضبط اǗدارǐ على اعتبار 

العام من التهديدات التي يواجهها بشكý  أن ǋذǉ األخيرة واƿعة بين واجبها في حماية الƲǈام
واجƔ عدم المساس بحريات وحقوق األفراد أثǈاء ممارستهم لǈشـاطاتهم   مستمر ويومي و

لذلǁ كان من الحتمي التدƿيق في تلǁ الضوابط التي تمكن سلطة الضبط اǗدارǐ من أدائها 
  .لواجبيها المذكورين على أحسن وجه

ǐدارǗقه اƽال ǎلتزام 1يرƍ متعددةأن ǐدارǗات وحدود سلطة الضبط اÜ    فيهـا مـا
 Üها ما يكتسي طابعا دستورياǈداريا ومƍ يكتسي طابعا ƚحي     ƚǚجمالهـا فـي ثـƍ يمكـن

                                                                                                                                                         
ǐ رئيس البلديـة  طعǈا لدǎ مجلس الدولة ضد ƿرار السيد رئيس البلديةÜ مدعيا تجاوز ƿرار Benjaminالعام رفƴ السيد 

 .الخاƮين بحرية االجتماƳ واالǈحراƻ باستعماý السلطة 1907مارس  28و  1881جوان  30لقاǈون 
تشترǁ كý مؤلƽات القاǈون اǗدارǐ التي تتعرƯ لموضوƳ الضبط اǗدارǐ بعد تحديد تعريƻ الضبط اǗدارǐ وتحديد  1

العمý الضبطيÜ فمǈها من يرǎ مـن الضـرورǐ    في التعرƯ لحدود وضوابطالضبط القضائي خƮائƮه وتميزǉ عن 
الýƮƽ بين الحدود والقيود التي تخƭ سلطة الضبط اǗدارǐ والحدود والقيود التي تخƭ اǗجراء الضابطÜ فيميز فـي  

من جهة مبدأ المشروعية والحماية الدستورية والقاǈوǈية للحريات ومن جهة ثاǈية الحدود المتعلقة بطبيعة الǈشاط  نذلǁ بي
الضبط وأسلوƔ التعامý مƴ طبيعة الحرية وأخيرا مسƋلة الحدود المتعلقة بوسائý الضبط فـي الƲـروƻ    هذǐ يستهدفال

  ).عادý أبو الخيرÜ المرجƴ السابقÜ الباƔ الثاǈي حدود سلطة الضبط اǗدارǐ(العادية والƲروƻ االستثǈائية 
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مجموعات أساسية ǋي واجƔ التقيد بمبدأ المشروعية كǋƋم التزام علـى سـلطة الضـبط    
  .يق أǋدافهاواجƔ احترام الحريات العامة وكذلǁ واجƔ التدخý من أجý تحق اǗدارǐ و

     كضـمان لحقـوق    بمبدأ المشـروعية سلطة الضبط اǕدارǎ واجب تقيد : األوüالمطلب 
  و حريات اǕنسان

يعد واجƔ التقيد بمبدأ المشروعية من أǋم و أƿوǎ اǗلتزامات على اǗطǚق الواƿعة علـى  
ƍ على Üالسلطة ǉذǋ ذ لقراراتƽǈم ǉعتبارƎو مرفق األمن ب ǐدارǗه سلطة الضبط اǈعتبار أ

   ǐدارǗدارة أو سـلطة الضـبط اǗأولهما في مواجهة ا Üدفين أساسيينǋ لى تحقيقƍ يرمي
فيضمن شرعية أعمالها و يجعلها موافقة للقاǈون سواء فما يشترطه من شروط شـكلية أو  
ƍجرائية أو شروط موضوعيةÜ و ثاǈيهما في مواجهة المخاطبين بƋعماý سـلطة الضـبط   

       دم اǈتهاǁ حرياتهم و حقـوƿهم الشخƮـية و العامـة ƍال بالقـدر     اǗدارǐ فيضمن لهم ع
  .و بالكيƽية التي يسمح بهما القاǈون

 ǁما تتحرǈحي ŹاƮوƮخ ÜدارةǗالقيود على ا ǎوƿم و أǋاعتبر مبدأ المشروعية من أ ǁفلذل
بهدƻ حماية أو حƲƽ و استرجاƳ الƲǈام العام الذǐ يتطلƔ تحقيقـه االƮـطدام الحتمـي    

  ات و حقوق اǈǗسانÜ فليست ƿرارات الضبط اǗدارǐ المتعلقة بحماية األمـن العـام   بحري
   ƭحريات و حقـوق األشـخا Ưلبع Źال تقييداƍ اǋيذƽǈة العموميتين و تǈحة و السكيƮو ال

  .ليه فيما سبق من ǋذا البحƍƚمثلما تمت اǗشارة 

عـدم تحـوǋ ýـذا     ǈǋا بالذات يتدخý مبدأ المشروعية من أجý أن يضمن بشكý وƿـائي 
االƮطدام ƍلى تعدǐ و اعتداء ƹير مشروƳ من سلطة الضبط اǗدارǐ و مرفـق األمـن   
كجهاز تƽǈيذ ƿراراتها على ما ǋو مقرر و مكƽوý من حريات و حقوق لǖشخاÜƭ فهـو  
       في حقيقة األمر يحقق المواءمة بين السلطة و الحريـةÜ أǐ بـين السـلطة الضـرورية     

       متƴ بها جهة الضبط اǗدارǐ من جهة و مـن جهـة ثاǈيـة الحريـات     و المبررة التي تت
   ǎيـر ǁلـذل Üهاǈرة بدوƮى للحياة المعاǈمع ǐعدم أǈية و العامة التي يƮو الحقوق الشخ
                                                                                                                                                         

لمجموعتين من القيود أولها القيد الخـاƭ بحتميـة   ومǈها من يرǎ أن الضبط سواء كان سلطة أو ƍجراء ال يخضƍ ƴال 
ƻروƲال ýيام سلطة الضبط بمهامها في كƿ Ɣبواج ƭيها القيد الخاǈاحترام الحريات العامة وثا.  

Gilles le Breton, Droit administratif, Général, 1. L"action administrative, Collection cursus, 
Masson et Armand Colin éditeurs, paris, France. 1996, page 158 et suite. 
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بعƯ الƽقه اǗدارǐ أن المشروعية تقƴ وسط مƮلحتين كبيرتينÜ المطالبة بضماǈات لƽائدة 
بدأ المشروعية ƍلى أƮƿى درجاتـهÜ و بالمقابـý   الخاضعين لǘدارة مما يؤدƍ ǐلى دفƴ م

حاجة السلطة اǗدارية ƍلى ƿدر معين من حرية الحركة التي تسمح لها بتحقيق ما أǈيط بها 
  .  1من مهام

Ư الƲǈر عن مختلƻ التعريƽات التي كان محŹǚ لها مبدأ المشروعية فǈƎها ال تخـرƜ  غو ب
Ü فهو يعǈي عƿǚة الخضوƳ 2حكم القاǈون ƍجماالŹ عن التعرƯ له بوƽƮه تعبير عن سيادة

  ƻـرƮا في التǋأثار ǁية التي يمكن أن تترǈوǈالقواعد القا Ƴواǈأ ýدارة و كǗا ýبين أعما
فǈƎه يرǎ في مبدأ المشروعية ذلǁ التطابق بين  ÜAndré de laubadère أما العميد 3القاǈوǈي

و بعبارة أدق الشـرعية التـي    القرارات التي تƮدرǋا السلطات اǗدارية و أحكام القاǈون
تعǈي مجموعة القواعد القاǈوǈية سواء كان المقƮود بالقـاǈون ǈǋـا المعǈـى الشـكلي أو     

  .  4الموضوعي

كما يرǎ فيه األستاذ سليمان محمد الطماوǐ الوضƴ الذǐ تكون فيه جميƴ تƮرفات 
ƴ القواعد الملزمـة  اǗدارة في حدود القاǈون و أن القاǈون ǈǋا يؤخذ بمدلوله العامÜ أǐ جمي

في الدولة سواء أكاǈت مكتوبة أو ƹير مكتوبةÜ و أياŹ كان مƮدرǋا مƴ مراعاة التدرƜ في 
 الـذÜ ǐ فسيادة القاǈون مرǋون بخضوƳ الدولة عموماŹ و اǗدارة خƮوƮاŹ للقاǈون ƿ5وتها

ضـى  يوجƔ عليها عدم ƍتخاذ ƍ ǐƍجراء سواء كان ƿراراƍ ŹدارياŹ أو عمŹǚ ماديـاƍ Źال بمقت 
  .مبدأ سيادة القاǈونفعŹǚ و بذلǁ يتحقق  Üالقاǈون و تƽǈيذاŹ له

                                                 
1 «  La théorie de la légalité est le siège d’un conflit entre deux grands intérêts : l’exigence de 
garanties au profit des administrés pousse à développer la légalité à l’extrême ; à l’inverse, le 
pouvoir administratif a besoin d’une certaine liberté d’action » in André de laubadère, Jean-
claude Venezia, Yves Gaudemet, Droit Administratif, op.cit, p 83  

2   Üـاǈالب ƻقحه د محمود عاطǈ راجعه و Üةǈدراسة مقار ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐد سليمان محمد الطماو
  ƽ2006ƭ Ü12كر العربيÜ سǈة دار ال

3   ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا Üأبو الخير ý282عاد  
4 A. De Laubadère, Traité de droit administratif, op.cit, p 245 

ـ  5 Ʈجمهورية م Üرةǋالقا Üكر العربيƽدار ال ÜلغاءǗضاء اƿ ýاألو Ɣالكتا ÜǐدارǗالقضاء ا Üǐر سليمان محمد الطماو
  ƭ Ü22 1976العربيةÜ سǈة 
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أمرينÜ األوǋ ýو أن تكون اǗجراءات الƽردية التـي تتخـذǋا    ǋذǉ السيادةمرد  ƍن
        السلطات العامة مƽǈذة لقواعد عامة و مجردة موضوعة سـلƽاŹ و بـذلǁ تسـود العدالـة     

ǈون في الدوý الديمقراطية يƮدر عن ǋيئة مǈتخبـة  و المساواةÜ و األمر الثاǈي ǋو ان القا
تمثý الشعƔ و تمارس السيادة بƎسمه و خضوƳ اǗدارة للقاǈون يحقق لتلǁ الهيئة المǈتخبة 

  .1الهيمǈة على تƮرفات اǗدارة

    ƴـق مـƽيت ýأو عمـ ƻرƮت ýة تلحق كƽƮ هǈƋاألخر ب ǐدارǗقه اƽال Ưكما يعرفه بع
س الدارÜƜ و ǋو الƮـادر عـن السـلطة التشـريعية أو     و لي –بمعǈاǉ الواسƴ  -القاǈون

البرلمانÜ أǐ اǗتƽاق مƴ القواعد القاǈوǈية أياŹ كان مƮدرǋا دستورياŹ أو تشريعياŹ مكتوباŹ أو 
Ü و فـي  ƹ2ير مكتوÜƔ و تسود أحكامه على كý من الدولة و األفراد حكاماŹ و محكـومين 

أ المشروعية باعتبارǉ شرط ممارسـة  أن مبد Gilles Lebretonذات السياق يرǎ األستاذ 
على كý -أǐ القاǈون  –العمý اǗدارǐ مقترن بدولة القاǈونÜ التي يǈطبق فيها ǋذا األخير 

من اǗدارة و الحكام و أن من شروط ǋذǉ الدولة القاǈوǈية تواجد مجموعة ƿواعد ƿاǈوǈيـة  
ات و المعاǋدات التـي  Ü ابتداء من الدستورƍ Üلى االتƽاƿي3مǈسجمة و مرتبة في شكǋ ýرمي

يƮادق عليها رئيس الجمهورية حسƔ الشروط المƮǈوƭ عليها في الدستور ثم القواǈين 
و التƲǈيمات و المبادƏ العامة للقاǈون باǗضافة ƍلى القـرارات القضـائية و القـرارات    

ـ 4اǗدارية المƽǈردة ة Ü فǈحن ǈǋا ǈعǈي المدلوý الموسƴ لمبدأ المشروعية كƎلتزام على الدول
ŹاƮوƮخ ǐدارǗعام و سلطة الضبط ا ýبشك     .  

ƍن ǋذا االلتزام ال يخǈ ƭوƳ معين من التƮرفات و األعماý اǗدارية و ال يǈطبق علـى  
Ʋرƻ محدد دون أخر و ال تلتزم به ƍدارة معيǈة دون األخرǎ بǋ ýو التزام عامÜ معǈيـة  

ǁلذل Ưمثلما تعر Üدارةǘيجابية و السلبية لǗا ýالعميد  به األعماA. De Laubadère  من
أن مبدأ المشروعية ƍذا كان يقيد أوالŹ اǗدارة في أعمالها اǗيجابيةÜ بحيƚ أن التƮـرفات  

                                                 
1   ƭ Üالسابق ƴالمرج Üيةǈوǈبالدولة القا Źاǈمي مقارǚسǗام السياسي اƲǈال Üير حميد البياتيǈ91د م  
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اǈضما Üƴمحمد ربي Ɣيǈ279م  

3 Gilles Lebreton, Droit administratif général, op.cit. p25 « Trois éléments caractérisent l’état 
de droit, la présence d’une hiérarchie des normes, c'est-à-dire d’un ensemble cohérent de 
règles juridiques, disposées en couches superposées selon un ordre pyramidal… »   
4 Voir en ce sens Gilles Lebreton, Droit administratif général, op.cit. De page 25 à 55 
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اǗيجابية لǘدارة يتعين عليها أن تلتزم باحترام القواعد التي تشكý الشرعية فǈƎه من جهـة  
Ƴاǈو ال يسمح لها باالمت ƻرƮبالت Źية يلزمها أيضاǈ1ثا.  

مبدأ المشروعية على عدد من المبادƏ الƽرعية أǋمها أن أية سلطة أو ǋيئة مقيـدة  و يقوم 
كýƮƋ عام في سلطاتها فǚ تستطيƮƍ ƴدار أƿ ǐرار ƍال من خýǚ أحكام التƲǈيم القاǈوǈي 

أشهر فالسـلطة   Ü6 فليس مثŹǚ للوالي أن يƮدر ƿراراŹ بغلق مخمرة لمدة تƽوق يأو الǚئح
ي يمكǈها األمر بالغلق الǈهائي لهذǉ المؤسسات و ذلǁ طبقاŹ ألحكام القضائية ǋي وحدǋا الت

و أن الوالي عǈدما أمر بغلق المحý الذǐ يسيرǉ المستƻǈƋ  75/41من األمر رƿم  7المادة 
أشهر فƎن  6عليه على ƍشعار أخر أǐ دون أن يتƋكد من أن ǋذا الغلق ال يمكن أن يجاوز 

المذكور و بƮƽلهم على ǋذا الǈوƳ  75/41األمر رƿم  والي والية الجزائر لم يحترم أحكام
Ü و أن ال تتعارƯ في ƿراراتها 2يقوموا سوǎ بتطبيق القاǈونلم فƎن ƿضاة الدرجة األولى 

ǋذǉ مƿ ƴواعد ƿاǈوǈية أعلى مǈهاÜ و أن ال تضƿ ƴرارات ضبطية مقيـدة للحريـة ƍال ƍذا   
   3.كاǈت مكملة أو مƽسرة أو مستǈدة لقاǈون

مومية مبدأ المشروعية ال يعǈي بالضرورة التقييد المƽـرط لـǘدارة وال   والقوý بع
سيما تلǁ التي يتطلƔ أداءǋا لمهامها بعƯ الحرية وال سيما اǗدارة القائمة بمهام حمايـة  

 Ưدارة بعǘل Ƴوالمشر ýقه والقضاء بƽلهذا يقرر ال Üام العامƲǈال ƲƽوحǗالتـي  متيازات ا
ية بمǈح اǗدارة ƿدراŹ من الحرية يتƽاوت ضـيقاŹ و ƍتسـاعاŹ   تستهدƻ موازǈة مبدأ المشروع

ƻروƲال Ɣو4بحس Ü  لمـا ƻما تكييǈƍ دارة على مبدأ المشروعية وǗا Ɯذا خروǋ يǈال يع
يمǈحه لها القاǈون أو يمǈعه عǈها في حاالت محددة يراد مǈها ǋي كذلǁ ضمان حسن سير 

                                                 
1 « Le principe de la légalité limite d’abord l’administration dans ses actions positives du fait 
que les actes positifs de l’administration doivent respecter les règles qui forment la 
légalité…le principe de la légalité n’a pas seulement pour effet d’obliger l’administration à 
respecter la légalité dans les actes positifs qu’elles accomplit spontanément, il peut aussi 
entraîner pour elle des obligations d’agir, lui interdire de s’abstenir »  

في ƿضية والي واليـة الجزائـر    23/09/2002المؤرƢ في  006195دولةÜ الغرفة األولىÜ ملƻ رƿم ƿرار مجلس ال 2
Ɣ عن ط.ضد ÜىƽطƮم ƻحسيـ ǐرǋشـا Üوجيتن Ɵجـرǘـ ز ل ـ ت ـ ـراءات المتبع ي المـواد اǗداريـةÜ دار   ـة ف

  .Ü الملحق2005الخلدوǈيةÜ القبةÜ الجزائرÜ سǈة 
  281و  280ة الضبط اǗدارÜǐ المرجƴ السابقƭ ÜمǈيƔ محمد ربيÜƴ ضماǈات الحرية في مواجه 3
4  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐ25د سليمان محمد الطماو  
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ة و حقوق و حريات األفـراد مـن   Ʋ الدولة و المجتمƴ من جهـا يحƽـالعمý اǗدارǐ بم
جهة ثاǈيةÜ و ǋذǉ االمتيازات ǋي ما يمǈحه القاǈون لǘدارة من سلطة تقديرية و سـلطات  

  .  في الƲروƻ االستثǈائية و كذلǁ أعماý الحكومة و السيادة

بضـمان   1996فالسلطة التƽǈيذية و ال سيما الحكومة تقوم وفقاŹ لما يقررǉ دستور 
األǋمية البالغة في الدولة و المجتمÜƴ من خýǚ سهرǋا تحت سلطة  عدد من السلطات ذات

رئيس الحكومة على تƽǈيذ القواǈين و التƲǈيمات و حسن سير اǗدارة العموميةÜ و ǋذا مـا  
  ǁين و ال سيما تلـǈواƿ السلطة التشريعية من ǉدرƮيذ لما تƽǈيجعلها في حقيقة األمر أداة ت

ولى مـن المـادة   ألهم األساسية مثلما تقرر ذلǁ الƽقرة االمتعلقة بحقوق األشخاƭ وواجبات
  .من ذات الدستور 122

و عليه ƿد يلجƋ المشرƍ Ƴلى التحديد الدƿيق و المýƮƽ لما ǋو واجƔ على السـلطة  
ة عموماŹ و اǗدارة خƮوƮاŹ القيام به في ƍطار مهمتها الرامية ƍلى تƽǈيذ ƿـاǈون  ـالتƽǈيذي

يها في أفي ǋذǉ الحالة كý حرية أو ǋامƫ يسمح لها بالتدخý برماÜ و بالتالي تƽتقد اǗدارة 
مسار ǋذا التƽǈيذÜ فدورǋا ǈǋا ال يتعدǎ التƽǈيذ بمعǈاǉ الضيقÜ و ƿد يقرر المشرƹ Ƴير ǋذا 
  Ɣدون معقـ ƻروƲلل Źتستعمله وفقا ƻرƮمن الحرية في الت Źدراƿ دارةǘل ǁفيتر Ɣاألسلو

 ƚبحي ǁفي ذل ƭو ما كون لها اتعليها و تترخǋو ÜƳازǈه  ذكرلكلمة األخيرة دون مǈƋبش
تكون سلطة اǗدارة تقديرية حيǈما يترǁ لها القاǈون الذǐ يمǈحها ǋذǉ من أن العميد بوǈار 

 ƴǈأو تمت ýالحرية في أن تتدخ Üاألفراد ƴاتها مƿǚدد عƮات بƮاƮـذا    وأاالختǋ ـتƿو
ديرية ǋي التي يتركها القـاǈون  التدخý و كيƽيته و فحوǎ القرار الذǐ تتخذÜǉ فالسلطة التق

Ü و يبقى أن ǈشير ƍلى أǈه ليس لǘدارة ǋذǉ 1لǘدارة لتحديد ما يƮح عمله و ما يƮح تركه
فليس لها التقدير في مسائý فýƮ فيها المشرÜ  Ƴالسلطة ƍال ƍذا مǈحها لها القاǈون Ʈراحة

  . ƮراحةÜ و ليس لها بعد ذلǁ أن تǈاý من المشروعية

ا عمý المشرƳ على تضييق السلطة التقديرية لǘدارة و ال سـيما  و ال شǁ اǈه كلم
    ǉـذǋ ـالحƮ فـي ǁالحقوق و الحريات العامة كان ذل ýفي مجا ǐدارǗسلطة الضبط ا

على ƍعتبار أن المشرƳ يميƍ ýلى ترجيح كƽة الحرية -أǐ الحقوق و الحريات  –األخيرة 
                                                 

1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐ28و  27سليمان محمد الطماو    
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و ǋو ما تعبر عǈه المادة  Üعلى كƽة السلطة و سماƮ Ƴوت المواطن ƿبƮ ýوت الحكومة
بقولها أن واجƔ البرلمان في ƍطار اختƮاƮاته الدسـتورية أن   1996من دستور  100

يبقى وفياŹ لثقة الشعƔ و يýƲ يتحسس تطلعاتهÜ أما توسـيƴ السـلطة التقديريـة لـǘدارة     
تضييق مستمر و متواýƮ و ƹير مبرر  –و ƍن كان ǋذا التوسيƿ ƴاǈوǈياŹ  –سيترتƔ عǈه 

على اعتبار ترجيح اǗدارة لكƽة السلطة على كƽة الحرية و ǋو  ƿÜعياŹ في ƹالƔ الحاالتوا
ما يǈسجم مƴ طبيعتها التƽǈيذيةÜ التي ƹالباŹ ما تƮطحƔ معهـا وسـائý القهـر و القـوة     

  .العمومية

أما في ýƲ أعماý السيادة أو الحكومةÜ فƎن اǗدارة تتحـرر كليـة مـن ƿواعـد     
 ýي كƽقطة المشروعية و تختǈ السيادة ýأعما ýالمثابة تمث ǉو بهذ Üرديةƽة للحريات الǈضما

فهǈاǁ رƹبة شبه جماعية بين الƽقهاء بزوالهـا مـن عـالم     Üسوداء في جبين المشروعية
Ü فهي تتمتƴ بحƮاǈة ƿضائية على ƍعتبار أǈها ال تخضƴ لرƿابة المجلس الدستورǐ 1القاǈون

ǎ فيها ƿرارات ƍداريـة يمكـن الطعـن فيهـا     و ال لرƿابـة القاضي اǗدارǐ الذǐ ال ير
Ü و لخطورتها على مبدأ المشروعية حاوý الƽقـه و القضـاء أن يحƮـر ǋـذǉ     2باǗلغاء

  .األعماý في مجموعات محددة

أولها المجموعة التي تضم األعماý المǈضوية في دائرة العƿǚـة بـين السـلطة     
ومية المتضمǈة رفǋ Ưـذǉ األخيـرة   و مǈها القرارات الحك Üالتƽǈيذية و السلطة التشريعية
Ü أما المجموعة الثاǈية فهي التي تضم األعماý المǈضوية فـي  3المبادرة بمشاريƴ القواǈين

دائرة عƿǚات الدولة الخارجية و مǈها تلǁ المتعلقة بالتƽـاوƯ الخـارجي و بالعƿǚـات    
  .4الدبلوماسية

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسهƽǈ السابق ƴ131المرج  

2 « Les actes de gouvernement sont des actes qui échappent à l’emprise du principe de 
légalité, dans la mesure ou ils jouissent d’une immunité juridictionnelle totale, ils ne sont pas 
contrôles par le conseil constitutionnel, car celui-ci ne dispose en principe que d’une 
compétence d’attribution, or la constitution, qui ne les mentionne même pas, ne lui confie 
nullement leur examen » Gilles Lebreton, Droit administratif général, op.cit. p 75 

  77و  76سابقاƭ Ź في المرجƴ المذكور  Gilles LebretonأƲǈر في ǋذا المجاý األمثلة التي ساƿها   3
4   ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ78و  77المرج  
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سيادة على مبدأ المشـروعية  ƿد تعرƯ لخطورة أعماý ال  Gilles Lebretonو كان الƽقيه
 : بقوله ما يلي

« Envisagé sous l’angle du contentieux de la légalité, l’acte de gouvernement 
jouit d’une immunité juridictionnelle totale, le juge administratif (comme le juge 
judiciaire) s’estime en effet incompétent pour en connaître, on ne peut donc ni 
l’attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni le critiquer par le biais 
de l’exception d’illégalité, De ce fait, l’acte de gouvernement échappe à 
l’emprise du principe de l’égalité. C’est un acte hors-la-loi»1                      

و بغƯ الƲǈر عما تمثله السلطة التقديرية و أعماý السـيادة مـن ضـرر لمبـدأ     
المشروعية و لما يمثله بالǈسبة لدولة القاǈونÜ فƎن ǈǋاƍ ǁشكاالŹ من ǈوƳ أخر ƿد يكون ƍذا 
لم يحسن التعامý معهÜ أǋم و أخطر من السلطة التقديرية و أعماý السـيادة علـى مبـدأ    

ƿد تسود الدولة و المجتمƴ أوضاعاƹ Źير عادية و ƍسـتثǈائية  المشروعيةÜ على ƍعتبار أǈه 
ǐدارǗقه اƽال Ɵطر ǁلذل ÜŹذا المبدأ مجهوالǋ يرƮبح في ضلها مƮمـا   2في Üالتالي ýالسؤا

ت اǗدارة Ʋروفاƍ Źستثǈائية ال يمكن مواجهتهـا بقواعـد المشـروعية    ـƍ ýذا Ʈادفـالعم
اماŹ لقواعد المشروعية الƮارمة أم تخوý العاديةǈ ýǋ Üضحي بسǚمة الدولة و أمǈها ƍحتر

 ǁعلى تل Ɣها من التغلǈمكǈ واعد المشروعية لكيƿ من Ɛالشي Ưدارة سلطة التحرر بعǗا
Þ ائيةǈاالستث ƻروƲال.   

         و ƍذا كاǈت القواعد القاǈوǈية موضوعة لـتحكم العƿǚـات بـين مختلـƻ أفـراد      
م فƎن ǋذا ال يعǈي أن الƲروƹ ƻيـر  و أشخاƭ المجتمƴ في الƲروƻ العادية كýƮƋ عا

م ǋذǉ الƽترة االستثǈائية في حياة الدولة ـة تƲǈـد ƿاǈوǈيـن أƿ ǐواعـة مـة خاليـالعادي
  ƻو بالتالي يتم تكييـ Üسلطة و أفراد ƴفتحدد و تضبط حقوق و واجبات الجمي Üƴو المجتم

الƲـروƻ   ما كان يمǈحه القاǈون من سلطات و اختƮاƮات لجهة الضبط اǗدارǐ فـي 
العادية مƴ ما استجد من ƲروÜƻ فيƮبح لǘدارة أن تتخذ كافة اǗجـراءات و التـدابير   
    الǚزمة لǘبقاء على الدولة و ƍعǚء سǚمتها مهما تضمǈت من اعتـداء علـى الحريـات    

                                                 
1 Gilles Lebreton, Droit administratif général, op.cit. p 78 

2   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية العامة للقرارات اƲǈال Üǐ108سليمان محمد الطماو  
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و ذلـǁ بهـدƻ    دو الحقوق فتتسƴ تبعاŹ لذلǁ سلطات الضبط على حساƔ حريات األفـرا 
ƻروƲال ǁ1مواجهة تل.  

تبعاŹ لذلǁ تتبǈى الدوý ما تراǉ مǈاسباŹ من Ʈǈوƭ دستورية و ƿاǈوǈية و تƲǈيميـة  
تكýƽ ضمان مبدأ المشروعية حتى في الƲروƻ االستثǈائيةÜ فكاǈت الجزائـر بƎعتبارǋـا   
تعيƫ فترة ƍستثǈائية مǈذ ما يƽوق سبعة عشر سǈة ƿد أƿرت على مرحلتين مجموعة مـن  

ولت في كý واحدة مǈها التƿƋلم و التكيـƻ مـƴ مـا    الƮǈوƭ المسيرة لهذǉ الƲروƻ حا
  :تتطلبه المرحلة من Ʈǈوƿ ƭاǈوǈية و تƲǈيميةǋ Üذǉ الƮǈوǋ ƭي

  :  في المرحلة األولى التي تشكý مرحلة الحƮار

المتعلـق بمسـاǋمة الجـيƫ     1991ديسمبر  06المؤرƢ في  91/23القاǈون رƿم  -
ýǚي الشعبي في مهام حماية األمن العمومي خǈائية الوطǈ2الحاالت االستث 

 05الموافق  1411ذǐ القعدة عام  21المؤرƢ في  91/196المرسوم الرئاسي رƿم  -
  3المتضمن تقرير حالة الحƮار 1991جوان 

 25الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/201المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -
قاŹ للمـادة  يضبط حدود الوضƴ في مركز األمن و شروطه تطبي 1991يوǈيو سǈة 

 1991يوǈيـو سـǈة    04المـؤرƢ فـي    91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  04
 4المتضمن تقرير حالة الحƮار

 25الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/202المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -
يضبط حدود الوضƴ تحت اƿǗامة الجبرية و شـروطها تطبيقـاŹ    1991يوǈيو سǈة 

 1991يوǈيو سـǈة   04المؤرƢ في  91/196م الرئاسي رƿم من المرسو 04للمادة 
  5.المتضمن تقرير حالة الحƮار

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǉو حدود ǐدارǗالضبط ا Üأبو الخير ý379د عاد  
  1991ديسمبر  07المؤرƢ في  63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   2
  1991يوǈيو  12المؤرƢ في  29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   3
  1991جوان  26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   4
  1991جوان  26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في  31رسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجريدة ال  5
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 25الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/203المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -
يضبط كيƽيات تطبيق تدابير المƴǈ من اƿǗامة المتخذة طبقاŹ للمادة  1991يوǈيو سǈة 

 1991يوǈيـو سـǈة    04المـؤرƢ فـي    91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  08
  1.المتضمن تقرير حالة الحƮار

 25الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/204المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -
مـن المرسـوم الرئاسـي رƿـم      07يحدد شروط تطبيق المادة  1991يوǈيو سǈة 

 2المتضمن تقرير حالة الحƮار 1991يوǈيو  04المؤرƢ في  91/196

- ǈفي الم Ƣالشـعبي     18/07/1991شور المؤر ƫيادة أركـان الجـيƿ ادر عنƮال
 3.الوطǈي المتعلق بتطبيق حالة الحƮار

  :أما المرحلة الثاǈية الخاƮة بمرحلة الطوارƏ فتتضمن الƮǈوƭ األتية

 09الموافـق   1412شعبان عـام   05المؤرƢ في  92/44المرسوم الرئاسي رƿم  -
  4.الطوارƏالمتضمن ƍعǚن حالة  1992فبراير 

 20الموافـق   1412شعبان عـام   16المؤرƢ في  92/75المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -
 92/44يحدد شروط تطبيق بعƯ أحكام المرسوم الرئاسي رƿم  1992فبراير سǈة 

Ə5.المتضمن حالة الطوار 

دساتير أما الƮǈوƭ الدستورية الخاƮة بهذǉ الحاالت االستثǈائية فǈƎها ثابتة الوجود في 
تƭǈ موادǉ ذات الƮلةÜ و ال سيما  1989سǈة الجزائر للحديثةÜ فهذا دستور الدوý ا

يقرر رئيس الـجمهورية ƍذا دعت الضرورة الـملـحةÜ حالة على أǈه  86الـمادة 
الطوارƏ أو الـحƮارÜ لـمدة معيǈة بعد اجتـماƳ الـمجلس األعلى لǖمنÜ واستشارة 

                                                 
  1991جوان  26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   1
  1991جوان  26الموافق  1411عام  ذو الحجة 14المؤرƢ في  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   2
 www.algerie-tpp.org: عن الموƴƿ اǗلكتروǈي التالي  3
  1412شعبان عام  05المؤرƢ في  10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   4
  1412شعبان عام  19المؤرƢ في  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   5



 139

ومةÜ ورئيس الـمجلس ي ورئيس الـحكـي الوطǈـس الشعبـس الـمجلـرئي
ƴالوض Ɣزمة الستتباǚالتدابير ال ýويتـخذ ك Üǐالدستور. 

تـمديد حالة الطوارƏ أو الـحƮارƍ Üال بعد وفقاŹ لهذǉ المادة دائماŹ وال يـمكن     
سلطة رئيس الـجمهورية فǈƎها تمǈح ل 87الـمادة أما  .الوطǈي موافقة الـمجلس الشعبي

ا كاǈت البǚد مهددة بخطر داǋم يوشǁ أن يƮيƔ مؤسساتها الـحالة االستثǈائيةƍ Üذ تقرير
يتـخذ مثǋ ýذا اǗجراء ƍال بعد  Ü و تƋمر بƋن الالدستورية أو استقǚلها أو سǚمة ترابها

جلس األعلى لǖمنÜ ومجلس استشارة الـمجلس الدستورÜǐ واالستـماƍ Ƴلى الـم
  .الوزراء

ذ اǗجراءات اتـخسلطة ƍة رئيس الـجمهوريلتـخوý الـحالة االستثǈائية و
ها الـمحافƲة على استقýǚ األمة والـمؤسسات الدستورية في ـاالستثǈائية التي تستوجب

تǈتهي الـحالة االستثǈائيةÜ Ü و يـجتـمƴ الـمجلس الشعبي الوطǈي وجوباÜ والـجمهورية
ǈها ǋي فƎ 88أما الـمادة Ü حسƔ األشكاý واǗجراءات السالƽة الذكر التي أوجبت ƍعǈǚها

  .بدورǋا تمǈح لرئيس الجمهورية سلطة تقرير التعبئة العامة

من ǋذا الƻǈƮ من المواد ذات الƮلة بالƲروƹ ƻير العادية  1996يخلوا دستور  و لم 
 ƚا الدولة حيǋد تشهدƿ التيƭǈذا دعت على أن  91المادة  تƍ Üر رئيس الجمهوريةŇيقر

مدŇة معيǈŇة بعد اجتماƳ المجلس األعلى الضرورة الملحŇة حالة الطوارƏ أو الحƮارÜ ل
رئيس مجلس األمة ورئيس  نÜ واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطǈي وـلǖم

 Ɣزمة السـتـتـبـاƃǚـدابير الƃالت ýويتخذ ك ÜǐستورŇورئيس المجلس الد Üالحكومة
فقة الوضÜƴ كما ال يمكن وفقاŹ لذات المادة تمديد حالة الطوارƏ أو الحƮار ƍال بعد موا

Źعقد بغرفتيه المجتمعتين معاǈالبرلمان الم.  

 Ưلى ضرورة  92المادة و تتعرƍيم حالة الطوارƲǈت Ɣار بموجƮوحالة الح Ə
الحالة سلطة تقرير رئيس الجمهورية فتمǈح من جهتها ل 93المادة ƿاǈون عضوÜǐ أما 

ية أو دŇستوراالستثǈائية ƍذا كاǈت البǚد مهدŇدة بخطر داǋم يوشǁ أن يƮيƔ مؤسساتها ال
ال يتƃخذ ƍالƃ بعد استشارة رئيس استقǚلها أو سǚمة ترابهاǋ Üذا اǗجراء وفقاŹ لذات المادة 

المجلس الشعبي الوطǈي ورئيس مجلس األمة والمجلس الدŇستورÜǐ واالستماƍ Ƴلى 
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رئيس لتخوýŇ الحالة االستثǈائية جلس األعلى لǖمن ومجلس  الوزراءÜ و بطبيعة الحاý الم
اǗجراءات االستثǈائية التي تستوجبها المحافƲة على استقýǚ األمة  ƍتخاذمهورية الج
لمؤسسات الدŇستورية في الجمهوريةÜ و على ƍعتبار أǈها Ʋروƻ استثǈائية بطبيعتها فǈƎها وا

المقررة التي أوجبت حسƔ األشكاý واǗجراءات  93مثلما تƭǈ عليه المادة تǈتهي 
يقرŇر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس تƭǈ على أن ف 94المادة ƍعǈǚهاÜ أما 

الوزراء بعد االستماƍ Ƴلى المجلس األعلى لǖمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطǈي 
  . ورئيس مجلس األمة

وƿد جعý القضاء اǗدارƲǈ ǐرية الƲروƻ االستثǈائية كقيد على مبدأ المشروعية 
لقضاء اǗدارǐ الƽرǈسي أوý مرة بتاريƣ من أǋم ƲǈرياتهÜ حيƚ تعرƯ لها ا

سبتمبر  Ü10 التي تتلخƭ وƿائعها في أǈه بتاريHeyriès 1 ƣ بمǈاسبة ƿضية 28/06/1918
1914 Ƴǚطƍ جراء القاضي بضرورةǗتطبيق ا ƻيƿسية بتوǈرƽامت الحكومة الƿ Ü

 ǉأن يتخذ ضد ýبƿ ديبيƋه التƽديبية بملƋجراءات التǗي باǈالعام المع ƻƲجراء الموƍ ǐأ
قام فÜ 1905أفريý  22من القاǈون المؤرƢ في  65تƋديبيÜ وفقاŹ لما تقررǉ المادة 

بعد ƍبƹǚه بقرار طردǉ من العمý دون أن يسمح له باǗطƳǚ على ملƽه   Heyrièsالسيد
 10التƋديبيÜ بالطعن في ƿرار الجهة المستخدمة دافعاŹ بعدم مشروعية المرسوم المؤرƢ في 

بسبHeyriès  Ɣو كان أن رفƯ مجلس الدولة الƽرǈسي طعن السيد  1914Üسبتمبر 
تزامن ƿرار الحكومة مƴ حالة الحرƔ التي كاǈت تعرفها فرǈسا ǈƈذاÜǁ التي تجعý أمر 
 ƻروƲفي ال ƚلم يكن  ليحد ǐو األمر الذǋ و ÜŹاƹمستسا Źون أمراǈيمات للقاƲǈة التƽمخال

                                                 
1 « Considérant que, par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président 
de la République est placé à la tête de l'Administration française et chargé d'assurer 
l'exécution des lois ; qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque les services 
publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les 
difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche ; qu'il lui appartenait, à la date 
du 10 septembre 1914, à laquelle est intervenu le décret dont la légalité est contestée, 
d'apprécier que la communication, prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, à tout 
fonctionnaire de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire, était, pendant la 
période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l'action disciplinaire 
de s'exercer et d'entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie 
nationale. Qu'à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les 
pouvoirs publics, il avait la mission d'édicter lui-même les mesures indispensables pour 
l'exécution des services publics placés sous son autorité » in CE, 28/06/1918, 
http://www.lexinter.net/JPTXT/arret_heyries.htm 



 141

كن لمجلس الدولة أن يقبý طعن السيد العاديةÜ فƽي ǋ ýƲذǉ الƲروƻ األخيرة كان يم
Heyriès Üه منǈأ ƚتطبيق  حي ƻيقاƍ هǈيم ال يمكƲǈالعادية أن الت ƻروƲالثابت في ال

األحكام التشريعيةÜ لذلƿ ǁرر مجلس الدولة الƽرǈسي بǈƋه يقƴ على عاتق السلطات العامة 
لتƲǈيمات من السير السهر على أن تتمكن المرافق العمومية المستحدثة بموجƔ القواǈين و ا

ƻذا الهدǋ عائق أمام Ɣحالة الحر ƻو أن ال تق .  

من زاوية مدǎ تƋثيرǋا على مبدأ  ة الƲروƻ االستثǈائيةـƲǈري تعريƻكما تم 
ƍلى أبعد مشروعية العادية ƹير مǈاسبة الالƲروƻ التي تƮبح فيها المشروعيةÜ فقيý بǈƋها 

Ü التي ستثǈائيةخرǋ ǎي المشروعية االأتعويضها بمشروعية الحدود حتى يستدعي األمر 
ǐرǋجو ýير طبيعية بشكƹ كون أمام حالةǈ ماǈسها في 1تتحقق حيƽǈ دارةǗو أن تجد ا Ü

حالة تعجز فيها عن الجمƴ بين االلتزام بمبادƏ المشروعية و تحقيق ما أǈيط بها من 
ƻداǋ2.أ  

الضبط ومن أǋم وأبرز ǈتائƝ الƲروƻ االستثǈائية توسيƴ اختƮاƮات سلطة 
 ƻدǋ ن لهاƎحترام مبدأ المشروعية فƍ دارةǗا Ɣذا كان من واجƍ هǈأ ǉمرد ǐالذ ǐدارǗا
أسمـى ǋو حمايـة المجتمـƴ مـن األخطار التي يمكن أن تؤدǐ به ƍلى اǈǗدثار 
والزواÜý وعليه يرجح ǋدƻ مواجهة الƲروƻ اǗستثǈائية على واجƍ Ɣحترام المشروعية 

                                                 
1 Une situation profondément anormale 
2 Gilles Lebreton, droit administratif général, op.cit. p 67 

  : في ǋذا المجاǈ ýجد Gilles lebretonمن القرارات القضائية التي ساƿها الƽقيه  
الخاƭ بحالة الحـرDol et Laurent   Ɣفي ƿضية  ƿ28/02/1919رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في  -

  1914/1918العلمية األولى 
ƽǈƍجـار  ( الخاƭ بكارثة طبيعية  Rodesفي ƿضية  18/05/1983دولة الƽرǈسي المؤرƢ في ƿرار مجلس ال -

 )بركان

الخاƭ بالقǚئý  اǗجتماعيـة   Jarrigionفي ƿضية  ƿ18/04/1947رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في  -
 القريبة من الحرƔ األǋلية

الخـاDame De La Murette   ƭفـي ƿضـية    27/03/1952حكم محكمة التǈازƳ الƽرǈسية المؤرƢ في  -
 باǗضراƔ العام

) حـرƔ (الخاƭ بƋحـداLibération   ƚفي ƿضية  ƿ19/10/1962رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في  -
  الجزائر
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رƯ بيǈهماƹ Üير أن ǋذا ال يعǈي ƍطباق الƲǈر عن مبدأ متى كان من الحتمي التعا
على  Üالمشروعية بشكǈ ýهائي و ǈƍما خلق مشروعية أخرة خاƮة بالƲروƻ اǗستثǈائية

 ǁأن في ذل ǁحترامها و التقيد بها و ال شƍ ǐدارǗالسلطة العامة و ال سيما سلطة الضبط ا
 ƭشخاǖو حمايـة للحقوق و الحريات الحيويـة ل Ʋƽاحية  –حǈمن ال ýƿعلـى األ

و ǋو ما ǈجدǉ مثŹǚ في الƮǈوƭ القاǈوǈية و التƲǈيمية المتعلقة بحالتي الحƮار  -الƲǈرية 
    .و الطوارƏ في الجزائر

  سلطة الضبط اǕدارǎ لحقوق و حريات األفرادواجب احترام : الثانيالمطلب 

  ǋبـدور ýرعية التي تشـكƽعددا من الواجبات ال Ɣذا الواجǋ ا التزامـات  يتضمن
ǐدارǗسـلطة  و من ورائها مرفق األمن وحدود على سلطة الضبط ا Ƴخضاƍ ƴǈمها مǋأ Ü

و ممارسة الحريات العامة لشرط الترخيƭ واǗعǚن المسـبقǈ  Üشاط المتعلق بللالضبط 
 ǐو ضرورǋ ال بماƍ للحرية العامة Ưعدم المساس والتعر  Źـاǈوǈاƿ به Ɵو مسمو  ǁوكـذل

  .عا عاما وشامǚ أو مطلقاǈة العامة معدم مƴǈ ممارسة الحري

üضاع سلطة الضـبط   :الفرع األوƢإ Ʋمن ǎدارǕممارسـة الحريـات العامـة لشـرط     ا
  الترƢيƫ واǕعǘن المسبق 

 1بالعودة لقرارات مجلس الدولة الƽرǈسي ذات الƮلة بالموضوǈ ÜƳقƻ عǈد القاعدة
ƿالتي أ ǉلوحد Ƴا أن المشرǋادƽذا األخير والتي مǋ اǋورǋ    حية وسـلطةǚـƮ ǁمن يمتل

وǋذا بƎلغائه لعدد ƹير يسير  ƍ2ÜخضاƳ حرية عامة ما لƲǈام الترخيƭ أو اǗعǚن المسبق

                                                 
1 « Le conseil d'état a rappelé le principe selon lequel les règles qui définissent des mesures 
affectant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté, en l'espèce la liberté d'association 
ne peuvent résulter que de la loi » In Arlette Herman, Doat, libertés publique et droit de 
l'homme, op-cit, p122. 

ي ƿضية المحافƲة السامية للجمهوريـة  ف 1994أفريý  29الƮادر بتاريǉ  ƣلقد كان ǋذا ǋو رأǐ مجلس الدولة في ƿرار
ƿاǈوǈيـة تقريـر    مدǎيتعرǋ Ưذا القرار ƍلى  Martine Denis-lintaوǈيا الجديدةÜ مƴ مǚحƲات محافƲ الدولة دبكالي

. الƭǈ القاǈوǈي الخاƭ بالجمعيات Üبقرار ضبطي دون أن يقرر ذلǁ معوǐروƯ على الǈشاط الجمƽالتƮريح المسبق ال
  

2 Gilles le breton, op-cit p159 « le législateur est seul compétant pour décider de soumettre à 
un régime d'autorisation ou de déclaration préalable l'exercice d'une liberté publique »  
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ǐدارǗرارات الضبط اƿ ستحدثتالتي  1منƍ     مـاƍ ǐدارǗجـراء فيها سـلطة الضـبط اƍ 
اǗعǚن المسبق عن ممارسة ǋذǉ الحرية ƍجراء الترخيƭ المسبق لمزاولة حرية عامة أو 

التي تكون في ƹالƔ األحيان الجهة اǗدارية المƮدرة للقرار  ÜالمختƮةاǗدارية لطات للس
ة ـبعبارة أخرǎ ال يمكن لسلط ƿÜاǈوǈي دسǈ 2أن ال يكون لهذǉ الǚƮحية بشرطالضبطي 

ن الƲǈامين دون أن يمǈحها المشرǋ Ƴذǉ اǗمكاǈيةÜ وǋو ما ـالضبط اǗدارǐ أن تقرر ǋاذي
 Ɲتǈالمادةميست ƭǈ الحالي 1/ 122 ن ǐالبرلمـان فـي    "  3من الدستور الجزائر Ƴيشـر

  :الميادين التي يخƮƮها له الدستور وكذلǁ في المجاالت اآلتية

حقوق اǈǗسان وواجباتهم األساسيةÜ ال سيما Ʋǈام الحريات العموميةÜ وحماية  -1
ƽǈـس   مـن  Ü3 Ü4 2/ 12كذا ƭǈ المـادة  و  ..."واجبات المواطǈين الحريات الƽردية و

أن المشرǋ Ƴو الذǐ له ǚƮحية وضƴ الƲǈـام القـاǈوǈي    هيستشƻ مǈ ما وǋو Ü"الدستور
اǗذن  ÜاǗلغـاءÜ التـرخيƭ   أƲǈمةن يمتلǚƮ ǁحية تقرير ـو مـة وǋـللحريات العام

وليس لسـلطة الضـبط    اǗعǚن المسبق في ƍطار ما يعرƻ بالضبط التشريعي و المسبق
  .4بيق القاǈوناǗدارƍ ǐالƃ السهر على حسن تط

                                                 
   :أǋم ǋذǉ القرارات الملغاة من ƿبý مجلس الدولة ǈجد من  1
- Ǘباشتراط سلطة الضبط ا ƭن الخاƋبش ƭام الترخيƲǈ ǐالقرار دار Ɣي بموجǈوير المهƮشاط التǈ مزاولة  

C.E. Ass.22.06.1951 Daudignac, photo filmeur professionnels  
-  ƭباشتراطالخا ǐدارǗب سلطة الضبط ا ƭام الترخيƲǈشل Ɲن استخدام مسارات التزلƋPiste de Ski  

C.E .22.01.1982, Association, Foyer de Ski de fond de crévaux 
 -  ýن التجوƋن المسبق بشǚعǗا ǐدارǗباشتراط سلطة الضبط ا ƭالخا)C.E 13.05.127 Carrier(  
 
2 ǐن المسبق لمزاولة الحرية العامة أǚعǗأو ا ƭحية تقرير الترخيǚƮ.  
لتشريعية وǋو الـƭǈ  عǈدما يتعرƯ لعƿǚات الوƲيƽة ا 151يتضمن تقريبا ƽǈس الƭǈ في مادته  1976دستور  ǈجد 3

  .في الýƮƽ الخاƭ بǚƮحيات المجلس الدستورǐ 63الغير موجود في دستور 
من الدستور  ثقفتقييد الحريات الƽردية ال يǈشƋ فحسƔ عن الضبط اǗدارǐ ذلǁ ألن األýƮ العام أن ǋذǉ الحريات تǈب 4 

Əللتشريعات التي تحد المباد ƴفهي تخض ǁون ولذلǈفي حدود القا ýطـاق   ثم تعمǈالعامة لها وترسم الخطوط الرئيسية ل
  .ممارستهاÜ ثم يƋتي الضبط اǗدارǐ بعد ذلǁ للعمý في داخǋ ýذا اǗطار التشريعي

حسǈي درويƫ عبد الحميدÜ الýƮƽ بين الضبط اǗدارǐ والضبط القضائيÜ مجلة المحاماةÜ العددان الخامس والسادس . د
 .46ابة المحامين بجمهورية مƮر العربيةÜ ƭ Ü تƮدرǋا ǈقÜ66 السǈة 1986مايو ويوǈيو 
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 Ƴالمشر ýاƽƹƍ حتى في حالةƯالمسـبق    عن التعر ƭلة التـرخيƋكشـرط  لمس
 ǁفي حالة لمزاولة حرية عامة ما أو كذل Üýذا المجاǋ ي فيǈوǈاƿ ƭǈ Ɣياƹ دارة تبقىǗا

ما أƿرǉ مجلس الدولة و ǋو  ƹ1Üير مختƮة من تلقاء ƽǈسها لتقرير Ʋǈام الترخيƭ المسبق
 ǉرارƿ رسي فيƽى المسمالDaudignac ليهƍ المشار Źسابقا.  

  Ɣيتجه في الغالـ Ƴا أن المشرǈƲذا الحƍ ريباƹ ǐدارǗحى القضاء اǈا مǈوال يبدو ل
لتواجـد  اهدƻ ضمان ب Üلحريات العامةلƍلى االستحواذ على عملية تقرير الƲǈام القاǈوǈي 

يوكý لهـا مـن   الƽعلي لهذǉ األخيرة وƍبعاد اǗدارة عن التدخý في ǋذا المجاý ما عدا ما 
  .2تزام به من ƿبý الجميǗƴلمهمة السهر على حسن تطبيق ǋذا الƲǈام القاǈوǈي وضمان ا

قـوق و حريـات   لحسلطة الضـبط اǕدارǎ  عدم مساƧ وتعرƭ واجب  :الفرع الثاني
  .إƁǗ بما ǉو ضرورǎاألفراد 

ـ  Ʈأن ت ǐدارǗيمكن لسلطة الضبط ا Üونǈـرارات   درفي حدود ما يسمح به القاƿ
لتزامات وƿيـود  ǋƍذǉ الحريات  يسرتضƴ على عاتق ممافية تمس بالحريات العامةÜ ضبط

للضبط  هأثǈاء تعريƽ 3هاÜ وǋي الǚƮحية التي أƿرǋا الƽقه اǗدارǐب تقيدالوضوابط عليهم 

                                                 
1 Raymond Ferreti, Cours des libertés publiques, Universités de Metz, France, mai 2003 op-
cit- p.26. 
2 Article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association « les associations de 
personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles 
ne jouiront de la capacité juridique que ci elles se sont conformées aux dispositions de l'article 
5 » 

اǗعǚن المسبق لممارسة حريـة   المذكورة ال يجوز لسلطة الضبط اǗدارǐ تقرير الترخيƭ أو 2بǈاءا على ƭǈ المادة 
  .الجمعيات

  : ما يلي مثƍǚذ ǈجد وƿد يقرر المشرƳ في حاالت أخرǋ ǎذǉ الضوابط  
Article 01 du décret loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au 
renforcement du maintien de l'ordre public modifier par la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 
d'orientation et de programmation relative à la sécurité " les réunions sur la voie publique sont 
et demeurent interdits dans les conditions prévus par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont 
soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortéges défilés et rassemblements de 
personnes et d'une façon général toutes manifestations sur la voie publique. 
Toute fois sont disposées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux 
usages locaux" in Henri Obrfoff et jaques Robert, liberté fondamentales et droit de l’homme, 
textes français et internationaux, Montchrestien, 5ème édition, Paris, 2002, p675 et 681.   

  :أƲǈر في ǋذا الƮدد  3
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 الضبط اǗدارǋ ǐو حق اǗدارة في أن تƽرƯ على األفراد ƿيودا تحدف"  ÜاǗدارǐ ومهامه
أو أǈه مجموعة ما تƽرضه السلطة العامة من أوامر " الƲǈام العام ها حرياتهم Ʈƿد حمايةب

حمايـة الƲǈـام العـام فـي     و وǈواǋي وتوجيهات ملزمة لǖفراد بغرƯ تƲǈيم حرياتهم 
ƴلـى ضـبط   " المجتمƍ  ضرورة اجتماعية ترمي ǐدارǗة الضبط اƽيƲهم من اعتبر وǈوم

ƽيام الƿ هاƿǚطƍ جم عنǈا حدود الحريات العامة التي يǈǋ ومن Üتكاسهاǈلى اƍ وضى المؤدية
  .فƎن االرتباط بين لوائح الضبط اǗدارǐ والحريات العامة ǋو ارتباط وثيق للغاية

ذǐ أƿر فـي العديـد مـن    ـذلǁ القضاء اǗدارǐ الـه كـوǋو الǈهƝ الذǐ اǈتهج
   األفراد لحقـوƿهم الشخƮـية   ƿراراتهǚƮ Üحية سلطة الضبط اǗدارǐ في ضبط ممارسة 

وفقا لما يقررǉ القاǈونÜ ومن أشهر ǋذǉ القرارات ƿرار مجلـس الدولـة    هم العامةرياتحو 
 ǉ فـي ƿضـية  وكـذا ƿـرار   Labonne1 بشƋن ƿضية 1919أوت  08الƽرǈسي المؤرƢ في 

Benjamen رارƿ ǁوكذلǉ  في Ƣضـية   1973 وماي 2المؤرƿ فيAssociation culturelle 

israélites nord- africains de Paris des مقاطعه ما يلي Ưجاء في بع ǐالذ :  
« Si la police des abattoirs de paris ressortit, d'une manière générale, à la 
compétence des communes sur le territoire des quelles ces établissement sont 
installés, il appartient au premier ministre, en vertu des ses pouvoirs propres, 
d'édicter des mesures de police applicable à l'ensemble du territoires »2. 

                                                                                                                                                         
ـ ي القاǈون اǗدارÜǐ دراسة مقارǈةÜ القاـز فـاوÜǐ الوجيـالطممحمد سليمان . د - Ü 1979ر العربـيǋ  ÜرةÜ دار الƽك
ƭ 574.  
 الǈهضـة طعيمة الجرÜƻ القاǈون اǗدارǐ والمبادƏ العامة في تƲǈيم وǈشاط السـلطات اǗداريـةÜ القـاǋرةÜ دار    . د -

 Ü1978العربية ƭ Ü487.  
مǈشـƋة المعـارÜƻ   سامي جماý الدينÜ اللوائح اǗدارية وضمان الرƿابة القضائيةÜ دراسة تحليليةÜ الكتƔ القاǈوǈيةÜ . د -

 Üر العربيةƮجمهورية م ÜدريةǈسكǗ2003ا ƭ Ü350.  
1 «  La police générale, c'est-à-dire celle qui peut s'exercer à l'égard de n'importe quel genre 
d'activité des particulier, est confiée par la loi à deux autorités, le maire et la préfet...cette 
question le conseil d'état la résolue par l'affirmative, en estimant que le chef d'état avait un 
pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire. » 

ýقǈفي تقيد حرية الت ǐدارǗحية سلطة الضبط اǚƮة مباشرة بƿǚع Ƴزاǈال Ƴد كان لموضوƿو. 
2 in GAJA, op.cit. p.227 
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ال يرخƭ بهذا المسـاس ƍال عǈـدما    و ƹÜير أن القضاء اǗدارǐ لم يطلق ǋذǉ الǚƮحية
وعليه كرس القاعدة التي مƽادǋا أن الحريـة   1يكون ضروريا للمحافƲة على الƲǈام العام

اǗجراء الضبطي ǋو االستثǈاء وǋو ما دفƴ الƽقه اǗدارƍ ǐلى االعتقاد بƋن ǋي األýƮ و 
حين أƿر ǋذǉ القاعدة التـي ƹالبـا مـا     2مجلس الدولة بهذا االتجاǉ متشبƴ بالمذƔǋ الحر

ـ     Üيكررǋا محافƲو الدولة في مǚحƲاتهم اء القـرار  فƽي جميـƿ ƴراراتـه القاضـية بƎلغ
Ńكان ي Üهر الضبطيƲن تحقيالقاضي بƋق   ýـوƮعليه كان يمكن الو Ʋاƽام العام والحƲǈال

ستعاǈة سـلطات الضـبط   ابالحريةÜ بý بمجرد تمس ƍليه دون اللجوء ƍلى ƿرارات ضبط 
  .3اǗدارǐ بƎجراءات ƍدارية أخرǎ أýƿ شدة

ǈال أƍاألحاالت ال ه فيǎالتي  4خر  ƃالƍ ـاǈام العام ممكƲǈعلى ال Ʋاƽلم يكن معها الح
ط ƍدارǐ شديدةÜ رفƯ مجلس الدولة دعوǎ اǗلغـاء الموجهـة   ƿرارات ضب ىباللجوء ƍل

م تقييد الحرية المعǈية ƍال بمـا ǋـو ضـرورǐ وبالوسـيلة     تلم ي أǈه ضدǋاÜ على اعتبار
  .الضرورية

ǐدارǗقه اƽال Ưبع Ɲتǈذا ولقد استǋ5  Ɣاسـǈت ǎة مجلس الدولة في تقدير مدƽفلس Ü
Üام العامƲǈخطورة التهديد لل ƴجراء الضبطي مǗية  اǈوǈاƿ ǎسـلطة الضـبط    لجـوء ومد

                                                 
1 « Il n'autorise ces atteintes que dans la stricte mesure ou elles sont nécessaires au maintien 
de l'ordre » in Gilles lebreton, op.cit, p159. 

  :خƮوƮاŹ في القرارات القضائية التالية 2
CE 19 Mai 1933, Benjamin, conclusion Michel     
Sect., avril 1936 syndicat d’initiative de Nevers et benjamin, conclusion Detton. 
C.E Bujardoux, 5 Février 1937. Conclusion Lagrange. 
C.E 2 Février 1938, Xavier Vallat. 
C.E 23 JAV 1953, Naud.  

 
3 « La sécurité ou la tranquillité recherchée aurait pu être assurée par de mesures plus douces, 
moins restrictive à l'égard des libertés... » in Gilles lebreton, p.159 

  : ǈǋا ǈجد ƿرارات مجلس الدولة التالية 4
الخاƭ بمƴǈ سير الشاحǈات والعربات  VerronبشƋن ƿضية  1977أكتوبر  ƿ14رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

  .رƳمن الحكم الكبير في بعƯ الشوا
 commune de Damme marie-les-lysبشـƋن ƿضـية    1994جاƽǈي  ƿ21رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

 الخاƭ بمƴǈ محý من الƽتح ليŹǚ بسبƔ األƮوات المزعجة الƮادرة من الǈشاطات التي تباشر بداخله
  .Ü  ƭ123السابق المرجƴ حالة الطوارƏ و سلطات الضبط اǗدارǐمحمد الوكيÜý . د 5
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اǗدارƍ ǐلى استƮدار ƿرار ضبطي يتعرƯ للحرية العامة بواحدة مـن أسـاليƔ تقييـد    
طراƔ أو الخلـý  فتقوم ǋذǉ الƽلسƽة على ƿيام مجلس الدولة بتقدير جسامة اǗض. ممارستها

  .هذا القرارية الحرية التي سيواجهها ƿرار الضبط وكذا تقدير الهدƻ الحقيقي لثم تقدير أǋم

Ƙعدم  :الفرع الثال Ʀجوا Ʋلحقوق و حريات األفراد من ǎدارǕمنعا عامـا  سلطة الضبط ا
  ومطلقا

ǎق يرƽدارييـه والقضـالǗه ـاء اǈعلـى عـاتق سـلطة الضـبط     يقن أ ǁكذل ƴ
 ÜǐدارǗاƍ ـ ممارسـة الحريـة    نلتزام عدم اتخاذ ƍجراء ضبطي يرمي ƍلى مƴǈ األفراد م

لقاÜ ويرجǋ ƴذا االلتزام ƍلى كون المƴǈ المطلق والعام ليس ǋو الحý العامة مǈعا عاما ومط
وال يمثý اǗجراء الذǐ يتǈاسـƔ مـƴ دور سـلطة     Üاألمثý والمǈاسƔ لتحقيق الƲǈام العام

دون المساس المƽرط بحقـوق وحريـات    هالضبط اǗدارǐ في حماية الƲǈام العام وتحقيق
أن تتخذ سلطة الضبط ƿرارا ضبطيا عقǈǚيـا   كƽياألفرادÜ فƽي الكثير من الحاالت كان ي

  1.يمكǈها من تحقيق أǋدافها

مـن  ƴ مǈومن دواعي عدم جواز مƴǈ الحرية مǈعا عاما ومطلقا ǋو ما يشكله ǋذا ال
عـادý  يارستها من ƿبý األفرادÜ فالمƴǈ العام والمطلـق  معلى تواجد الحرية ومأثر سلبي 

وǋـو مـا ƿـد يـؤدÜ     ǐ 2حريات والحقوق العامةƍلغاء الحرية بذاتها وƍزالتها من Ʋǈام ال
ǐعتداء المادǚل ǐدارǗسلطة الضبط ا Ɣلى الحكم بارتكاƍ ǐدارǗبالقاضي اÜ  ƴالطاب ǚفمث

 ǎادرة جريدة على مستوƮالعام لم ýبمحكمـة   باريس مقاطعة كام ǎأد ǐو الـذǋ ساǈرƽب
الجريدة بهذا الشكý  مƮادرةالقاضي بقرارǋا لتخاذ سلطة الضبط بƋن ƍالتǈازƍ Ƴلى الحكم 

ƍ الƍ وǋ ماǐ3عتداد ماد.  
                                                 

  :مجلس الدولة الƽرǈسي العديد من القرارات الضبطية التي كاǈت ترمي ƍلى مƴǈ الحرية مǈعا عاما ومطلقا ومǈها ألغى 1
- C.E .5.2.1960 commune de Mougins, interdiction de laisser les chiens aboyer à toute heure 
du jour et de la nuit. 
- C.E .22.6.1984 société le monde du tennis, interdiction de vendre des journaux aux abords 
du stade Roland Garros pendent le tournoi. 
- C.E.10.11.1993 Commune de la grande, interdiction de circuler en véhicule sur une voie 
publique même si on en est riverain. 
- C.E.Section, 04.05.1984, préfet de police, C/Suez, interdiction des activités musicales et des 
attractions de toute nature dans le 147 voies et places de paris réservées aux piétons.  
2 Voir en ce sens Gilles le breton. Le droit administratif, op.cit, P.160 et 161. 
3 T.C 8 avril 1935, action française, G.A.JA, op.cit. Pages de 306 à 312. 
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     النưـام العـام   كŷǘ مـن  سلطة الضبط اǕدارǎ لحماية  üـب تدƢـواج: الثالƘ المطلب
   و حريات األفراد و حقوق

واجƔ احترام الحريات العامةÜ يقƴ  باǗضافة ƍلى واجƔ التقيد بمبدأ المشروعية و
ǋو واجبهـا  ال يقý أǋمية عǈهماÜ و التزام ثالƚ على عاتق سلطة الضبط اǗدارǐ واجƔ أ

بـý   ذلÜǁأو حتى دون أو التهديد باǗخýǚ به لƲǈام العام باخýǚ اǗفي التدخý في حالة 
 ýمن أج ýبقاءفقط التدخǗام العام  اƲǈو عليهعلى الǋ مثلما.  

 ýالتدخ Ɣلى فرعينفواجƍ Ƴرƽا يتǈǋÜ علـى   هماأول Ʋاƽالح ýمن أج ýالتدخ Ɣواج
ƍن كان دور سـلطة   و ÜواجƔ التدخý من أجý استرجاƳ الƲǈام العام همالƲǈام العام وثاǈيا

يحتم عليها عدم السماƟ بضياƳ الƲǈام العام  -و من بعدǋا مرفق األمن  - ǐالضبط اǗدار
  .أو المساس بهÜ على اعتبار ذلǁ الدور الوƿائي الموكƍ ýليها

ǐدارǗقه اƽال ǎذا ولقد رأǋ1 ا Ɣأربعة تطبيقات أساسية أو لواج ýرئيسـية  و لتدخ
ƿـرار  القرار الضبطيÜ واجƮƍ Ɣدار تƽǈيذ Ʈƍ Ɣدار القرار الضبطيÜ واجƔ ـǋي واج

ǐو ضبط فرد  Ɣيذ الواجƽǈتǐدارǗرارات الضبط اƿ للوائح و ǐالماد.  

 الخاƭ بقضـية  1959أكتوبر  23المؤرƢ في ويعتبر ƿرار مجلس الدولة الƽرǈسي 
Doublet  الدولة بمالمدعم Ʋات محافƲحǚMr Antoine BernardÜ      فـي Ƣالمـؤر ǉرارƿ و

من أǋم  BoyonÜالدولة  محافƲ بمǚحƲاتالمدعم  le Febvreالخاƭ بقضية  1983 وماي 13
لتزامات سلطة الضـبط اǗدارƿƍ  ǐرارات القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي التي تتعرƯ لمسƋلة 

Ü حيـǈ ƚجـد القاضـي    2المذكورةاألربعة  هتطبيقاتبالتدخý واجƔ تلǁ المتعلقة بوالسيما 

                                                 
1 Gilles le breton, Le droit administratif, Op.Cit, p161 et 162. 

 Vendéeبمقاطعة   saint- jean- Des –MontsرفƯ رئيس بلدية ب  Walineيتعلق القرار األوý الذǐ علق عليه  2
ƽيƮ م به مخيمƲǈرار ضبطي يƿ دارƮƍ السيد ýزǈمجاورة لم Ưطعة أرƿ يم فوقƿي أDOUBLET  ǁدا في ذلـǈمست Ü

   .ƍلى أن ذات المخيم خاضƴ أǚƮ لقرار ضبطي Ʈادر من طرƻ  محافƲ المقاطعة
ƍلى القضاء اǗدارÜǐ مطالبة بالتعويƯ عـن   Le Febvreأما القرار الثاǈي جاء ردا على الطعن الذǐ تقدمت به السيدة 

في بحيرة اعتاد الǈاس السباحة فيهاÜ وǋذا بسبƔ حسـبها   Patrickوفاة ƍبǈها  جراء ƹرق و اق بهـرر الذǐ لحـالض
Ü عدم اتخاذ رئيس بلدية  دائماTanneron ǘمة وأمـن ال  جراءاتلǚيلة بحماية سƽـ الضبطية المادية الك باحين فـي  س

  .عǈد الضرورة االتƮاý بƽرق الحماية واسطتهالبحيرةÜ ومǈها وضǋ ƴاتƻ بجوار البحيرة يمكن ب
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رفƯ السيد رئـيس  القرار المتضمن ƹير أن " اǗدارǐ في القرار األوý يƮرƟ بما يلي 
القاǈون مـن  له  مǈحهبǈاء على ما  Üما يجƔ من ƍجراءات اتخاذالموجه له بطلƔ الالبلدية 

 Ƣ05 في من القاǈون البلدǐ المؤر ƭ97 المادة ـǈ Ɣـط ƍدارǐ بموجـǚƮحيات ضب
 ý1884أفريÜ  بعدم المشريكون ƔعيةومعيÜ  ذاƍ كدƋالمحـدق فـي   وجود خطر ت ǁǚاله

الخطيرة بالƲǈـام الحسـنÜ األمـن أو الƮـحة     المساس  خƮائƮهاأǋم  وضعية تكون
لمواجهتها اǗجراءات الضبطية الكƽيلـة  سلطة الضبط  -رƹم ذلǁ  -العموميةÜ ولم تتخذ 

  .1"فهي بهذا الرفƯ تتجاýǋ واجباتها القاǈوǈية ÜبƎزالة الهǁǚ المحدق ومسبباته

وفي ƽǈس السياق سار القرار الذǐ أكد واجƔ سـلطة الضـبط اǗدارǐ والسـيما    
فǈƎـه  أǈها ƹير مهيƋة من رƹم الالتي على  –البلدية التي تتواجد على ƿƍليمها أماكن سباحة 

اءات الضرورية التـي  اتخاذ كý اǗجرفي  - توافد جمهور مǈتƲم بƋعداد كبيرةيسجý بها 
ƚحاد ýوƮقاذ في حالة حǈǗا ýلرجا ǐوالعاد ƴالسري ý2تسمح بضمان التدخÜ  ƭǈي ǁكذل

حدوƚ حالة ƹـرق  أǐ أǈه في ǋ ýƲذǉ الƲروƻ " ذات القرار في واحدة من فقراǉ على 
 5متواجد على بعـد  أǈه حيÜ  ƚوعدم تواجد جهاز ǋاتƻ ثابت بالقرƔ من مكان السباحة

من السابقة وعلى اعتبار وƿوƳ العديد من الحوادÜ  ƚمكان حƮوý الحادƚكيلومترات من 
ǈس الƽǈس المكانوƽǈ وفي ƳÜ ن عدم وجود بجوار مكان السباحة أيƎوسيلة يمكن مـن   ةف

أثǈـاء    Tanneronخǚلها ƍبƷǚ مركز اǈǗقاذ بالحادƚ يشكý خطƋ ارتكبه رئـيس بلديـة  
من ƿاǈون البلديةÜ وفي ƹياƔ أǐ  97المادة زاولته لمهامه الضبطية المƮǈوƭ عليها في م

 ǋƍماý أو تقƮير من طرƻ الضحية فƎن ǋذا الخطƋ يوجƔ مسؤولية البلدية تجـاǉ السـيدة   
Le Febvre ".3  

                                                 
1 « mais considérant que le refus apposé par un maire à une demande  tendant à ce qu'il fasse 
usage des pouvoirs de police que lui a confères l'article 97 précité, de la loi du 05 avril 1884 
n'est entache, d'illégalité que dans le cas ou a raison de la gravité du péril résultant d'une 
situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, 
cette autorité en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, 
méconnaît ses obligations légales » C.E.13Mais 1983, le Febvre, conclusion Boyon.   
2 « Qu'il incombe aux communes sur le territoire des quelles sont situées des baignades qui, 
sans avoir été aménagées, sont l'objet d'une fréquentation régulière et importante de prendre 
les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident" C.E. 13.05.83 le 
Febvre, conclusion Boyon.  
3 « considérant, que dans ces conditions, et alors surtout que plusieurs accident du même type 
s'étaient déjà produits auparavant,  l'absence à proximité des lieux de baignade, de tout moyen 
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عاتق لتزام على ƎويƲهر من خýǚ التدƿيق في ǋاذين القرارين أن واجƔ التدخý ك
ǐي الذǈوǈالقا ƭǈيجد أساسا له في ال ǐدارǗحيات الهيئة  سلطة الضبط اǚƮيحدد مهام و
Ƌعام ك ýبشك ýذا التدخǋ ƭǈالبا ما يحدد الƹو ÜداريةǗاتخاذ  نا Ɣبواج ǚيلزم البلدية مث

Ü وǋـو  يةالثǚث تهالمǈاسبة من أجý ضمان وحƲƽ الƲǈام العام بتركيبالمواتية و اǗجراءات 
بيقÜ ثم يـƋتي دور  ما يسمح لسلطة الضبط اǗدارǐ بتقدير واختيار اǗجراء الواجƔ التط

الحالـة المهـددة أو   مƴ اǗجراء الضبطي المطبق  القاضي اǗدارǐ ليراƔƿ مدǎ مǚئمة
   .المخلة بالƲǈام العام

تعد القواǈين المƲǈمة لǘدارة المحلية أǋم الƮǈوƭ التي تتعرƯ فيما تتعـرƯ   و
التدخý لحƲƽ لتزامات ǋذǉ اǗدارة في مجاý الضبط اǗدارǐ والسيما واجƍ Ɣله لواجبات و

 Üام العامƲǈال Ƴواسترجا ƭǈ في ǉجدǈ و ماǋقرة الثالثة من وƽم  69 المادةالƿون رǈمن القا
ـ المتضمن ƿاǈون البلدية  1990أفريý  07المؤرƢ في 90/08 رئيس المجلـس  التي تǈيط ب

 ýاية و التدخƿحتياط و الوǗجراءات اƍ يذƽǈالسهر على ت Üتحت سلطة الوالي ǐالشعبي البلد
       بموجـƔ القـواǈين    المخولة لها يخƭ اǗسعافاتÜ و يتولى جميƴ المهام الخƮوƮية فيم

  .والتƲǈيمات المعموý بها

التي توجƔ على رئـيس المجلـس   من ƽǈس القاǈون و  71وكذلǁ ما تقررǉ المادة 
الشعبي البلدƍ ǐتخاذÜ في ƍطار القواǈين و التƲǈيمات المعموý بهـاÜ جميـƴ اǗحتياطـات    

ية و جميƴ التدابير الوƿائية لضمان سǚمة األشخاƭ و األمـواý فـي األمـاكن    الضرور
كما يقƴ على عاتقه فـي   ýƮ فيها أǐ حادƚ أو ǈكبة أو حريقÜالعمومية التي يمكن أن يح

حالة الخطر الجسيم و الداǋم أن يƋمر بتƽǈيذ تدابير األمن التي تقتضـيها الضـرورة و أن   
Źيعلم الوالي بها فوراÜ ي المتداعيةكما أǈايات أو المباǈلزمته ذات المادة بهدم الجدران والب. 

جـƔ التـدخý   ابعƯ األليات التي تمكǈه من تحقيق و 72المادة  هفي ƽǈس السياق تمǈحو

                                                                                                                                                         
permettant d'alerter rapidement un centre de secours, a constitué de la part du maire de 
Tanneron une faute dans l'exercice de pouvoirs qu'il tenait de l'article 97 du code de 
l'administration communale, qu'en l'absence de toute imprudence établie de la victime, cette 
faute est de nature à engager l'entière responsabilité de la commune  envers Mme veuve 
Lefebvre » l'arrêt Lefebvre sus.cité.  
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حيƚ أǈها تƭǈ على أǈه يجوز له في ƍطـار مخططـات تƲǈـيم و تقـديم      Üالمشار ƍليه
  .ير األشخاƭ واألمǁǚاǗسعافات وطبقاŹ للتشريƴ المعموý به أن يقوم بتسخ

كما يƲهر ذلǁ االرتباط المباشر بين واجƔ التدخý المƽروƯ على سلطة الضـبط  
اǗدارǐ الممثلة ǈǋا في رئيس البلدية و االعتماد على مرفق األمن باعتبارǉ جهاز تƽǈيـذ  

التي تمǈح لـرئيس المجلـس    74لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارǐ من خƭǈ ýǚ المادة 
دǐ سلطة على ǋيئة الشرطة البلدية تمكǈه من اǗعتماد علـى أعـوان مرفـق    الشعبي البل

كما يمكن له بƽǈس المǈاسبة طلƔ تدخƿ ýـوات الشـرطة أو    Üاألمن حين ممارسة مهامه
Ʈي المختǈالوط ǁليميـالدرƿƍ يات المحـددة عـن طريـق    ـةƽالكي Ɣد الحاجة حسǈع Źا

  .التƲǈيم

ƽǈس واجƔ التدخý سـواء مـن    Źǚ1 للدولةكما يقƴ على عاتق الوالي بƎعتبارǉ ممث
خýǚ ما تمت اǗشارة ƍليه من تǈسيق مƴ رئيس المجلس الشعبي البلدǐ أو كذلǁ بالتǈسيق 

Ʈالهيئات المخت ýك ƴالمادة ـة مثلمـة في الواليـم ǁلى ذلƍ ون    101ا تشيرǈمـن القـا
طات تƲǈـيم عمـý   يسهر الوالي على ƍعداد و ƍتمام و تƽǈيذ مخط" حيǈما تقرر بـƋن  90-09

اǗسعاƻ في الوالية و ضبطها بƎستمرار و يمكǈه في ƍطار ǋذǉ المخططـات أن يسـخر   
  ."األشخاƭ و الممتلكات طبقا للتشريƴ المعموý به

المـؤرƢ   94/247المرسوم التƽǈيذǐ رƿم كǈا يƲهر واجƔ التدخý كذلǁ في ƍطار 
المحليـة والبيئـة    وزير الداخليـة والجماعـات   2المحدد ǚƮحيات 1994أوت  10في 

                                                 
لدولة و مǈدوƔ الحكومـة علـى مسـتوǎ    على أن الوالي ǋو ممثý ا 09-90من ƿاǈون الوالية رƿم  92تƭǈ المادة  1

  الوالية
2  ǎما يرǈƍو ǐدارǗوزير الداخلية لسلطة الضبط ا ǁǚال يقر بامت ǐدارǗقه اƽلى أن الƍ شارةǗيـة تجدر اǈمكاƍ ـ كلت ƻ ي

ƹ Üير أن وزير الداخلية يتمتǈǋ ƴـا  ǚƮحيات جزئيةفهي ƍذن  ÜبعƯ الوزراء بǚƮحيات ضبطية في مجاالت محددة
Ʈلـى   بحالة خاƍ  Ƌد يلجـƿرارات مباشرة وƿ ýحيات ضبطية يمارسها على شكǚƮ له ýخو Ƴة على اعتبار أن المشر

 Jeanو   Jean Walineالƽقيهـين  لذلǈ ǁجد Ü اذ ƿرارات ضبطية في مجاالت محددةƮƍدار أوامر للوالة من اجý اتخ

Riviro ما يلي نيقررا :  
« le ministre de l'intérieur n'a pas, en matière de police, de compétence propres; mais le 
personnel de la police d'état sont placés sous sans autorité, par l'intermédiaire de la sûreté 
nationale, en tant que supérieur hiérarchique des préfet, il peut leur donner des instructions 
pour l'exerce de leur compétence de police » Droit administratif, op.cit, P.432  
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ة وزيـر  ـعلى أن مهمالسالƽة الذكر  الرابعـةواƟǚƮǗ اǗدارÜǐ الذǐ يƭǈ في مادته 
باǗضافة ƍلى عدد أخر مـن   -اý الƲǈام العام واألمن العمومي ǋيـي مجـة فـالداخلي
السكيǈة والطمǈƋيǈة والƲǈام العام والƲǈافـة  و ضمان حماية األشخاƭ واألمÜǁǚ  -المهام
  .ميةالعمو

ƍذا كاǈت سلطة الضبط اǗدارǐ ملزمة مثلما تمت اǗشارة ƍليه بƋداء مجموعة مـن  
أمام عجز  عديدةالواجبات أطلق عليها الƽقه اǗدارǐ واجƔ التدخÜý فǈǈƎا ǈكون في حاالت 

على تƽǈيـذ ƿراراتهـا الضـبطية     تهاسلطة الضبط اǗدارǐ عن التدخý عموما وعدم ƿدر
تشـعƔ   ثـý م Üه تبريـرات متعـددة  ـد لـه أن يجـالƽق ǋذاوǋو ما حاوÜ  ýخƮوƮا

 ƭوƮǈعوبة فهمو الƮويل هاƋلى أو تƍ ضافةǗاها باǋيرƹو ýلة الوسائƿÜ   هـاǈأ ǎفهو ير
ǋي التي تشكý سببا فيما يسمى العجز اǗدارǐ المǚحƲ خƮوƮا في العديد من مجاالت 

ǐدارǗوالسيما الضبط ا ǐدارǗشاط اǈ1.ال  

 لىجزم ǈǋا أن واجƔ تدخý سلطة الضبط اǗدارǐ ال يقتƮر عوعليه فǈƎه يمكن ال
التƮرفات القاǈوǈية وǈƍما يتعداƍ ǉلى التƮرفات الماديةÜ فهي أǐ سلطة الضبط اǗدارƍ ǐن 
كاǈت ملزمة بالحƽاƲ على الƲǈام العام من خýǚ اتخاذǋا للقرارات اǗدارية الضبطية فهي 

 ǁجراءات منبملزمة كذلƍ من Ɣجراء اتخاذ ما يجǗلهذا ا ǐيذ المادƽǈضمان الت ýأج.  

زواƲǈ ýام ƿاǈوǈي بƋكمله مثý الƲǈـام القـاǈوǈي الخـاƍ    ƭلى  2عدم التدخý يؤدǐو ƿد 
  3.بالترحيý اǗجبارǐ لǖجاƔǈ أين ǈجد أن ثلثي ƿرارات اǗبعاد في فرǈسا ال تƽǈذ

                                                                                                                                                         
 ǉررƿ ما ǁوكذلGilles lebreton  من أن:  

 « Les ministères, par contre, ne sont pas autorités de police administrative générale….le 
ministre de l'intérieur en tant que supérieur hiérarchique des préfet peut toute fois compenser 
cette infirmité en leur ordonnant de prendre simultanément certaines mesures de polices 
administrative générale" in droit administrative général, P.152. Op.cit. 
1 « La complexité des textes, les difficultés d'interprétation, la multiplication des normes, le 
manque de moyens, une volonté par fois déficiente sont cités comme les causes d'une 
impuissance publique qui se traduit par l'inexécution d'un nombre important de mesures dans 
des secteurs aussi sensible que le droit économique; l'urbanisme ou police administrative"; in 
Vincent Tchen, exécution de l’acte administratif op-cit. p4.  
2 Vincent Tchen. Exécution de l’acte administratif, Op.cit.p.4. 

تدخý سـلطة الضـبط   ǋذا ويعطيǈا المؤلƻ المذكور في الهامƫ السابق بعƯ اǗحƮائيات التي تشير ƍلى حجم عدم  3
  :اǗدارǐ من اجý تحقيق ƿرارات الضبط اǗدارǐ الخاƮة بترحيý األجاƔǈ حيǈ ƚجد
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جǊاƦ تنفيذ  مسƊولية مرفق األمن و الرقابة القضاƏية عليǈ باعتباره: الفüƬ الثاني
ǎدارǕو قرارات الضبط ا ƞƏلوا    

سيتم  التعرƯ في ǋذا الýƮƽ المعǈون بمسؤولية مرفق األمن والرƿابة القضـائية  
الƲǈام القاǈوǈي لمسؤولية مرفق األمن عن أعماله الراميـة ƍلـى تحقيـق    تطور عليه ƍلى 

مƽǈذ للـوائح  باعتبارǉ مرفق األمن المسؤولية اǗدارية لالƲǈام العام في مبحƚ أوý ثم ƍلى 
وƿرارات الضبط اǗدارǐ و في مبحƚ ثالƚ للمسؤولية التƋديبية ألعـوان مرفـق األمـن    
باعتبارǋم مƽǈذǐ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ أما المسؤولية الجǈائية ألعوان مرفق 
 المن فسيتم التعرƯ لها في الباƔ الثاǈي من ǋذا البحƲǈ ƚراŹ لتǚؤمها أكثر مƴ مـا ƿـد  

    Ɣفي الضبطية القضائية و ال سـيما جـرائم التعـذي Źعضوا ǉاألمن باعتبار ýيرتكبه رج     
  .و ƍستعماý القسوة الزائدة و ƹيرǋا من الجرائم

 Ƙالمبحüولية مرفق األمن: األوƊام القانوني لمسưالن  
 سيتم التعرƯ في ǋذا المبحƚ لمǚمح التطور التاريخي لمسؤولية الدولة عن أعمالها ƹير

بƎعتبارǉ  التعاƿدية في مطلƔ أوý و في مطلƔ ثاǈي لتطور فكرة مسؤولية مرفق األمن
  .واحد من أǋم المرافق العمومية في الدولة

üير التعاقدية: المطلب األوƷ اǊولية الدولة عن أعمالƊي لمسƢالتطور التاري ƞمǘم  

مرفق األمـن  لم يكن األمر مثلما ǋو عليه اآلن في مجاý مسؤولية الدولة عموما و
ن أعمالها ƹير التعاƿديةÜ فمبدأ مسؤولية اǗدارة عن طريق ƿضاء التعـويƯ  عخƮوƮا 

ƍذا كان مسلما به في الوƿت الحاضر في جميƴ الدوý على وجه التقريÜƔ فـƎن القاعـدة   
كاǈت عكس ذلǁ تماما في القديمÜ فقد كاǈت القاعدة حتى أواخر القرن الماضي في معƲـم  

فحتى الƮǈـƻ األوý مـن    1Üم مسؤولية الدولة أو اǗدارة عن أعمالهادوý العالم ǋي عد
عدم  ǋوفي الƽقه والقضاء وحتى التشريƴ اǗدارǐ  السائدجماƳ اǗالقرن التاسƴ عشر كان 

                                                                                                                                                         
- 33% pour les interdictions de territoires prise en complément d'une peine de prison. 
- 50% pour les arrêter de reconduites pris à la suite d'une interpellation. 
- 62% pour les arrêtes d'expulsion 
- 0% pour les arrêter de reconduite notifiés par voie postale.    

د سليمان محمد الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ وطرق الطعن في األحكـامÜ دار الƽكـر    1
 Ü1977العربيƭ Üر العربيةƮجمهورية  م Üرةǋالقا Ü12.  
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سـببها  تجواز ƍلزام الدولة عموما واǗدارة خƮوƮا بالتعويƯ عن األضرار التـي ƿـد   
أǋم المبادƏ العامة فـي القـاǈون عمومـا    غيرǋ Üذا التعويƯ عن الضرر الذǐ يعد من لل

والقاǈون المدǈي خƮوƮا لم يكن ليطبق على الدولة فهو كان يƲǈـر ƍليـه مـن زاويـة     
ضي فيما يقتضيه عدم التزام الدولـة  تالذǐ يق 1مبدأ سيادة الدولةه مƴ مبدأ ƈخر ǋو تعارض

برير لقيام الدولة تسببه من أضرار للغيرÜ ولم ترǎ الثورة الƽرǈسية من تما بالتعويƯ عن 
  ƃالƍ Üديـةƿير التعاƹ التعويضات لمن تضرر من أعمالها Ưاء بعǈاالستث ýبتقديم على سبي

 Ƴفالدولة الواز Üالمرحلةالذاتي ǉذǋ في Ưا بالتعويǈوǈاƿ ير ملزمةƹ.  

أن مبدأ عدم مسؤولية الدولة الذǐ سـاد ƿـديما وƍلـى ƹايـة      2ويرǎ بعƯ الƽقه
اجƍ ƴلى عدد من العوامý المرتبطة بطبيعة الدولة القديمـة  مǈتƻƮ القرن التاسƴ عشرÜ ر

الذǐ ال يعتـرƻ بحقـوق وحريـات األفـراد      قالمتميزة باالستبداد والقهر والحكم المطل
الشخƮية مǈها والجماعية ƍالƃ بشكý استثǈائي وعرضيÜ وǋو ما جعـǋ ýـذǉ الدولـة ال    

ها وتلزمهـا بـالتعويƯ عـن    تعترƻ وال تخضƴ للرƿابة القضائية التي ƿد تقرر مسؤوليت
أفعالها الضارةÜ فسيادة ǋذǉ الدولة سيادة مطلقة وحاكمها بذلǁ ال يخطƐ وبالتالي فهـو ال  

 Üت في حقيقة األمر ضارةǈعن أفعاله ولو كا ýƋيات يسǈر العامة للمدǋواƲالقديمـة  فمن ال
ýفي ك ýت الدولة القديمة تتدخǈفقد كا Üرة السلطان الكلي للدولةǋاƲ م   جميعاƲǈشيء وتـ

لجماعة يخضـعون لتƲǈيمهـا   للǁ مجميƴ األمور وال تعترƻ لǖفراد بƋية حريةÜ فاألفراد 
ولم تساعد حتى طبيعة المجتمǈƈ ƴذاǁ على ممارسة حد مقبـو3Ü   ýالشامý خضوعا مطلقا

لتقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن أفعالهـا أو   هومؤثر من الضغط على الحاكم من أجý دفع
  .بعƯ أفعالها

وƍن كاǈت مختلƻ الثورات الشعبية ومǈها الثورة الƽرǈسية ترفƴ شعارات مرتبطـة  
بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق اǈǗسان وƲǈ ƟǚƮƍم الحكمƍ Üالƃ أǈها فـي ƹالبيتهـا   

                                                 
1 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, Dalloz, 18 édition 2000, Paris, France, p261 
et suite. 

عوابدǐ عمارƲǈ Üرية المسؤولية اǗداريةÜ دراسة تƮƋيلية تحليلية ومقارǈةÜ ديـوان المطبوعـات الجامعيـةÜ بـن     .د 2
  وما يليها Ü24 الƽƮحة 1994عكǈونÜ الجزائرÜ سǈة 

ة دسـتوريةÜ شـرعية و ƿاǈوǈيـة    ـةÜ دراسـالƲǈام السياسي اǗسǚمي مقارǈاŹ بالدولة القاǈوǈيالبياǈيÜ حميد  رمǈي .د 3
  . Ü ƭ31 2003مقارǈةÜ الطبعة األولىÜ دار وائý للǈشرÜ عمان المملكة الهاشمية األردǈيةÜ سǈة 
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والقضائية واǗجرائية الكƽيلـة   ةالقاǈوǈيليات تتمكن من وضƴ األ نن تتمكن من الحكم ليح
 ǐها مسؤولية الدولة عن أفعالهابضمان التحقيق المادǈالشعارات وم ǉلهذ.  

التي يـرǎ بعـƯ   و  ƍÜن طبيعة الدولة القديمة التي تƽتقد لمقومات الدولة القاǈوǈية
ǐقه الدستورƽ1ال ǈعن  هاأ Ɯال تخر  Üر التاليـةƮاǈدولـة  الدسـتور يحكـم ويضـبط    الع

عتـراƻ بـالحقوق   خضـوƳ اǗدارة للقـاǈون واال   ÜومؤسساتهاÜ تدرƜ القواعد القاǈوǈية
  .مƴ مبدأ مسائلة الدولة عن أفعالها الضارة ومتطلباتها تǈسجملم تكن ل 2والحريات العامة

فحضـارة بـǚد    ديمة حضارةÜلقد كان ǋذا ǋو حاý حتى أكبر اǗمبراطوريات الق
المحـƍ ÜƯذ  شـكلي  ال هامن الديمقراطية جاǈب أخذتاƹǗريق التي تعد مǈبƴ الديمقراطية 

ƍƿرتها علىتƮ ين األحرار في ممارسة الحكم دون أن تقر لهم بحقوق فرديـة   حقǈالمواط
م أن يتدخلوا في أخƭ شؤون األفراد وأن يسلبوا افي مواجهة الجماعة ومن ثم كان للحك

دون أن يكون بƎمكان ǋؤالء األفراد أن يحتجـو بحقـوق مكتسـبة أو    أموالهم وحرياتهم 
ن بƋحسن حاý فهم وƍن أƿروا بحقوق األفراد ولم يكن الوضƴ عǈد الروما 3مقدسةبحريات 

  ǐƋفراد بـǖهم لم يقروا لǈƎالحقوق ف ǉيق لهذƿيم دƲǈلى تƍ لواƮوتو Ưبعضهم البع ǉاتجا
  ƿ.4بý الدولة أو في مواجهتها قح

الحاكم وƿدسية اǗمبراطور الذƋ ǐلوǋية ب 5كما كان العتقاد ǋذǉ الحضارات وƹيرǋا
مƽǈذ للمشيئة اǗلهيةÜ كان لها بالƸ األمر في ǋƍماý فكـرة   هد بǈƋقكان في أýƿ األحواý يعت

في مثǋ ýذا الجو مبدأ المشروعية أو تƲهر  Ʒزبمسائلة الحاكم عن أفعاله فǚ مجاý ألن ي

                                                 
  .ƭ Ü24 المرجƴ السابقوǈيةÜ القاǈ ولةمǈير حميد البياǈيÜ الƲǈام السياسي اǗسǚمي مقارǈا بالد. د 1
الƲǈم السياسية أن عǈاƮر الدولة القاǈوǈية ǋي أكثر اتساعا كوǈها تتمثý في وجود  هيرǎ الدكتور ثروت بدوǐ في كتاب 2

االعتراƻ بالحقوق الƽرديـةÜ وتƲǈـيم    ÜتدرƜ القواعد القاǈوǈية ÜالدستورÜ الýƮƽ بين السلطاتÜ خضوƳ اǗدارة للقاǈون
  .تئيةÜ وأǋ ýƮذا االتساƳ تبǈى مبدأ الýƮƽ بين السلطاالرƿابة القضا

Ü الƮـƽحة  2005بدوÜǐ الƲǈم السياسيةÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ طبعة سǈة  تد ثرو 3
137.  

  .ƭ137  المرجƴ السابقÜ ثروت بدوÜǐ.د 4
  .قديمةÜ وƹيرǋاومǈها حضارة فارس والهǈد والƮين القديمة والحضارة المƮرية ال 5
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وأن يطالƔ المتضرر من أعماý الدولة بالتعويƯ عما أƮابه مـن   1فكرة الدولة القاǈوǈية
  .ضرر

للحاكم من مسؤوليات تجـاǉ  ما با من تحديد ولم تتمكن المسيحية التي اعتǈقتها أور
فهي وƍن كاǈت ƿالت بالýƮƽ بين ما هللا وما لقيƮر فǈƎها لم تبين ما ǋو لقيƮـر   Üالمحكوم

 Ɯأما خار Üو تحقيق حرية العقيدةǋ ليه المسيحيةƍ سعت ǐهللا واألمر الوحيد الذ ǁوما يتر
تمكن من ƍحداƚ تفلم  2Üوددون حد هýƲ الخضوƳ للحاكم كما كان وسلطاǈ فقدǈطاق الدين 

  .ذلǁ التغيير طيلة فترة سيطرتها أو سيطرة الكǈيسة على أوروبا في القرون الوسطى

من القرن السـابƴ   اءدابت *بالتغير ƍال بƲهور الƽكر المدǈي المتحرر يبدأ األمرولم 
في ýƲ  3بشكý أساسي و عام  عشرÜ أما ƿبله فقد عاشت أوروبا طواý العƮور الوسطى

حريات وال يقـيم الحـدود علـى    و  رƻ بحقوقتن مطلق ال مكان فيه للƽردÜ وال يعسلطا
  ƿ.4اعدة أو ƿاǈون ةألي هوال يخضعالحاكم سلطات 

                                                 
  ..32و  31المرجƴ السابقÜ  ƭ Üالقاǈوǈية ولةالبياǈيÜ الƲǈام السياسي اǗسǚمي مقارǈا بالدحميد مǈير . د 1
  .138و  ƭ137  المرجƴ السابقÜ ثروة بدوÜǐ الƲǈم السياسيةÜ. د 2
أǋمهـا   الوسطى التي كان منيرǎ الƽقه الدستورǐ أن لعƮر الǈهضة في أوربا الدور البارز في ǈƍهاء معالم العƮور  *

الحريات الƽرديةÜ وبالتالي ضرورة الحد مـن سـلطات    ب المتعلقةاألفكار  Ʋهورألوǋية الحاكمÜ حيƚ امتاز ǋذا العƮر ب
الحاكم وƍخضاعه لقواعد عليا تقيدÜǉ كما كان لƲهور المذƔǋ البروتيستاتي عƲيم األثر في ƿيام حركة فكرية ƿوية تهاجم 

Ü فƋدǋ ǎذا الضغط ƍلى ƍعادة Ʈياƹة مƽهوم الدولة وطبيعـة  وحرياتهمة للملوǁ وتطالƔ بحقوق األفراد الروƟ االستبدادي
عƿǚتها باألفرادÜ وامتد ǋذا التغيير وتواƲ ýƮهور الحركة القاǈوǈية الƽكرية التي ƿادǋـا كبـار الكتـاƔ والمƽكـرين     

 ýة من أمثاƽسǚƽوالJean Bodin   وGrotius  مǋيرƹاالذين من وǈادو  Üالدولة له Ƴون وخضوǈتشرتبعلو القاǈفا  ǉذǋ
  .األفكار واǈتقلت ƍلى الجماǋير التي طالبت بحقوƿها وثارت على الحكم المطلق

حركات ثورية في أوربا مثý الثورة اǈǗجليزية والثورة الƽرǈسيةÜ وخارƜ أوربا في أمريكاÜ فتكرسـت  ƍثر ذلǁ فƲهرت 
وأƮبح الطريق جاǋز أمـام   Üية التي تكون السيادة فيها للمجموعة الوطǈية ال للحكامرات األƲǈمة الديمقراطوثلبعد ǋذǉ ا

عن أعمالها الضارةÜ وǋو ما أدǎ بالƽقـه  الدولة مسؤولية الدولة عن أعمالها وƍعتماد مبدأ مسؤولية عدم التخلي عن مبدأ 
  . Ə القاǈوǈية التي تحكم العƿǚة بين الدولة والƽردبهذا المبدأ وجعله من أǋم المبادƍلى اƿǗرار القاǈوǈي والتشريƴ والقضاء 

على الرƹم من تحقق بعƯ حاالت اǗشعاƳ التي تمثلها تلǁ اǗعǈǚات و المواثيـق المتضـمǈة حقـوق و حريـات      3
ƭاألشخا Ɣذا الباǋ من ýالو ýƮƽليها في الƍ شارةǗالتي تمت ا ƭوƮǈا من الǋيرƹ اكارتا وǈƹالما ýمن مث. 

  .140و ƭ139 الƲǈم السياسيةÜ المرجƴ السابقÜ  وÜǐثروت بد. د 4
ƭ على حقوق وحريـات  يوحر ةǚم جعý الحاكم مقيدا بƋحكام القرƈن والسǈسلƻ العƲام التي تؤكد أن اǗسمن أƿواý ال
 ƭو األشخا ýيƽؤالء بكǋ ديق فـي   ضدحمايةƮاهللا أبو بكر ال ýة رسوƽخلي ýوƿ Üالضارة للحكام والمحكومين ýاألفعا

أال ƍن الضعيÜ  ƻوليت عليكم ولست بخيركمƍ Üن أحسǈت فƋعيǈوǈيÜ وƍن أسƋت فقوموǈيƿد أيها الǈاس ǈƍي " ية حكمه بدا
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سياسي على أساس خضوƳ الحـاكم للقـاǈون وكƽـý    ال هأما اǗسǚم فقد أƿام Ʋǈام
وجعـý القضـاء    تبين السلطا ƍýƮذ ف وجهير خالوسائý التي تحقق ǋذا الخضوƳ على 

  1.سلطة مستقلة يخضƴ لها الحكام والمحكومين على السواء

ƍن ǋذا الƲǈام السياسي الذƿ ǐامت عليه الدولة اǗسǚمية سيما الدولة الǈبوية ومـن  
ǋجعلهـدول ابعد ǐو الذǋ اء الراشدينƽيـة فـي    ـة الخلǈوǈاƿ دولـة ýها أوǈƋب ƻƮا تو

ƯاألرÜ  ون ويمارس سلطاته وفقاǈفيها الحاكم للقا ƴيخض  ƴوال يسـتطي ǉلقواعد عليا تقيد
محـدودة بمـا    هالخروƜ عليهاÜ فقد كان الخليƽة مقيدا بƋحكام القرƈن والسǈة واختƮاƮات

Ǘعليها ا ƭǈ فراد من حقوق وحرياتǖسل    ýـƽات التـي تكǈرر الضـماƿمها وƲǈم وǚ
دسة ǚم ƿد عرƻ فكرة الحقوق الƽردية المقسفاÜ Ǘحمايتها ضد اعتداء الحكام والمحكومين

التي تكون حواجز مǈيعة أمام سلطات الحاكم عشرة ƿرون ƿبý أن تƲهـر علـى ألسـǈة    
  2.فǚسƽة العقد االجتماعي في القرن السادس عشر

وƍن كاǈت الدولة كشخƭ معǈوǐ عام ƹير مسؤولية عن أفعالهاÜ فƎن المعموý به 
 ǎدعو ƴية رفǈمكاƍ وǋ ساǈا في فرƮوƮخ ǁذاǈƈ علىƔالعام المتسب ƻƲالمو   ýعـƽفي ال

الضار وǋذا بƽƮته الشخƮيةÜ بمعǈى استبعاد مسؤولية الدولة وƍمكان ƿيـام المسـؤولية   
ǋذǉ اǗمكاǈية الممǈوحة للمتضررÜ كاǈت مرتبطة بمدǎ  تىالشخƮية لموƽƲيهاƹ Üير أن ح

ǋو Üǁدارة بذلǗا Ɵعليه في المادة  وسما ƭوƮǈالم Ưالتعوي ǎدعو ƴالشرط المسبق لرف
الثامǈة بعد الثورة حين تقرر أǈه ال يمكن مقاضاة موƽƲي  سǈةلل 3الƽرǈسيمن الدستور  75

                                                                                                                                                         
يعـت اهللا  طالحق مǈـهÜ أطيعـوǈي مـا أ    ذƍن القوǐ فيكم ضعيƻ حتى ƈخ و أالالحق لهÜ  ذفيكم ƿوǐ عǈدÜǐ حتى ƈخ

  " ورسولهÜ فƎذا عƮيت فǚ طاعة لي عليكم
  .35و  34: المرجƴ السابقÜ ƭ Üالقاǈوǈية ولةالƲǈام السياسي اǗسǚمي مقارǈا بالد ياǈيÜمǈير حميد الب. د 1
  .35و  34: مǈير حميد البياǈيÜ المرجƴ السابقƭ Ü. د 2
 2كان أوý الحديƚ عن شرط الترخيƭ اǗدارǐ من اجý رفƴ دعوǎ التعويƯ من موƽƲي اǗدارةÜ بمǈاسبة المـادة   3

 .التي أسست لمجموعة الضماǈات الممǈوحة للموƻƲ العام 1790أوت  16من القاǈون 
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لحكومة عما يتعلق بشؤون وƲائƽهم ƍال بمقتضى ƿرار من مجلس الدولة وفي ǋذǉ الحالـة  ا
  .1تكون مقاضاتهم أمام المحاكم العادية

د السائƋن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أفعالها يرǎ ببعƯ الƽقه اǗدارƹ  ǐير أن
ýو مبدأ مقبوǋ عشر ƴمن القرن التاس ýاألو ƻƮتǈحتى المÜ ف ǁذاǈƈ عمليا الدولة الليبرالية

كاǈت تميƍ ýلى الحد من ǈشاطاتها في مواجهة األفرادÜ وبالتالي أƮبح احتماý أضـرارǋا  
  .2بهم محدود

ǋذا و ƿد عرƻ مبدأ عدم مسؤولية الدولة بعƯ الحدود و االستثǈاءات ال سيما في 
 Pluviôse 28بحيƚ أƿر القاǈون المؤرƢ في  ألضرار الǈاجمة عن األشغاý العامةÜمجاý ا

بعد الثورة ƍمكاǈية ƿيام مسؤولية الدولة عن ǋذا الǈوƳ من األضرارÜ وثاǈيا في  8من السǈة 
 ƭها الخاǈاجمة عن تسيير الدولة لدوميǈاألضرار ال ýمجاDomaine privé  التي يحكمها

ƴي وتخضǈون المدǈالقا ƭاƮأن مبـدأ عـدم     الخت ýأمكن القـو ǁلذل Üǐالقاضي العاد
ة الدولة وƍن كان يشكý األýƮ في عƿǚة الدولة بـاألفراد المتضـررين مـن    ـمسؤولي

 ƃالƍ Üه أعمالهاǈـ   أ ǈا علـى اعتبـار أǈوǈاƿ اءات المحددةǈاالستث Ưبع ƻكـان مـن    هعر
  .3الضرورǐ وجود ƭǈ تشريعي خاƭ لƽتح باƔ المسؤولية

 ةالدولة عن ǈشـاطاتها الضـار  لقضاء العادǐ الƽرǈسي تقرير مسؤولية و حاوý ا
 ǈمااǈون المدǈي على المسؤولية في القاǈون العامÜ حيـة في القـة المسؤوليـوƍسقاط Ʋǈري
 1384بǈƋه يمكن تطبيق المـادة  فيه  معتبراŹ 30/01/1843في  المؤرƢأƮدر القرار 

مـن  4

                                                 
يشير الƽقه اǗدارƍ ǐلى أǈه كان من الǈادر أن يمǈح ترخيƭ لǖفراد المتضررين من عماý اǗدارة من أجý مقاضـاة   1

ق في أƹلǋ Ɣذǉ األخيرة المتسببين في تلǁ األضرارÜ وبالتالي فƎن ǋذǉ المادة الدستورية لم تجد لها مجاال للتطبيموƽƲي 
  .الحاالت

 
2Voir Jean Rivero et Jean Waline, op-cit, p.261. 

3 ƣلحسن بن شي  ƚƈم Üيةǈدار الخلدو ÜƋالمسؤولية على أساس الخط Üýاألو Ɣالكتا ÜداريةǗدروس في المسؤولية ا Üلويا
  .Ü10 القبةÜ الجزائرƭ Ü 2007الطبعة األولىÜ سǈة 

4 Art.1382 du code civil français « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par qui la faute est arrivé à le réparer » 
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يتسبƔ أعوان ǋذǉ األخيرة وتابعيها  العموميةÜ حينƽرǈسي على اǗدارات ǈي الدالقاǈون الم
  1خƿ ýǚيامهم بوƲائƽهم بƋضرار للغير

ة الكون تقتضي التغير والتطـور  ƹǈير أن بقاء الحاý على ما ǋو عليه مستبعدÜ فس
ة فتغير حالهاÜ وتعاƲم دورǋا خƮوƮا التƲǈيمـي  سǈوالتبدÜý ولم تسلم الدولة من ǋذǉ ال

في الǈشاط الƽردǐ ومالت ƍلى ضبط الشƋن العام أكثر مما كاǈت  واالƿتƮادǐ وزاد تدخلها
من العقد األوý من المǈتƻƮ األوý للقرن التاسƴ عشرÜ وال  ءتدابعليه في السابقÜ وǋذا ا

شǁ أن الǈتيجة اآللية المباشرة لهذا التغيرǋ Üي تعاƲم حجم األضرار الǈاشـئة والمترتبـة   
 ǁيǋاǈ ÜمƲشاط المتعاǈذا الǋ ـ عن طـور الوسـائý القاǈوǈيـة والماديـة المعتمـدة      ن تع

ƍلـى تقريـر    3لذلƲ ǁهـرت الحاجـة   Üألجý تحقيق أǋدافها 2والمستخدمة من ƿبý الدولة
  .مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة

ولما كاǈت بالمقابý عƿǚات األفراد ال تطرƍ Ɵشكاال متعلـق بالمسـؤولية علـى    
ضرر للغير بالتعويƯ عن بكý شخƭ تسبƔ  لزمياعتبارات أن القاǈون المدǈي من جهة 

 ƭبين أشخا ýمين على األضرار في التعامƋهور التƲ ية بدايةǈفعله الضار و من جهة ثا
 الضارة القاǈون الخاÜƭ فƎن الحاجة ƍلى التخلي عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أفعالها

  .و استبداله بمبدأ الدولة أƮبح ضرورة

الدولة عن أعمالها الضارةÜ لم يتم بشكý كلي ومباشر  ƹير أن ƿبوý مبدأ مسؤولية
بمبـدأ   اƮةالخ 4في ƿƍرار بعƯ القواǈين تاألولى تمثل Üومرة واحدة وǈƍما مر بمرحلتين

                                                 
1  ÜداريةǗازعات اǈالم Üعن أحمد محيو Üالسابق ƴالمرج ƭ210  
ة التي أدǎ استخدامها من ƿبý أعوان رامن ƿبý اǗدارة بهدƻ تحقيق أعمالهاÜ السي حديثة االستخدام ǈƈذاǁمن الوسائý ال 2

الǚحقة باألفراد في مواجهة اǗدارةÜ أال وǋي األضرار التـي تسـببت فيهـا     األضرارƍلى Ʋهور ǈوƳ جديد من  الدولة
 .أǋميته في ǋذا المجاBlanco ýالسيارات المملوكة من ƿبý اǗدارةÜ ولقرار 

فـي  لدولة عن أعمالها الضارة ǋي من طبيعة اجتماعية أوالÜ أƲǈر يرǎ بعƯ الƽقه أن الحاجة ƍلى تقرير مسؤولية ا  3
ýذا المجاǋÜ Jean Rivero et Jean WalineÜǐدارǗون اǈالقا Ü  ƭ Üالسابق ƴ266المرج. 

والذǐ تغلغý مǈه مبدأ مسـؤولية  . من اǗعǚن الƽرǈسي لحقوق اǈǗسان والمواطنÜ المدخý األساسي 170تعتبر المادة  4
ƍن الملكية ǋي حق ال يǈتهǁ ومقدسÜ وليس ألحد ان يحرم مǈـهÜ  :"مالها الضارةÜ حيƚ تƭǈ على ما يليالدرس عن أع

  "ƍال ƍذا دعت طبقا ضرورة عامةÜ مثبتة ƿاǈوǈاÜ وذلǁ على شرط تعويƯ عادý ومستمر
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الƮـادر عـن    1870سبتمبر  19أǋمها على اǗطǚق المرسوم المؤرƢ في Ü تعويƯال
وكـý   السـǈة الثامǈـة   ورمن دست 75الحكومة الƽرǈسية للدفاƳ الوطǈي الذǐ يلغي المادة 

ثم اعتراƻ  أعوان اǗدارات العمومية ƿضائياÜ  األحكام العامة والخاƮة التي تعيق متابعة
ى القضـاء الƽرǈسـي   ǈيتـوا  حيƚ لم 1Üالقاضي الذǐ يحكم على اǗدارة بƟǚƮƎ الضرر

ƮوƮاوخ  ǐدارǗسية و القضاء اǈرƽال Ưقǈبمبـدأ مسـؤولية    في محكمة ال ƻاالعتـرا
العمومية عن األضرار التي يتسبƔ فيها أعواǈها وتابعيها خƿ ýǚيامهم بمهـامهم   اǗدارات
  .المهǈية

ترǎ  1843جاƽǈي  30محكمة الǈقƯ الƽرǈسية في حكمها الƮادر في مثǈ  Źǚافوجد
من القاǈون المدǈي تطبق على اǗدارات العمومية بسبƔ األضرار  1384بƋن مبادƏ المادة 

 ىوكان مجلس الدولة يطالƔ بǈاء عل 2Üابعيها خƿ ýǚيامهم بوƲائƽهمالتي يسببها أعواǈها وت
ة ƍال القضاء اǗدارǐ وخƮوƮـا مجلـس   ǈالƲǈرية القائلة بǈƋه ال يجوز ƍعǚن الدولة مدي

 Üه الالدولةƮاƮعن األضرار بخت Ưفيها الدولة بالتعوي Ɣازعات التي تطالǈر في المƲǈال
 1855ديسمبر  ƿ06رار مجلس الدولة المؤرƢ في Ɣ فيها موƽƲيهاÜ كما كان ـي يتسبـالت

ƿد تعرǋ Ưو بدورƍ ǉلى مسؤولية الدولة عن أعمـاý موƽƲيهـا    Rothschildفي ƿضية 
  .الضارة

ƿذا القرار يرǋ ذا الحكم والǋ ير أن الƹمية حكميǋلى أƍ ان Blonco ادر عـن الƮ 
Ƴازǈمحكمة الت  ƣت له أ1873فبراير  8بتاريǈن كاƍفهذا األخير و Üميتهǋ   ة لـيسƮالخا

 ƭاƮاخت ýة افقط في مجاƿǚسه وتحديد العƽǈ ǐدارǗون اǈالقا ǎومحتو ÜǐدارǗلقضاء ا

                                                                                                                                                         
Ư عن األفعـاý  من القاǈون المدǈي الƽرǈسي التي تكرس الحق في التعوي ƍ545لى ǋذǉ المادة الدستورية المادة  ƻتضا

ƍذا لم يكن ذلǁ من أجـý   تهÜال يكرǉ أحد على التخلي عن ملكي"  أǈهتƭǈ على  حيƚ أǈها Üالمضرة الƮادرة عن الدولة
 Üعة العامةƽǈومسلقاء  والم ýعاد Ưبقتعوي " 

لخامسةÜ بن أحمد محيوÜ المǈازعات اǗداريةÜ ترجمة فائز اǈجقÜ وبيوƯ خالدÜ ديوان المطبوعات الجامعيةÜ الطبعة ا 1
 Üالجزائر Üونǈ2003عكƭ Ü :206.  

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗازعات اǈالم Ü210أحمد محيو  
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التـي  مبدأ مسؤولية الدولة عـن األضـرار   ليقرر القبوý الǈهائي  هفǈƎ 1بين األوý والثاǈي
ƔيƮيها تƽƲمو ýالغير جراء أفعا.  

 جـراء ƴ على عاتق الدولة المسؤولية التي يمكن أن تق فالمحكمة تعلن Ʈراحة بƋن
أشخاƭ تستخدمهم في المرفـق العـامÜ ال يمكـن أن     الغير بƽعýلتي أƮابت ااألضرار 

أǐ  –فهـي   2Üتحكمها المبادƏ الواردة في القاǈون المدǈي الخاƭ بالعƿǚات بين األفـراد 
مرفـق  السـير   نتقبƍ ýذن بمبدأ المسؤولية اǗدارية الǈاتجة ع -محكمة التǈازƳ الƽرǈسية

عامÜ ولكن باستبعاد ƿواعد القاǈون الخاÜƭ كما تضيƻ بƋن ǋذǉ المسؤولية ليست عامـة  ال
مسـتقلة لـم يتحـدد    وال مطلقة ولها ƿواعدǋا الخاƮةÜ بمعǈى ƈخر أǈها تخضƴ لقواعـد  

مضموǈها ƍال في وƿت الحقÜ و أخيرا فƎن االختƮاƭ في الحكم بمسؤولية المرفق العام 
ǋذا الحكم الـذǐ يضـƴ حـدا    أǋمية بذلǁ يمكن ƍدراǁ مدÜ ǎ وƿد ترǁ للمحاكم اǗدارية

  3.عدم مسؤولية اǗدارةمبدئي الذǐ مƽادǉ لǚعتقاد ال

ق األمن بƌعتباره منفذ لواƞƏ ـة مرفـور التاريƢي لفكرة مسƊوليـالتط: المطلب الثاني
ǎدارǕو قرارات الضبط ا  

ƽقهية في مسيرة التطـور  أǋم المحطات التشريعية والقضائية والبعƍ Ưذا كاǈت ǋذǋ ǉي 
الƮادر  Tomaso Grecco4التاريخي لمسؤولية الدولة عǈد أعمالها ƹير التعاƿدية فƎن ƿرار 

                                                 
1 « L’apport de l'arrêt concerne autant la compétence de la juridiction administrative, que le 
contenu même du droit administratif, il établit un lieu entre la première et la second » in   
G.A.J.A, op.cit, p 2 

الƽترة التي تلي ƿرار بǈǚكو فـي   ىƍطǚق تسمية مرحلة االستقǚلية علƍلى يذƔǋ األستاذ لحسين بن الشيƣ أƚ ملويا  2
كـم  كتاƔ دروس في المسؤولية اǗداريةÜ المسؤولية على أساس الخطÜƋ يرجƴ ذلǁ ربما ƍلى العبارة التـي اعتمـدǋا ح  

بǈǚكو حين يقرر أن المسؤولية التي تقƴ على عاتق الدولة تحكمها مبادƹ Əير تلǁ المƮǈوƭ عليها في القاǈون المدǈي 
تستقý بƋحكامها ومبادئها التي تشكý أǋـم Ʋǈريـات    -أǐ مسؤولية الدولة  -ǐ يحكم العƿǚات بين األشخاÜƭ فهي ذال

ƽو يتǋو ÜǐدارǗون اǈـالقا ƴم ǁيعتـأحمد محي ذاألستاق في ذل ǐالذ Üـرار    ـوƿ فـي Ƴـازǈر محكمة التƲǈ بر وجهة
بǈǚكوǈ Üقطة االǈطǚق لƽكرة االستقǚلية ليس فقط بالǈسبة للمسؤولية اǗداريةÜ بý بالǈسبة لمجمý القاǈون اǗدارÜǐ فـي  

  .21من الƽƮحة  4كتابه المǈازعات اǗدارية المشار ƍليه سابقاǋ Üامƫ رƿم 
3 ǈالم Üداريةأحمد محيوǗازعات اÜ ƭ Üالسابق ƴ252 المرج  
  : تتلخƭ وƿائǋ ƴذا القرار في ما يلي 4

A souk-el-arbas, en Tunisie, en 1905, Mr. Grécco avait été blessé à l'intérieur de sa maison 
par un coup de feu tiré alors que la foule s'était lancée à la poursuite d’un taureau devenu 
furieux qui s'était échappé. Il demanda réparation à l'état, en soutenant que le coup de feu 
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 ƣسي بتاريǈرƽو المؤسس لمسؤولية مرفـق   1905فبراير  10عن مجلس الدولة لǋ يعتبر
  .األمنÜ باعتبارǉ واحد من المرافق العامة في الدولة

 Greccoأǐ لما ƿبƮ ýدور ƿرار  1905القضائي لما ƿبý  و ǋذا على ƍعتبار أن اǗجتهاد
من األعماý القاǈوǈية واألعماý الماديـة لمرفـق األمـن مـن     لم يكن ليمكن  من تضرر 

 LepreuxالحƮوý على التعويÜƯ فمجلس الدولة كان ƿد ƿرر بمǈاسبة Ʈƍـدارǉ لقـرار  
ـ   Üال تتحمý الدولة وǋي سلطة عامة بǈƋه 1899Üجاƽǈي  13المؤرƢ في   نالمسـؤولية ع

بƎجراءات األمنÜ فمجلس الدولة كان محتƲƽـا   األمر ما يتعلقعǈدǋƍماý أعواǈها والسيما 
Ü وال شـǁ  1بمبدأ عدم مسؤولية السلطة العامة عن األخطاء المرتكبة من ƿبý مرفق األمن

تƲهر من خýǚ مǚحƲات محافƲ الدولة ǈƈذاǁ الذǐ لم يكـن ƍال   Greccoأن أǋمية ƿرار 
Romieu اتƲحǚال اعتماد مƍ لم يجد مجلس الدولة ǐلى ضـرورة أن   هالذƍ الرامية أساسا

  .لمرفقية المرتكبة من ƿبý أعواǈهاتكون السلطة العامة مسؤولة ماليا عن األخطار ا

 Ɣطل Ưذا رفǋ ǉرارƿ ن كان مجلس الدولة فيƍالسيد وGrecco   ه لم يثبت مـنǈا أǈمبي
وال ما يثبت أن الحـادÜ   ƚالمدعي Ʈادرة عن الدرǁ ملƻ القضية أن الطلقة التي أƮابت

ǈƎف ÜلحيƮم Ƌلى خطƍ هائيا عن مبدأ عدم مسـؤولية الدولـة عـن     هيعودǈ تخلى ýبالمقاب
 ýثم تو2رفق الشرطةمأعما Üا العديد من القرارات القضائية المكراǋهذا المبدأ لة سلت بعد

الذǐ تتلخƭ وƿائعه  Leconte3 ومǈها ƿرار - وƍن اختلƻ في أساس ƿيام ǋذǉ المسؤولية -
 توƿيƻب يهمونبيǈما كان أعوان األمن العمومي في باريس  1945فبراير  10ليلة في أǈه ب

األمـر   Üخرƿت الموƻƿ هاشارة التوƻƿ ثم الƽƮارة فǗǈƎ همسيارة مشبوǋةÜ ورƹم استعمال
ـ رجاý الشرطة ƍلى ƍطǚق الǈار باتجاǉ أسýƽ السيارةÜ ولكـن ا  دالذǐ أدǎ بƋح ƮاƮةلر 

                                                                                                                                                         
avait été tiré par un gendarme, et que le service de police avait commis une faute en n'assurant 
pas l'ordre de façon à éviter de tels incidents.   

 
1 GAJA, op.cit, p.15 "l'état n'est pas, en tant que puissance publique, et notamment en ce qui 
touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents" C.E. 13 Janvier 
1899, lépreux notre Hauriou. 
2 in www.legifrance.fr, Analyse des Grands arrêts de la jurisprudence française.  

3  CE, ASS, 24 Juin 1949, consorts Leconte,    المسؤوليـــة عـن المخـاطر ÜƔعن د مسـعود شيــهو     
و تطبيقاتها في الــقاǈــون اǗدارÜǐ دراســة مــقارǈــةÜ ديـوان المطبوعــات الجامعيــــةÜ سǈــة 

 105ــن عكǈـــونÜ الجــزائرƭ Ü ب 2000
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ه ƿتـيÜǚ وكـذلƿ ǁـرار    تردƋالذǐ كان جالسا ƍلى جاƔǈ السائق ف Leconteالسيد  أƮابت
Daramy1  ƣه بتاريǈائعه في أƿو ƭتتلخ ǐـة  حدفي  1943جوان  27الذǈود الساعة الثام

Ü بين ثǚثة أشخاƭ وسـائق سـيارة   بƽرǈسا رة بƎحدǎ شوارƳ بوردوـليǚ وƿعت مشاج
Ü وأثǈاء متابعة أحد رجاý األمن سكينروƟ على ƍثر ضربة أجرةÜ فƮƋيǋ Ɣذا األخير بج

التي كاǈت  DaramyفƮƋابت ƍحداǋا السيدة  Üألحد المعتدين وبعد ǈƍذارǉ أطلق عدة طلقات
  .فتوفيتللحادƚ مقابý الǈهƝ كائن بالال هاشرفة بيتƿد أطلت من 

ـ  اý ومن أǋم أحكام محكمة الǈقƯ المƮرية التي تكرس مسؤولية الدولة عن أعم
الذǐ يـƭǈ علـى مسـؤولية     1941ديسمبر  4مرفق األمن ǈجد الحكم الƮادر بجلسة 

مǈاسبة ƿيام أعوان ǋذǉ بالحكومة ممثلة بوزارة الداخلية عن األضرار التي ƿد تƮيƔ الغير 
وƍن كـان لرجـاý   " بمهام حƲƽ األمنƍ Üذ جاء في أحد مقاطǋ ƴذا الحكم ما يلي  ةاألخير

ǈع Ʋƽالقيام بمهام  دالح Ɣعلى استتبا ýة على األمن والعمƲعهم بالمحافǚهم واضطƽائƲو
  Ưـراƹاأل ǉذǋ تحقيق ýƽما يك ýأن يتخذوا من الوسائ ýواألموا Ɵة األرواǈياƮة وǈالسكي
وال تكون ثمة مسؤولية عليهم ƍذا ǋم في سبيý القيام بهذǉ الواجبات أƮـابوا أحـدا مـن    

عماال خارجة عمـا  أأداء ذلǁ أتوا في ذا ǋم ƍال أǈهم يحق عليهم المسؤولية Ü ƍالمتجمهرين
Ưراƹاأل ǉذǋ يكون الزما لتحقيقÜ  التي ƴائƿت من الوǈد استباƿ ت المحكمةǈذا كاƎذن فƍو

ذكرتها في حكمها أن القتيý الذǐ يطالƔ ورثته بالتعويƯ عن ƿتله لم يكن مشـتركا فـي   
بالدور الثاǈيÜ وأن Ʈƍابته  لجƋ لعيادة أحد األطباء هحتى أÜ ǈالتجمهر بý كان يسعى لتجǈبه

ـ ƽكاǈت وǋو بداخǋ ýذǉ العيادة ومن ƹير مقـتƭ مـن الـدفاƳ عـن الـƽǈس أو ت       قري
المتƲاǋرينÜ فƎن حكمها بالتعويƯ على وزارة الداخلية بƽƮتها مسؤولة عـن الحقـوق   

  .2"كون Ʈحيحا ومقاما على ما يسǈدƿ ǉاǈوǈايالمدǈية 

                                                 
1 C.E. 24 Juin 1949, Daramy,  ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü المسؤولية عن المخاطر ÜƔ107عن د مسعود شيهو   

  
ǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ ضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعماý تابعيها مǈشƋة المعارƻ اǗسكǈدريةÜ مƮرÜ رƿد. د 2

2005 ƭ Ü662  663و.  
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بǈي بدورǋا مسـؤولية الدولـة عمومـا    تومن القرارات القضائية الجزائرية التي ت
الغرفة اǗدارية بالمحكمـة العليـا    ǈ1جد ƿرارالضارة ومرفق األمن خƮوƮا عن أعماله 

 ƣادر بتاريƮفي واحدة من فقراته على ما يلي 1976فبراير  16ال ƭǈي ǐالذÜ أ ƚهحيǈ 
مÜ فـƎن  Ʈالح األمن ال يمكن أن تقام ƍال على أساس الخطـƋ الجسـي  مƍذا كاǈت مسؤولية 

مسؤولية الدولة ƿائمة دون وجود أǐ خطƋ عǈدما تستعمý مƮالح األمن أسلحة ǈارية ƿـد  
ýو األموا ƭشخاǖسبة لǈة بالƮمخاطر خا ýتشكÜ اجمة عǈتتجاوز األضرار الǈ ها الحدود

  ."العادية التي يمكن تحملها

تعلـق  الم 1977جويلية  09كما أǈǈا ǈجد ƿرار المجلس األعلى للقضاء المؤرƢ في 
  ƝـهريƮ جارƽǈا Ɣليها بسبƽبقيام مسؤولية وزارة الداخلية عن وفاة السيدة بن حسان وط
للبǈزين جراء ǈشوƔ حريق في مستودƳ تابƴ لمحافƲـة الشـرطة المركزيـة بـالجزائر     

ƍن وفاة السيدة بن حسان وطƽليهاǈ Üاتجة عن " العاƮمةÜ حيƚ جاء في حيثيات ǋذا القرار 
تبعا الƽǈجـار  ...تودƳ تابƴ لمحافƲة الشرطة المركزية للجزائرالحريق الذǈ ǐشƔ في مس

حيƚ أن ذلǁ الƮهريƝ أƿامته شركة سوǈطراǁ وشركة كالتامÜ وال يمكن Ʈ ÜهريƝ بǈزين
في كذلǁ ومن القرارات القضائية  2..."بالرƹم من ذلƍ ǁعƽاء السلطة العامة من مسؤوليتها
 Üمسؤولية مرفق األمن عن أعماله الضارة ýضـاء   مجاƿ دارية بمجلـسǗرار الغرفة اƿ

الذƮ ǐرحت فيه بمسـؤولية المديريـة العامـة     19933أكتوبر  10الجزائر المؤرƢ في 
لǖمن الوطǈيÜ وألزمت ǋذǉ األخيرة بدفƴ تعويƯ مالي للمدعية وأبǈائهـا جـراء وفـاة    

 Ɣزوجها بسبƍ     تƽǈƋـذا ولمـا اسـتǋ Üالشـرطة ýاحد رجا ýبƿ ارية منǈ ابته بطلقاتƮ

                                                 
مÜ تتلخƭ وƿائǋ ƴذÜ. ǉ وزارة الداخلية ضد السيدة 10/02/1976ýدارية بالمحكمة العلياÜ المؤرƢ في Ǘر الغرفة اƿرا 1

Ɣ ابة السيدƮƍ بم .القضية فيǈأمام دكا ƻƿو واǋة ضائعة وƮاƮالشرطة  هر ýيام رجاƿ اءǈذا أثǋو Üلى وفاتهƍ ǎمما أد
  ƭ :106 المرجƴ السابقÜ د شيهوÜƔعن مسعو يدةÜالقبƯ على أحد المجرمين بمديǈة البلب
ـ ـة الكـة اǗداريـلحسن بن شيƚƈ ƣ ملوياÜ دروس في المسؤولي 2 ـ ـتاƔ الث ـ  ـاǈي المسؤولي دار  Üاـة بـدون خط

 Üيةǈ2007الخلدوƭ Ü38.  
3  ƣلى تاريƍ القضية ǉذǋ ƴائƿالشرطي عبد الرحمن ب1990سبتمبر  13تعود و ƻحين كل Ü  متـرو   حراسـة Ƴمسـتود

ن بحي تافورا وسط العاƮمة الجزائرƹ Üير أǈه أǋمý مƔƮǈ عمله وتǈقƍ ýلـى سـاحة الشـهداء لشـراء     الجزائر الكائ
المحارق بهدƻ استخدامها في مǈاسبة المولد الǈبوƹ Üǐير أǈه تشاجر مƴ المدعو لشاǈي ǈور الدين وأطلق عليه عيـارات  

ǚتيƿ ǉرداƋف Üبالخدمة ƭالخا ǐارǈحه الǚارية من سǈ.  
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ديرية العامة لǖمن الوطǈي القرار المذكور أعǉǚ طالبة ƍلغائهƿ Üضى مجلس الدولة في الم
 ƣادر بتاريƮال ǉرارƿ01  وتثبيت مسؤولية المديرية  1999فبراير ÜƻǈƋييد القرار المستƋبت
ǈمن الوطǖالعامة لÜالقرار في واحدة من حيثياتها على ما يلي ي ƭǈي ƚحي "  ƚولكن حيـ

ن القاǈون المدǈي تƭǈ على أن المتبوƳ مسؤوý عن الضرر الذǐ يحدثه م 136أن المادة 
  ƚحيـ ÜتهƽيƲو Ɣته أو بسبƽيƲدية وƋعا في حالة تƿمتى كان وا Ƴير المشروƹ تابعه بعمله
أن ǋذا يجعý مديرية األمن الوطǈي وǋي المتبوƳ مسـئولة عـن عمـý تابعهـا ƹيـر      

Ƴ1."المشرو  

الƽاýƮ في ƿضـية   1999مارس  08اريƣ أما القرار الƮادر عن مجلس الدولة بت
 يقرر في حيثيته األخيرة ما يليفǈƎه Ü 2وزارة الدفاƳ الوطǈي ضد ورثة بن عمارة لخميسي

في ǋذǉ القضـية  (طرƻ أعوان الدولة الƲǈر عن الخطƋ المرتكƔ من  Ưوحيƚ أǈه بغ" 
ن لـم   في أداء مهامهم في دعوǎ الحـاý والـذي  ) أعوان الدولة ǋم رجاý الدرǁ الوطǈي

ǈƎف Üسـبة ألعـوان    هيقوموا بالتحذيرات الواجبةǈرية الخطر بالƲǈ نƋضائيا بƿ من الثابت
ǈد ت دالدولة عƿ اريةǈسلحة الǖـه ضـرر   حماستعمالهم لƿلحاƍ الدولة المسؤولية في حالة ý

للغيرÜ وعليه فƎن دفƴ المستƻǈƋ بƎعƽائه من المسؤولية بسبƔ خطا الضحية دفƹ ƴير سديد 
  3."ويǈبغي تƋييد القرار Üه والقوý بƋن ƿضاة الدرجة األولى أƮابوايتعين رفض

وبغƯ الƲǈر عن األساس الذǐ يقيم عليه ƿضاء مجلس الدولة مسـؤولية مرفـق   
الخاƭ بقضـية دالـي    31/01/2000المؤرƢ في  ǉاألمن عن أعماله الضارةÜ فƎن ƿرار

 Üي ومن معهماǈالوط Ƴر ضد وزير الداخلية والدفاǋفي محمد الطا ƭǈاألخيـرة  حيثيته ي
حيƚ أن اǗدارة مسئولة عن أفعاý موƽƲيهاÜ وعليه يستوجƍ Ɣلغاء القـرار  " على ما يلي 

 Üمن جديد ǐدƮالت ýفيه وحا ƻǈƋالمستýلزام الدولة  و القوƍو ǐدارǗالقضاء ا ƭاƮباخت

                                                 
1 ƣت لحسن بن شيǈالم Üملويا ƚƈقى ƭ Üالسابق ƴالمرج Üضاء مجلس الدولةƿ 95و  94: في .  
2  ƣالقضية في أن بتاري ǉذǋ ƴائƿو ƭطوا المتواجـد  اعلى  26/08/1994تتلخƿوبالمكان المسمى مز ǚة ليǈلساعة الثام

 اý الدرǁ الـوطǈي عروƻ محمد ƍلى طلقات ǈارية كثيƽة من طرƻ رجمة المدعو رتعرضت سيا ƿايس بين أم البواƿي و
كمين ضد الجماعات المسلحة بهذا المكان مما أدƍ ǎلى وفاة بن عمارة لخميسي وƮƍابة زوجته بƮدد ƔƮǈ الذين ƿاموا 

 .وابǈته بجروƟ خطيرة
  .2002ƭ Ü :19الجزء األوÜý دار ǋرمةÜ الجزائرÜ سǈة  Üلحسن بن شيƚƈ ƣ ملوياÜ المǈتقى في ƿضاء مجلس الدولة 3
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 Ƹر مبلǋدائها للضحية دالي محمد الطاƋوزير الداخلية ب ƭ500.000الممثلة في شخ Ɯد 
Ü و ǋـو بـذلǁ   "فعý محزم عز الـدين عن كý األضرار الممزوجة الǚحقة به من جراء 

الƮلة بالموضوƳ مبـدأ مسـؤولية مرفـق    يكرس مثƹ ýيرǉ من القرارات القضائية ذات 
  1.األمن عن أفعاله الضارة

و على ƍعتبار أن مرفق األمن يƲهر بƽƮته مƽǈذ لقرارات الضبط اǗدارǐ فǈƎه ال 
 ýǋا تجاǈǈو ال سـيما   يمك ǐدارǗالقرارات القضائية التي تقيم مسؤولية سلطة الضـبط ا

 ƚحي Üليم بلديتهƿƍ ǎام العام على مستوƲǈعلى ال Ʋاƽعلى عاتقه الح ƴيق ǐرئيس البلدية الذ
حيƚ  "ما يلي 1997جويلية  06جاء في ƿرار الغرفة اǗدارية للمحكمة العليا المؤرƢ في 

سǈةÜ و بيǈما  11سǈوات و بýǚ  06ن األخوين طارق أǈه يستخلƭ من عǈاƮر الملƻ أ
مما أدƍ ǎلى وفاتهما ƹرƿاÜŹ و أن محضر ) بركة(كاǈا يلعبان بالكرة سقطا في المياǉ القذرة 

و أǈـه   29/07/1992في حين أن الحادƚ وƴƿ يـوم   03/03/1992الشرطة محرر يوم 
ƿائي لضمان األمن حوǋ ýـذǉ  لم تتخذ أƍ ǐجراء و) البلدية ( يثبت أن السلطات العمومية 

  .البركةÜ خاƮة و أن بǈايات ملǁ لخواƿ ƭد شيدت بالقرƔ من ǋذǉ البركة

و من تم فƎن البلدية تسببت في ǋƍماý أودǎ بحياة طƽلينÜ و بالتالي فƎن ƿضـاة الدرجـة   
        2"األولى أخطئوا عǈدما وضعوا مسؤولية ǋذا الحادƚ على عاتق والدǐ الضحيتين

المشرƳ الƽرǈسي ƿد كرس مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة في و ƍذا كان 
الخـاƭ   1914أفريـý   16عدد من الƮǈوƭ الخاƮةÜ أǋمها القاǈون المـؤرƢ فـي   

بمسؤولية البلدية و الدولة عن األضرار الǈاجمة عن الثورات و الهيجان الشعبي و ƿاǈوǈي 
17  ýاأل 1946أكتوبر  28و  1919أفري Ưن تعويƋضرار التي تولدت عن الحربين بش

                                                 
1  ƴائƿو ƭتتلخ ƣالقضية في أن بتاري ǉذǋ08/07/1995  ǐالعمد Ɵوالجر Ɣر للضرǋالمدعو دالي محمد الطا Ưتعر

تحت الذǐ يزاوý مهامه بسǈ ƟǚارÜǐ والمقضي ƍلى عاǋة مستديمة تسبƔ فيها محزم عز الدين عضو في الدفاƳ الذاتي 
ǈالوط ǁيادة الدرƿي وتحت مسؤوليـي التابعـǈالوط Ƴدـة لوزارة الدفاǈيذية ببوثلجـة التابعـة لـوزارة    ة المƽǈوبية الت

  ƭ Ü :273المرجƴ السابقƈت ملوياÜ  يƣالداخليةÜ عن لحسن بن ش
في ƿضية فريق ق ضـد بلديـة    1997جويلية  06المؤرƢ في  ƿ123371رار الغرفة اǗدارية بالمحكمة العلياÜ رƿم  2

ـ Ü الديوا56رة القضاةÜ الƮادرة عن وزارة العدÜý العدد ـةǈ Üشـتبس ةÜ الجزائـرÜ سـǈة   ـن الوطǈي لǖشغاý التربوي
1999ƭ Ü80.  
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المعدý بالقاǈون المؤرƢ  1962أوت  04و القاǈون المؤرƢ في  Üالعالميتين األولى و الثاǈية
الخاƭ بالتعويƯ عن حوادƚ اǗعداد العسـكرǐ علـى أسـاس     ǈ1972وفمبر  18في 

الخاƭ بـالتعويƯ عـن األضـرار     1983جاƽǈي  07المخاطر و القاǈون المؤرƢ في 
حوادƚ التجمهر و التجمعات ƹير المرخƭ بهاǋ Üذا باǗضافة ƍلـى المـواد    الǈاجمة عن

  .من القاǈون المدǈي الƽرǈسي 1384و  1383و  1382

بمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارةÜ ويلزم كý يقر التشريƴ الجزائرǐ فƎن  
ǋ في ƭوƮǈم الǋومن أ Üعن ما ألحقه من ضرر للغير Ưفي الضرر بالتعوي Ɣذا متسب

رمضـان   20المـؤرƢ فـي    78-75من األمر رƿم  124المجاý من Ʈǈت عليه المادة 
 35المتضمن القاǈون المدǈيÜ المعدý بموجƔ المـادة   1975سبتمبر  26الموافق  1395

 05جوان  20الموافق  1426جمادǎ األولى  13المؤرƢ في  10-05ون رƿم ـن القاǈـم
 " Üبخطئه ƭأيا كان يرتكبه الشخ ýفع ýضررا للغير يلزم من كان سـببا فـي   ك Ɣويسب

المذكور المتضمǈة تعديý المـادة   10-05من القاǈون  38وكذا المادة " التعويƯب هحدوث
ال يكون الموƽƲون واألعوان " التي أƮبحت بموجǋ Ɣذا التعديý تƭǈ على ما يلي  129

تƽǈيذا ألوامـر   لتي أضرت بالغير ƍذا ƿاموا بهااالعموميون مسئولين شخƮيا عن أفعالهم 
تضاƍ ƻلى ǋاتين  Ʈ"Üدرت ƍليهم من رئيسÜ متى كاǈت ƍطاعة ǋذǉ األوامر واجبة عليهم

ـ   136المادتين من ذات القاǈون المادة  وال عـن  ئالتي تƭǈ على أن يكون المتبـوƳ مس
Üيحدثه تابعه ǐعل الضرر الذƽهب   ƽيƲديـة وƋه في حالـة تǈعا مƿأو  تـه الضار متى كان وا

ǈاسبتهابسببها أو بم"Ü  حرا في اختيار تابعه متى Ƴة التبعية ولو لم يكن المتبوƿǚوتتحقق ع
Ƴالمتبو Ɣلحسا ýذا األخير يعمǋ كان"Ü  حق  137وكذا المادة Ƴعلى أن للمتبو ƭǈالتي ت

  .1"الرجوƳ على تابعه في حالة ارتكابه خطƋ جسيما

ƹالبا ما يلجƋ  2الدولةمجلس ويǚحƲ أن القضاء اǗدارǐ الجزائرǐ والسيما ƿضاء 
ƍلى ƿواعد القاǈون المدǈي والسيما المواد المتعلقة بالƽعý المستحق التعويƯ والمسـؤولية  

                                                 
  .24و  ƽ 23حتينƮالÜ 2005سǈة  44العدد الديمقراطية الشعبيةÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1
الخاƭ بقضية المدرية العامة لǖمن الوطǈي ضد  01/02/1999أƲǈر في ǋذا الƮدد ƿرار مجلس الدوý المؤرƢ في  2

في ƿضية وزارة الدفاƳ الوطǈي ضد ورثة بن عمارة  08/03/1999ساǈي ومن معهاÜ وكذا القرار المؤرƢ في أرملة لح
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عن األفعاý الشخƮية والمسؤولية عن فعý الغيرÜ من أجý تƋسيس مسؤولية الدولة عموما 
وǋو ما اǈتقدǉ بعƯ الƽقه الجزائرǐ فـي   Üومسؤولية مƮالح الشرطة عن أفعالها الضارة

  .1على ƿرارات مجلس الدولة ذات الƮلة هليقتع

 12الموافـق   1417شواý  05المؤرƢ في  49-97ويƭǈ المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
تعويضات وبتطبيق التـدابير المتخـذة لƮـالح األشـخاƭ      حالمتعلق بمǈ 1997فبراير 

و و المادية التي لحقت بهم ǈتيجة أعمـاƍ ýرǋابيـة أ  أالطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية 
على أن كـý شـخ2Ü    ƭحوادƚ وƿعت في ƍطار مكافحة اǗرǋاƔ ولƮالح ذوǐ حقوƿهم

عمƍ ýرǋابي أدƍ ǎلى وفاته أو تسبƔ له في أضرار جسدية او ماديـةÜ أو كـان    هأƮاب
ƍ في ƴƿو ƚالتي يقوم بها ضحية حاد ƔاǋرǗطار مكافحة ا  ƭأو رخـ ýيحم ƭشخ ýك

افحة اǗرǋاƔ أو في ƍطار التدابير التـي  له بحمý سǈ Ɵǚارǐ للدفاƳ أو المشاركة في مك
مƮالح األمن Ʈƿد الحƽاƲ على أمن األشخاƭ والممتلكاتÜ فǈƎه أǐ المتضرر  اتبادر به

ƿضـحايا   هأو ذوو حقو Ưدوق تعويǈƮ من ƻرƮي Ưيد من تعويƽيست Üفي حالة وفاته
ǋرǗـ  ـا دون اƍ Ɣذا كان المتضرر تابƴ للقطاƳ االƿتƮادǐ أو القطاƳ الخاƭ أو كـان ب
ýعم Üذا كان الƍ لذويه على حمأما ƻرƮي Ưن التعويƎالدولة مـن  تضرر متقاعد ف Ɣسا

  .طرǈƮ ƻدوق التقاعد

كما لم يتجاýǋ ذات الƭǈ التعويضات عن األضرار الجسدية التي تƮيƔ القائمين 
بمكافحة اǗرǋاƔ من موƽƲين وأعوان عموميين بما في ذلǁ أعوان األمن الوطǈيÜ وحتى 

عين للقطاƳ االƿتƮادǐ والقطاƳ الخـاƭ والضـحايا بـدون عمـǋ Üýـذǉ      ابالضحايا الت
 Ɣـ   الالتعويضات التي تدفعها حس يƯ ضـحايا  وحالة الهيئة المسـتخدمة أو Ʈـǈدوق تع

ƔاǋرǗا.  

                                                                                                                                                         
الخاƭ بقضية دالي محمد الطاǋر من وزير الداخلية والدفاƳ الوطǈي ومن  31/01/2000لخميسي والقرار المؤرƢ في 

 Üتقىǈالم Üملويا ƣشي ƚƈ حسين Üليها سابقاƍ القضايا المشار Üالسابقمعها ƴالمرج  
   .Ü281 الجزء األوƭ Üý في ƿرارات مجلس الدولة مثǚ حسين ƚƈ الشيƣ ملوياÜ كتاƔ المǈتقى 1
  .1997فبراير  19المؤرƢ في  10دد العالديمقراطية الشعبيةÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2
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جلي ليس فقط مبدأ مسـؤولية الدولـة عـن    اضح و ƍن ǋذا الƭǈ يكرس بشكý و
 Üت مشروعةǈأعمالها الضارة حتى ولو كا ǐت أǈن كاƍاحتى و ǉذǋطـار   ألƍ فـي ýعما

   ƔـيƮعن األضرار التـي ت Ưالتعوي Ɣالدولة واج ýتحم ǁما كذلǈƍو ÜƔاǋرǗمكافحة ا
أو األعماý الǈاجمة عـن مكافحـة األعمـاý     األفراد والممتلكات جراء األعماý اǗرǋابية

  .اǗرǋابية

 20041فبرايـر   10كان أن فýƮ مجلس الدولة في ƿـرار لـه مـؤرƢ فـي      و
 49-97ح ذوǐ حقوق الضحية بǈاء على أحكام المرسوم التƽǈيـذǐ رƿـم   بالتعويƯ لƮال

  .المذكور

المتضـمن   1991ديسـمبر   25المؤرƢ في  524-91أما المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
لتزام Ǘ 27و  26تعرƯ في مادتيه ه فǈƎ 2القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األمن الوطǈي

ن الوطǈي حين ممارسـتهم لمهـامهم   الدولة بƟǚƮƎ الضرر الذƿ ǐد يƮيƔ موƽƲي األم
ه جراء يبيمكن أن يستƽيد المتضرر من عǚوة تعويƯ عن الضرر الذƿ ǐد يƿ Ʈر بǈƋهوأ

 Üائيةǈاستث ƚاء أحداǈواضطرابات أو أث Ɣشغ ƚهأحداǈير أƹ- أǐ  ƭǈذا الǋ-   لم يشـر
للتعويƯ عن الضرر الذƿ ǐد يƮيƔ األشخاƭ جراء عمý مـوƽƲي مƮـالح األمـن    

ǋو Üم الضارƿطبق على األمر رǈة ذاتها التي تƲحǚفي  03-06ي الم Ƣجويلية  15المؤر
مǈـه   30الذǐ يƭǈ في المادة  Üالمتضمن القاǈون األساسي العام للوƲيƽة العمومية 2006

على أǈه يجƔ على الدولة حماية الموƻƲ مما ƿد يتعرƯ له من تهديدات أو ǋƍاǈة أو شتم 
ويجƔ عليهـا   Üاǈت أثǈاء ممارسة وƲيƽته أو بمǈاسبتهاأو ƿذƻ أو اعتداء من أǐ طبيعة ك

تحý الدولة في ǋـذǉ الƲـروƻ    و Üضمان تعويƯ لƽائدته عن الضرر الذƿ ǐد يلحق به
ýاألفعا ǁتل Ɣمن مرتك Ưعلى التعوي ýوƮللح ƻƲالمو ýمح.  

                                                 
ضد وزارة الدفاƳ الـوطǈيÜ تـتلخƔ    ƭالخاƭ بقضية ورثة Ƣ  2004فبراير  ƿ10رار مجلس الدولة المؤرƢ في  1

ǈالقضية في أ ǉذǋ ƴائƿهو  ƣ20بتاري  ǐار متن سيارته حين أطلق عليه  ىكان الضحية عل 1994ماǈال   ƫأفـراد الجـي
ǈي الشعبي عǈار دالوطƲتǈيم من طرفهم دون اƿحاجز أÜ ǚتيƿ ǉردوƋف.  

ـ ƿضاء ƿسǈطيǈة التي ƿرفƴ ذوǐ حقوق الضحية دعوǎ التعويƯ أمام الغرفة اǗدارية لمجلس  ت بـرفƯ الـدعوǎ   ض
 ƣ25بتاري  ǐ2001ما ƻǈƋوألغى القرار المست Ưالتعوي Ɣطل ýبƿ ǐأمام مجلس الدولة الذ Üالقرار ƻاǈثم استئ.  

  .Ü1991ƭ Ü 2716 سǈة 69الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد  2
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كما تملǁ الدولة لƽǈس الغرÜƯ حق القيام برفƴ دعوǎ مباشرة أمام القضاء عـن  
ǁ لـم يتعـرƯ   لفهو كـذ  1Üكطرƻ مدǈي أمام الجهة القضائية المختƮةطريق التƋسيس 

للتعويƯ الواجƔ أن يستƽيد مǈه الشخƭ الذǐ تضرر من أفعـاý مسـتخدمي الوƲيƽـة    
المتضمن القاǈون  2006فبراير  28المؤرƢ في  02-06رƿم ولم يخرƜ األمر  2العمومية

فهو يƭǈ فـي مادتـه الثامǈـة     Üةدعن ǋذǉ القاع 3األساسي العام للمستخدمين العسكريين
تعويضا للعسكرǐ عن الخسارة واألضرار التي  دمعلى الدولة أن تق"  على أǈه والخمسون

ƹير أن المادة  Ü"تعرƯ لها في ممتلكاته خýǚ أو بمǈاسبة ممارسة وƲائƽه أو بحكم حالته
ألفعـاý  من ذات الƭǈ تشير ضمǈيا ƍلى ƍمكاǈية ƿيام أو اǈعقاد مسؤولية الدولة عـن ا  57

ال تكتسي طـابƴ الخطـƋ   على أن  Üالضارة التي ƿد يرتكبها العسكرǐ أثǈاء تƋديته للخدمة
أو /عǈدما يتعرƯ العسكرǐ الموجود في ǈشاط الخدمة لمتابعـات جزائيـة و  " الشخƮي

    Ƌالخطـ ƴديته للخدمة و ال تكتسـي طـابƋاء تǈأث Ɣترتك ýأفعا Ɣالغير بسب ýبƿ ية منǈمد
ÜيƮن على الدو الشخƎالعقوبـات  عبلة ف ýر المؤسسة العسكرية مساعدته وحمايته من ك

  ." الƮادرة ضدǉ من الجهات القضائية المدǈية

لتزام الدولة بالتعويƯ عن األضرار التي تلحق باألشخاƭ جـراء  ƍكما ǈجد فكرة 
األعماý اǗرǋابية في جملة الƮǈوƭ القاǈوǈية والتƲǈيمية المتعلق بƿƎرار وتƽǈيـذ ميثـاق   

حيƚ أǈǈا ǈجـد   2005Üسبتمبر  29والمƮالحة الوطǈية المƮادق عليه في استƽتاء السلم 
المتضمن تƽǈيـذ ميثـاق    2006فبراير  27المؤرƢ في  01-06من األمر رƿم  37المادة 

السلم والمƮالحة الوطǈية تƭǈ على أن األشخاƭ ذوǐ حقوق ضحايا المƋساة الوطǈيـة  
ة المƋساة الوطǈية لهم الحق في تعويƯ تدفعه اة ضحيـا بوفـا ǈهائيـالذين يحوزون حكم

وتجدر اǗشارة ǈǋا ƍلى أن ǋذا التعويƯ ليس تعويƯ بحكم ƿضائيÜ وǈƍما ǋـو   4"الدولة
                                                 

  .Ü2006 ƭ Ü5 سǈة 46ة الديمقراطية الشعبيةÜ العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 1
2      Ɣا األستاذ أحمد محيـو فـي كتـاǈه لƿما سا Üريحة التي تقيم مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارةƮال ƭوƮǈمن ال

في المغرƔ التي تقرر  1913أوت  12من Ʋهير  79من ƭǈ المادة  213ة ـة المذكور في الƽƮحـالمǈازعات اǗداري
شخƮيا عن األضرار المسببة مباشرة عن سير ƍدارتها وعـن األخطـار المƮـلحية     مسئولةلدولة والبلديات تعد أن ا" 

 . ألعواǈها
  .ƭ Ü15 2003مارس  01المؤرخة في  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ رƿم  3
  .2006ƭ Ü06 سǈة 11عبيةÜ العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش 4
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ǐدارƍ Ưية 1تعويǈساة الوطƋحقوق ضحية الم ǐذو ýبƿ عليه من ýوƮعلى اعتبار أن الح
Ü وǋو ما Ʈǈت عليه يمǈعهم من المطالبة بǐƋ تعويƈ Ưخر بسبƔ المسؤولية المدǈية للدولة

ƽǈس االلتزام بالتعويƯ يقƴ على عاتق الدولة بموجƔ أحكـام   .من ذات الƭǈ 38المادة 
المتعلق بتعويƯ ضـحايا   2006فبراير  28المؤرƢ في  93-06المرسوم الرئاسي رƿم 

  .43و  Ü17 Ü27 Ü34 3والسيما في المواد  2المƋساة الوطǈية

لتـزام  ƍاألضرار التي تƮـيƔ أعواǈهـا و  ǋذا وتƲهر كذلǁ مسؤولية اǗدارة عن 
 11-83الدولة بالتعويƯ عن ǋذǉ األضرار في ƍطار ƿاǈون التƋميǈات االجتماعيـة رƿـم   

الواƿـƴ  وال يǈطبق ǋذا االلتزام بالتعويÜ  Ưالمعدý والمتمم 1983جويلية  02المؤرƢ في 
ويقـدم   Üدǐبý كذلǁ لƮالح عماý القطاƳ االƿتƮافقط  هاالدولة لƮالح موƽƲي على عƔء

من ذات القاǈون في حاالت المرÜƯ الوالدةÜ العجزÜ الوفاةǋ2  Üذا التعويƯ بƭǈ المادة 
وتجدر اǗشارة ƍلى أن الƽقه يرǎ في التƋمين االجتماعي أداة تقǈية لتطبيق بý ولتعميم Ʋǈام 

Ƌ3المسؤولية دون خط.  

ار مبـدأ  بغƯ الƲǈر عن أǋمية الƮǈوƭ القاǈوǈية والتƲǈيمية في مجاƿƍ ýـر  و
اÜ فƎن ƿـاǈوǈي اǗدارة المحليـة فـي    ـا الضارة عمومـة عن أعمالهـة الدولـمسؤولي

المتضمن ƿاǈون  90/09المتضمن ƿاǈون البلدية وƿاǈون  ǋ90/08ما ƿاǈون و الجزائر أال 
اǗدارǐ يحمǚن أǋمية خاƮة في مجاý مسؤولية الدولة لذلǁ ال يخلو مؤلƻ في القـاǈون  

مسؤولية اǗدارية خƮوƮا من التعرƯ لمƽهـوم ǋـذا الǈـوƳ مـن     اǗدارǐ عموما وال
ية دمن ƿاǈون البل 139المسؤولية في ǋاذين الƮǈين وبالعودة ƍلى ذات الƮǈين ǈجد المادة 

                                                 
معاƫ شهرÜǐ  رأسماƍ ýجمالي أو رأسمالي وحيد وǋو ما Ʈǈت  خدمةǋÜذا التعويƯ حسƔ الحالةÜ معاƫ  يكون ƿد  1

الخاƭ بتعـويƯ ضـحايا المƋسـاة     2006فبراير  28المؤرƢ في  93-06من المرسوم الرئاسي رƿم  6عليه المادة 
  .الوطǈية

 
  .المذكور سابقا 11د الرسمية العد الجريدة 2
  .120مسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطرÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د 3
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مدǈيا عن الخسائر واألضرار الǈاجمة عـن الجǈايـات والجـǈح     1تؤسس لمسؤولية البلدية
Ɣ األشـخاƭ أو األمـواý أو خـýǚ    يتƮالمرتكبة بالقوة العلǈية أو بالعƻǈ في ترابها ف

أية مسؤولية وبالتالي ال تلتـزم بـǐƋ   بالمقابý والتجمعاتÜ وال تتحمý البلدية  راتهمالتج
تعويƯ عن اǗتƻǚ واألضرار الǈاجمة عن الكوارƚ الطبيعية والǈكبات والحرائقƍ Üذا ما 

تجاýǋ ذات الـƭǈ مبـدأ   ƿامت البلدية باتخاذ االحتياطات الوƿائية المƽروضة ƿاǈوǈاÜ ولم ي
مسؤولية البلدية عن األضرار التي تƮيƔ رئيس المجلي الشعبي البلدǐ وǈوابه والمǈتخبين 

مǈـه علـى أن    143البلديين والموƽƲين أثǈاء أداء مهامهم أو بمǈاسبتهاƍ Üذ تقرر المـادة  
  .تغطي البلدية مبالƸ التعويضات الǈاجمة عن ǋذǉ األضرار

ة لمبدأ مسؤولية البلدية عن األضرار والخسائر الǈاجمة عن ومن التطبيقات القضائي
األشخاƭ والممتلكاتƿ Üـرار مجلـس    ضدجرائم أو جǈح ارتكبت في ƿƍليم اختƮاƮها 

 قضية بلدية حاسي بحبح ضد Ƴ Ɯ ومـن الخاƭ ب 1999جويلية  26المؤرƢ في الدولة 
ى وƿائƴ القضية واالستǈاد على المدǈية للبلدية ƿائمة بالعودة ƍل ةبƋن المسؤوليƿرر الذǐ  معه

  .*90/08من ƿاǈون البلدية رƿم  ƭǈ139 المادة 

  ƔـيƮيام مسؤولية البلدية عن األضرار التي تƿ على ƭǈون البلدية يǈاƿ ن كانƍو
يƭǈ في  90/09فƎن ƿاǈون الوالية رƿم  2الغير جراء االضطرابات الحاƮلة بƿƎليم البلدية

لƸ التعويƯ الǈاجم عن األضرار التـي ƿـد تƮـيƔ    على تحمý الوالية لمبا 116مادته 

                                                 
1  ǈقه أƽال Ưبع ǎما  هيرǈا حيƮوƮخ Üاستبعاد مسؤولية الدولة ýير المعقوƹ منǈƽƮن الوالي بƋللدولـة   تهعلم ب ǚممث

 ƻفي حالة االضطرابات سلطات واسعة تهد ǁلى يملƍ امƲǈال Ƴلماذا استبعاد مسؤولية الدولةحماية واسترجا ÜالعامÞ  عن
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالمسؤولية بدون خطا Üملويا ƚƈ 65لحسين.  

 
بعـƯ   ءبـد  1990تتلخƭ وƿائƴ القضية في أن بمǈاسبة فوز السيد اليامين زرواý في االǈتخابات الرئاسـية لسـǈة    *
Ü فƮƋابت رƮاƮـة أحـد   بǈƎتخابه تعبير عن فرحتهمق الǈار في الهواء للǚبلدية حاسي بحبح أطالقاطǈين بشخاƭ األ

   ýـƽوالـد الط ƴى فرفƽلى المستشƍ اǋعلى أثر ýقǈ اوتة الخطورةƽوا بعين المكان ملحقة به جروحا متǈالذين كا ýاƽاألط
ضى فيه ضد بلدية حاسي بحبح ƿدعوǎ المسؤولية اǗدارية أمام الغرفة اǗدارية لمجلس ƿضاء الجلƽةÜ الذǐ أƮدر ƿرار 

ǋذا األخير القرار المستÜƻǈƋ عن  دولما استƽǈƋت البلدية القرار أمام مجلس الدولة أي. ƴ تعيين خبير لتحديد ǈسبة العجزم
  .58كتاƔ المسؤولية بدون خطÜƋ المرجƴ السابقƚƈ  ƭ Ü ملوياÜالشيƣ لحسن بن 

كوǈة من سكان عدة بلديات تƮـبح  من ƿاǈون البلدية على أǈه عǈدما تكون التجمهرات والتجمعات م 141تƭǈ المادة  2
  .عن الخسائر واألضرار الǈاجمة عن ذلǁ حسƔ الǈسبة التي تحددǋا الجهة القضائية المختƮة مسئولةكý مǈها 
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أعضاء من المجلي الشعبي الوالئي أو بموƽƲي الواليـةÜ خـýǚ تـƋديتهم لمهـامهم أو     
بمǈاسبتهاÜ كما تتحمý الوالية المسؤولية المدǈية عن األخطار التي يرتكبها أعضـاء ذات  

   .1المجلس

أوت  03المؤرƢ في  96/260من المرسوم التƽǈيذƭǈ15  ǐ المادة و بالعودة ƍلى 
1996  Üǐي الحرس البلدƽƲون األساسي لموǈم المتضمن القاǋجدǈ اǈǈƎيتمتعون بالحمايـة  ف

أشكاý الضغط والتدخý والتهديـد واالعتـداء   شكý من أǐ  ضدالضرورية من ƿبý الدولة 
ـ من وسائý الحمايـة  و بمǈاسبة أداءǋم لمهامهمÜ  والتي ƿد يتعرضون لها أثǈاء أ دفƴ أن ت

 15المذكورة في المادة  لحارس البلدǐ الذǐ كان ضحية ألحد االعتداءاتلالدولة تعويضا 
  .2السالƽة الذكر

  كضمان لحقوق و حريات األفرادالمسƊولية اǕدارية لمرفق األمن : الثانيلمبحƘ ا

ǋو القرار القضائي الƽاýƮ في  Tomaso Greccoتمت اǗشارة سابقاƍ Źلى أن ƿرار 
ة العامة عن األضرار التي يلحقهـا مرفـق األمـن    ـة أو السلطـالدول ةـمجاý مسؤولي

بالغيرÜ فبƮدورǉ تم التخلي ǈهائياŹ عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عـن ǋـذا الǈـوƳ مـن     
ة مرفق األمن ǋـي أƮـƲǈ Źǚريـة    ـه اǗدارǐ بƋن مسؤوليـاألضرارÜ لذلǁ يرǎ الƽق

ئزǋا و مقوماتهاÜ واƽƮا ƍياǋا بǈƋهـا  وضƴ ركا ƍ Üبتدعها مجلس الدولة الƽرǈسي وƍ3دارية
 على ƹرار مسؤولية باƿي مƮالح الدولةÜ ليست بالعامة و ال بالمطلقةÜ فقواعدǋا متغيـرة  

تتطور تبعاŹ لتطور الƲروƻ من أجý تحقيق العدالة بين مƮلحة  حيƚ أǈهاو ƹير مستقرة 
  .4اǗدارة و مƮلحة الƽرد

Ɣ المسؤولية اǗداريةǋ Üو مـن يقـرر   فالقاضي ƍذن و بحكم ǋذا التغير الذǐ يƮي
حسƔ حيثيات و Ʋروƻ القضية و الطبيعة القاǈوǈية و التƲǈيمية للجهة المتسببة بخطئها أو 

                                                 
  .09-90من ƿاǈون الوالية  118المادة  1
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜƋالمسؤولية بدون خط Üملويا ƚƈ ƣ72لحسن بن شي.  
  ƭ249 المرجƴ السابقÜ شرطيةÜ اللƲǈرية العامة للمسؤولية ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ ا 3
4  ƭ السابق ƴ250المرج  
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      ǉـررƿ ـو مـاǋ و Üمسؤولية مرفق األمن مـن عـدمها ǎمد Üبدون خطئها في الضرر
Romieu  رارƿ اسبةǈبمTomaso Grecco 1المذكور.  

ق األمن العديد من اǗشكاالت القاǈوǈيـة والƽقهيـة   و تثير المسؤولية اǗدارية لمرف
أǋمها ما تعلق باألسس التي تقوم عليها ǋذǉ المسؤوليةÜ و ǋ ýǋي ƽǈسـها اسـس ƿيـام    

لذلƍ ǁجتهد الƽقه و القضاء اǗداريين  القاǈون المدǈي أم ǋي أسس أخرÜÞ ǎالمسؤولية في 
لخطƋ كƋساس لقيام مسؤولية مرفق في تحديد و تدƿيق ماǋية ǋذǉ األسس فƿƋر بدايةŹ بƽكرة ا

ن الخطƋ في مجاý القاǈون العام و الخطـƋ فـي مجـاý القـاǈون     ـن مƴ الƽارق بيـاألم
ƹ Üير أن مجلس الدولة الƽرǈسي لم يكتƽي بعد ذلǁ بالخطƋ كƋساس لقيام المسؤولية 2المدǈي

 ýدارية لمرفق األمن بǗأاǚدارية ال عǗأخر من أسس المسؤولية ا Źوعاǈ Ƌشǈ  Źة لها بتاتـاƿ
بƽكرة الخطƍ ÜƋذ ƿرر مبدأ التعويƯ عن ثمة أضرار ǈجمت عن تƮرƻ مشـروƳ مـن   

دون االعتداد بعƮǈر الخطƋ و ǋي ما تسمى المسؤولية بدون خطـƋ   3جاƔǈ مرفق الشرطة
  .أو المسؤولية على أساس المخاطر

لمسؤولية مرفق األمن على أساس  المبحƚمن ǋذا مطلƔ أوý لذلǁ سǈتعرƯ في 
  .لمسؤولية مرفق األمن على أساس المخاطر مطلƔ ثاǈيالخطƋ و في 

üالمطلب األو :ƉطƢال Ƨأسا Ǎولية مرفق األمن علƊكضـمان لحقـوق و حريـات     مس
ƫاƢاألش  

                                                 
1 « Pour les services de police comme pour tout autre service, la responsabilité de 
l’administration n’est ni  générale, ni absolue, c’est pour quoi toute erreur, toute négligence, 
toute irrégularité…n’entraînera pas nécessairement la responsabilité pécuniaire de la personne 
publique. Il appartient au juge de déterminer, dans chaque espèce, s’il y a une faute 
caractérisée du service de nature à engager sa responsabilité, et de tenir compte, à cet effet, 
toute à la fois la nature de se service,…des aléas et des difficultés qu’il comporte, de la part 
d’initiative et de liberté dont il a besoin, en même temps que de la nature des droits 
individuels intéressés, de leurs importance, du degré de gène qu’ils sont tenus de supporter, de 
la protection plus au moins grande qu’ils méritent, et de la gravité de l’atteinte dont ils sont 
l’objet" in GAJA p 87 

  503محمد الوكيÜý المرجƴ االمذكور سابقاƭ ÜŹ . د 2
  557زارة الداخلية عن أعماý تابعيهاƿ ƭ Üدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ ضوابط مسؤولية و 3
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ة مبدئياŹ علـى الخطـƋ المسـبƔ    ـة ƿائمـة العامـة السلطـƍذا ƿلǈا بƋن مسؤولي
أو من في حكمـه لقيـام    للضررÜ بمعǈى أǈه يشترط وجود خطƋ من جاƔǈ الشخƭ العام

ƿواعد القاǈون  تحكمهمسؤوليتهÜ فمن البديهي القوý بƋن الخطƋ كƋساس للمسؤولية القاǈوǈية 
م المسؤولية عن كý فعý يرتكبه الشخƭ بخطئـه و يسـبƔ ضـرر    ـي تقيـالمدǈيÜ الت

م للغيرƍ Üال أن القضاء اǗدارǐ و ǋو يقر بالخطƋ كƋساس للمسؤولية اǗدارية مثŹǚ في حك
 Laumonnier-carriolو ƿضـية   1873لسǈة  Pelletierمجلس الدولة الƽرǈسي في ƿضية 

التي فƮلت فيها محكمة التǈازƳ أو كذلǁ على سبيý المثـاƿ ýـرار مجلـس     1877لسǈة 
Ü أدخý على Ville de Niceالخاƭ بقضية  1944أكتوبر  27الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

Ƌـذا الخطـǋ ريـتعديǋت جوǚـا جعلة ممـ   Ɣالمرتكـ ƭطبيعة الشـخ ƴءم مǚه يت
الذǐ يختلǋ ƻو كذلǁ في شكý مباشـرة ǈشـاطاته عـن     ÜللخطƋ أال و ǋو الشخƭ العام

 Ƌكرة الخطƽساس لƋي كƮالشخ Ƌلحي و الخطƮالم Ƌرية الخطƲǈب ýفقا Üالطبيعي ƭالشخ
ǐدارǗون اǈ1في القا.  

اǗداريةÜ على اعتبار أن  لذلǁ كان من الواجƔ التمييز بين الخطƋين في المسؤولية
 Ƌااالخطǋيام مسؤولية الدولة وحدƿ أولهما Üأثرين Ɣلحي يرتƮو في حالـة مرفـق    -لم

و ثاǈيهما أن اǗختƮاƭ في الحكم بالتعويƯ يتقرر  -األمن ƿيام مسؤولية وزارة الداخلية
Ü حيƚ للقضاء اǗدارÜǐ أما الخطƋ الشخƮي فǈƎه يرتƔ أثرين مختلƽين تماماŹ عن السابقين

أǈه يرتƔ تحمý رجý األمن لعƔء التعويƯ و ƍختƮـاƭ المحـاكم العاديـة بـالحكم     
Ưبالتعوي.  

    ƭيخـت ǐسـي الـذǈرƽه على عكس مجلس الدولة الǈلى أƍ ÜشارةǗذا و تجدر اǋ
   ƭيخـت ǐـرƮن مجلس الدولة المƎف ÜيƮالشخ Ƌعن الخط Ưالتعوي ǎر في دعاوƲǈبال

  .2طƋ مƮلحياŹ أو شخƮياŹبالƲǈر في دعاوǎ التعويƯ سواء كان الخ

  القضاء و التمييƦ بين الƢطƉ الشƬƢي و الƢطƉ المرفقي: األوü عرفال

                                                 
Ü عـن ƿـدرǐ عبـد الƽتـاƭ134     Ɵ  1955سليمان الطماوÜǐ مسؤولية اǗدارة عن أعمالها ƹير التعاƿديةÜ سǈة . د 1

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرية العامة للمسؤولية الشرطيةƲǈال Üǐ250الشهاو  
  251مسؤولية الشرطيةÜ المرجƴ السابقƭ Ü اƲǈر في ذلƿ ǁدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الƲǈرية العامة لل 2
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لم يعتمد القضاء اǗدارǐ عموماŹ و الƽرǈسي خƮوƮاŹ معياراŹ محدداŹ يميز به بـين  
بý ترǁ المجاý واسعاŹ لƽǈسه يختار ما يـراǉ مǚئمـاÜ    ŹالخطƋ الشخƮي و الخطƋ المرفقي

مامه من معايير و شروط تمكن من معرفـة ǈـوƳ الخطـƋ المسـبƔ     للǈزاƳ المعروƯ أ
ƹ Üيـر اǈـه   1للضررǋ ýǋ Üو شخƮي أو مƮلحيÜ فهو يختار لƽǈسه السياسة التي يراǋا

حمايةŹ لمƮالح المتضرر من خطƋ اǗدارة العامةÜ و مراعاةŹ لمكاǈته الضعيƽة في مواجهـة  
المرفقي أو المƮلحي القاعدة العامة الخطƋ أن يكون من الواجƔ بǈƋه  يعتبرالسلطة العامة 

  .2الخطƋ الشخƮي االستثǈاء على ǋذǉ القاعدةيكون بالمقابý و أن 

مرد ǋذا اǗتجاǉ أن مƮلحة المتضرر تقتضي أن تتحمý اǗدارة العامة المسؤولية 
عن تبعات الخطƋ و ƟǚƮƍ الضررÜ سواء كان ضرراŹ دائماŹ أو مؤƿتاÜŹ و ǈǋا ǈلحƲ الوجه 

Ǘدارة بالتحرر من  جتماعياǗألعوان ا ǉتجاǗذا اǋ يسمح ǁكذل Üسيǈرƽال ǐدارǗللقضاء ا
 ƻية الخوǈمكاƍ ما يدركونǈزمهم حيǚد يƿ ǐهمتحملالذ  ƔيƮالمسؤولية عن أعمالهم كلما أ

الغير بضرر ǈتيجة أدائهم لمهامهم القاǈوǈيةÜ فلو ƍتجه القاضي اǗدارƍ ǐلى تـرجيح كƽـة   
Ɣي على حساƮالشخ Ƌدارة  الخطǗعلى مردودية أعوان ا Źسلبا ǁألثر ذل Üالمرفقي Ƌالخط

العامةÜ و ال سيما رجاý األمن الذين سيمتǈعون عن ƍستخدام السƟǚ الǈارǐ حتى عǈـدما  
يستدعي الحاý ذلÜǁ خوفاŹ من أن تقوم مسؤوليتهم الشخƮية بدالŹ من ƿيام مسؤولية مرفق 

  .األمن بذاته

 ǉداƮ جدǈ ǉتجاǗذا اǋالدولةي واحف Ʋدة من فقرات تقرير محاف Rivet   اسـبةǈبم
Ü حين ذكر بǈƋه كي تتمكن ƿوǎ األمن من القيام بتلǁ المهمة الƮعبة المتمثلة ƿClef3ضية 

في حماية الƲǈام العام في الشارÜƳ ال يجƔ أن تجد ǈشاطها مهـدد بƎسـتمرار بتعقيـدات    
ƍ Üال أن القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي ƹير أǈه و رƹم ǋذا اǗتجاǉ العامÜ 4المǈازعات القضائية

                                                 
1 Auby et Drago, traité du contentieux administrative, édition 1984, عن د.   ƴالمرجـ ýمحمد الوكيـ

 ƭ 513السابق  
  513محمد الوكيÜý حالة الطوارƏ و سلطات الضبط اǗدارÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü . د  2

3 CE 13 mars 1925, Clef. 
4 « Pour s’acquitter de la lourde tache de maintenir l’ordre dans la rue, les forces de police ne 
doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanantes de complications 
contentieuses » in GAJA p 87 
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أƿر بوجود الخطƋ الشخƮي في حالتين أساسيتينÜ أولهما ƍذا كان الخطـƋ ال عƿǚـة لـه    
    ƭـة للشـخƮطار الحيـاة الخاƍ في ƴن يقƋك ÜةƽيƲطاق الوǈ Ɯكان خار ǐأ ÜةƽيƲبالو      

 ýابة رجƮƍ Üالحالة ǉذǋ و من أشهر األمثلة عن Üيةǈعن حياته المه Źاألمن ألحـد  و بعيدا
المارة بسيارته الخاƮةÜ حين كان يتǈزǉ خارƜ أوƿات العمƹ Üýير أن ǋذا الýƮƽ الواضح 
بين ماǋو في ƍطار الحياة المهǈية و ما ǋو في ƍطار الحياة الخاƮةÜ لم يكن دائمـاǋ Źـو   
  ýن يستخدم رجـƋك ÜةƮية بالحياة الخاǈات الحياة المهǈمكو Ưد تلتقي بعƿ ماǈƍ و ýƮاأل

يه الرسمي من أجƍ ýذاء الغير و ƍلحاق بهم الضرر ألسباƔ شخƮية فـي ƹيـر   األمن ز
ýات العمƿ1أو  ƻمن طـر Ɣرتكƍ الضار حتى و لو ýعƽال Ƴوƿالمرفق في و ǁد يشترƿ و Ü

الشخƭ خارƜ أوƿات العمÜý حين يتسبƔ بتقƮيرǉ في تمكن ǋذا األخير من اǗسـتيǚء  
  .2ي اǗضرار بالغيرƹير المشروƳ على وسائý المرفق و ƍستخدامها ف

أما الحالة الثاǈية فتتمثý في األخطاء التي تقƴ أثǈاء الوƲيƽة أو بمǈاسبتهاƹ Üير أǈها 
تعتبر رƹم ƍتƮالها بالوƲيƽة أخطاء شخƮية ترتƔ المسؤولية الشخƮية لمرتكبيهاÜ و ǋي 
Ƌن التي تƲهر فيها ƍما سوء ǈية الموƻƲ أو رجý الشرطةÜ حين يتعمد اǗضرار بالغيرÜ ك

 ƻوƿالمو ǐسام الشرطة دون أن يبدƿيداعه أحد أƍ عليه و Ưبعد القب ƭعلى شخ ǐيعتد
أية مقاومة أو اعتراƯ على التوƿيÜƻ لذا ƿد تكون ǈيـة رجـý األمـن ǋـذا االǈتقـام      

Ü أو أن يخطƋ رجý األمن أثǈاء أداءǉ لمهامه أو بمǈاسبتها خطƋ جسيماŹ سواء كان 3الشخƮي
دام رجاý األمن للقسوة المƽرطة و دون مبـررÜ كـƋن يتƽـرق    ستخƎخطƋ جسيماŹ مادياŹ ك

المتƲاǋرون بهدوء بعد سماعهم ǈƍذار رجاý األمن ورƹم التƽرق يستخدم ǋؤالء ضـدǋم  
العÜƻǈ كضربهم بالعƮي و الهراوات مما يƮيبهم بضرر مادǐ و معǈوǐ أكيدÜ أو كـان  

ǈوǈية و اختƮاƮـاته بشـكý   خطƋ جسيماƿ ŹاǈوǈياÜŹ كƋن يتجاوز رجý األمن ǚƮحياته القا
 Üـد     ففاضحƿ ـةƮالمخت ǐدارǗدون أن تكون سـلطة الضـبط ا ǐتجار ýيقوم بغلق مح

  .أƮدرت ƿرار الغلق

                                                 
1 CE 17/10/1944 Ville de Nice  
2 CE 18/11/1949 Dominique  
3 CE 28 juillet 1951  
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ǋذا و يشير الƽقه اǗدارƍ ǐلى أن القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي لم يطبق القاعدة التـي  
خطƋ مƽادǋا أن كý خطƋ جسيم ǋو بالضرورة خطƋ شخƮيƍ Üذ ƍعتبر في بعƯ الحاالت ال

ŹلحياƮم Ƌالمستمرة في حماية 1الجسيم فيها خط ǐدارǗبة القاضي اƹو ما يعبر عن رǋو Ü
الموƻƲ العام أثǈاء أداءǉ لمهامهÜ و لم يتواǈى مجلس الدولة الƽرǈسي في تقرير مسـؤولية  
الدولة في جميƴ حاالت الخطƋ الشخƮيÜ سواء في حالة الجمƴ بيǈه و بين الخطƋ المرفقي 

لخطƋ الشخƮي الواƴƿ أثǈاء الخدمةÜ أو حتى في حالة الخطƋ الشخƮي الواƴƿ أو في حالة ا
خارƜ الخدمة و ǋذا يشمý كý خطƋ شخƮي يقƴ أثǈاء الوƲيƽة أو بسببهاÜ و بذلǈ ǁجد أǈه 
ال يخرƜ من مسؤولية الدولة ƍال الخطƋ الذǐ يكون مقطوƳ الƮلة بالوƲيƽةÜ فƎن كان على 

  .Ʈلة بالمرفق سئلت عǈه الدولة

   Ɣـƿمعا Üائيـةǈاسبتها جريمة جǈاء أدائه لمهامه أو بمǈاألمن أث ýرج Ɣد يرتكƿ و
Ü سواء كاǈـت ǋـذǉ الجريمـة مقƮـورة علـى      2ا بموجƔ أحكام ƿاǈون العقوباتـعليه

  .Ü أو كاǈت الجريمة من جرائم اǗعتداء على األشخاƭ و الممتلكات3الموƽƲين

ƽرǈسيÜ في مجاý الخطƋ الـذǐ  وتجدر اǗشارة ǈǋا ƍلى أن موƻƿ مجلس الدولة ال
ǈم Źتطورا ƻعر Üائيةǈفي  ذيكون جريمة ج Ƣالمؤر Ƴازǈي  14حكم محكمة التƽǈ1935جا 

حيƚ بعد أن كان يعتبر ǋذا الخطƋ خطĄƋ شخƮياŹ أƮبح يشترط  Thépaz4Üالخاƭ بقضية 
لكي تقوم المسؤولية الشخƮية للموƻƲ أن تكون الجريمة عمدية أو أن تكـون مǈعدمـة   

  .أن يكون الضرر ǈتيجة درجة عالية من جسامة الخطƋأو بالوƲيƽة  الƮلة

                                                 
1 ƭ السابق ƴالمرج ÜŹدارياƍ و Źائياǈج Üرية العامة للمسؤولية الشرطيةƲǈال Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ 254  

2 CE 2 juin 1908, Morisot, p80. Note Hauriou 
اǉ و سوء معاملة الǈاس تتعدد الجرائم التي ƿد يرتكبها رجý األمن و تقوم بها مسؤوليته الشخƮيةÜ و مǈها جرائم اǗكر 3

و ) من ƿاǈون العقوبات الجزائرǐ و مـا بعـدǋا    107م ( التي تضم جريمة التعذيƔ و جرائم اǗعتداء على الحريات 
و جرائم اǗختǚس ) و ما بعدǋا  126م ( و الرشوة و ƍستغýǚ الƽǈوذ ) من ذات القاǈون  116م ( جرائم تجاوز السلطة 

) و مـا بعـدǋا    135م ( Ü جرائم ƍساءة ƍستعماý السلطة ضد األفراد و الشيƐ العمومي )ǋا و ما بعد 119م ( و الغدر 
الجرائم المخلة بالثقة العامةÜ لǘستزادة و التƮƽيý أƲǈر د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الجرائم المخلة بمشروعية السلطة 

   2006اǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة التƽǈيذية في التشريƴ المƮرǐ و المقارنÜ دار الǈهضة العربيةÜ الق
4 TC14/01/1935 Thépaz, note Alibert. In GAJA, op.cit, p 302 et suite. 
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و بالعودة ƍلى ƿرارات مجلس الدولة الجزائرǐ و تحليلهـا تتضـح لǈـا ǈتيجتـين     
نÜ أولهما أن القاƯ اǗدارǐ سواء كـان ƿاضـي الدرجـة األولـى أو ƿاضـي      ـǋامتي

يƚ ال يتƋخر في تقريـر  اǗستئǈاÜƻ أولى مكاǈة بالغة األǋمية للمتضرر و ذوو حقوƿهÜ ح
   ýرتكبـه رجـƍ Ƌتيجة خطǈ متى ثبت من أوراق القضية أن الضرر كان ǐقدǈال Ưالتعوي
   األمنÜ و ǋو ما يعبر عǈه بالدور اǗجتماعي للقاضي اǗدارǐ و ثاǈي ǋـاتين الǈتيجتـين   

ه السلبي للقاضي اǗدارǐ في مجاý المسؤولية اǗداريـة لمرفـق   ـو التي ƿد تشكý الوج
المدǈي في تƋسيس المسؤولية القاǈون منÜ تتمثý في اǗعتماد و اللجوء الشبه كلي لقواعد األ

ǈي ضد أرملة لشـاǈي و مـن   طة العامة لǖمن الوـة المديريـةÜ فمثŹǚ في ƿضيـاǗداري
 ƿ Ü136ضى مجلس الدولة بتƋييد القرار المستƻǈƋ و أسس ƿضائه على أساس المادة 1معها

لمتعلقة بمسؤولية المتبوƳ عن الضرر الذǐ يحدثه تابعه بعملـه ƹيـر   من القاǈون المدǈي ا
المشروÜƳ و ǋذا اللجوء ƍلى ƿواعد القاǈون المدǈي في ƹير محله ألن المـادة المـذكورة   
مبǈية على أساس مبدأ المساواة بين المواطǈين في حين يتميـز ǈشـاط اǗدارة بعƿǚـات    

  .ƿ2اǈوǈية ƹير متساوية

محمد الطاǋر ضد وزير الداخلية و الدفاƳ الـوطǈي و مـن    كذلǁ في ƿضية دالي
ة على أن ـيƭǈ ذات القرار الƮادر عن مجلس الدول 31/01/2000معهما المؤرƢ في 

Ƴ كان وƿتها تابعاŹ لوزارة الداخلية و عليه فǈƎها ملزمة بالتعويƯ طبقـاŹ  .المتهم المدعو م" 
ما يجرǈا ƍلى القـوý بـƋن القاضـي    Ü و ǋو 3"من القاǈون المدǈي  137و  136للمادتين 

ة التابƴ عن الضـرر الـذǐ يحدثـه    ـة بǈاء على فكرة مسؤوليـاǗدارǐ أسس المسؤولي
ǐدارǗهومه اƽبم Ƌرية الخطƲǈ رية المخاطر أوƲǈ و ليس على Üتابعه.  

                                                 
1   Źالقضية سابقا ǉذǋ لى حيثياتƍ شارةǗتمت ا  
2   ƭ ÜŹالمذكور سابقا ƴالمرج ÜƋالمسؤولية بدون خط Üملويا ƚأ ƣ39لحسين بن شي  
   278قى في ƿرارات مجلس الدولةÜ المرجƴ السابقƭ Ü لحسين بن شيƣ أƚ ملوياÜ المǈت 3
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Ü يقيم ƿاضي مجلس الدولة مسؤولية الوالية على أساس مسؤولية 1و في ƿرار أخر
حيƚ يتضح بƋن المستƻǈƋ عليهما األوǐ " ý يحدثه تابعه حين يقرر التابƴ عن الضرر الذ

ة و بالتالي فǈƎهمـا مسـؤوالن عـن    ـة و الواليـو الثاǈي يعمǚن لƮالح كý من البلدي
عامليهمÜ و حيƚ أǈه يتضح بƋن سلǁ الحرس البلدǐ تابƴ من الǈاحية التƲǈيمية و القاǈوǈية 

عروƹ ƻير معǈية بالǈزاƳ الحالي و بالتالي يتعين ƍلى السيد الوالي ما يجعý بلدية سيدǐ م
 ƴلزامها بدفƍ أن مسؤولية الوالية ثابتة و كاملة و يتعين ƚحي ÜامƮخراجها من الخƎاألمر ب

Ưالتعوي Ƹ2..."مبل.  

سيس المباشر للمسـؤولية  ƹƋير أǈǈا ǈجدǉ في بعƯ القرارات األخيرة يبتعد عن الت
ا يجمƴ بين الخطƋ بمƽهومه اǗدارǐ أǐ الخطـƋ الواƿـƴ   وفقاŹ لقواعد القاǈون المدǈيÜ و ǈƍم

أثǈاء ممارسة الوƲيƽة و ƿ ƭǈاǈوǈي أخر يمثý جزء من القاǈون اǗدارǐ الجزائرǐ و ǋو 
المتضمن ƍسـتحداƚ سـلǁ    03/08/1996المؤرƢ في  96/265المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 

التي تـƭǈ علـى أن    مǈه 13الحرس البلدǐ و تحديد مهامه و تƲǈيمه و ال سيما المادة 
  الوالي ǋو السلطة اǗدارية المسؤولة عن ƍستحداƚ وحدات الحرس البلدǐ بƿƎليم الواليـة  
و المسؤوý كذلǁ عن دعمها ƍدارياŹ و مادياÜŹ كما يتولى مراƿبة أعمالهـا و يسـهر علـى    

حيƚ أن ƿƍامـة  " القرار ǋذا ضمان سيرǋا العادÜǐ حيƚ أǈǈا ǈقرأ في واحدة من حيثيات 
Ɯ الذǐ .لدعوǎ ضد السيد والي والية جيجý جاءت في محلها بالƲǈر ƍلى ƽƮة المدعو قا

مـن   ƍ13رتكƔ القتý الخطƋ أثǈاء ممارسته وƲيƽته كحارس بلدÜǐ حيـƚ تبعـاŹ للمـادة    
 ǐيذƽǈداريـأن الوالي يتولى السلط 96/265المرسوم التǗالحـرس    ـة ا ǁة علـى سـل

 ƴراج Ưالتعوي ýƮأن أ ƚحي Üǐالبلدƍـاء     لǈأث ǐرتكبـه الحـرس البلـدƍ ǐالذ Ƌى الخط
ممارسة مهامهÜ و أن الخطƋ أرتكƔ أثǈاء الخدمة في ƿضية الحـاÜý و مـن ثمـة فـƎن     

ير او يƲهر ǈǋا أن ƿاضي مجلس الدولة الجزائرǐ سÜ 3"المسؤولية تقƴ على عاتق الوالي 

                                                 
ƿ Üضية أرملة م  ضد والي والية جيجÜý و ǋي القضية التـي مردǋـا   ƿ24/04/2004رار مجلس الدولة المؤرƢ في  1

Ʈƍابة أحد أفراد الحرس البلدǐ بطلق ǈارǐ من سƟǚ زميý له مما أدƍ ǎلى وفاته على الƽور مـƴ العلـم أن الواƿعـة    
  .خý مƽرزة الحرس البلدǐ ببلدية سيدǐ معروƻحدثت دا

2  ƭ السابق ƴالمرج ÜƋالمسؤولية بدون خط Üملويا ƣشي ƚ41و  40لحسين أ.  
  .المرجƴ السابق ƽǈسه 3
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Ƌ مرفقياŹ مـا  ƿاضي مجلس الدولة الƽرǈسي في ƍعتبار الخطƋ الذǐ يكون جريمة جǈائية خط
على ƍعتبار  و ليس على درجة عالية من الجسامةÜدام أǈه ƹير عمدǐ و متýƮ بالوƲيƽة 

رزة الحـرس البلـدǐ و Ʈـياǈة    ƽأن السƟǚ الǈارǐ متواجد و متداوý بشكý كبير في م
السƟǚ من طرƻ أعوان الحرس البلدǐ عمý يومي و بالتالي ƍحتماƍ ýطǚق الǈـار عـن   

  .حيطة و حذر ǋؤالء األعوان طريق الخطƋ وارد رƹم

بشكý كبيـر   1وبالعودة ƍلى ذات القضيةÜ يستǈتƝ أن ƿاضي مجلس الدولة لم يوفق
سيس المسؤولية على أساس الخطƋ على ƍعتبار أǈه كان من األǈسƔ تƋسـيس ǋـذƋ   ǉفي ت

المسؤولية على أساس المخاطرÜ فتواجد السƟǚ الǈارǐ يحيلǈا مباشرة لƽكرة الخطر من أن 
ƔاƮرزة يƽأو حتى الذخيرة المتواجدة بمخزن الم ÜƟǚذا السǋ تيجةǈ الغير بالضرر.  

ن القاضي اǗدارƿ ǐد وفق في تƋسيس مسؤولية اǗدارة ǋƋذا و ال يجƔ أن ǈǈسى ب
و ال سيما مرفق األمن في عدد من ƿراراته القضائية و مǈها على سبيý المثـاý القـرار   

لعليا في ƿضية بن حسانÜ المشار ƍليها سابقاÜŹ حيـƚ  الƮادر عن الغرفة اǗدارية للمكمة ا
يǚحƲ في ǋذا القرار القضائي االستعماý الƮريح لعبارات Ʋǈرية المخاطر االسـتثǈائية  

م تمامـاŹ مـƴ وƿـائƴ    ـا يǈسجـو مـÜ و risque exceptionnel de voisinage ǋللجوار
من ƿضايا المسؤولية اǗداريـة  في ǋذا الǈوƳ  2القضيةÜ و يساير بالتالي االجتهاد الƽرǈسي

  .لمرفق األمن

أما عن موƻƿ مجلس الدولة المƮرǐ في مسƋلة تƋسيس المسؤولية اǗداريةÜ فǈƎـه  
و يرتƔ عليها أثرǋا و ǋـو ƿيـام    3يعتǈق التƽرƿة بين الخطƋ الشخƮي و الخطƋ المرفقي

                                                 
ƿد يكون مرد ǋذǉ اǈǗتقادات الموجهة للقاضي اǗدارǐ الجزائرǐ سواء اǈǗتقادات المتعلقة بƎعتمادǉ على ƿواعد القاǈون  1

و Ʋǈريـة  أةÜ أو عدم توفيقه في تƋسيس ǋذǉ المسؤولية بـين Ʋǈريـة الخطـƋ    ـة اǗداريـيس المسؤوليالمدǈي في تƋس
المخاطرÜ راجƴ  بالدرجة األولى ƍلى حداثة تجربة ǋذا القاضي و عدم تجذرǉ في مجاý المسؤولية اǗداريةÜ على عكس 

  .ǐ1998 لم يتم ǈƍشاؤƍ ǉال في سǈة القاضي اǗدارǐ الƽرǈسي و المƮرÜǐ لǘشارة فƎن مجلس الدولة الجزائر
  64مسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطرÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د 2
Ü الذǐ 20/05/1965الƮادر بجلسة  446من القرارات القضائية في ǋذا المجاÜý حكم محكمة الǈقƯ المƮرية رƿم  3

ود أحد رجاý الشرطة في المǈطقة التي وƴƿ فيها متى كان الحكم المطعون فيهƿ Üد ƍعتبر عدم وج" جاء في أحد حيثياته 
ليهم بالتواجد في ǋذƍ ǉالحادƚ و في الƲروƹ ƻير العادية التي حدƚ فيهاÜ سواء كان ذلǁ راجعاƍ Źلى عدم Ʈدور أوامر 

Üليهم من أوامرƍ درƮ تهم لماƽلى مخالƍ أو Üطقةǈمسؤوليتها الم Ɣالحكومة يستوج Ɣǈمن جا ĄƋخط ǁعتبر ذلƍ "ذا عǋ Ü ن
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ء الخطـƋ  مسؤولية رجǋ ýيئة الشرطة عن األضرار التي تǈسƍ Ɣليه في ماله الخاƍ ƭزا
الشخƮي دون الخطƋ المرفقيÜ أما المعيار الذǐ يƋخذ به في التƽرƿة بين الخطـƋينÜ فهـو   
ƽǈس المعيار الذǈƍ ǐتهى ƍليه مجلس الدولة الƽرǈسيƍ Üذ ƍعتبر الخطƋ شخƮـياƍ Źذا كـان   
مǈبت الƮلة بالمرفق أو كان خطĄƋ عمدياŹ يستهدƻ به رجǋ ýيئة الشرطة ƹير المƮـلحة  

خطƋ عمدياŹ أو ƹير عمدǐ يبلƸ درجة كبيرة من الجسامة سواء Ʈƿـد بـه   العامة أو كان 
  .1خدمة المƮلحة العامة أم ال

  

  

  الفقǈ و التمييƦ بين الƢطƉ الشƬƢي و الƢطƉ المرفقي: الثاني عرفال

أولى كبار فقهاء القاǈون اǗدارǐ أǋمية خاƮة لمعايير التمييز بين الخطƋ الشخƮي 
 Ƌفوضعوا ماو الخط Üورات التي تمكن من تحديد من لمرفقيƮريات و التƲǈجموعة من ال

من اǗدارة أو الموƻƲ مسؤوý عن الƽعý الضارÜ على الرƹم من أن اǗتجـاǉ القضـائي   
الحالي الرامي ƍلى توسيƴ الخطƋ المرفقي على حساƔ الخطƋ الشخƮيÜ و تزايـد أǋميـة   

  لى الرƹم كذلǁ من ƍعتقـاد  Ü و عƲǈ2رية الجمƴ بين الخطƋين ƿللت من أǋمية ǋذا التمييز
  Ưها تتسم بـالغموǈƋب ǎالتي ير ÜǐدارǗقه اƽال ýبƿ للمعايير المقدمة من  Ưتقاد البعǈƍ و 

  .3و عدم ƍمكاǈية حƮرǋا في جمý مباشرة

                                                                                                                                                         
ǈǈا ǈسجý على سـبيý المثـاý ال   ƿƎيام مسؤولية اǗدارة أما عن ƿيام مسؤولية رجاý األمنÜ بǈاء على خطǋƋم الشخƮي ف

ƍذا كـان الحكـم ƍذ   " الذǐ جاء في أحدǎ حيثياته  16/11/1950الƮادر بجلسة  17الحƮرÜ حكم محكمة الطعن رƿم 
ƿ ود البوليسǈما من جǋ ضى بمسؤولية المحكوم عليهما وƿ  فـي Ƌو خط ýماǋƍ هما منǈم Źǚفع ƴƿعلى ما و ǉضاءƿ امƿد أ

تƽǈيذ العمý المعهود به ƍليهماÜ و ǋو ƍطƳǚ مدفÜƴ و أثبت أن ǋذا اǋǗماý و الخطƋ كان محý مؤاخذة المحكوم عليهمـا  
ƽǈمسؤوليتهما على ت Ɣه رتǈون بمقولة أǈفي تطبيق القا Ƌد أخطƿ ن الحكمƋللزعم ب ýه ال محǈƎف Źدارياƍ ادرƮما األمر الǋيذ

ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ ضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعماý . عن د" ƍليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته 
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü665و  657تابعيها.  

  .ƿ546درǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü . د 1
  10جƴ المذكور سابقاƭ ÜŹ رشيد خلوفيƿ Üاǈون المسؤولية اǗداريةÜ المر 2

3 «Son critère est nuancé, difficile à enfermer dans des formules » A.de laubadère.J.c Venezia, 
Y Gaudemrt, Droit administratif. Op cit, p 143  
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Ʋǈريـة العميـد    –على الرƹم من ƿـدمها و اǈǗتقـاد الموجـه لهـا      –و تبقى 
Laferrière يلتƿ ريات التيƲǈم الǋدم و أƿمن أ Ü اسبةǈفبم ÜينƋكمعيار للتمييز بين الخط

المعروضـة أمـام     Laumonnier-Arriolتقديمه لمذكرته كمƽوƯ للدولة في ƿضـية  
 ƣسية بتاريǈرƽال Ƴازǈ05محكمة الت  ǐذا  1877ماƍ ŹـياƮشخ ĄƋيكون خط Ƌذكر أن الخط Ü

ǉرƮوائه و عدم تبǋه و أƽسان بضعǈǗعن ا ƻالضار يكش ýعƽ1كان ال ƽذا كـان الƎف Ü  ýعـ
الضار ƿد Ʈدر عن رجý الشرطة و ǋو بƮدد تƋدية رسالته الوƲيƽية في محراƔ األمـن  
و كان ǋذا الƽعý مطبوعاŹ بطابƴ شخƮي يتميز بالميـý أو الهـوǎ أو التشـƽي أو عـدم     
  ýعـƽذا كان الƍ أما Üهǈع Źو كان مسؤوال ŹياƮشخ ĄƋالشرطة خط ýرج Ƌعتبر خطƍ Üƭالحر

 Ɣير مشوƹ هǈم ƴƿو ǐـه وزارة  الضار الذǈع ýƋتس ŹلحياƮم Ƌية كان خطƮبميوله الشخ
  .2الداخلية لوحدǋا

    ýعـƽـية للقـائم بالƮرادة الشخǗسي و بطبيعة اƽǈتمامها بالبعد الǋا و اǋولتركيز
 théorie des )المسبƔ للضرر أطلق عليها الƽقه عبارة Ʋǈريـة األǋـواء الشخƮـية    

passions personnelles  (ǎفهو ير ǁلذل Ü3 ذاǋ ـي   أنƮو معيار ذاتي شخǋ المعيار
Subjectif يةƽيƲواجباته الو ǐو يؤدǋ و ƻƲالمو ǎلد Ɛد السيƮو ما  4يقوم على القǋ و

يستوجƔ بالضرورة من القاضي الغوƭ و البحƚ في ƽǈسية و سريرة الموƻƲ و مسلكه 
ـ   Ü 5و أǋدافه ن و رƹم أǋمية ǋذǉ الƲǈرية ƍال أǈها مثلما سبقت اǗشارة ƍليهÜ لـم تسـلم م

 Ɣǋذ ǐية و الذǈ بحسن ƻƲمن المو ƴيق ǐالجسيم الذ Ƌحالة الخط ýاوǈها ال تتǈكو Üتقادǈاال
  .6القضاء ƍلى ƍدراجه في بعƯ الحاالت في ǈطاق الخطƋ الشخƮي

                                                 
1 «L’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur mandataire de l’état 
plus ou moins sujet à erreur et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions et ses 
imprudences, l’acte reste administratif, si au contraire la personnalité de l’agent se révèle par 
des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au 
fonctionnaire et non à la fonction »   

  252و 251الشهاوÜǐ الƲǈرية العامة للسلطة الشرطيةƍ ÜدارياŹ و جǈائياÜŹ المرجƴ المذكور سابقاƭ ÜŹ . د 2
كـر  دار الƽ الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن فـي األحكـامÜ  سليمان محمد  3

ÜرƮم Ü1977العربي ƭ Ü120  
  136عمار عوابدƲǈ Üǐرية المسؤولية اǗداريةÜ المرجƴ المذكور سابقاƭ ÜŹ .د 4

  .ƽǈسه المرجƴ السابق  5
  121الطماوÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü سليمان محمد . د  6
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ƍلى اعتبار الخطƋ المرتكƔ مـن طـرMaurice Hauriou    ƻكما ذƔǋ العميد 
Ü و ǋـو ǈǋـا   1دياŹ أو معǈوياالموƻƲ خطĄƋ شخƮياƍ Źذا أمكن فƮله عن أعماý الوƲيƽة ما

يميز بين حالة الýƮƽ المادǐ و حالة الýƮƽ المعǈوǐ بين الوƲيƽة و الخطÜƋ فـƎذا كـان   
 ǉلة لهذƮال يمت ب ǐماد ýعم Ɣية بارتكاƽيƲعبارة عن تجاوز لحدود الواجبات الو ýاألو

دائـرة   يبدو في الƲاǋر أǈه يدخý فـي  الذÜǐ فƎن الثاǈي يتحقق ƍذا كان العمý 2الواجبات
 Üة العامة و مقتضياتهاƽيƲية و الواجبات الوƽيƲالواجبات الو ǉذǋ في Ɯدرǈه يǈأ ýǚمن خ

ƍحداƚ  3تƋملǈا الƲǈر تبين لǈا أن فاعله Ʈƿد بهدƿقǈا و بها ƍتƮاالŹ مادياƍ Źال أǈǈا ƍذا  ƍتƮاله
  .4يýƮƽǈ عن الوƲيƽة في ǋذǉ الحالة اƮƽǈاال ذǈǋياŹ أو معǈوياŹبذلǁ  فهو Üضررال

   Ưزم فـي بعـǚمن ال ƴه أوسǈفيه أ ýيƿ ذƍ قدǈمن ال ǁذا المعيار كذلǋ و لم يسلم
األحيانÜ ألǈه يجعý كý خطƋ مهما كان تافهاŹ شخƮياŹ لمجرد أǈه مýƮƽǈ عـن واجبـات   
الوƲيƽةÜ كما أǈه من ǈاحية أخرǎ ال يشمý األخطاء المتƮلة بواجبات الوƲيƽـة ƍذا مـا   

  .5كاǈت على درجة كبيرة من الجسامة

                                                 
1 « Il y a fait personnel, lorsque, dans l’action du fonctionnaire, ont perçoit une circonstance 
matériellement ou intellectuellement détachable de ce qu’aurait du être son action 
administrative d’après les normes réglementaires ou les pratiques du service »  in Maurice 
Hauriou, précis élémentaire de droit administratif, troisième édition, librairie du recueil Sirey, 
paris, France, 1933, p155.    

  : ǈǋا  يسوق لǈا العميد ǋوريو المثاý التالي عن ǋذǉ الحالة  2
« en matière d’affichage d’un tableau rectificatif de la liste électorale contenant la radiation 
d’un électeur condamné à une peine privative du droit de vote,  l’action administrative du 
maire conforme aux pratiques du service eut consisté à faire afficher simplement le tableau 
rectificatif avec la mention du jugement et de sa date, et le fait personnel,  circonstance 
matériellement détachable, consistera, de la part du maire, à faire placarder un avis spécial 
aux habitants de la commune pour leur signaler la condamnation de l’électeur. TC,4/12/1897, 
Préfet de la gironde »   in Maurice Hauriou, précis élémentaire de droit administratif, op-cit 
p 155 

من أشهر األمثلة عن ǋذǉ الحالةÜ ما حدƚ عǈدما أمر أحد العمد بƽرǈسا بدق أجراس الكǈيسة في القريـة فـي جǈـازة     3
مدǈية ال تقرƳ فيه األجراس و ذلǁ طبقاŹ للطقوس المرعية في الكǈيسة الكاثوليكيةÜ حكم مجلس الدولـة الƽرǈسـي فـي    

      ة العامـة للسـلطة الشـرطيةƍ ÜداريـاŹ     ـالشهاوÜǐ الƲǈري. عن د  Préfet de la cote-d’orفي ƿضية  22/4/1910
 ƭ ÜŹالمذكور سابقا ƴالمرج ÜŹائياǈ252و ج  

4  Üǐد عمار عوابد ÜداريةǗالمسؤولية ا ƭ Üالسابق ƴ137المرج  
ار الƽكـر  الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن في األحكـامÜد سليمان محمد . د 5

ÜرƮم Ü1977العربي ƭ Ü122  
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المعǈون بمعايير التƽرƿة بـين الخطـƋ    1في مقاله Gaston jezeو ƿد ǈادǎ الƽقيه 
Ü بمعيـار  1909الشخƮي و الخطƋ المرفقي المǈشور في مجلة القاǈون العام فـي سـǈة   

الجسامة للتƽرƿة بين الخطƋينÜ فهو يرǎ بƋن الخطƋ ال يكون شخƮياƍ Źال ƍذا بلƸ درجة ƹير 
مةƍ Üذ تترتƔ عǈه مخاطر تزيد عن تلǁ المخاطر العادية التي عادية من الخطورة و الجسا

  .ƿد يسببها الموƻƲ بƋعماله للغير

  ǉسـيرƽجسيم في ت Ƌفي خط ƻƲالمو ƴدما يقǈع ǉدرƮا يجد مǈǋ يƮالشخ Ƌفالخط
للوƿائƴ التي تبرر ƿيامه بالتƮرƻ أو في فهمه لƮǈوƭ القاǈون التي تعطيه الحـق فـي   

ƻرƮأو تجاوز 2الت Ü(violation) ون الجزائيǈأحكام القا ǎحدƍ3 يةǈو يعتبر من جهة ثا Ü
  .الخطƋ خطĄƋ مرفقياƍ Źذا كان على درجة عادية من الخطورة على الغير

بعƯ الƽقهÜ على ƍعتبـار   اتǈتقادǗو لم يسلم ǋذا المعيار مثƹ ýيرǉ من المعايير 
ى الǈية و ǋي مسـƋلة  يتوƻƿ عل La ferrièreأǈه ƍذا كان المعيار المقترƟ من ƿبý الƽقيه 

   ýر التـي يعـوƮاǈر من العƮǈو عǋ الجسيم و Ƌضافة معيار الخطƍ نƎف ÜثباتǗعسيرة ا
 Ƴوǈ ليهƍ ƻتضي ýذا المعيار بǋ يجادƍ يد فيƽي ال تƮالشخ Ƌعليها القاضي في تقدير الخط

Ưالحاالت4من الغمو Ưعتبر في بعƍ كما أن القضاء Ü5    Ƌخطـ ƻـƲالجسيم للمو Ƌالخط
Źمرفقيا.  

ـ  Léon Duguitأما العميد  Ʈالشخ Ƌة بين الخطƿرƽن التƋب ǎه يرǈƎيف   Ƌو الخطـ
المرفقي تستلزم تحكيم معيار الهدƻ أو الغاية من الǈشاط المباشر من ƿبý الموÜƻƲ و ƿد 
أكد بشكý مطوý على ضرورة ƍستبعاد كý تقارƔ بين فكرة الخطƋ الشخƮـي و فكـرة   

طƋ ليس مردǉ جسامة ǋذا الخطƋ و خطورته ƹير الخطƋ الجسيمÜ فالقوý حسبه بشخƮية الخ
                                                 

1 Gaston jeze, les critères de distinction entre la faute personnel et la faute de service, revue de 
droit public, 1909, p 267. 

  507محمد الوكيÜý المرجƴ المذكور سابقاƭ ÜŹ . د 2
3 A. Delaubadère, traité élémentaire de droit administratif, op-cit, p 619. 
4 Dame Ramsy, les frontières entre la faute personnelle et la faute de service public en droit 
administratif  français, 1963, p 29 et suite,  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üý508عن محمد الوكي  
5 Dans l’affaire Thepaz, un accident mortel provoqué par le chauffeur militaire d’un camion 
roulant en convoi n’a pas été considéré comme détachable du service, le coducteur pris dans 
la colonne, n’ayant pas l’entière liberté de ses manœuvres, in jean Rivero et jean Waline, op-
cit, p 296.    
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   Źالمحـدد مسـبقا ƻعن الهد Ɛالخاط ƻرƮالت Ɣمرتك Ɯما خروǈƍ و Üالعادية على الغير
Źبسيطا Ƌذا الخطǋ ته و لو كانƽيƲي العميد 1لوƽو لم يكت ÜLéon Duguit    ـورƮبهـذا الت

يǈـدرجان ضـمن   األوý بý استكمله بƽكرة  الخطƋ المýƮƽǈ و الخطƋ المتداخÜý اللـذين  
         مجموعة التƮرفات التي يقوم بها الموƻƲ بمǈاسبة أداءǉ لمهامه الوƲيƽيـةƹ Üيـر أǈهـا   

في الواƿ ƴƿد تكون ƹير متماشية من ) أǋ ǐذǉ التƮرفات التي ƿد تكون ƿاǈوǈية أو مادية ( 
 Ƴأو الموضو ƻالهد ƚحيƴة مƽيƲ2الو.  

ƲǈراŹ لبساطته المƽرطـةÜ ال يƮـور   ومن االǈتقادات الموجهة لهذا المعيار أǈه و 
حقيقة الواƴƿ المعقد و ال يتƽق دائماŹ مƴ القضاء ألǈه في العمý و التطبيق يؤدƍ ǐلى ƍعƽاء 
الموƻƲ من المسؤولية في كý الحاالت التي يكون خطǉƋ فيها يستهدƹ ƻرضاŹ عاماŹ كمـا  

  .ǋ3و الشƋن في الحاالت التي يكون فيها سيƐ الǈية

حيـƚ يـرÜ    ǎمعايير معيار طبيعة اǗلتزام الذǐ تم اǗخýǚ بهيضاƍ ƻلى ǋذǉ ال
بǈƋه يجƔ التمييز بين اǗلتزامات العامة ƹير المرتبطة بالوƲيƽةÜ التي  Rasy Doucالƽقيه 

ƍذا أخý بها الموƻƲ يكون ǈǋا ƿد ƍرتكƔ خطƋ شخƮياÜŹ على ƍعتبار أن ǋذǉ اǗلتزامـات  
ƻƲ بƎلتزام وƲيƽي أǐ مرتبط بالوƲيƽـة التـي   يقƴ عبؤǋا على الجميÜƴ أما ƍذا أخý المو

                                                 
1A.Delaubadère, traité élémentaire de droit administratif, op-cit, p 619 « pour lui (Léon 
Duguit) la faute personnelle est essentiellement une théorie du but poursuivi, ce qui rend la 
faute personnelle, ce n’est en rien sa gravité, mais le fait que l’agent est sorti du but de sa 
fonction, quelque légère qu’ait été sa faute » 

الذǐ اƿـر   1909جويلية  Ü22 حكم محكمة التǈازƳ المؤرƢ في Duguitمن األمثلة القضائية التي أستǈد عليها العميد  2
بعـد   بخطƋ مƽتƫ الضرائƔ الشخƮي الذƍ ǐتهم عامý أحد المخازن باللƮوƮية بعد أن وجد مجموعة من المخالƽـات 

    ƫـتƽـة مƽيƲلة مـن وƮƽǈيئة المحكمة مǋ ýبƿ االتهامات اعتبرت من ǉفهذ Üبالمخزن ƴجراء التحقيق في حركة السلƍ
الضرائÜƔ و تمت بمǈاسبتهاÜ أو حالة رئيس البلدية الذǐ اƮدر ƿرار مخالƻ للقاǈون حين أمر بهدم حائط أƿامـه أحـد   

  .مجاǋ ýدم الحوائط اآليلة للسقوطه المقررة في األفراد على حافة مجرǎ مائي Ü مخالƽاŹ بذلǁ سلطات
  .139عمار عوابدƲǈ Üǐرية المسؤولية اǗداريةÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د 3
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Źمرفقيا ĄƋخط Ɣرتكƍ دƿ اǈǋ ه يكونǈƎف ÜƻƲذا الموǋ بح من الممكـن أن  1يشغلهاƮأ ǁلذل Ü
ǎاحية أخرǈ مرفقي من Ƌاحية و خطǈ ي منƮشخ Ƌعة الواحدة خطƿ2تتضمن الوا .  

حمـý  و في تقديرǉ لكǋ ýذǉ المعايير يرǎ األستاذ عمار عوابدǐ بƋن كý معيـار ي 
  ǁلـذل ÜينƋة بين الخطƿرƽمن العجز في الت ƔيƮǈ ة و عدم الشمولية وƿجزء من عدم الد
      يƮبح من الواجƔ البحƚ و الجمƴ بين معيارين فƋكثر من أجý ضـمان التكامـý بيǈهـا    

و ǋو االتجاÜ  ǉو تحقيق القدرة على التمييز القاطƴ بين الخطƋ الشخƮي و الخطƋ المرفقي
ياŹ كان ǋـو  أن الخطƋ أبǈاǉ أƹلƔ فقهاء القاǈون العام الحديÜƚ على ƍعتبار الذǐ يؤيدǉ و يت

ن الموǈ ƻƲتيجة بواعƚ و دوافƴ مادية و سيكولوجية متعـددة ال  عمسلǈƍ ǁساǈي Ʈادر 
   ýالعوامـ ǁتلـ Ưيستعر ǐللقاضي الذ ǁيتر ƚحي Üورة مجردةƮب Źا مسبقاǋيمكن تحديد

  .3ان الدافƴ الحقيقي لتƮرفه الخاطƐلتحديد أيها أشد تƋثيراŹ على الموƻƲ و ك

و ال ǈبرƍ Ɵشكالية التمييز بين الخطƋ الشخƮي و الخطƋ المرفقي حتى ǈشير ƍلـى  
أǈه تم التعرƯ سابقا لƽكرة المسؤولية اǗدارية لدǎ المشرƳ و ال سيما الجزائرÜǐ و أǈـه  

بƋسـǁǚ   ة العامـة أو الخاƮـة  ـة و التƲǈيميـأƿر بها في العديد من الƮǈوƭ القاǈوǈي
معيǈةƹ Üير أǈه لم يعتمد معياراŹ محدداŹ للتمييز بين الخطƋينÜ و ǋو بذلǁ يقر مـن جهـة   
بالمسؤولية اǗدارية و يحƲƽ حق المتضرر في التعويÜƯ و من جهة ثاǈية يترǁ مسـالة  

Ƴزاǈفي ال ýƮاƽللقاضي ال Ƌالخط ƻتكيي .  

  ماǉية الƢطƉ المرفقي المنسوب لمرفق األمن: الثالƘ عرفال

سيتم التعرƯ في ǋذǉ الǈقطة ƍلى ماǋية الخطƋ المرفقي بشكý عام في ǈقطة فرعية 
ة الخطƋ المرفقي المǈسوƔ لمرفق األمن في ǈقطـة فرعيـة   ـى ثم التدƿيق في ماǋيـأول

                                                 
  510محمد الوكيÜý المرجƴ السابق ƭ . د 1
به  من أن مجلس الدولة الƽرǈسي أƿر بمسؤولية اǗدارة عن تعد ƿام Rasy DoucمثŹǚ الواƿعة التي ƍستǈد عليها الƽقيه  2

    ƴـǈه لم يستخدم سـلطاته فـي مǈأل Źمرفقيا ĄƋخط Ɣرتكƍ عتبر أن القائدƎف Ü ǁم من ذلǋائدƿ عهمǈود دون أن يمǈالج Ưبع
   .اǗعتداءÜ أما الجǈود فقد ƍرتكبوا خطĄƋ شخƮياÜŹ كوǈهم خالƽوا ƍلتزام عام ǋو ƍلتزام عدم اǗعتداء على الغير

  512محمد الوكيÜý المرجƴ السابقƭ Ü . د 3
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حالة الجمƴ بين الخطƋ الشخƮي و الخطƋ المرفقي و الجمƴ لثاǈيةÜ و في ǈقطة فرعية ثالثة 
  . ون المخطƐ ومسؤولية المرفقبين المسؤولية الشخƮية للع

  ماǉية الƢطƉ المرفقي: األولǍة ـنقطال

ى و ƍن كاǈت فكرة الخطƋ المƮـلحي أو المرفقـي ǋـي تقريبـاŹ مسـتحيلة      ـحت
ƻ1التعري    ǉـذǋ ة المعـالم فـيǈاعدة بيƿ د ال يكاد يستقر علىƿ و حتى و لو أن القضاء Ü

من القوý  3ا لم يمƴǈ بعƯ الƽقهفƎن ǋذ 2المسƋلةÜ و ǈƍما يƮدر مجرد حلوý لحاالت خاƮة
بƋن الخطƋ المرفقي ǋو عدم ƍلتزام بالواجبات المرفقيةÜ أƍ ǐخýǚ أحد أو بعـƯ أعـوان   
   ǁـه ذلـǈأو أ ÜýǚخǗذا اǋ ŹياƮليهم شخƍ Ɣسǈدون أن ي Üللمرفق ǐدارة بالسير العادǗا

ýت تستحق اللوم فهي جزء من عمǈن كاƍ أو األخطاء التي و ýاƽƹǗا ÜýماǋǗالمرفـق   ا  
  .4و بالتالي ال يمكن فƮلها عǈه

 Ƌي و الخطƮالشخ Ƌهومي الخطƽبين م ýالتداخ ǁلذل ŹراƲǈ ا فـي  ـلمرفاوǈقي وجد
ه ذلǁ الذǐ يǈسƍ Ɣلى المرفقÜ حتى و لو كـان  ـÜ على أǈ ه من يعرǋ ƻذا األخيرـالƽق

Ü أو أǈه ذلـǁ  5اŹخطĄƋ شخƮي –ǋذا الخطƋ  –الذƿ ǐام به مادياŹ أحد الموƽƲينƍ Üذا لم يعتبر 
ـ Ǘالƽعý المǈسوƔ للموƹ ÜƻƲير أǈه بالƲǈر  ǈƎه بالضـرورة  ـرتباطه الشديد بالمرفق ف

ǋذا وƍذا كـان    Üد تقديرǉ لهذا الƽعƍ ýلى تقدير سير المرفقـعǈالعادǐ سيؤدǐ بالقاضي 
طـابƴ  الي ذلǁ الخطƹ Ƌير المطبوƳ بـƋ المرفقـي الخطـرǎ فـي La ferrièreالعميد 

                                                 
  .أحمد محيوÜ المǈازعات اǗداريةÜ المرجƴ السابق: من 215و  214من الƽƮحة رƿم  09أƲǈر الهامƫ رƿم  1
سليمان محمد الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن فـي األحكـامÜ المرجـƴ    .د 2

ƭ Ü136السابق  
3 « La faute de service est un manquement aux obligations du service, c'est-à-dire une 
défaillance dans le fonctionnement normal du service, incombant à un ou plusieurs agents de 
l’administration, mais non imputable à eux personnellement » in jean rivero et jean waline, 
droit administratif, op-cit, p277. 
4 « Les négligences, les omissions, les erreurs qui, bien que répréhensibles, sont dans les 
pratiques du service et, par conséquent, ne sont pas détachables du service » in Maurice 
Hauriou, précis élémentaire de droit administratif, troisième édition, librairie du Recueil 
Sirey, paris, France, p158 

سليمان محمد الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن فـي األحكـامÜ المرجـƴ    .د 5
ƭ Ü133السابق  
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 DuguitفƎن العميـد   1Üالذǐ يǈبǈي على موƻƲ عرضة للخطƋ و الƮواƔشخƮيÜ و ال
ǐدارƍ Ưرƹ د تحقيقƮبق ƻƲيرتكبه المو ǐالذ Ƌالخط ǁه ذلǈأ ǎ2ير.  

   Ƌو تطوير فكـرة الخطـ Ƴبداƍ في Źدورا متميزا Ɣلع ǐدارǗأن القضاء ا ǁو ال ش
ئه بدايـةŹ فـي   المرفقي و تحديد مƲاǋرǋا و Ʈورǋا و المبادƏ التي تحكمهاÜ و ǋذا بلجو

القضائية الخاƮة بالمسؤولية اǗداريةÜ للتمييز بين الخطƋ الشخƮي  3هـالعديد من ƿرارات
  .و الخطƋ المرفقي

   ǁبـذل ƻعـرǈف Üينǈين معيƽƲلى موƍ أو ƻƲلى موƍ Ƌالخط Ɣسǈذا ويمكن أن يǋ
و ǋو ما يطلق عليه اƮطǚحا تسمية الخطƋ المƮلحيÜ أو أن يǈسƔ  4مƮدر الƽعý الضار

خطƋ للمرفق دون ƍمكان معرفة مƮدر الƽعý الضار و ǋو ما يطلق عليـه اƮـطǚحا   ال
łعدم فيها  تحديد مǈحاالت ي ǁاǈفه Üالمرفق العام Ƌتسمية خط    Ɣرتكـƍ ينƽƲن مـن المـو

لقد حاكمǈا المرفق و ليس العـون Ü فالكـý أدBonnard  "   ǎالخطÜƋ مثلما يقوý العميد 
س زائدÜ رƹم ذلǁ حدƚ الضررÜ فالمرفق ƍذن واجبه كموƻƲ بدون تقƮير و بدون حما

 Ɛسي ýبشك ŹماƲǈه كان مǈعن الضرر أل ýو المسؤوǋ"5.  

عتبار الخطƋ خطĄƋ مرفقياǈ Źتيجتين ǋامتينÜ أولهما أن مسؤولية المرفق ǈǋا ǋي  Ǘو 
  ƴعلى التـاب ŹǚƮأ ƴية التي تعد  مسؤولية تبعية تقǈللمسؤولية المد Źفاǚمسؤولية مباشرة خ 

                                                 
1 « La faute de service, est le fait de l’agent qui est tellement lié au service que son 
appréciation par le juge judiciaire implique nécessairement une appréciation sur le 
fonctionnement du service »  in GAJA, p11 

سليمان محمد الطماوÜǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن فـي األحكـامÜ المرجـƴ    .د 2
ƭ Ü136السابق  

3  - TC 30/07/1873, Pelletier, conc David 
   - TC 05/05/1877, Laumonnier-Carriol 
   - TC 14/01/1935, Thépaz 
   - TC 08/04/1935, Action Française 
   - CE 25/01/1931, Demoiselle Garcin 

4  ƣادر بتلريƮسي الǈرƽه ما جاء في حكم مجلس الدولة الǈع Źǚضية  1903فبراير  29مثƿ فيFeutryشورǈالم Ü  ـ ي ف
  .1903مجموعة سيراǐ سǈة 

الطماوÜ Üǐ القضاء اǗدارÜǐ الكتاƔ الثاǈيƿ Üضاء التعويƯ و طرق الطعن في األحكامÜ المرجƴ سليمان محمد عن د  5
 ƭ ƫامǋ  Üالسابق ƴ135المرج  
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يسýƋ المتبوƍ Ƴال تبعاŹ لمسؤولية األوÜý وثاǈياŹ أن الخطƋ يكون ǈǋا خطĄƋ موضوعياÜŹ ال  و ال
  .1لتزاماتهƍيǈسƔ للمرفق ƍال ƍذا كان مخالƽا لقاǈون المرفق و 

و بالعودة ƍلى مختلƿ ƻرارات القضاء اǗدارǐ يتضح أن خطƋ المرفق العـام ƿـد   
Ƌسواء كان الخط Üمتعددة ŹوراƮ و Źخذ أشكاالƋي   Üيǈوǈاƿ أو ǐماد ýتيجة عمǈ  ـامƿ ƚحي

  :Ǝجمالها في ثƚǚ مجموعات أساسيةب Douizلƽقيه ا

سواء كاǈت عبارة عن تƮرفات  - 2المجموعة األولى تتمثý في األعماý اǗيجابية
Ɛخاط Źيذاƽǈون أو اللوائح تǈيذ القاƽǈأو ت Üية معيبةǈوǈاƿ -  ادرةƮدارة التي يكون عالǗن ا

كƋن يؤدǐ أحد الموƽƲين واجبـه علـى    Üام ƿد ƿدم خدماته على وجه سيƐفيها المرفق الع
وجه سيƐ أو أن يكون ǈǋاǁ تباعد بين أداء المرفق و القواعد المقررة لسيرǉ و من أمثلتها 

لǚمتحان بسبƔ الحالة الخطرة للوسائý المقدمة له ألجراء  حالقضائيةÜ وƿوƳ حادƚ لمترش
فيها اǗدارة بقراراتها المتضاربة في فتـرة اǗجـراءات    Ü أو األضرار المتسببة3االمتحان

في فرǈسا ما بعد الحرƔ العالمية الثاǈيةÜ أو تƮادم بين سيارة خاƮة  4االƿتƮادية الموجهة
Ü أو ƍلقاء رجƍ ýطƽاء لسيجارة علـى  5و ƿافلة عسكرية بسبƔ عدم ƍضافة مركبات القافلة

  .6مخلƽات حريق مما أعاد اشتعاله

ثاǈية ǋي التي تضم الحاالت التي يمكن أن تشكý عدم ƍلتزام المرفـق  المجموعة ال
Ü لذلǁ يعتبرǋا 7العام بمبدأ ƍستمرارية أداء الخدمةÜ بƎعتبارǉ من أǋم المبادƏ العامة للقاǈون

يعتبرǋا أƹلƔ الƽقه اǗدارǐ أعماý سلبية لǘدارةÜ بحيƚ تمتǋ ƴǈـذǉ األخيـرة عـن أداء    
 Źاǈوǈاƿ ةƽية المكلƽيƲه حتى واجباتها الوǈلى أƍ اǈǋ شارةǗه تجدر اǈير أƹ ÜدائهاƋب ŹيماƲǈو ت

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜŹذارياƍ و Źائياǈج Üرية العامة للمسؤولية الشرطيةƲǈال Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ254  
  520د الوكيÜý المرجƴ السابقƭ Ü محم 2

3 CE 20/04/1934, Le Meut, in A. Delaubadère, traité élémentaire de droit administratif, op-cit, 
p 643 
4 CE 25/10/1946, Ruel, in A. Delaubadère, traité élémentaire de droit administratif, op-cit, p 
643 
5 CE, 22/12/1967, Schladenhauffen et autres, السابق ƴالمرج Üýعن محمد الوكي 
6 CE, 27/02/1981, Commune de Chonville Malaumont, السابق ƴالمرج Üýعن محمد الوكي 
7 « La continuité des services publics est analysée par la jurisprudence comme un principe 
géneral du droit, CE 13/06/1980, dame Bonjean- » in Gilles Lebreton, droit administratif 
général, op-cit, p128 
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ƿاǈعتƍ نƎف Üعام يحتم األخذ بهذا المبدأ ƭǈ م بـه يعـد   ـه و التسليـفي حالة عدم وجود
 ǉالمرفق العام و طبيعة وجـود ƻمن تعري ƴبǈحقيقة بديهية ت ýب ÜŹضروريا Źفلـيس    1أمرا

اŹ أمام حتمية أداء ǋذǉ الواجبات خƮوƮـاŹ  للمرفق العام من حرية في أن يقƻ موƽƿاŹ سلبي
  .ƍذا كان من شƋن ǋذا اǗمتǈاƳ أن يƮيƔ الغير بالضرر

لذلǁ فƎن من أǋم ƍلتزامات المرافق العمومية واجƔ  أداء الخدمة الذǐ يǈبـƴ مـن   
طبيعة المرفق العام ذاتهÜ فالحاجة الجماعية التي يǈشƋ المرفق Ǘشباعها بشـكý كـاƻ ال   

أشبعت و أن المرفق العام ƿد حقق الغرƯ من وجودƍ ǉذا تم ذلǁ اǗشـباƳ  تعتبر أǈها ƿد 
 ƴتي أو متقطƿو ýمـة و بشكƲتǈة دائمة مƽƮب ǁال بد أن يكون ذل ýب ÜامƲتǈا ǚن 2بƍ و Ü

ƿأن تو ƚالمرفـحد ƻالقـوة    ـ ǁذلـ ƴبد أن يكون مرجـ ǚق العام عن تقديم الخدمة ف
 Üال يد للمرفق فيه ƚحد Ƴوƿو ǐأ Üرةǋللمقاومةالقا ýابƿ يرƹ و ƴƿير متوƹ3 .  

فƋمام أǋمية و خطورة ǋذا االلتزام وجدǈا أن للمرفق العام ما يتطلبه تحقيـق ǋـذا   
بطريقة  4وسائƹ ýير مƋلوفة و استثǈائيةÜ و أن القضاء يمد رƿابته االلتزام من امتيازات و

ا كان يحكم بالمسـؤولية  ƹير مباشرة ƍلى كيƽية مزاولة اǗدارة لسلطاتها اǗداريةÜ فكثيراŹ م
Ü و بحق المتضرر في التعويƯ عـن الضـرر   5عن امتǈاعها من القيام بتƮرفات معيǈة

  .الذǐ لحق به جراء التƮرƻ السلبي لǘدارة

                                                 
يـة مƮـر   ي القاǈون اǗدارÜǐ دار الجامعة الجديدةÜ اǗسـكǈدريةÜ جمهور ـط فـد مƮطƽى أبو زيد فهميÜ الوسي 1

  ƭ Ü312 2005العربيةÜ سǈة 
2  Üى أبو زيد فهميƽطƮسهد مƽǈ السابق ƴالمرج.  

3 «  Les interruptions sont toutefois jugées légales lorsqu’elles sont dues à un  cas de force 
majeur, c'est-à-dire un événement extérieur, imprévisible et irrésistible » in Gilles Lebreton, 
droit administratif général, op-cit, p128 

عن عدم ƿيامه بواجبات الخدمةÜ كان في مجاý  األشغاý العامةÜ ثم ƿـرر ذلـǁ   أوý ما ƿرر القضاء مسؤولية المرفق  4
بالǈسبة لمرفق األمنÜ ثم مرفق التعليمÜ ثم عمم ذلǁ كلما كان الضرر ǈتيجة ǋƍماý اǗدارة في رƿابة األشـخاƭ الـذين   

Ʋǈأ Üين و اللوائحǈيذ القواƽǈدارة عن تǗا Ƴاǈامت ýفي مجا ǁابتهم و كذلƿعليها ر Ɣيج ýـيƮƽسـليمان محمـد   د : ر للت
 ƭ السابق ƴالمرج Üǐا 140الطماوǋوما بعد.  

  :من أمثلة ǋذǉ التƮرفات السلبية 5
ƿـرار   -عدم ǈƍشاء حاجز يمƴǈ سقوط المارة من فوق طريق مرتÜ ƴƽامتǈاƳ اǗدارة عن القيام ببعƯ األشغاý العامة - 

 ƣادر بتاريƮسي الǈرƽض10/05/1907مجلس الدولة الƿ نƋبش Ü يةDépartement de la Dordogne –  
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المجموعة الثالثة تضم الحاالت التي يؤدǐ فيها المرفق العام الخدمة ببطء أكثر من 
ة عǈه خƮوƮاƍ Źذا كان ǋذا البطء ƿـد  فƮƋبح ƹير مقبوý من حيƚ األثار المترتب Üالǚزم

ألحق الضرر بالغيرÜ فاǗدارة ǈǋا ال تسýƋ عن أداء خدماتها على وجـه سـيƐ أو عـن    
ƍمتǈاعها عن أداء خدماتها فحسƔ و لكǈها تسýƋ أيضاƍ Źذا تباطƋت أكثر من المعقـوý فـي   

و األجاý  في Ü وللمواعيد 1أداء تلǁ الخدمات ƍذا لحق األفراد ضرر من جراء ǋذا التƋخير
تقديم الخدمة العامة أǋمية خاƮة ǈǋاÜ على ƍعتبار أǈها تمكن من التƽرƿة بين حالتي عـدم  
تقديم الخدمة و البطء في تقديمهاÜ على ƍعتبار أǈه ƍذا  فرƯ القاǈون أو التƲǈـيم ميعـاد   
 يجƔ على اǗدارة أن تقدم خدمتها في حدودǉ و لم تلتزم اǗدارة بذلÜǁ أمكن تكييǋ ƻـذا 

التƮرƻ كحالة ƍمتǈاƳ المرفق عن أداء الخدمة وليست حالة البطء في تقديمهاÜ بحيƚ أن 
  .            2الحالة الثاǈية ǋي الحالة التي ال تكون اǗدارة فيها مقيدة بمدة معيǈة

ƴ القاضي اǗدارǋ ǐذا الǈوƳ مـن الحـاالت لرƿابتـه فـي مجـاý      ـو لقد أخض
باتها تقتضي ǋذا جلى ƍمتǈاعها عن التدخƍ ýذا كاǈت واالتعويÜƯ فǈجدǉ يحاسƔ اǗدارة ع

التدخý و تƽرضهÜ و حكم بمسؤوليتها ƍذا تدخلت بعد فوات الوƿت أو فـي وƿـت ƹيـر    
مǈاسÜƔ بý أخضعها لرƿابته ƍذا ƍختارت وسائý عǈيƽة كان من المتيسر أن تسـتبدý بهـا   

لية اǗدارة عـن  Ü و من أشهر ƿرارات مجلس الدولة الƽرǈسي في مجـاý مسـؤو  ƹ3يرǋا

                                                                                                                                                         
ƿرار مجلس الدولـة الƽرǈسـي المـؤرƢ فـي      –أو عدم ƿيام اǗدارة باألعماý الكƽيلة بحماية األǋالي من الƽيضاǈات  -

   -ÜBerthier بشƋن ƿضية 10/01/1923
         –معدة لذلǁ أو ǋƍماý اǗدارة في اتخاذ ما يجƔ من ƍجراء لضمان تƮريƻ حسن لمياǉ الƽيضان في القǈوات ال -

    – Consorts LeclercqبشƋن ƿضية  13/09/1911الƽرǈسي المؤرƢ في  ƿرار مجلـس الدولـة  
أو ǋƍماý اǗدارة في Ʈياǈة طريق عام مما أدƍ ǎلى تهدمه بشكý فاحƫ و ترتƔ عن ذالǁ اǈقƔǚ عربـة و Ʈƍـابة    -

   -ÜDépartement du Loiret بشƋن ƿضية ƿ08/11/1934رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في  –ركابها بƋضرار 
            أو كذلǁ عدم تهذيƔ فروƳ األشجار المغروسة على حواƻ الطرق البرية و المائية حتـى تسـقط علـى السـيارات      -

Ü بشـƋن  ƿ02/03/1928رار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في  –و السƽن فتƮيƔ ركاǋ Ɣذǉ األخيرة بƋضرار مادية 
  -ƿBeaussartضية 

  147الطماوÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü سليمان محمد . د  1
  ƽǈسه المرجƴ السابق  2
3   ƭ Üالسابق ƴ148المرج  
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بشـƋن   18/07/1919تƋخرǋا الزائد في ƍتخاذ اǗجراء الواجǈ ÜƔجد ƿرارǉ المؤرƢ فـي  
  .ƿBrunet 1ضية 

ǈه لكي تǈعقد المسؤولية اǗداريـةÜ يجـƔ أن   أيتƽق الƽقه و القضاء اǗداريين على 
    ƻـروƲال Ɣا بحسـǋتقـدير ƻالمرفقي على درجة من الجسامة التي يختل Ƌيكون الخط      

  .و المكان الذين وƴƿ فيهما الخطÜƋ و كذا بحسƔ طبيعة المرفق ذاته

   Ƌبـين الخطـ ÜƋجسامة الخط ǎلمد ǉاء تقديرǈيميز أث ǐدارǗا القاضي اǈوجد ǁلذل
Ü و أǈـه  2المرفقي الواƴƿ في الƲروƻ العادية عن ذلǁ الواƴƿ في الƲروƹ ƻير العاديـة 

Ü و أǈـه  3الواƿعة فـي المسـتعمرات   يتعامý بحذر مƴ الخطƋ المرفقي الواƴƿ في السجون
 ǁالتي تشتر ÜƔحة و األمن و الضرائƮالمرافق العامة و ال سيما مرافق ال Ưيشترط لبع
    Ɣالمرفقـي المرتـ Ƌيشترط أن يكون الخطـ Üاǋة التي تكتسي سيرƮعوبة الخاƮفي ال

  .4للمسؤولية اǗدارية المرفقية على درجة كبيرة من الجسامة

ǈǋا بين حالتي الخطƋ الواƴƿ في ƍطار العمý المادǐ و ذلـƹ  ǁير أǈه يجƔ أن ǈميز 
ǐدارǗطار القرار اƍ في ƴƿالوا.  

                                                 
تتلخƭ وƿائǋ ƴذǉ القضية في تطوƳ أحد الشباƔ الذين لم يستوفوا السن القاǈوǈية في الƽرƿة األجǈبية و التـي يشـترط    1

الوالدÜ و ǋو ما لم يتمÜ فرفƴ الوالد تƲلم يثبت به بطـǚن تطـوƳ   ة ـة موافقـا في مثǋ ýذǉ الحالـلƮحة التطوƳ فيه
 ýدم للوزير في أوƿ Ɣو أن الطلǋ ƚحد ǐو لكن الذ ÜحتهƮ ذا ثبتتƍ Źذ فوراƽǈلم و يƲالت ƚأن يبح Ɣو كان الواج Üǉولد

دǎ المعارÜÜǁ فحكم ماǐ من ƽǈس السǈةÜ و كان حيǈها ƿد توفي الولد في ƍح 03فبرايرÜ و لم يƮدر أمر اǗفراƍ Ɯال في 
ǉجراء المواتي لم يكن ما يبررǗدارة في اتخاذ اǗخير اƋألن ت Ưالمجلس بالتعوي.   

 – ÜMalou بشـƋن ƿضـية   25/11/1921كما ǈجد في ǋذا المجاý دائماƿ  ÜŹرار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ فـي  
lenteurs administratives dans la transmission d’une réclamation-      فـي Ƣالمـؤر ǉـرارƿ ǁو كـذل

 .- Ville de Sarlat – retard mis à la réparation d’un monument historiqueبشƋن ƿضية  13/02/1942
2 CE 09 novembre 1948, Dame de Tassencourt 
3 CE 04 janvier 1918, Mineurs Zulimaro 

و ال  -كان في فترة سابقة يشترط في بعƯ المرافق  ƍلى أن القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي A.delaubadèreيشير العميد  4
Ɣمن الجسـامة   -سيما مرفق الضرائ Źا على درجة عالية جداǋƋأن يكون خط Üمرفقي Ƌرتكابها لخطƎلكي يقر ب"  une 

faute encore plus caractérisée " عبارة ǉددƮب ýسي يستعمǈرƽال ǐدارǗكان القضاء ا ǐالذ Ƌو الخطǋ و"  faute 
manifeste et de particulière gravité.  
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مثلمـا يـذكر ذلـǁ العميـد     : الƢطƉ المرفقي في حالة القرار اǕدارǎ :1الفقرة 
A.Delaubadère   ـ ة ǈمطيـة للخطـƋ اǗدارǐ   ـفƎن القرار اǗدارǐ الǚمشروǋ Ƴـو حال

ية ǈǋا معاƿبة بشكý مزدوÜƜ فهي من جهة ملغاة و مـن  المرفقيÜ لذلǁ فƎن عدم المشروع
 Ü و ǋو ما يراǉ األستاذ سليمان1جهة ثاǈية تقيم مسؤولية مرتكبها ƍذا ما ترتƔ عǈها ضرر

الطماوǐ حين يذكر أǈه ƍذا كان مرجƴ الضرر ƍلى ƿرار أƮدرته اǗدارة كما لـو   محمد
ة عمý معين أو بهدم مǈزý أمرت بýƮƽ موƻƲ أو برفƯ التƮريح ألحد األفراد بمزاول

ـ   ƽف Üǐشاط فـردǈ ئحة علىǚة بǈمعي Źيوداƿ عام أو فرضت ýق محǚƹƎـ ـأو ب ǋ ـي ǉذ
ـ الƮورة و أمثالها يتخذ الخطƮ Ƌورة ملموسة  ǋ     أن عـدم ǁذلـ Üي عـدم المشـروعية

كما ǋو ) مخالƽة الشكý و اǗختƮاƭ والقاǈون و اǈǗحراƻ( المشروعية بƋوجهه األربعة 
  .2فǈƎه أيضاŹ مƮدر للمسؤوليةمƮدر لǘلغاء 

ƹير أن القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي و ƍن كان ƿد استقر على ƍلغاء القرارات اǗدارية 
ـ  ـ  ـالغير مشروعة فǈƎه لم يقرر مسؤولية اǗدارة عن أعماله ة ƍال ƍذا ـا ƹيـر المشروع

ǈترƿƍـ  ـ ي اǗدارǐ ـت عدم المشروعية بالجسامةÜ لهذا تبايǈت أحكام و ƿـرارات القاض
لƽرǈسي بين القوý بمسؤولية اǗدارة عن عملها ƹير المشروƳ و عـدم مسـؤوليتها فـي    ا

Ƴير المشروƹ عن عملها ǎحاالت أخر.  

فƽي ƍطار عيƔ مخالƽة القاǈون الذƿ ǐد يƋخذ Ʈورة مخالƽة القرار اǗدارǐ لقاعدة 
ئية Ü أين ǈجد فيها اǗدارة ƍما رافضـةŹ تƽǈيـذ األحكـام القضـا    3حجية الشيء المقضي به

                                                 
1 « L’acte administratif illégal fournit, en général, un cas typique de faute administrative ; 
l’illégalité est ainsi doublement sanctionnée : par l’annulation de la mesure illégale, et, 
lorsqu’il y a eu préjudice, par la mise en jeu de la responsabilité » in A.delaubadère, traité 
élémentaire de droit administratif, op-cit, p 644 

2   ƭ السابق ƴالمرج Üǐ152محمد سليمان الطماو  
3 La violation de la chose jugée 
« Nous attachons une grande importance à la décision que le conseil d’état rendra dans 
l’affaire actuelle, car elle aura une porté générale, et la théorie en sera applicable à toutes les 
autorités qui relèvent de sa juridiction au point de vue de l’annulation, soit aux autorités 
juridictionnelles de toute nature, soit même aux autorités de l’administration active, il faut 
qu’on sache bien que lorsqu’un acte ou un jugement a été annulé par le conseil d’état pour 
violation de la loi, cet acte ne peut être recommencé immédiatement dans les meme 
conditions, ce jugement ne peut etre reproduit dans l’instance avec les moyens de droit qui ont 
ete condamnés, sous peine d’une annulation qui, cette fois, sera exclusivement fondée sur la 
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أو ممتǈعةŹ عن أداء ما يǈاط بها من أجý المساǋمة فـي تƽǈيـذ األحكـام     1الƮادرة ضدǋا
Ü ال يتخلـƻ  2الƮادرة لمƮلحة الغيرÜ فƎن القاضي اǗدارǐ وبالƲǈر لجسامة خطƋ اǗدارة

Ɛدرة للقرار الخاطƮعن الحكم بمسؤولية الجهة الم .  

لمستمر عن تطبيق القـواǈين أو  متǈاƳ اǗدارة اƍكما ƿد يشكý عيƔ مخالƽة القاǈون 
Ü كƋن يمƴǈ الغير من الحƮوý على ترخيƭ لمزاولة ǈشاط ما رƹـم ƍسـتƽائه   3التƲǈيمات

أو كذلǁ خطǋƋا المباشر في تطبيق ǋذǉ األخيرةÜ كاǗبقـاء عـن أحـد     4للشروط القاǈوǈية
يحـق  المجǈدين في الخدمة العسكرية عكس ما يقررǉ القاǈون في ǋذǉ الحالةƹ Üير أǈه ال 

لǖفراد أن يستǈدوا في طلƔ التعويƍ Ưلى مخالƽة اǗدارة للقواعد القاǈوǈية المقررة لƮالح 
  .5اǗدارة ذاتها

و يبقى اعتداء اǗدارة على حرية عامة من أǋم Ʈور مخالƽـة اǗدارة بقراراتهـا   
للقاǈونÜ كƋن ترفƯ الترخيƭ بمزاولة الحرية الǈƮاعية والتجاريةÜ أو تمƴǈ الغير مـن  

ǋ Üذا و ƿد Ǘ6ستƽادة من الحق في حرية السيǈماÜ أو كذلǁ القبƯ التعسƽي على األشخاƭا
 Üونǈدارة للقاǗة اƽيكون مرد مخالƍ  ýبالمـا ƳاƽتǈǗكمبدأ حرية ا Üابها لمبادئه العامةƮتƹ

العامÜ أو المساواة في تحمý أعباء اǗستيǚءÜ أو مساواة المǈتƽعين بالخدمات التي تقـدمها  
                                                                                                                                                         
violation de la chose jugée »   conclusions de Romieu, dans l’affaire Botta, CE 08/06/1904 , 
in GAJA, p83       

المـؤرƢ فـي    Fabrègueمن أǋم التطبيقات القضائية في ǋذا المجاƿ Üýرار مجلس الدولة الƽرǈسي الخاƭ بقضية  1
Ü و تتعلق وƿائƴ القضية في أن أحد رؤساء البلديات أƮدر ƿراراƹ Źير مشروƳ يقضي بýƮƽ موƻƲ عن 23/07/1910

البلدية تم ƿبوý طعǈه و ƍلغاء القرارƹ Üيـر أن رئـيس البلديـة    العمÜý فبعد أن طعن الموƻƲ باǗلغاء في ƿرار رئيس 
أƮدر لمرات متعددة ƿرارات أخرǎ تقضي بýƮƽ الموƻƲ المعǈي عن العمÜý و ǋو ما يشكý بالƽعý مخالƽـة ƿاعـدة   

  . حجية الشيء المقضي فيه
تبار ǋذǉ القاعدة عǈوان للحقيقـة  تƲهر الجسامة ǈǋا في أن  اǗدارة خالƽت بقرارǋا ƿاعدة حجية الشيƐ المقضي به بƎع 2

 Abbéبمǈاسبة تقديمه لتقريـرǉ الخـاƭ بقضـية     CornielleالشرعيةÜ و ǋي الƽكرة التي أوضحهاÜ مƽوƯ الدولة 

Toesca  ƣ08/08/1919التي حكم فيها مجلس الدولة بتاري.  
3 CE, 6/7/1934, Sté Van outryve et compagnie, et, CE, 24/1936, syndicat de défense des 
grands vins de la cote-d’or.  
4 CE, 30/06/1944, compagnie anonyme des sablière de la Seine, et, CE, 30/09/1955, Vilmain. 

  155محمد سليمان الطماوÜǐ المرجƴ السابق ƭ. د  5
  14/12/1906المؤرƢ في  ƿJ.M.Curie et compagnieرار مجلس الدولة في ƿضية 

6 CE, 06/12/1935, Van cleef et Arpels, et CE 28/01/1938, Graindorge, et CE 30/03/1938, 
Tesnière, et CE 07/11/1947, Alexis et Wolf, et, CE 20/02/1950, Société Bata…  
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و المرافق العامةÜ أو مبدأ عدم رجعية القرارات اǗداريةÜ أو كذلǁ اǈعدام األسباƔ  الدولة 
  .في تطبيق القاǈون

أما في ƍطار عيƔ االǈحراƻ بالسلطةÜ فƎن القاضي اǗدارǐ لم يتواǈى و لم يتƋخر 
Ü فجعله مجلـس الدولـة   ƍ1ذا ما ǈتƝ عن العيƔ ضرر للغير ةفي اƿǗرار بمسؤولية اǗدار

بǈƋه لم يجد حكماŹ واحداŹ أƿر فيه مجلس  3قاý الƽقه اǗدارǐف 2Üر مƮدراŹ للمسؤوليةباستمرا
Ɣعن ذات العي Ưأن يحكم بالتعوي Ưو رف ƻحراǈاال Ɣالدولة بقيام عي.  

و ليس الحاý مثǋ ýذا في مجاý عيبي الشكý و االختƮـاÜƭ علـى اعتبـار أن    
سبƔ في حƮـوý العيـƍ Ɣتيـان    القاضي اǗدارǐ يقر بالتعويƯ في حالة ما ƍذا كان ال

ǉيرƹ و و الǋ ال ÜŹاƿǚطƍ ال يملكه Źǚعم ƻƲ4المو Üƚتكون  حي ǉذǋ  ـ ة ـالمخالƽـة جسيم
فتؤدƍ ǐلى مسؤولية اǗدارةÜ أما ƍذا كان عدم اǗختƮاƭ مرجعه ƍلى أن القرار بطبيعتها 

اǗدارƮ ǐدر من موƻƲ بدý موƻƲ أخرÜ فƎن مسؤولية اǗدارة ال تكون مقـررة فـي   
يميز بـين  حيÜ ƚ و لم يعتمد القاضي اǗدارǐ مƽهوم موحد لعيƔ الشكÜý 5يƴ الحاالتجم

بتقـديم  ǋذǉ األخيـرة  العيوƔ الشكلية األساسية التي تقيم مسؤولية اǗدارة و بالتالي تلزم 

                                                 
1 ǐا األستاذ الطماوǋمن أشهر القرارات القضائية التي أورد :CE 06/12/1929, Germain et Audibert,  ƭالخا
امÜ ال لمƮلحة عامة و لكن لمƮلحة جمعيـة سـائقي سـيارات    ـاý العـاý المـفƯ االدارة مǈح ترخيƭ باستعمبر

 ǁو كذل ÜاألجرةCE 02/11/1949, Larmanjat عـه مـن     ـالخǈين لمƽƲعلى أحـد المـو Ưدارة القبǗلقاء اƎب ƭا
 Źو أيضا ÜةƽيƲااللتحاق بالوCE 30/06/1945, Trébes دارة تǗا Ưبرف ƭال تتعلـق   ألعيـين مـواطن   الخا Ɣسـبا

  .بالƮالح العام
  157محمد سليمان الطماوÜǐ المرجƴ السابق ƭ. د 2

3 P.Duez, la responsabilité, 1938, p 56 
من تطبيقات عيƔ عدم االختƮاƭ التي بسببها أƿام القاضي اǗدارǐ مسؤولية اǗدارة وألزمهـا بـالتعويƯ لƽائـدة     4

بتكليـƻ  يقضي هة ƹير مختƮة بمƴǈ أحد المواطǈين من البǈاءƿ Üرار من رئيس البلدية المتضررÜ القرار الƮادر من ج
 ƴيƿبتو ƭير مختƹ ƻƲادر من موƮالقرار ال Üǐالبلدية دون استشارة المجلس البلد ýعداد خطة لتجميƎدسين بǈأحد المه

اǗدارةÜ خطـƋ أحـد رؤسـاء    العقودÜ و من حاالت عدم االختƮاƭ التي رفƯ فيها القاضي اǗدارǐ تقرير مسؤولية 
البلديات في تحديد ǈطاق سلطاتهƮƍ Üدار جهة ƍدارية بعƯ القرارات في شƋن أحد الموƽƲين كان من المتعين أن تƮدر 

    152من الجهة المختƮةÜ للمزيد يرجƴ لمؤلƻ القضاء اǗدارǐ للدكتور سليمان محمد الطماوÜǐ  المـذكور الƮـƽحة   
  .و ما بعدǋا

  159ان الطماوÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü محمد سليم. د 5
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التي تقترن مـƴ سـǚمة القـرار مـن حيـƯ1       ƚ للمتضرر و العيوƔ الثاǈويةـالتعوي
Ǘا ǁويمكن أن تستدر ÜƳالموضوƔالعيو ǉذǋ 2دارة   .  

ي القاضي اǗدارǐ ـيراع: ةـة األفعاü الماديـالƢطƉ المرفقي في حال :2الفقرة 
- Źليه سابقاƍ شارةǗدارة عن أفعالها الماديـة الضـارة    -مثلما سبقت اǗلتقرير مسؤولية ا

مجموعة من االعتبارات المتعلقة أساساŹ بƲرفي الزمان و المكان اللـذين تـؤدǐ فيهمـا    
لتزاماتهاÜ دون ƍو بطبيعة أعباءǋا وما تتوفر عليه من موارد لمواجهة    Ǘدارة خدماتها ا

أن يتجاýǋ من جهة طبيعة العƿǚة بين اǗدارة والمتضرر و من جهة ثاǈية طبيعة المرفق 
 ýذا المجاǋ و ليس له في Üƴميته في المجتمǋذاته و درجة أ–  ǁاعـدة   مبـدأ  –كذلƿ أو

ا عرضت عليه مسƋلة تتعلق بمدǎ مسؤولية اǗدارة عن أفعالها الماديـة  ǈمطية يطبقها كلم
الضارة و ماǋية الخطƋ المرتƔ لمسؤولية اǗدارةÜ وǋو ما دفƴ بعƯ الƽقه اǗدارƍ ǐلـى  

ال يقدر الخطƋ وفقاŹ لمعيار أو لقاعدة محددة مسبقاÜŹ  –الƽرǈسي  –القوý بƋن مجلس الدولة 
 ألسرةÜ فهو يدƿق و يƽحƭ و يبحƚ عن وجود الخطـƋ مثƿ ýاعدة التƮرƻ الحسن لرƔ ا

  .Ü3 مƴ أخذǉ بعين االعتبار كافة Ʋروƻ الحاýهـة تعرƯ عليـý حالـكفي 

  ýال يستهان به في مجـا Źائية دوراǈاالستث ƻروƲالعادية و ال ƻروƲال Ɣما تلعǈفبي
ƚ يسـمح  تشديد أو تخƽيƻ أو حتى رفƴ مسؤولية اǗدارة عن أعمالها المادية الضارةÜ بحي

لهذǉ األخيرة و يحررǋا من واجƔ التقيد  -الخارƜ عن ƍرادة اǗدارة-الƲرƻ االستثǈائي 
عتبر خطƋ في الƲرƻ العادƿ ǐـد ال  ƍبقواعد السير التي تحكمها في الƲرƻ العادÜǐ فما 

                                                 
1 Formes essentielles et formes secondaires. 

من أمثلة العيوƔ الشكلية األساسية التي بسببها أƿام القاضي اǗدارǐ مسـؤولية اǗدارة وألزمهـا بـالتعويƯ لƽائـدة      2
ة بالوƮاية اǗداريـة بتƽǈيـذ عقـد    المتضررÜ فýƮ الموƻƲ من ƹير استشارة مجلس التƋديƿ ÜƔيام ǋيئة ƍدارية مشمول

ƍعترƯ عليه الوزيرÜ مƮادƿة رئيس البلدية على أحد التوƿيعات دون ƍحترام الشكليات القاǈوǈيةƮƍ Üدار ƿرار بǈاء على 
ة الثاǈوية التي رفƯ فيها القاضـي اǗدارǐ تقريـر مسـؤولية    ـق ǈاÜƭƿ و من حاالت العيوƔ الشكليـق مسبـتحقي

رة دون استشارة بعƯ اللجان و كان بوسعها أن تƋخذ رأيها بعد ذلƍ Üǁلغاء مجلس الدولة لقـرار  اǗدارةÜ تƮرƻ اǗدا
  ýلجسامة األفعـا Ưلزام المدرسة بالتعويƍ و عدم Üýفي الشك Źمعيبا ǉدورƮأحد الطلبة ل ýƮƽادر عن أحد المدارس بƮ

و مـا   152حمد الطماوÜǐ  المذكور الƽƮحة المǈسوبة للطالÜƔ للمزيد يرجƴ لمؤلƻ القضاء اǗدارǐ للدكتور سليمان م
  .بعدǋا

3 Jean Waline, droit administratif, 9eme édition, p 863 
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Ü و لم يǁƽǈ القاضي اǗدارǐ في توسـيƴ و تƮƽـيý   1يعتبر كذلǁ في الƲرƻ االستثǈائي
 ƻرƲهوم الƽلزمام ƴƿالضار الوا ýعƽيميز بين ال ǉاǈفوجد Üالضار ýعƽفيه ال ƴƿو ǐي الذǈا

أيضاŹ في الساعة من اليوم أو الليý التي وƿـƴ   هفي الليý و ذلǁ الواƴƿ في الǈهارÜ مƴ تدƿيق
ýعƽ2فيها ذات ال.  

و لم يتجاýǋ القاضي اǗدارǐ في مجاý تحديد ماǋية الخطـƋ المشـترط الǈعقـاد    
أفعالها الضارةÜ الدور الذƿ ǐد تلعبه االلتزامات الوƲيƽية و الخدماتية  مسؤولية اǗدارة عن

  مدǎ احتياجها لحرية الحركـة  و حجم وخطورة الوسائý الممǈوحة لها  و الموكلة لǘدارة
ى ـر علـÜ في التƋثي3هاـطبيعة الحريات الƽردية و الجماعية التي تواجه و كذلǁ و األداء

لتزامات على أحسن وجهÜ و مǈه تقدير ǋامƫ الخطƋ المسموǗ Ɵمدǎ تحقيق اǗدارة لتلǁ ا
  .رتكابه دون أن تǈعقد مسؤوليتهاƍلǘدارة 

ƿبý تحديد درجة الخطـƋ المشـترط الǈعقـاد مسـؤولية      –لذلǁ فǈƎه يقرر ƍلزامية    
          تقدير جسامة الواجبات الملقاة على عاتق المرفـق و مـا لديـه مـن وسـائý       -اǗدارة
ǈمكاƍ 4يات فعلية لمواجهتهاو Üƚتقـدير   يعتبر  حي Ɣه من الواجـǈسي أǈرƽمجلس الدولة ال

الƮعوبات التي تعاǈيها اǗدارة لكي تواجه جميƴ األخطاء المǈسوبة ƍليهاÜ و أن يراعي ما 
                                                 

المرفق "  28/03/1919بتاريRegnault-Desreziers   ƣبمǈاسبة ƿضية  CorneilleلذلƮ ǁرƟ مƽوƯ الحكومة  1
عادات تتولد من الخبرة اليوميةÜ فƎذا مـا اǈقلبـت ǋـذǉ    العام في الƲروƻ العادية يؤدǐ خدماته وفقاŹ لقواعد و تقاليد و 

القواعد و التقاليد رأساŹ على عقǈ  Ɣتيجة لحدƚ خارجي كالحرÜƔ فǈƎه يƮبح من المتعذر و المستحيý علـى القـائمين   
  " على ƍدارة المرفق أن يراعوا تلǁ القواعد

الƮـادر بتـاريChampagne    ƣضـية  فـي ƿ  -المǈتقـد   –أƲǈر في ǋذا الƮدد ƿرار مجلس الدولـة الƽرǈسـي    2
المتميـز  Ü تتلخƭ وƿائǋ ƴذǉ القضية في أن اǗدارة كاǈت تقوم ببعƯ اǚƮǗحات على الطريق العـام  31/01/1917

و تركت في وسط الطريق بعƯ الحƮىÜ فكان أن تعرƯ طبيƔ أثǈـاء تǈقلـه ƹǗاثـة شـخƭ     بǈقƭ اǗضاءة فيه 
هذا الجزء من الطريقÜ فرفƯ طلبه التعويƯ على اعتبار أن الحـادƚ  مريÜƯ لحادƚ مرور بسبƔ العوامý المميزة ل

 ýخر من الليƋت متƿفي و ƴƿو ) ŹباحاƮ الثالثة(.   
3 « il appartient au juge de déterminer, dans chaque espèce, s’il y a faute à engager sa 
responsabilité (de l’administration) , et de tenir compte, à cet effet, tout à la fois de la nature 
de se service, des aléas et des difficultés qu’il comporte, de la part d’initiatives et de liberté 
dont il a besoin, en même temps que de la nature des droits individuels intéressés, de leur 
importance, du degré de gène qu’il sont tenus de supporter, de la protection plus ou moins 
grande qu’ils méritent, et de la gravité de l’atteinte dont ils sont l’objet » CE 10/02/1905, 
Tomaso Grecco, conclusion Romieu, in GAJA, p 87 

4  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐ167سليمان محمد الطماو  
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لديها من وسائý فعلية تستعين بها على ذلÜǁ و درجة ǈقǋ ƭذǉ الوسائý عن تلـǁ التـي   
على أتم وجهÜ و يجƔ عليه فوق ذلـǁ أن يبحـƚ طبيعـة     كاǈت تؤدƍ ǐلى أداء المهمة

المرفقÜ و عدد المستƽيدين مǈهÜ و ما ƍذا كان عددǋم يسمح ببذý كý التضحيات المطلوبة 
  .1لكي تكون الƮياǈة على أتم وجه

ǈعقـاد مسـؤولية   ƍو بواƿعية Ʋاǋرة يتبǈى القاضي اǗدارǐ الƽرǈسي القاعدة التي مƽادǋا 
لمرفقي ƍذا ثبت أǈه كان بƎمكاǈها تحاشي الخطƋ لو أƲهرت حرƮـاŹ  ا اǗدارة بسبƔ خطǋƋا

عادياŹ على ذلÜǁ وأǈه ال تǈعقد مسؤوليتها عن الخطƍ Ƌذا لم يكن بƎمكاǈهـا تحاشـيه ƍال ƍذا   
اتخذت ƍجراءات ƹير عاديةÜ و ǋي القاعدة التي  أƿąرت بمǈاسبة ƿـرار مجلـس الدولـة    

Galobert ǐجاء في أحد فقراته  الذ "ǈال ه أ ƚهر من حيثيات القضية الحالية أن الحادƲي
يمكن ربطه بǈقƭ الƮـياǈة العاديـة للمǈشـƋة     Galobertالذǐ كاǈت عرضة له السيدة 

Ü و في ƽǈس االتجاǉ ال يمكن مثƍ Źǚلزام اǗدارة المكلƽة بضمان سǚمة الطـرق  2العمومية
من جهة ƹير معقوý ومن البحرية بالكشƻ عن ƿاǈƿ Ƴاة بحرية بشكý دائم و مستمر فهذا 

Źير ممكن عملياƹ يةǈ3جهة ثا.  

 ǐدارǗدارة  -و لم يجد القاضي اǗا Ƌدرجات خط ƻتقدير مختل ƻمن التمييـز   -بهد Źبدا
بين األǈƮاƻ المتعددة للمتضررين من العمý المادǐ لǘدارةƍ Üذ ǈجدǉ يƽرق بين المتضرر 

                                                 
1  ƿ ادر فيƮسي الǈرƽبقضية  1926مارس  20رار مجلس الدولة ال ƭالخاGrimaud   د جاء في واحـدة مـنƿ و Ü

ƍذا كان األمر يتعلق بشجرة ضخمة تقوم في ƿلƔ الريÜƻ و يرجƴ سبƔ سقوطها ƍلى عيƔ داخلـي  " فقرات ǋذا القرار 
اǗدعـاء بـƋن اǗدارة الملزمـة     في مكان من جذعها يقƴ على ارتƽاƳ خمسة أمتار و ƻƮǈ من سطح األرÜƯ فـƎن 

باǗشراƻ على Ʈياǈة الطريق العامƿ Üد أǋملت في أداء واجبها ƍذا لم تƽحǋ ƭذǉ الشجرةÜ يكون بمثابة تحميلها بعـƔء  
  ."ثقيý و التزامات في ƹاية الƮرامة ال يسمح بها ما بين يديها من وسائý ألداء واجباتها

2 «Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’accident dont la dame Galobert a été 
victime puisse être attaché à une insuffisance d’entretien normal de l’ouvrage public » CE 
06/06/1931, Galobert. 

بشـƋن   02/06/1913 للقاضي اǗدارǐ بمǈاسبة القرار الƮادر عǈه بتاريƣ -في زماǈه  -Ʋهر ǋذا الموƻƿ الواƿعي  3
التي تتلخƭ وƿائعها في أن مجهوý ألقى شيء ƮلƔ في ƍحدǎ القǈوات الƮالحة للمǚحة البحريةÜ فـƎثر   ƿRostضية 

اƮطدام ƍحدǎ السƽن بهذا الشيء أƮابتها أضرار بالغة مما أدƍ ǎلى ƹرƿهاÜ فقرر مجلس الدولة حين عـرƯ عليـه   
لجسم بقليÜý بحيƚ ال يكن لدǎ المشرفين علـى القǈـاة الوƿـت الكـافي     الǈزاÜƳ أن حادƚ الغرق وƴƿ عقƍ Ɣلقاء ǋذا ا

الكتشاǋ ƻذا الجسمÜ كما أǈه لم يكن في ذلǁ ما يسترعي اǈتباǋهمÜ و ليس من المعقوƍ ýلزامهم بالكشƻ على ƿاƳ القǈـاة  
  " باستمرار
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المتضرر ƹير المسـتƽيد مـن ǋـذǉ    و  1د من الخدمات المقدمة من ƿبý اǗدارةـالمستƽي
Ü فهو يشترط في ƿضائه درجة من الخطƋ أكبر فيما لو كان المضرور مسـتƽيداŹ  2الخدمات

       Ü كما أǈه يميز بين المضرور الذǐ يستƽيد بƎرادتـه مـن خـدمات المرفـق     3من المرفق
ǈياŹ و المضرور المضطر للجوء للمرفقÜ و كذا ذاǁ الذǐ يحýƮ على خدمات المرفق مجا

ýال بمقابƍ عليه ýƮال يتح ǐو الذ.  

   ýد يـؤثر بشـكƿ دارةǘل ǐالماد ýلى أن مركز المتضرر من العمƍ شارةǗذا و تجدر اǋ
مباشر على درجة مسؤولية اǗدارة عن خطǋƋاÜ فمثلما ƿد يؤدǎ تƮرƻ المتضرر ƍلـى  

      .5فǈƎه ƿد يكون سبباŹ في استبعاد مسؤوليتها تماماŹ  4تخƽيƻ مسؤوليتها

  ƢطƉ مرفق األمنماǉية  :الثانيةنقطـة ال

عن األضرار التي يكـون   6عتمد القضاء اǗدارǐ مبدأ عدم مسؤولية مرفق األمنƍبعد أن 
 7أعواǈه سبباŹ فيهاÜ و بعد اƿǗرار في مرحلة الحقة بمسؤولية الدولة عموماŹ و مرفق األمن

مسؤولية مرفق األمن الخطƋ خƮوƮاŹ عن أعماله الضارةÜ راƟ كمبدأ عام يشترط الǈعقاد 
و ǋو األمر الذǐ يرد لسببين أساسيينÜ أولهمـا الƮـعوبة    (la faute lourde)الجسيم 

الخاƮة التي تتميز بها مهام مرفق األمنÜ فهذا األخير يرمي ƍلى حمايـة الƲǈـام العـام    
داŹ بمدلوالته الثǚثة و ǋي األمن و السكيǈة و الƮحة العامةÜ و ǋي أƹراƯ تستلزم جهـو 

وسائý فعالةÜ فمهمة مرفق األمن شاƿة و دƿيقة في ƽǈس الوƿتÜ و لذا يجـƔ أن   كبيرةÜ و
ة ƍليه بحذرÜ فǚ يسƍ ýƋال عن خطƋ علـى درجـة كبيـرة مـن     ـتقدر األخطاء المǈسوب

Ü و ثاǈيهما ضرورة عدم شý حركة ǋذا المرفق بسبƔ تهديد ƿيام مسؤوليته عـن  8الجسامة
طƋ بسيطاÜŹ و ǋو المǈطق الذǐ تحدƚ بـه مƽـوƯ الدولـة    كý خطƋ يرتكبه و لو كان خ
                                                 

1 Usagers 
2 Tiers 

3    ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐ199سليمان محمد الطماو  
4 CE, 21/11/1929, Charles, recueil Sirey, 1929, p 1011. 
5 CE, 18/03/1931, Le Poul, recueil Sirey, 1931, p 467. 

6   Ƣسي المؤرǈرƽرار مجلس الدولة الƿ اسبةǈبم ŹراǋاƲ ǁن  13/01/1899كان ذلƋبشLepreux 

 7    Ƣسـي المـؤرǈرƽرار مجلس الدولة الƿ اسبةǈليه بمƍ شارةǗمثلما تمت ا  ǁن  10/02/1905كان ذلƋبشـTomaso 
Grecco  

  171الطماوÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü محمد سليمان   8
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Rivet  ضيةƿ اسبةǈبمClef Źاألمن مهمتها المتمثلة أساسا ǎوƿ ǐه لكي تؤدǈƋحين ذكر ب Ü
في حƲƽ الƲǈام العام في الشارÜƳ ال يجƔ أن تتعرƯ للتوتر و اǗزعاƜ بسـبƔ التهديـد   

  .1المستمر لتعقيدات المǈازعات

القاضي اǗدارǐ في مجاý طبيعة خطـƋ مرفـق األمـن المقـيم     و بالƲǈر لعديد ƿرارات 
 ǐال في الحاالت التي يؤدƍ الجسيم ال يشترط Ƌأن الخط Źǚيتضح فع Üذا األخيرǋ لمسؤولية

Ü و ال سـيما الحـاالت   2مرفق األمن مهامه في وضƴ يكتسي درجة خاƮة من الƮعوبة
يسمى باألعماý الماديـة لمرفـق    المرتبطة بالتƽǈيذ المادǐ لقرارات الضبط اǗدارǐ أو ما

  .األمن

 ي اشتراط الخطƋ الجسيم ǋو السيدـة لعمليات الحƲƽ المادǐ للƲǈام العام بقـفبالǈسب
ة مثـý  ـالƮعوبة الخاƮة لهذǉ العملياتÜ سواء تعلق األمر بالعمليات اǗيجابي بالƲǈر ƍلى

ماية و المراƿبة المقررة ƍلغاء كƍ ýجراءات الحÜ 3استخدام القوة من أجý تƽريق المتƲاǋرين
وضƍ ƴجـراءات أخـرǎ كƽيلـة    مƴ عدم  Üالمقررة لƽائدة تجهيزات وأرضيات المطارات

بشكý دائم و مستمرعلى الرƹم من وجود أخطار تهـدد  ا ـفيهة واألمن ـبضمان الحماي
سلبية مثý عدم تدخý مرفق األمن من أجـý مǈـƴ احـتýǚ    العمليات أو بالÜ 4األمن العام

ƴǈƮأو  5م ǁماكذلǋƍ ة بحماية المطارات و الحدودƽالح األمن المكلƮم ýǗ ƳǚطǗجراء ا
Ü كما يشترط الخطƋ الجسيم في الحاالت التي 6على ƿوائم المƴǈ من مغادرة التراƔ الوطǈي

  .7يƿǚي فيها مرفق األمن Ʈعوبة خاƮة في فرƯ احترام القاǈون والتƲǈيم

ǋـذا  ية مرفق األمن لجوء ƿـوǎ  و من Ʈور و تطبيقات الخطƋ الجسيم الذǐ يقيم مسؤول
ǋـذا التعامـý   مـادام   (Brutalités policières )8للقسوة في التعامý مƴ المواطǈينالمرفق 

                                                 
1 CE, 13/03/1925, Clef, « pour s’acquitter de la lourde tache de maintenir l’ordre dans la rue, 
les forces de police ne doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanentes de 
complications contentieuses» in GAJA, op-cit p 87. 
2 CE Ass, 27 décembre 1938, Loyeux, conclusion Josse, et CE Ass, 22 janvier 1943, Braut, 
note Mathiot,  
3 CE 16/03/1956, Epoux Domenech, conclusions Mosset.  
4 CE 14/03/1979, Ministre de l’intérieur contre Compagnie air intérieur, in GAJA, p 88  
5 CE Sect, 11/05/1984, Port autonome de Marseille. 
6 CE 26/06/1985, Mme Garagnon, note Frayssinet, in GAJA, p 88 
7 CE Section, 14/12/1962, Doublet. 
8 CE 03/11/1950, Veuve Marry, et CE 25/01/1952, consorts Lassalle-Barrère. 



 202

 ƿد يرفƯ الذƲ(Détention arbitraire)1 ǐاǋر و بالƸ الجسامةÜ الحجز التعسƽي  Ɛطاالخ
ǐدارǗالقاضي ا  Ưه التعويǈع ƻروƲ د تم فيƿ ذا كانƍائيةǈستثƍالمسا Ưرف Ü  عدة فـي

بدون تـوفر   2(Refus d’exécution d’une décision de justice )تƽǈيذ القرارات القضائية 
 la faute par carence ) اتمن ƍجراء يجÜƔ التقƮير في أداء ما لذلǁ أسباƔ موضوعيـة

de la police) ǐدارǗفيه سلطات الضبط ا Ɣعادة ما تتسب ǐالمسؤولية 3الذ ǁبذل ýو تتحم 
Ƌن Ʈعوبة اتخاذ ƿرار الضبط اǗدارǐ المǚئـم  ƿد يرǎ باǗدارǐ  يالقاضر أن ƹيÜ 4عǈه

ǚ يقيم مسؤولية اǗدارة ƍال ƍذا كان القرار الخـاطƐ  فلحالة ما تتǋ ƻƮي ذاتها بالƮعوبة 
-بطبيعة الحاý  –اÜŹ وǋو ما يجعý من عمý أعوان األمن ـǈǋا جسيم -أو التقƮيـر  –

Źخاطئا ǚعم ǁ5كذل ÜضافةǗلى  باƍينǈأحد المواط ýفي مقت Ɣ6التسب  ǐخر القاضي الذƋال يت
 ǐدارǗه اǈƋذا لـم يؤسـس   بشƍ هǈير أƹ Üبمسؤولية مرفق األمن ƻالقاضـي  في االعترا
 ǐدارǗه يقيمها على أساس أخر اǈƎف Ƌالحاالت على أساس الخط Ưالمسؤولية في بع ǉذǋ

Ƌو المسؤولية بدون خطǋ.  

                                                                                                                                                         
-  ýلى شبه المشاركة في القتƍ درجة القسوة Ʒبلو 

1 CE 15/06/1951, époux Dejoie, et CE 17/06/1951, Pernot. 
2 CE 30/05/1945, époux Terrry, et CE 14/05/1956, dame Duhamel.  

 عدم المساعدة في تƽǈيذ ƿرار ƿضائي بطرد مستƋجر -
3 CE Sect, 28/10/1977, commune de Merfy, conclusion Galabert, « faute lourde constituée par 
la carence des autorité de police générale pour faire cesser un dépôt d’ordures sauvage, in 
GAJA op-cit, p 89.  

الطلبـات  تشƽيات بالرƹم من بشƋن تحمý الدولة المسؤولية ǈتيجة ǋƍماý المحافƲ في ƍيداƳ مجǈون خطر في ƍحدǎ المس 4
   ,CE 23/01/1931, Garcinالمتعددة المقدمة له بذǈ ýجد 

5« Après avoir rappelé les difficultés que la police de la circulation rencontre à paris, le 
conseil d’état a jugé que l’insuffisance des dispositions prises pour que les interdictions 
édictées soient observées et pour que le droit d’accès des riverains soit préservé, n’engage la 
responsabilité de l’administration que dans le cas de la faute lourde, aussi bien pour les 
mesures réglementaires, qui sont prises dans les bureaux, que pour les mesures d’exécution, 
qui sont prises sur le terrain » CE Ass, 20/10/1972, Ville de paris contre Marabout, in GAJA 
op-cit, p 88.    

 ǈ ÜCEجـد  ǋـو المجـرم المطـارد    بشƋن ƿيام رجý أمن أثǈاء مطاردة مجرمÜ بقتý شخƭ معتقـدا بالخطـƋ أǈـه    6
08/11/1933, dame Pasquelin 

 ǈCEجـد   بشان ƍطǚق أحد رجاý األمن لعيار ǈارǐ على خƻǚ ما يƭǈ عليه التƲǈيم فيقتý بذلǁ راكƔ دراجـة أما 
17/12/1948, époux Marx,  
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طƋ الجسيم في بعǈ Ưشاطات و أعماý مرفق األمن ما ǋـو  و ال شǈǋ ǁا بƋن اشتراط الخ
التـي  ƍال تطبيق لƲǈام المسؤولية على أساس الخطƋ الجسيم المقرر لƽائدة المرافق العامـة  

في Ʋ ýƲروƮ ƻعبة ومǈها مرفق السجونÜ مرفق الضـرائÜƔ مرافـق   تؤدǐ أعمالها 
  .1الوƮاية و الرƿابةÜ مرفق استقباý ذوǐ اǗعاƿات الذǈǋية

ا و لم يستغǈي القاضي اǗدارǐ بشكý كامý عن الخطƋ البسيط المقيم لمسؤولية مرفـق  ǋذ
كتƽـى  ياألمن عن أعماله الضارةÜ حيƚ أǈǈا ǈجدǉ في بعƯ القضايا المطروحـة أمامـه   

ǋذا عمý مرفق األمن Ʈعوبة خاƮة و رƹم ذلǁ ارتكƔ لم يعترƯ  عǈدمابالخطƋ البسيط 
أǐ العمليـات   –البسيط عǈدما ال تƮـطدم العمليـات   عمŹǚ خاطÜƐ فيكƽي الخطƋ األخير 

  .2خاƮةفي عين المكان بƋية Ʈعوبة  –المادية لمرفق األمن 

      و ƿد عمد القضاء في مجاý الضبط اǗدارƍ Üǐلى التمييز بـين األǈشـطة القاǈوǈيـة     ǋذا
ـ   ـو األǈشط Ƌ ة الماديةÜ فاألولى تقوم على وضƴ لوائح تلزم المسؤولية فـي حالـة الخط

البسيطÜ و الثاǈية التي تقوم على عمليات التƽǈيذ ال تلزم المسؤولية ƍال ƍذا كاǈـت مكوǈـة   
مƴ مراعاةÜ مثلما تمت اǗشارة ƍليهÜ الƲروƻ التي واجهـت و Ʈـاحبت    – 3لخطƋ جسيم

Ü حيƚ ميز 5الجزائرǋ ǐذǉ الƽكرة بمǈاسبة ƿضية بن مشيƫ يÜ و لقد تبǈى القاض- 4التƽǈيذ
كƔ من ƿبý سلطة الضبط اǗدارǐ المتمثý في اǈتƽاء تـدابير ضـبط   ميز بين الخطƋ المرت

ـ ـالذǐ يمǈ 10/11/1969مرسوم ـاŹ لـة طبقـبلدǐ متعلقة باأللعاƔ الǈاري         ها ـǈƍ ƴتاج
                                                 

1M.Long, P.Weil, G Braibant, P Delvolvé, B Genevois, GAJA, op-cit, p89 
اƔ األوÜý المسؤولية على أساس الخطـÜƋ المرجـƴ   لحسين بن الشيƚƈ ƣ ملوياÜ دروس في المسؤولية اǗداريةÜ الكت  2

 ƭ ÜŹ90المذكور سابقا  
  218أحمد محيوÜ المǈازعات اǗداريةÜ المرجƴ السابقƭ Ü .د  3
ƹير ما كان سائداŹ مـن ƿبـƹ ýيـر     ىق األمنÜ و اعتبارǋا علـة مرفـبعد تقدير Ʋروƻ العمý التي أحاطت بحرك  4

 ÜعبةƮ ǈرƽمجلس الدولة ال Źǚفي اشترط مث Ƣالمؤر ǉرارƿ البسيط في Ƌضية 30/03/1979سي الخطƿ نƋبش ÜMoisan 
المتعلقة باǗجراءات الكƽيلة بضمان أمن المتƽرجين على األلعاƔ الǈاريةÜ و كذلǁ األمر بالǈسبة لقـرارǉ المـؤرƢ فـي    

  .فينÜ المتعلقة باǗجراءات الكƽيلة بضمان أمن المƮطاÜconsorts Amoudruz بشƋن ƿضية 23/05/1958
كما تخلى المجلس عن اشتراط الخطƋ الجسيم في مجاý تقديم اƹǗاثة لǖشخاƭ و حماية الممتلكات في ƍطـار عمليـة   

   .مكافحة الحرائق و استبدله بالخطƋ البسيط
5  Üارية 06/04/1973المجلس األعلى للقضاءǈ Ɣلقاء ألعاƍ عه في حريق كان سببهǈƮم ƻأتل ǐالذ Üƫبن مشيƍ ضيةƿ Ü

  .  عيد المولد الǈبوǈ ǐارية بمǈاسبة
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و استعمالهاÜ و بين الخطƋ المرتكƔ من ƿبý األعـوان المكلƽـون بمكافحـة     اـهـو بيع
كافحة الحريق في األمكǈـة التـي وƿـƴ فيهـا     الحريق المتمثý في التƲǈيم ƹير الكافي لم

عترƻ المجلس األعلى بالمسؤولية اǗدارية على أساس الخطƋ البسيط في الحالة ƎالحريقÜ ف
Źجسيما ĄƋخط ýية التي ال تشكǈ1األولى و رفضها في الحالة الثا.  

ǐدارǗلقرارات الضبط ا ǐيذ الجبرƽǈالت ǐدارǗقه اƽو يعتبر ال Üذاǋ2 ŹباƮخ Źمجاال   Ƌللخطـ
المؤسس لمسؤولية مرفق األمنÜ مثŹǚ حيǈما يقوم ǋذا األخير بتƽǈيذ ƿرار ضبطي  3لمرفقيا

   Ɣبسـب Źلغائه سـابقاƍ د تمƿ يذƽǈالت ýو كان القرار مح ÜيميةƲǈالشروط الت ǁفي ذل Źمحترما
تجاوز السلطةÜ أو أن يقوم المرفق بالتƽǈيذ المادǐ لقرار ضبطي سواء كان مشـروعاŹ أو  

  . 4شروÜƳ دون أن يحترم في ذلǁ الشروط التƲǈيميةƹير م

لضرر المǈشƐ أو الموجƔ لمسؤولية مرفق األمن عمومـاŹ و وزارة  لو ǈشير ƍلى أن  ǋÜذا
الداخلية خƮوƮاŹ خƮائƭ أساسية واجبة التحققÜ أǋمها أن يكون ǋذا الضرر محقق أو 

 Üƚأكيد الحدو ƚا يستبعد حيǈǋ أن يكون Źياǈثا Üýمباشـرة  الضرر المحتم Ɲاتǈ ǐمباشر أ
   Źبالضحية أو بالمتضرر و لـيس عامـا ŹاƮثالثها أن يكون الضرر خا Üالمرفق Ƌعن خط
يƮيƔ مثŹǚ المتƲاǋرين أثǈاء تƲاǋرǋم ƹير المƮرƟ به و رابعها أن يكون الضرر ƿـد  

                                                 
  219أحمد محيوÜ المǈازعات اǗداريةÜ المرجƴ السابقƭ Ü .د  1

2 Voir pour plus de détailles, Michel Debary, la voie de fait en droit administratif, préface de 
Charles Eisenmann, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris France, 1960 

3  ýذا المجاǋ من أشهر القرارات القضائية في :            

-TC,17/07/1952,Dusuzeau « il ne saurait en être autrement que si, manifestement 
insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou  réglementaire, cet ordre ne 
constitue de toute évidence qu’une voie de fait, ou si l’administration a passé à l’exécution 
dudit ordre dans des conditions constituant une voie de fait, ou bien encore dans le cas ou 
l’ordre de réquisition invoqué ne s’applique pas aux immeubles en litige »                                           
-  TC, 08/04/1935, Action française, conclusion Josse (RDP 1935, conc Josse, note Jèze)                                 

                                            
  ,ÜSociété immobilière de Saint-just بشـƋن  02/12/1902أƲǈر في ذلƿ ǁرار محكمة التǈازƳ المؤرƢ في   4
ƴات    مƲحǚمRomieu. 

« Si l’administration procède à l’exécution forcée, dans des conditions régulières, d’un acte 
ultérieurement annulé pour excès de pouvoir, elle s’expose à des dommages et intérêts,…De 
même, l’administration engage sa responsabilité si elle procède à l’exécution forcée d’une 
décision, légale ou illégale, dans des conditions irrégulières »  in GAJA, p 70 et 71 
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وƴƿ على مركز ƿاǈوǈي محمي و خامسها أن يكون باǗمكان تقدير الضرر ǈقـداÜŹ و ǈǋـا   
  .1ار مشكلة الضرر المعǈوǐ الذǐ يƮعƔ تقديرǉ عكس الضرر المادǐبالذات تث

  ƭخـا ǐون عضوǈاƿ طار أوƍ ونǈاƿ Ɣياƹ و في Üǐالجزائر ǐدارǗون اǈو بالعودة للقا
بمرفق األمن أو مثلما ǋو معموý به في مرافق عامة أخرǎ حين زودǋا المشرƳ بقـاǈون  

ǈ Üجدƿ ǉد أƿر و لو بشكƹ ýير 2سيرǋاتوجيهي يحدد المبادƏ العامة التي تحكمها و تضبط 
 Ƌي مسؤولية مرفق األمن عن الخطǈضم ýالمادة امباشر أو بشك ƭǈ ذا بحكمǋ و Üلمرفقي

المتضـمن القـاǈون    21/12/1991المؤرƢ في  524/91من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  19
 Ü85/59 و كذلǁ في ƍطـار المرسـوم رƿـم    3األساسي الǈموذجي لموƽƲي األمن الوطǈي

      المتضمن القاǈون األساسي الǈمـوذجي لعمـاý المؤسسـات     23/03/1985مؤرƢ في ال
في مادتـه  يتبǈى  حيǈ ƚجدǉ و اǗدارات العمومية الذǐ يطبق على موƽƲي األمن الوطǈي

Ü و كذا أحكـام المرسـوم رƿـم    4بشكý عام فكرة الخطƋ المرتƔ للمسؤولية اǗدارية 20
تعلق بكيƽيات تطبيق األحكام التشريعية الخاƮـة  الم 11/09/1982المؤرƢ في  82/302

 Ü88/131 و المرسـوم رƿـم   ƍ665لـى   63بعƿǚات العمý الƽردية و ال سيما المواد من 

                                                 
رÜƻ جمهوريـة مƮـر   اƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ ضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعماý تابعيهاÜ مǈشƋة المع  1

 Üرةǋالقا Ü2005العربية ƭ Ü542  
  المعدý و المتمم الخاƭ بالتعليم العالي  99/05التوجيهي رƿم  نمثله ما ǈجدǉ في ƿطاƳ التعليم العالي من القاǈو  2

3 « Tout fonctionnaire de la sûreté nationale doit, dans l’exercice de ces fonctions, obéissance 
à ces supérieurs. 
Les fonctionnaires de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent 
accomplir dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires toutes taches inhérentes 
aux postes qu’ils occupent. 
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. 
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la 
responsabilité administrative propre de leurs subordonnés » JORA, n° 69 du 28/12/1991. 

يبية دون المساس بتطبيق القاǈون الجزائي ƍن اƿتضى األمر ƍذا Ʈـدر مǈـه أƍ ǐخـýǚ    يتعرƯ العامý لعقوبة تƋد"   4
  .بواجباته المهǈية أو أǐ مساس ƮارƢ باالǈضباط أو ارتكƔ أǐ خطƋ خýǚ ممارسة مهامه أو بمǈاسبة ǋذǉ الممارسة

سسـة أو اǗدارة العموميـة   ƍذا تعرƯ العامý لمتابعة ƿضائية من الغير بسبƔ ارتكابه خطƋ في الخدمة وجƔ على المؤ
التي يǈتمي ƍليها أن تحميه من العقوبة المدǈية التي تسلط عليه ما لم يǈسƍ Ɣلى العامƽǈ ýسه خطـƋ شخƮـي يمكـن أن    

  " يýƮƽ عن ممارسة مهامه
Ü دار 2003وابý رشيدƿ Üاǈون الوƲيƻ العموميÜ الطبعة األولـى الƮـادرة  سـǈة    / بلعروسي أحمد التيجاǈي و أ/أ  5
  189ةÜ الجزائرǋ ƭ Üوم
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المتضمن تƲǈيم العƿǚة بين اǗدارة و المواطن و ال سـيما   1988جويلية  04المؤرƢ في 
لسلطة تعويƯ وفقاŹ التي تƭǈ على أǈه يترتƔ على كý تعسƻ في ممارسة ا 05في مادته 

  Ưديبية التي يتعـرƋية و التǈبه دون المساس بالعقوبات الجزائية و المد ýالمعمو ƴللتشري
التي تƭǈ على أǈه يمكن للمواطن زيادة على الطعن المجـاǈي   39لها المتعسƻ و مادته 

   ǁا و مـن ذلـǋدارة و عقودǗرارات اƿ ية في احتجاجه علىǈوǈالقا ýالسب ƴجمي ƴأن يتب
  . 1مطالبة بالتعويƯ على الضرر ƍن اƿتضى األمرلل

ǋذا و ال شǁ في أن األخطاء المرفقية التي يرتكبها رجý الشرطة ال يسýƋ عǈهـا أمـام   
وزارة  األفراد أو أمام وزارة الداخليةÜ فاألفراد ال يستطيعون اختƮام رجý الشـرطةÜ و 

ـ  ه علـى رجـý الشـرطة    الداخلية ƍذا دفعت التعويƯ المحكوم به فليس لها أن ترجƴ ب
المخطÜƐ بý ليس لها أن تƽعý ذلǁ و لو كاǈت ǋي التي ǈالها الضرر من الخطƋ المرفقـي  

  .2الذǐ ارتكبه رجý الشرطة

  ǐن يـؤدƋفيه مرفق األمن ذاته ك Ɣيتسب ǐالذ Ƌر عن الخطƲǈال Ưمثلمـا تمـت    –و بغ
Źليه سابقاƍ شارةǗا- Źأو أن ال يؤديها تماما ÜƐخدماته على وجه سي    ýأو أن يؤديهـا بشـك

وزارة الداخلية ممثلة في المديريـة   بطيءÜ فǈƎه ƿد تتحقق مسؤولية مرفق األمن عموماŹ و
Ü أǐ بسبƔ أخطـاء أعواǈهـا الـذين أمكـن     3ن الوطǈيÜ بƽƮتها متبوعاŹـة لǖمـالعام

تحديدǋمÜ و ǋذا ƍذا توفر شرطين أساسيينÜ أولهما أن يتحقق شرط وƿوƳ خطƋ التابƴ أثǈاء 
Ƌبخطئـه فـي    ت ƴالتـاب Ɣذا الشرط بتسبǋ ا أن يقترنǈǋ وبديهي Üاسبتهاǈدية الخدمة أو بم

ƽللغير أو للمرت Źضررا ƚحداƍق   .  

و ثاǈيهما ثبوت عƿǚة التبعية بين العون المتسبƔ في الخطƋ و وزارة الداخليةǋ Üذǉ العƿǚة 
متبوÜƳ بý تستوجƍ Ɣما التي ال تستوجƔ بالضرورة تقاضي التابƴ لمقابý مالي يقدمه له ال

ƿيام المتبوƳ باختيار التابƴ و تكليƽه بما يجƔ من مهامÜ و ƍما امتǁǚ المتبوƳ لحق التوجيه 
ƴالتاب ýابة على عمƿو الر ƻشراǗو ا.  

                                                 
1 ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ240المرج  
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرية العامة للمسؤولية الشرطيةƲǈال Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ262  
  .ǋو االتجاǉ الذǐ تبǈاǉ  مجلس الدولة الجزائرǐ في عديد ƿضايا المسؤولية اǗدارية التي عرضت عليه 3
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لذلǁ يرǎ الƽقه اǗدارǐ بƋن عƿǚة التبعية ال يمكن االعتداد بهـا ƍال ƍذا تـوفر عƮǈـر    
Ü الـذǐ يتمثـý   1بÜƴ و كذلǁ عƮǈر اǗشراƻ و التوجيهالسيطرة الƽعلية للمتبوƳ على التا

أساساŹ في ƿدرة المتبوƳ على Ʈƍدار أوامر يوجه بها عمý التابƴ و لو كان ǋـذا التوجيـه   
ǁذل ýالحا Ɣمتى استوج Ƴالمتبو ýبة عمƿه مراǈمكاƎو أن يكون ب Üالعام ƴ2يكتسي الطاب.  

                                                 
عƿǚة التبعية تقوم كلما كان للمتبوƳ سلطة فعلية على التـابǈ »  ƴقƯ المƮرية مǈه ما جاء في أحد ƿرارات محكمة ال 1

  1967قÜ سǈة  34لسǈة  22الطعن رƿم  » في الرƿابة و في التوجيه و لو كاǈت ǋذǉ الرƿابة ƿاƮرة على الرƿابة اǗدارية
2 Ʋǈرية العامة للمسؤولية الشرطـأƲǈال Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ نƋذا الشǋ حة ر فيƽƮال Üالسابق ƴالمرج Ü323ية 

  .و ما بعدǋا
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  بين المسƊوليتين حاǗت الجمƲ بين الƢطƉين و الجمƲ: الثالثةة ـنقطال

في مجاý المسـؤولية اǗداريـة    -مثلما تمت اǗشارة ƍليه سابقاƍ- Źذا كاǈت القاعدة 
 ǐدارǗية للعون اƮيام المسؤولية الشخƿو Üمرفقي Ƌخط ǁاǈǋ ذا كانƍ دارةǗيام مسؤولية اƿ
ƍذا كان ǈǋاǁ خطƋ شخƮيÜ و اختƮاƭ القاضي اǗدارǐ بالýƮƽ في المǈازعة الخاƮة 

Ƌبالخط      Ƌـة بالخطـƮازعـة الخاǈفـي الم ýƮƽبال ǐالقاضي العاد ƭاƮالمرفقي و اخت
ƿن واƎف ÜيƮالمسؤوليـالشخ ƴـس دائـرر ليـن الضـة عـ ýƮƽالحالة من ال ǉبهذ Źما

و الوضوÜƟ على اعتبار أن الضرر الواƴƿ على الشخƿ ƭد يجد مƮدرǉ أو سـببه فـي   
التالي جمƴ في األخطاء و ƿد ǈجد خطƋينÜ خطƋ اǗدارة و خطƋ العون الشخƮي و يوجد ب

 ǁذل ƴم ǐيؤد ǐو الذ ÜيةƮة شخƽƮالعون ب Ƌو خطǋ واحد فقط و Ƌالضرر في خط Ɣسب
Ü و لقد كان لقرار مجلس الدولة الƽرǈسـي  ƍ1لى ترتيƔ مسؤولية العون و مسؤولية اǗدارة

جويلية  26و ƿرارǉ المؤرƢ في  Anguet2الخاƭ بقضية  1911فبراير  03المؤرƢ في 
Ü دوراŹ بالƸ األǋمية في وضƴ و تƮƋـيƲǈ ýريـة   Lemonnier 3الخاƭ بقضية 1918

  .الجمƴ في المسؤوليات و ǈتائجه

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗازعات اǈالم Ü256أحمد محيو  
لى مكتƔ للبريد لقبƯ حوالةÜ و أثǈاء خروجه الحـƲ أن البـاƍ   Ɣتتعلق ǋذǉ القضية بالوƿائƴ التي تلت دخوý المدعي  2

باƔ الخروƜ الذǐ يستخدمه عادة مسـتخدمي مكتـƔ    ه ƍال اللجوء ƍلىـم يكن أمامـهÜ فلـالمخƭƮ لذلƿ ǁد تم ƹلق
البريدÜ و في لحƲة وجودǉ في الرواق المؤدǐ لباƔ الخروǋ ƜذاÜ أمسǁ به و بقسوة زائـدة أعـوان األمـن المكلƽـين     
بحراسة مكتƔ البريدÜ و ألقوا به خارجا مما تسبƔ له في عديد الكسورÜ فرفƴ دعوǎ التعويƯ عن الضرر الذǐ لحـق  

  .به 
  :قرار ǈاƮاŹ على ما يليجاء ال

«  Que, dans ces conditions, l’accident dont le requérant a été victime, par suite de sa brutale 
expulsion de cette partie du bureau doit être attribué, quelle que soit la responsabilité 
personnel le encourue par les agents, auteurs de l’expulsion , au mauvais fonctionnement du 
service public » in GAJA, op-cit, p 142 

ي أǈه خýǚ أحد األعياد الƽرǈسية المحليةƲǈ Üمت مثلما جرت عليه العـادةÜ مسـابقة لƮـيد    ـة فـتتعلق ǋذǉ القضي 3
رائهاÜ تم تǈبيه رئيس البلديـة المخـتƭ   الحمامÜ و لخطورة ǋذǉ المسابقة على األشخاƭ المحتمý وجودǋم في مكان ƍج

ƿƍليمياƍ Źلى ǋذǉ األخطارÜ و تم ƍعǚمه بعدم كƽاية احتياطات األمن المتخذةƹ Üير أǈه سجلت Ʈƍابة زوجان بجروƟ جراء 
Ưالتعوي ǎدعو ƴلى رفƍ بهما ǎو ما أدǋ و Üالمسابقة  .  
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  ýرجـ Ƌذا كان أساسها خطƍ الƍ ن مسؤولية مرفق األمن مسؤولية تبعية ال يمكن أن تقومƍ
ƴ ا يمكن من توزيƴ األعباء الǈهائية للتعويƯ الذǐ يحكم به بين التابـو مـة وǋـالشرط

و المتبوÜƳ و ال شǈǋ ǁا بƋن المضرور يمتلǁ الخيار بين الرجوƳ على التابƴ المتمثǈǋ ýا 
في رجý الشرطة أو الرجوƳ على المتبوƳ المتمثǈǋ ýا في مرفق األمن عمومـاŹ و وزارة  

اŽ على اعتبار أن كليهمـا متضـامǈان   ـاÜŹ وƍما أن يرجƴ عليهما معـة خƮوƮـالداخلي
  . أمامه

في  -الواƹ ƴƿالباŹ ما يرجƴ المضرور على المرفق العام أǐ وزارة الداخلية و ƍن كان في 
بمƽردǋا مǈعاŹ الحتماƍ ýعسار رجǋ ýيئة الشرطةÜ و ƿد يكون لǖخير شـريǉ-   ǁحالتǈا ǋذ

Ƌ فيجوز للمضرور أن يرجƴ علـى المتبـوƳ و التـابƴ و شـريكه جميعـاŹ      ـي الخطـف
ارة الداخلية وحدǋا بكý التعويÜƯ فيكون متضامǈينÜ و يƮح له كذلǁ أن يرجƴ على وز

  .1التابƴ و شريكه ىللمتبوƳ في ǋذǉ الحالة أن يرجƴ عل

و مسـؤولية  ) المقƮود ǈǋا وزارة الداخلية ( و من ضوابط الجمƴ بين مسؤولية اǗدارة  
Ü و ƍن كان ƿضـاء  2رجǋ ýيئة الشرطة أن يكون الخطƋ الشخƮي ƿد ارتكƔ أثǈاء الخدمة

لƽرǈسي يشترط سابقاŹ ضرورة ارتكاƔ الخطƋ الشخƮي في أثǈاء الوƲيƽـة  مجلس الدولة ا
) أǐ الجمƴ بين مسؤولية رجý الشرطة و مسؤولية ǋيئة الشـرطة ( Ǘمكان الجمƴ بيǈهما 

فǈƎه ƿرر الحقاƍ Źمكان ƿيام مسؤولية الدولة على أساس أن الحوادƚ التي وƿعت ال يمكـن  
ƍ اǋقطعةعتبارǈلة بالمرفق طاعن  مƮ ýك  Ƌذا كان الخطـƍ أما Üلما استغلت أدوات المرفق

                                                 
  . Ü323 المرجƴ السابقÜ الƽƮحة ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الƲǈرية العامة للمسؤولية الشرطية  1

 1918جويليـة   26بمǈاسبة ƿرار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ فـي   Léon Blumجاء في تقرير مƽوƯ الدولة   2
  : مايلي LemonnierبشƋن ƿضية 

« Si la faute personnelle a été commise  dans le service, ou à l’occasion du service, si les 
moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si 
la victime n’a été mise en présence du coupable que par l’effet du jeu du service, si en un mot, 
le service a conditionné l’accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences 
dommageable vis-à-vis d’un individu déterminé, le juge administratif, alors, pourra et devra 
dire : la faute se détache peut-être du service – c’est affaire aux tribunaux judiciaires d’en 
décider – mais le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé 
possèderait une action contre l’agent coupable, alors même  qu’il aurait exercé cette action, il 
possède et peut faire valoir une action contre le service, et aucune fin de non-recevoir ne peut 
être tirée contre la seconde action de la possibilité ou de l’existence de la première » in GAJA, 
op-cit p208 et 209. 
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الشخƮي ƿد ارتكƔ خارƜ الخدمة و لم تستغý فيه أدوات المرفق فƎن مسؤولية رجǋ ýيئة 
 1الشرطة وحدǋا ǋي التي تتحرǁ و ال يمكن للمضرور ƍطƿǚاŹ أن يحرǁ مسؤولية الدولـة 

  .أǐ مسؤولية مرفق األمن

ألمن و عون األمن في ƍحـداƚ الضـررÜ فǈƎـه    و ال شǁ أǈه ƍذا اشترǁ كŹǚ من مرفق ا
و ذلÜ  ǁيƮبح من الثابت أن المرفق ال يرجƴ على العون ƍال بما يوازǐ خطǋ Ƌذا األخير

ƿضـت   التـي ون المدǈي الجزائرǐ المعدý و المتمم ـمن القاǈ 126اŹ لƭǈ المادة ـتطبيق
مهم بتعـويƯ  ون عن فعý ضار كاǈوا متضامǈين فـي التـزا  ـدد المسئولـƍذا تع" بǈƋه 

الضررÜ و تكون المسؤولية فيما بيǈهم بالتساوƍ ǐال ƍذا عين القاضي ƮǈيƔ كý مǈهم في 
Ưالشرطة  2"االلتزام بالتعوي ýسبة لرجǈثابت سواء بال Ƌو خطǋ ورةƮال ǉذǋ في Ƌو الخط

  .3أو وزارة الداخلية و يلزم ƍثبات ƮǈيƔ كليهما من الخطƋ لكي توزƳ األعباء بيǈهما

ة التي يتسبƔ فيها رجý األمن و ǋو يƽǈذ األوامر التي Ʈدرت ƍليه في ƍحـداƚ  أما الحال
من ذات الƭǈ القاǈوǈيƍ Üذ ƿضت بǈƋه  129ضرر للغير فǈƎه تم التعرƯ لها بƭǈ المادة 

ال يكون الموƽƲون و األعوان العموميون مسئولين شخƮياŹ عن أفعالهم التـي أضـرت   " 
مر Ʈدرت ƍليهم من رئيسÜ متى كاǈت ƍطاعة ǋذǉ األوامر بالغير ƍذا ƿاموا بها تƽǈيذاŹ ألوا

ن المسـؤولية فـي ǋـذǉ    ـن مـو ǋي المادة التي تƽيد ƍعƽاء رجý األم 4"ة عليهمـواجب
مـن المرسـوم    19الحالةÜ و ǋو اǗعƽاء الذǐ تعرضت له بشيء من التƮƽـيý المـادة   

مـن الـوطǈيƍ Üذ   المتضمن القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األ 91/524التƽǈيذǐ رƿم 
  .يجƔ على كý موƻƲ باألمن الوطǈي ƍطاعة رؤسائه خýǚ ممارسة مهامه" ƿضت بǈƋه 

                                                 
1  ƭ السابق ƴالمرج Üتابعيها ýضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعما Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ598  
يعدý و يـتمم األمـر رƿـم     2005وǈيو ي 20الموافق  1426جمادǎ األوý عام  13المؤرƢ في  ƿ05/10اǈون رƿم  2

75/58  Ƣالجريـدة   1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤر Üو المتمم ýي المعدǈون المدǈو المتضمن القا
  ƭ Ü23 44الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 

3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرية العامة للمسؤولية الشرطيةƲǈال Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ333  
يعدý و يـتمم األمـر رƿـم     2005يوǈيو  20الموافق  1426جمادǎ األوý عام  13المؤرƢ في  ƿ05/10اǈون رƿم  4

75/58  Ƣالجريـدة   1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤر Üو المتمم ýي المعدǈون المدǈو المتضمن القا
  ƭ Ü23 44الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 

  



 211

أية مهمة  واو يجƔ على موƽƲي األمن الوطǈي أيا كان موƿعهم في السلم اǗدارǐ أن يؤد
Ɣ التي يشغلوǈها و ذلǁ في ƍطـار احتـرام القـاǈون و األحكـام     ـة بالمǈاƮـذات Ʈل

ǉو بهذ ÜيميةƲǈيـر   التƹ ǁلى ذلƍ مǋ و ÜŹسليما Źيذاƽǈيذ الخدمة تƽǈة فهم مسئولون عن تƽƮال
  "معƽيين من أǐ مسؤولية مǈوطة بهم جراء المسؤولية اǗدارية بمرؤوسيهم

  كضمان لحقوق و حريات األفراد مسƊولية مرفق األمن بدون ƢطƉ: المطلب الثاني 

ية Ʋǈرية المسؤولية بدون خطـƍ   Ƌلى ماǋ مطلƔال ااألولى من ǋذ الƽقرةسيتم التعرƯ في 
  .ثاǈية ƍلى ƿواعد تطبيق ǋذǉ الƲǈرية على مرفق األمنال الƽقرةثم في 

  ماǉية نưرية المسƊولية بدون ƢطƉ: األوü عالفر

     ƻـƿدارية  لـم تتوƍ ادية وƮتƿمرور الزمن و ما يحمله من متغيرات اجتماعية و ا ƴم
بƽضـý االجتهـاد القضـائي     - 1التطوري القاǈون اǗدارǐ عن ـة فـة المسؤوليـƲǈري

 Źأساسا-Ü    عملها على ضمان الموائمة بـين حـق ýǚالمستجدات من خ ƴلم مƿƋمحاولة الت
اǗدارة في أن تؤدǐ ما أǈيط بها من مهام و حق األفراد في أن تتم حمايتهم في مواجهـة  

ضرر جراء و أن يحƮلوا حسƔ الحالة على التعويƯ المǚئم في حاý تعرضهم ل ÜاǗدارة
خطƋ اǗدارة أو بسبǈ Ɣشاطها الخطرÜ و لم يكن القاǈون الخاƭ بعيداŹ عن ǋذا التطورƍ Üذ 

ة بدون خطƋ فـي المجـاý   ـبادر فقهاء القاǈون المدǈي بالدعوة لضرورة تقرير المسؤولي
Źية تحديداǈو المخاطر المه Źي عموماǈالمهÜ  ýالعم ƚضحايا حواد ýاء العماƽعƍ ƻذا بهدǋ و

  .2بات خطƮ ƋاحƔ العمý الذǐ يعتبر مستحيŹǚ في أƹلƔ األحيانمن ƍث

أƿر مسؤولية اǗدارة عن حيǈما  Cames 3فكان أن تبǈى القضاء ǋذا االتجاǉ بمǈاسبة ƿرار 
وƳ خطƋ مـن جاǈـƔ رƔ   ـراط وƿـدون اشت 1ن حوادƚ العمýـة عـاألضرار الǈاتج

                                                 
لية  بعدة مراحÜý فمن مرحلة عدم مسؤولية الدولة من مǈطلق فكرة السـيادة ƍلـى مرحلـة تكـريس     مرت المسؤو 1 

المسؤولية على أساس القاǈون المدǈي ثم مرحلة المسؤولية على أساس القاǈون اǗدارǐ ثم مرحلة مسؤولية الدولة حتـى  
Ƌبدون خط .  

  05ة بدون خطÜƋ المرجƴ السابقƭ Üن بن الشيƣ أƚ ملوياÜ المسؤولية اǗداريةÜ المسؤوليسلح  2
3 CE 21/06/1895, CAMES, conclusion Romieu, note Hauriou. 

العامý بمعمý للتسليح تابƴ لـوزارة الحربيـة    Camesيتعلق القرار بالدعوǎ التي رفعها لمجلس الدولة الƽرǈسي السيد 
سي الذƿ ǐدمه له وزير الحربية كتعويƯ عن الضرر فرǁǈ فرǈ 2000ـالƽرǈسيةÜ طالباŹ رفƿ ƴيمة المبلƸ المالي المقدر ب
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أǈشƋ مخاطر يستƽيد مǈهاÜ عليه أن ǈǋا ǋو المخاطر المهǈية فمن  ةالعمÜý فƋساس المسؤولي
  .2يتحمý تبعاتها

كما أن الرƹبة في تحسين وضƴ المتضرر بƎعƽائه من ƍثبات خطƋ المرفق و اكتƽائه بƎثبات 
الضرر و العƿǚة السببية بين الضرر و المرفق و استحالة تهرƔ المرفق من مسؤوليته ƍال 

ير Ʋاǋرة اجتماعية المخاطرÜ أديا ƍلى بƽعý أو بحجة القوة القاǋرة أو خطƋ المتضرر و تƋث
توسƴ دائرة ƿبوƲǈ ýرية المسؤولية بدون خطƿ ƋضائياŹ و تشريعياÜŹ فƽي فرǈسا مـثÜŹǚ لـم   

ƍ Üذ ƿرر تبǈـي  Camesيبقى المشرƳ بعيداŹ عن االتجاǉ القضائي المعبر عǈه بمǈاسبة ƿرار
 09قاǈون المؤرƢ فـي  المسؤولية عن المخاطر في المجاý المهǈي و ألوý مرة بمǈاسبة ال

 ý1898أفري ýالعم ƚالمتعلق بحواد.  

على المشـرƳ فـي تبǈـي Ʋǈريـة      ةأما في الجزائر فƎن القاضي لم تكن له تلǁ األسبقي
اللتين وƿعتا في السـǈوات   3المسؤولية على أساس المخاطرÜ فقضيتي سيدǐ فرƜ و عǈابة

ار ƿضائية و ذلǁ ألن األضـرار  األولى الستقýǚ الجزائر لم يكن لهما على ما يبدو من أث
 ƭǈ درƮ يةǈرة تابعة للدولة و في القضية الثاƹشا ǁǚعت على أمƿفي القضية األولى و

Ü و لم يƲهر التبǈـي الواضـح   19684ماǐ  28بتعويƯ الضحايا ǋو األمر المؤرƢ في 

                                                                                                                                                         
أثǈاء عملهÜ أين أƮيƔ جراء حادƚ مهǈي في يدǉ اليسرǎ التـي ƿطعـت عـن      1892جويلية  08لحقه بتاريǐ  ƣالذ

  . كاملها
1 « il appartient au juge administratif, d’examiner directement d’après ses propres lumières, 
d’après sa conscience, et conformément aux principes de l’équité, quels sont les droits et les 
obligations réciproques de l’état et de ses ouvriers dans l’exécution des services publics, et 
notamment si l’état doit garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu’il leur 
fait exécuter, si un accident se produit dans le travail et s’il n’y a pas faute de l’ouvrier, le 
service public est responsable et doit indemniser la victime » in GAJA , op-cit, p 40 

القاǈون اǗدارÜǐ دراسـة مقارǈـةÜ ديـوان المطبوعـات     د مسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في  2
  ƭ Ü07 2000الجامعيةÜ الجزائر سǈة 

3  ƣوفـي     1964جويلية  22في تاري Üالمجـاورة ýـازǈبالم Źأضرارا Ɣو سب Ɯفر ǐللذخيرة بسيد Ƴجر مستودƽǈ23ا 
التƽريƸ فǈتƝ عن ذلƿ ǁتý  ه خýǚ عملياتـجويلية من ذات السǈة اƽǈجرت سƽيǈة شحن مƮرية محملة بالذخيرة في عǈاب

  .و جرƟ عدة أشخاƭ و ƍتƻǚ المǈشƉت في الميǈاء
4  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗازعات اǈالم Ü226أحمد محيو  
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بمǈاسبة ƿرار المجلس  1977للقاضي الجزائرǐ لƲǈرية المسؤولية بدون خطƍ Ƌال في سǈة 
 ƣادر بتاريƮضية بن حسان أحمد ضد وزير الداخلية 1977جويلية  09األعلى الƿ 1في.  

ƭوƮǈطار الƍ في Ƴذا كان المشرƍ2  دƿ خطار التيǖل Ưد تعرƿ ýالعم ýم مجاƲǈالتي ت
تƮيƔ العامý أو الموƻƲ بشكý خاƭ أثǈاء تƋديته لمهامه أو بمǈاسبتهاÜ فƿƋر بمسـؤولية  

ƿاǈون البلدية بشكý واضح من  139المادة في تبǈى عويÜƯ فǈƎه الدولة عǈها و ألزمها بالت
حين تƭǈ على أن تكـون   ƿÜد تƮيƔ الغير يƲǈرية المسؤولية على أساس المخاطر الت

البلدية مسئولة مدǈياŹ عن الخسائر و األضرار الǈاجمة عن الجǈايات و الجـǈح المرتكبـة   
شخاƭ أو األمواý أو خýǚ التجمهرات ƻ في ترابها فتƮيƔ األـة أو بالعǈـبالقوة العلǈي

و التجمعاتÜ على أن ال تكون مسئولة عن األضرار الǈاجمة عن الحرƔ أو عǈدما يساǋم 
  .المتضررون في ƍحداثها

  Ưتـرƽريات التي تƲǈون العام العديد من الǈو فقه القا ƭون الخاǈدم فقه القاƿ ذا و لقدǋ
ĈأŃد تقوم عليهسƿ Źاسا Ƌالمسؤولية بدون خطÜ  Źمقبوال Źها من لم تجد رواجاǈلهـا  و  م Ɣلم يكت

 Üƴموس ýا القضاء بشكǋاǈات مقدميها ولم يتبƽلى في مؤلƍ رية الضرر و االستمرارƲǈ هاǈم
ƹير العادǐ التي ترǎ بƋن المسؤولية ƍذا لم تقم على أساس الخطƋ فǈƎها تقوم على الحجـم  

 ǚثراء بǗرية اƲǈ ǁها كذلǈو م Üللضرر ǐالغير عاد ýلى تحمƍ دارةǗا ƴد يدفƿ ǐالذ Ɣسب
أدت ƍلـى   بالمقابýفǈƎها  Üالمسؤولية عن األضرار التي ƍذا كاǈت ƿد لحقت بالغير فƋفقرته

  .ثراء اǗدارة

بƋن أكثر الƲǈريات رواجاŹ في ǋذا المجاƲǈ ýريات المخاطرÜ الضـمانÜ   3هـو يرǎ الƽق
ǈةÜ و ƍذا كاǈت األولى و الثاǈية ǋي فعŹǚ المساواة أمام األعباء العامة و Ʋǈرية الدولة المؤم

 ýن الثالثة و الرابعة يستقƎف ƭين العام و الخاǈوǈريات مشتركة بين المسؤولية في القاƲǈ
                                                 

  .لقد تم التعرƯ سابقاŹ لحيثيات ǋذǉ القضية 1
القاǈون رƿـم   Ü و02/06/1966للوƲيƽة العمومية المؤرƢ في  يالمتضمن القاǈون األساس 66/133و مǈها األمر رƿم  2

78/12  ƣادر بتاريƮال ýون األساسي العام للعامǈـم    05/08/1978المتضمن القاƿـات االجتماعيـة رǈميƋون التǈاƿ و Ü
          المتضـمن القـاǈون األساسـي لمسـتخدمي اǗدارات      Ü85/59 و المرسوم رƿـم  02/07/1983المؤرƢ في  83/11

  23/03/1985و المؤسسات العمومية المؤرƢ في 
  و ما بعدǋا 03أƲǈر   3
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بهما القاǈون العام كƋساس لمسؤولية الدولة عن أعمالها القاǈوǈية و الماديةÜ و بديهي أǈǈـا  
  .اة أمام األعباء العامةسǈركز في عملǈا ǋذا على Ʋǈريتي المخاطر و المساو

 ينكمƮـدر ثم للƽقـه  ǈƍه من المƽيد بعد تحديد ماǋية ǋاتين الƲǈريتينÜ التعرƯ للقضاء 
Ƌللمسؤولية بدون الخط.  

  نưرية المƢاطر: األولǍة ـنقطال

أن Ʋǈرية المخاطر ليست ƍال امتداد لƲǈريـة  واƴƿ يǈطلق بعƯ الƽقه اǗدارǐ من 
ن الƽعý الضارÜ فهي مرحلة الحقـة فـي حيـاة    ـة عـاد المسؤوليـالخطƋ كƋساس الǈعق

ـ ـأخذت تضعƻ شيئاŹ فشيئاŹ حتالتي Ƌ ـة الخطـƲǈري ادت تختƽـي فـي بعـƯ    ـى ك
 Ƌلى فكرة الخطƍ Ɣللمسؤولية و العقا Ɣي المستوجƮالشخ Ƌفتطورت فكرة الخط Üالحاالت

ت العكس ثم المƽترƯ فرضاƿ ŹابǗ Źǚثبات العكس ƍلى الخطƋ المƽترƯ فرضاŹ ال يقبƍ ýثبا
 Üýاألحوا Ưفي بع ýالمجهو Ƌريـة المخـاطر  فالخطƲǈ قطةǈال ǉذǋ دǈهرت عƲ1    التـي

ي تǈشƋ مخاطر أثǈاء ǈشـاطها و تǈتƽـƴ   ـة التـرة التي مƽادǋا أن الجهـمن الƽك 2تǈطلق
مǈهاÜ عليها من مǈطلق أخƿǚي و اجتماعي أن تتحمý التعويƯ عن األضـرار المحققـة    

مبـدأ   ÜCharles Eisenmann و ǋو ما أطلـق عليـه الƽقيـه    3طاتالǈاجمة عن ǋذǉ الǈشا
Ü فƎذا كاǈت اǗدارة تحقق استƽادة من ǈشـاطاتها فعليهـا   4االرتباط بين االستƽادة و العƔء

ضرار التي ƿـد تƮـيƔ الغيـر    بالمقابý أن تتحمý أعباء ǋذǉ الǈشاطات و مǈها عƔء األ
  .جراءǋا

ƿـد تعـرMarcel Planiol    Ưالƽقيـه    و كان في العقد األوý من القرن الماضي
    ƴـƽǈـة بـين الƿǚالع Źمؤكدا ƭون الخاǈرية المسؤولية على أساس المخاطر في القاƲǈل
المحýƮ عليه و العƔء الواجƔ التحمÜý حيƚ ميز أثǈاء حديثه عن المسؤولية المدǈية عن 

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜداريةǗرية المسؤولية اƲǈ Üǐ188عمار عوابد  
أطلقت على ǋذǉ الƲǈرية العديد من التسميات أǋمها Ʋǈرية تحمý التبعةƲǈ Üرية المƽǈعةƲǈ Üريـة الغـǈم بـالغرمÜ أو     2

  .Ʋǈرية المزايا و األعباء
3 « Celui qui, à l’occasion d’une activité qui lui est profitable, crée un risque de dommages 
pour autrui doit en répondre si le risque se réalise. Ayant le profit il doit assumer le risque » in 
Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 284 
4 Le principe de corrélation entre avantages et charges  
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ƽǈسه و بـين  فعý الغير بين الضرر الذǐ يتسبƔ فيه الƽرد للغير فيتحمý المسؤولية عǈه ب
في ǋذǉ الحالـة يتحمـý    فهو Üالحالة التي يستعمý اآلخرين من أجǈƍ ýجاز العمý لحسابه

  ǉـاǈس ما يتبƽǈ وǋ و Üليهƍ ƻرƮǈالربح ي ýشاط ألن كǈذا الǋ اشئة عنǈالمخاطر ال ƴجمي
حين يرǎ بƋن المبرر الوحيد للمسؤولية عن فعý الغيـر أǐ حيǈمـا    René Chapusالƽقيه 

أمـا الƽقيـه محمـد     خاطر ǋذا الǈشاطƭÜ الغير لحسابه ǋو واجƔ تحمله ميستخدم الشخ
سليمان الطماوǐ فǈƎه يرǎ في فكرة الغǈم بالغرم أو مساواة األفراد أمام األعبـاء العامـة   

Ƌللمسؤولية بدون خط ŹأساساÜ  ذا  -حسبه–فالجماعةƍ دارةǗشاط اǈ مخاطر ýأن تتحم Ɣيج
Ʈاألفراد يما أ Ưبع Ɣضرر ألن بال  ýأال يتحمـ Ɣفيج ÜالحهمƮال لƍ امت بهƿ دارة ماǗا

ƴعلى الجمي ǉأعباؤ Ƴأن تتوز Ɣما يجǈƍهم وǈمن بي ýئǚƿ رمه أفرادƹ.1   

و ƍن كان مجاý تطبيق المسؤولية بدون خطƋ ضيقاŹ في البداية كوǈه ارتبط ارتباطا 
 Źائدة بشرطياƽشاط المحقق للǈال ƚا حيǋاǈالمسؤولية  -وجد ǉذǋ ǐأ- ǈال ت ýعن مجا ýƮƽ

تعويƯ أولئǁ الـذين دون  ب ملزم) اƿتƮادǈ2 )ǐتƴƽ من مشروƮƋƳبح المحوادƚ العمÜý ف
Ü فǈƎها مـا فتـƋت   3كاǈوا ضحية الحادƚ) المادية و المالية (أن يحƮلوا على ƽǈس المƽǈعة 

 ýذن مقابƍ فهي لم تعد Üفقط ýالعم ƚد حوادǈة عƽƿير واƹ شاطǈاحي الǈي مƿلى باƍ ƴتتوس
امÜ ألن فكرة المخاطر تƽقـد  ـه عـة للǈشاط بوجـالخاƮة و لكǈها الǈتيجة الحتميالƽائدة 

ǈو المه ǐادƮتƿهومها االƽاعة  ـاآلن مǈـƮ أو على تجارة أو Ƴعلى المشرو ǐطوǈي الم  
وذ بها فـي جميـƴ مǈـاحي    مƋخ اƹ Üير أن ǋذا ال يعǈي بǈƋه4و لكǈها ترتبط بǈشاط الƽرد

ت ƽƮة تكميليةÜ فالقضاء اǗدارǐ ال يحكم علـى اǗدارة  ما تزاý ذاالǈشاطاتÜ حيƚ أǈها 
ـ ـبتعويƯ جميƴ األضرار الǈاجم ـ ـة ع ـ    5ها اǗدارǐـن ǈشاط ة ـبǈـاء علـى Ʋǈري

ي بـǚ  ـا ǋـة لهـاالت األكثر مǚئمـالمجعلى ƍعتبار أن ÜƋ ـدون خطـة بـالمسؤولي
  .ǈيةشÜǁ مخاطر الجوارÜ األشياء الخطرةÜ الǈشاطات الخطرة و المخاطر المه

                                                 
1 ƭ ÜŹالمذكور سابقا ƴالمرج ÜƯضاء التعويƿ ÜǐدارǗالقضاء ا Üǐ206سليمان محمد الطماو  
 (risque- profit)المƽǈعة  -ǋذا القسم من Ʋǈرية المخاطر أƮطلح على تسميتها المخاطر 2
  04سابقƭ Üمسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ ال 3
4 ƭ Üالسابق ƴالمرجÜ ǐدارǗون اǈالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القا ÜƔ05مسعود شيهو  
5 ƭ ÜŹالمذكور سابقا ƴالمرج ÜƯضاء التعويƿ ÜǐدارǗالقضاء ا Üǐ207سليمان محمد الطماو  
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  القضاء كمƬدر للمسƊولية بدون ƢطƉ :1الفقرة 

بدايةŹ يجƔ أن ǈشير ƍلى أن الحاالت التي يتبǈى فيها القضاء مسؤولية اǗدارة بدون 
خطƋ ما فتƋت تتعدد و تتكاثر على حساƔ المسؤولية الخطئيةÜ و ǋو ما يثبت زيادة توجـه  

يشكý بطبيعـة   او ǋو م متضررالقاضي للحلوý االجتماعية و مراعاته المتزايدة لوضƴ ال
مرفق األمن أثǈاء سعيه لحماية الحاý ضماǈة لحقوق و حريات األفراد ال سيما في مواجهة 

  .الƲǈام العام

ŷǗنية :أوǊطار المƢكـان   : األ ÜدارةǗلها أعـوان ا Ưالتي يتعر ýالعم ƚحواد ýفي مجا
  Ƴو المشـر ǐبالقاضي العاد Źةǈالسبق مقار ǐدارǗـرار   بم -للقاضي اƿ اسـبةǈCames 

Źدارة   -المذكور سابقاǗمسـتخدمي ا ƔيƮعن األضرار التي ت Ưالتعوي Ɣفي تقرير واج
تلت ǋذǉ األسبقية تكýƽ المشرƳ  خاطر التي يستحدثها ǈشاط اǗدارةÜعلى أساس Ʋǈرية الم

بضمان حوادƚ العمý سواء كان ذلǁ في ƍطار الƮǈوƭ المتضمǈة معاشات العجـز أو  
أساساŹ بحوادƚ العمÜý أما المسخرون من ƿبý اǗدارةÜ و لكوǈهم ال يعتبرون تلǁ المتعلقة 

جزءاŹ من مستخدميها فǈƎهم بطبيعة الحاý ال يستƽيدون من ما تقررǉ الƮǈوƭ التƲǈيميـة  
 Üýالعم ƚسيالمتعلقة بمعاشات العجز و بحوادǈرƽضاء مجلس الدولة الƿ ير أنƹ1   يتجـه

لتطبيق Ʋǈرية المسؤولية بدون  ǋÜذǉ الƮǈوƭ من حمايةمقابý عدم استƽادتهم مما تمǈحه 
  .خطƋ عليهم ƍذا أƮابهم ضرر ǈتيجة مشاركتهم لǘدارة في تƋدية مهامها

ة بالمتعاوǈين العرضـيين المتطـوعين فـي أداء    ـد تلجƍ Ƌلى االستعاǈـƿ ألن اǗدارة و
 Üن مهامهاƎف ǐدارǗالقضاء ا ýǋؤالء في التعلم يتجاǋ في حالـة  مسالة حماية حق Ưوي

Ü حيƚ لم يشترط القاضـي تحقـق   2معها نتعرضهم لضرر جراء ǈشاط اǗدارة المتعاوǈي
حتى يمكǈهم االستƽادة من Ʋǈريـة   ناالرتباط الوƲيƽي بين اǗدارة و المتعاوǈين العرضيي

المسؤولية بدون خطÜƋ وǋو ما تم تقريرǉ بمǈاسبة ƿرار مجلس الدولة الƽرǈسي المؤرƢ في 

                                                 
1 CE, 5 mars 1943, Chavat, et, CE 15 février 1946, ville de Senlis  

Ü عن لحسين بن الشـيƣ أƚ ملويـاÜ المسـؤولية     ƿ ÜMeon-solerضية السيدة ǈ1966وفمبر  18ألعلىÜ المجلس ا 2
 ƭ ÜƋالمسؤولية بدون خط Ü داريةǗرا22و  21اƿ ǁو كذل Ü في Ü 11/03/1989ر المجلس األعلىÜ  ضد Ƴ Ɣ ضيةƿ
  وزير المالية عن المرجƴ السابق ƽǈسه
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Ü و القرار المؤرCommune de saint-priest-la-plaine1 Ƣبشان ƿضية  ǈ1946وفمبر  22
يـذكرǈا بعـƯ الƽقـه    كما Commune de Batz-sur-mer ÜبشƋن  1947سبتمبر  25في 

ǐدارǗا  2اƮوƮون العام و خǈواعد القاƿ لزامية تطبيقƎضى بƿ Ưقǈاضي محكمة الƿ نƋب
 ǐالقاضي العاد ýبƿ من ǐدارǗون اǈواعد القاƿ   األعـوان المسـخرين Ưتعوي ýفي مجا    

    3.و األعوان العرضيين المتطوعين حتى و لو كاǈت القضية تخƭ الضبط القضائي

ŷطرة :ثانياƢولية عن األشياء الƊدارة أشـياء تتسـم بطبيعتهـا     : المسǗدما تسـتخدم اǈع
Ƌرية المسؤولية بدون خطƲǈ يǈن القاضي ال يتردد في تبƎبالخطورة فÜ   متـى أدت  ǉـذǋ

األشياء ƍلى Ʈƍابة الغير بƋضرارÜ و ǋو مـا أƿـرǉ القاضـي اǗدارǐ بمǈاسـبة ƿـرار      
Regnault-Desroziers  في Ƣ19194مارس  28المؤر.  

ŷالعمومية :ثالثا üا األشغاǊطرة و منƢولية عن النشاطات الƊفي : المس ýذا المجاǋ يتميز
ǈƍ دارة وǗاألشياء الخطرة التي تستخدمها ا ƭه ال يخǈدارية ذاتها  أǗشاطات اǈال ƭما يخ

التي تتسم بطبيعتها بالخطورةÜ و التي تستوجƔ تبǈي القاضي لƲǈرية المسـؤولية بـدون   
و بتسـيير   5ات الخطرة ما تعلـق باألشـغاý العموميـة   ـذǉ الǈشاطـن ǋـÜƋ و مـخط

ن المستƽيدين مـن رخƮـة خـروƜ    ـÜ و بالمحبوسي7ةـÜ و باألمراƯ المعدي6السجون
  .باألمراƯ العقليةمؤƿتÜ و 

                                                 
1 GAJA, op-cit, de page 376 à page 384, « les sieurs R et N qui avaient accepté bénévolement 
à la demande du maire de tirer un feu d’artifice ont été blessés sans qu’aucune imprudence 
puisse leur être reprochée; la charge du dommage qu’il ont subi, alors qu’ils assuraient 
l’exécution du service public dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la 
mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune… »   
2 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 286 
3 Cassation civile, 23 novembre 1956, Trésor public contre docteur Giry, GAJA, op-cit, de 
page 503 à page 511  
4 Arrêt in GAJA, p 217 à 224 

حيـƚ أǈـه   "  ما يلي ƿ Üضية حطاƔ ضد الدولةÜ جاء في حيثيات القرار1965ديسمبر  03لمجلس األعلى للقضاءÜ ا 5
لو في ƹياƔ الخطÜƋ عن األضرار الحاƮلة و التي  بسبƔ األخطار التي يمثلها وجود تلǁ المǈشƉت فƎن اǗدارة مسئولة و

  "ال يمكن ƍعƽائها مǈها ƍال في حالة القوة القاǋرة و خطƋ الضحية 
6 Les dommages causés par les évadés relèvent de la responsabilité sans faute, CE sect. 03 
février 1956, Thouzellier. 
7 CE 06 novembre 1967, Dame Saulze, infirmières ou institutrices, enceintes, qui contractent 
la rubéole au contacte des enfants, dont elles ont la charge. 



 218

     Ƌى فيها القاضـي المسـؤولية بـدون خطـǈثة السابقة التي يتبǚلى المجاالت الثƍ ƻتضا       
ƮوƮالمسؤوليـو خ Źـاس المخاطـى أسـة علـا    ýعـة فـي المجـاƿاألضرار الوا Üر

الطبيÜ األضرار المترتبة عن رفƯ تƽǈيذ القرارات و األحكـام القضـائيةÜ األضـرار    
ـ ـالǈاجم ـ ن ـة ع ǈـ ـتب ـ ـي اǗدارة لبع            رارات و اǗجـراءات االƿتƮـادية   ـƯ الق

و االجتماعيةÜ و حاالت فردية أخرǎ تبǈى فيها القاضي المسؤولية بـدون خطـƋ أǋمهـا    
التخلي عن مشروǈ ƳزƳ الملكية للمƽǈعة العموميةÜ الضرر الذǐ لحق موƻƲ موجود في 

ة تƽǈيذ ƿرار ƍدارǐ بسبƔ خƿ ƻǚضائي حالة خدمة بالخارÜƜ الضرر المترتƔ عن استحال
    ƔـاحƮ ƔـاƮأ ǐالضرر المالي الـذ ǁو كذل Üǐو القضاء العاد ǐدارǗبين القضاء ا

  .Ʈ1يدلية جراء ترحيý سكان عمارتين

   التشريƲ كمƬدر للمسƊولية بدون ƢطƉ :2الفقرة 

    طـƍ  Ƌن أǋم المجاالت التي Ʋǈمها المشرƳ و تبǈى في ƍطارǋا Ʋǈرية المسؤولية بـدون خ 
األخطار المهǈية بƮǈوƮـها السـابقة    ǋيى أساس المخاطر ـة علـو تحديداŹ المسؤولي

الذكرÜ األضرار الǈاجمة عن التجمهرات و التجمعاتÜ األضرار الǈاجمـة عـن حـاالت    
 ƔيƮد تƿ األضرار التي ÜƔاء التدريǈالطلبة العسكريين أث ƔيƮاألضرار التي ت ÜƔالحر

يمÜ التعويƯ عـن األضـرار الǈاجمـة عـن االعتـداءات      األطƽاý بعد خضوعهم للتطع
  Ưفيها بعـ Ɣاألضرار التي يتسب ǁو كذل Üيةǈساة الوطƋضحايا الم Ưو تعوي ÜابيةǋرǗا

  .2التǚميذ بسبǈ Ɣقƭ حراسة المعلم لهم

  

  

  

  

  

                                                 
1 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 288 et 289 
2 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 289 à 292 



 219

  نưرية قطƲ المساواة أمام األعباء العامة: النقطة الثانية

ت الǈشاط اǗدارǐ الرامي ƍلى تحقيق المƽǈعـة  تǈطلق ǋذǉ الƲǈرية من واƴƿ أن بعƯ حاال
العامة ƿد يتسبƔ في ƍحداƚ ضرر لشخƭ ما أو لمجموعـة ƹيـر كبيـرة العـدد مـن      
األشخاÜƭ فمن أجý تحقيق المƽǈعة العامة يتحمý بعƯ األشخاƭ الضرر بدالŹ عن باƿي 

 ÜƔمبدأ المساواة أمفأفراد الشع ƴحالة تقط ǁاǈǋ سبة للمجموعة المتضررةǈام األعبـاء  بال
ة Ǘعادة التوازن في تحمý الضرر ǋو ƮƍـƟǚ الضـرر   ـالعامةÜ لذلǁ فƎن أحسن طريق

شريطة أن يكون ǋذا الضرر ƿد أƮاƔ فعŹǚ عدد محدود ǈسبياŹ مـن   Üذاته بالتعويƯ عǈه
   Źقـه ضـرراƽال Ưفيه بع ǎير ǁلذل Üميةǋة من األǈدرجة معي Ƹد بلƿ األفراد و أن يكون

ŹاƮائيا 1خاǈفي و استث ƫطبيعة العي Ưرƽت ǐء عادƔال عƍ وǋما ǐالضرر العاد ǁأما ذل Ü
  .الجماعة تحمله

اس المخاطر Ʋǈرية مشتركة بين القاǈون العام ـى أسـة علـة المسؤوليـƍذا كاǈت Ʋǈري
و القاǈون الخاÜƭ فƎن Ʋǈرية المسؤولية على أساس ƿطƴ المساواة أمام األعباء العامة ǋي 

ǈƮ قهاء المؤيـمنƽال ƴالمسؤولية العامة ýǚون      2دين الستقǈعـن المسـؤولية فـي القـا
الخاÜƭ و تحريرǋا كلية من ƿواعد المسؤولية الخاƮةÜ فالضرر الذƿ ǐد يƮـيƔ فـردا   

 -وفقاŹ لهذǉ الƲǈرية –معيǈا أو مجموعة محددة من األفراد جراء ǈشاط اǗدارة ما ǋو ƍال 
Ǘو ا ýفليس من العد Üؤالءǋ ضافي على عاتقƍ ءƔما دام ع Üمǋلوحد ǉأن يتحملو ƻاƮǈ

  .أن ǋدǋ ƻذا الǈشاط ǋو تحقيق المƽǈعة العامة

ǋذا ويرǎ الƽقه أن البحƚ و التدƿيق في موƻƿ االجتهاد القضائي من مسƋلة ماǋية األساس 
   ýالحاالت التـي يقبـ Ɣلƹه في أǈهران حقيقة أƲي ÜƋتقوم عليه المسؤولية بدون خط ǐالذ

ة اǗدارة بدون خطÜƋ يؤسسها على Ʋǈرية ƿطƴ المسـاواة أمـام   القاضي اǗدارǐ بمسؤولي
  .3األعباء العامة بدالŹ من Ʋǈرية المخاطر

                                                 
1 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 285 

2   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القا ÜƔ29مسعود شيهو  
3 « En réalité, il semble que l’ensemble des cas ou la jurisprudence admet la responsabilité 
sans faute puisse se ranger sous la bannière de la rupture de l’égalité» Jean Rivero et Jean 
Waline, droit administratif, op-cit, p 285 



 220

و لما كاǈت ǋذǉ الƲǈرية ال ترǎ في الخطƋ و المخاطر ƍال شروطاŹ الǈعقاد مسؤولية اǗدارة 
ـ  ýǚ عن فعلها الضارÜ فƎن األساس الذǐ تقوم عليه مسؤولية اǗدارة ƍذنÜ ما ǋو ƍال اǗخ

  .   بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة

االختƻǚ    2اǗدارǐ خƮوƮاŹ و الƽقه القاǈوǈي عموماŹ مƴ بعƿ1 Ưد يكاد يجمƴ بعƯ الƽقه
االعتراƯ على أن مبدأ ƿطƴ المساواة أمام األعباء العامة ǋو األساس العام الذǐ  و الǈقد و

Ʋǈرية  المخاطر ال تغطي ƍال واحـدة  تقوم عليه Ʋǈرية المسؤولية بدون خطÜƋ فيقرر بƋن 
وال يمكن اعتبارǋـا   من الƽرضيات التي ƿد تقوم فيها مسؤولية األشخاƭ المعǈوية العامة

Üرضياتƽم الǋيـر     أƹ كيـد المسـاسƋت ýو بكǋ المسؤولية ǉذǋ تقوم عليه ǐفاألساس الذ
  .  3الطبيعي بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة

المـدلوý األƮـý المتمثـý فـي     من يتبǈى لوý مبدأ المساواة بين لقد اختلƻ الƽقه في مد
المدلوý الǈتيجة المتمثý في المساواة أمـام  من يتبǈى المساواة بين األشخاƭ فيما بيǈهمÜ و 

 Üاألعباء العامةǁلذل ǎير  Źǚقيه مثƽالF.P.Benoit  يǋ أن المساواة أمام األعباء العامة ما
  يمكن توضيح مدلوý كŹǚ من المسـؤولية  ƹير أǈه ال ما بيǈهمƍ Üال ǈتيجة لمساواة األفراد في

   ǁا األسـاس المشـترǋكرة العامة للمساواة باعتبارƽال بالƍ و المساواة أمام األعباء العامة
 Üهماǈبيƍ ه ال الǈأ   ƴـو وضـǋ ýللمسؤولية ب Źفي المساواة أمام األعباء العامة أساسا ǎير

لية بشكý عام يبحƚ عǈه في كý حالة مـن حـاالت   لذلǁ فƎن أساس المسؤو. 4موازǐ لها

                                                 
الـذPaul DUEZ   ǐالعامة كƋساس للمسؤولية بدون خطǈ ÜƋجـد   ءالمساواة أمام األعبا لمبدأمن الƽقهاء المǈاƮرين   1

الذǐ يرǎ بǈƋه ƍذا كان الخطƋ و المخـاطر   Claude Lefèvreاس المسؤولية العامة بجميƴ حاالتهاÜ و يرǎ بǈƋه ǋو أس
  ÜJaques Moreau وةالعامة ǋو األساس الوحيد للمسؤولية العام ءلقيام المسؤولية فƎن مبدأ المساواة أمام األعبا انشرط

الـذGérard Soulier   ǐيلزم اǗدارة بƟǚƮƎ الضـررÜ و  الذǐ يرǎ كذلǁ أن ƿطƴ مبدأ المساواة أمام األعباء العامة 
 ǁو كذل ÜƯيام الحق في التعويƿ و أساسǋ للمساواة ƭير الطبيعي و الخاƹ ƴن القطƋب ǎقهـاء  يرƽمن ال ýك ǐو رأǋ

Rougevin-Baville  ÜDenoix de Saint-Marc ÜLabetoulleÜPuisoye Ü.Delvolvé 
مام األعباء العامة أساساŹ عاما و مطلقاŹ للمسؤولية اǗدارية و  مǈه من لم يرǎ فيـه  فمن الƽقه من اعتبر ƿطƴ المساواة أ 2

و مǈهم من رفضها و اǈتقدǋا خƮوƮـاŹ الƽقيـه     Marcel Walineو   ƍDelvolvé Pierreال أساساŹ جزئياŹ و مǈهم  
René Chapus 

3 Jean Rivero et Jean Waline, droit administratif, op-cit, p 285 
4 F.P.Benoit, le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique, juris 
classeur périodique, n° 1, année 1954, p 1178 
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Ü و فـي حالـة أخـرǎ    1المسؤولية و عليه ǈجدǉ في حالة مرتبط بالسبƔ المحدƚ للضرر
  .    أو حتى بوƿوƳ الضرر ذاته 2مرتبط بطبيعة الضرر

  قواعد تطبيق نưرية المسƊولية بدون ƢطƉ علǍ مرفق األمن: الثاني عالفر

ƽمجلس الدولة ال ƴرار بعد أن وضƿ اسبةǈعشر بم ƴهاية القرن التاسǈ ƴمرة م ýسي ألوǈر
Cames   فيما بعد فـي Ưرر و تعرƿ هǈƎف ÜƋدارية بدون خطǗرية العامة للمسؤولية اƲǈال

العديد من ƿراراته و أحكامه لمسؤولية مرفق األمن بدون خطÜƋ وأǋمها ƿرار مجلس الدولة 
الـذǐ يقـيم مسـؤولية     Regnault-Désrozieris3بشƋن ƿضية  28/03/1919المؤرƢ في 

ـ 4ة للجوارـة فيها على أساس المخاطر ƹير العاديـالدول ة فـي ǋـذǉ   ـÜ فمƽوƯ الدول
اƿترƿ  Ɵبوý طلƔ التعويƯ المقدم من ƿبý المتضررين على أسـاس   CorneilleÜالقضية 

ƹ Üير أن مجلس الدولـة و ƍن  )أǐ مرفق الدفاƳ في ǋذǉ الحالة( الخطƋ في تƲǈيم المرفق 
ǈǋ ýا مبدأ التعويƯ فǈƎه لم يؤسس مسؤولية مرفق الدفاƳ على أساس الخطƋ مثلما اƿترƿ Ɵب

 ǁذلCorneille   ضاء مجلـسƿ ن كانƍو Üير العادية للجوارƹ ما على أساس المخاطرǈƍ و
الدولة من جهة أخرƿ ǎد ƿضى في حاالت مماثلة بمسؤولية الدولة على أساس الخطƋ و ال 

  .19125تي سببها اƽǈجار ƹواƮة حربية خýǚ سǈة سيما في حالة األضرار ال

في مجاý مسؤولية مرفق األمـن علـى أسـاس     ƍRegnault-Désrozierisن أǋمية ƿرار 
المخاطر تكمن في تغليƿ Ɣاضي مجلس الدولةÜ المسؤولية على أسـاس المخـاطر علـى    

حق في عترƻ للمتضررين بالكان ƍحساƔ المسؤولية على أساس الخطƋ المرفقيÜ فهو ƍذا 
 Ưالتعوي ýع ýوƮالحƍ  عـدد ƴاجمة عن تجميǈير العادية للجوار الƹ د على المخاطرǈست

ǈالرما ƻǈƮ جرات منƽـة بقـكبير من المت    ǉـذǋ Ƹريـƽو ت ýقـǈ ي وǈسكا ƴتجم Ɣر
                                                 

  .الذƿ ǐد يكون مردǉ الخطƋ المرفقي  أو المخاطرÜ أو كذلƿ ǁطƴ المساواة أمام األعباء العامة  1
  . االعتيادية مخلة بمبدأ مساواة األفراد فيما بيǈهم ال تكون ƍال األضرار ƹير  2
  :جاء في ƍحدǎ حيثيات ǋذا القرار  3

« Que ces opérations effectuées dans des conditions d’organisation sommaires, sous l’empire  
des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent 
normalement du voisinage, et que de tels risques étaient de nature, en cas d’accident survenus 
en dehors de tout fait de guerre, à   engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité 
de l’état. »                                                                                 
4 Risque anormal de voisinage 
5 CE 10 mai 1912, Ambrosini, note Hauriou. 
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الخطئية فـي   رÜ فاللجوء ƍلى Ʋǈام المسؤولية ƹي1متسرعةالمتƽجرات في Ʋروƻ تƲǈيمية 
اǗدارة ارتكبت على ما يبدو ǋƍماالŹ بديهياÜŹ و بالتـالي فـƎن    ǋذا الحكم له داللة كبيرة ألن

الضحايا كاǈوا سيǈالون التعويƯ باالعتماد على Ʋǈرية الخطƋ و كان بƎمكان المجلس البقاء 
Ƌرية الخطƲǈ طارƍ 2في.  

دور بالƸ األǋمية في تحديد و ضبط الحاالت التـي تǈعقـد    يو كان دائماŹ لǚجتهاد القضائ
ة الدولة عموما ومرفق األمن تحديداŹ بدون خطƋ عن أفعاله الضارةÜ فوجـدǈا  فيها مسؤولي

 أǈها ƿد تقوم على أساس األشياء الخطرة و الǈشاطات الخطـرة و كـذلǁ علـى أسـاس    
  .3التجمعات و التجمهرات الضارة

Ǎاألشياء  :النقطة األول Ƨأسا Ǎولية مرفق األمن علƊطرة و النشاطات مسƢال  

و ال رة التي يستخدمها مرفق األمن و اعتبرǋا القاضي اǗدارǐ من األشياء الخطي
     أشياء تتضمن مخاطر ƹير عادية لǖشـخاƭ و الممتلكـات المتƽجـرات    سيما الƽرǈسي 

 ǁلذل Üو األسلحةýيةذات القاضي  حاوǋاألشياء الخطرة تحديد ماÜ    ي مجموعـة مـنǈفتب
ئاŹ يشكý خطورة ƹيـر عاديـة علـى    القرارات التي يحدد في كý واحدة مǈها ما يراǉ شي

الجوارÜ و كǈƋه يحاوý حƮر ǋذǉ األشياء ƿضائياŹ حتى يضمن حقوق المتضـررين فـي   
التعويÜƯ فوجدǈاǉ يتبǈى Ʋǈرية المسؤولية اǗدارية لمرفق األمن بدون خطƋ عموماŹ وعلى 

مخـازن  أساس األشياء الخطرة تحديداŹ في حالة الذخائر و المواد المتƽجرة الموجودة في 
الذǐ جاء فيه أن  ColasÜفي القرار  4المرفق أو التي يقوم ǋذا األخير باستخدامها و ǈقلها

الذخيرة و األسلحة المخزǈة بداخƹ ýواƮة و التي ستستخدم في المǈـاورات العسـكرية   
تشكý خطرÜ تǈعقد بسببها مسؤولية الدولة بدون خطƋ في حالة حƮوý حادƚ ترتƔ عǈـه  

لقرارات القضائية الجزائرية ƿرار المجلس األعلى للقضاء في ƿضية ضرر للغيرÜ و من ا
                                                 

1 «C’est en raison du risque anormal de voisinage crée par l’accumulation d’une grande 
quantité de grenades à proximité d’une agglomération et la manutention constante de ces 
engins, dans des conditions d’organisation sommaires » in GAJA, op-cit, p 218 

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالمسؤولية عن المخاطر ÜƔ58مسعود شيهو  
مجـاý األشـغاý   لم تكن تطبق Ʋǈرية المخاطر ƹير العادية للجـوارƍ Üال فـي    ƿRegnault-Desroziersبƿ ýرار  3

  .العمومية
4 CE 20 mai 1920, Colas, explosion du cuirassé Liberté et CE 21 octobre 1966, Ministère des 
armées contre SNCF, explosion de wagons de munitions  
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السيدة بن حسان المشار ƍليه سالƽاÜŹ أين أƿر القاضي بمسؤولية مرفق األمن الǈاجمة عـن  
العاƮـمة  الجزائر للوƿود بمقر مديرية أمن  Ɲالخطر االستثǈائي الذǐ يشكله وجود Ʈهري
ار مكان وجود الƮهريÜƝ و أن اƽǈجـار ǋـذا   على الممتلكات و األشخاƭ الكائǈين بجو

األخير يؤدǐ حتما ƍلى اǈعقاد مسؤولية مرفق األمن و لو لم يتسبǋ Ɣو بخطئه في اƽǈجار 
ƝهريƮال.  

 André Deو في معرƯ حديثه عن الƲǈرية العامة لǖشياء الخطرة يرǎ العميـد  

laubadère ه يتضح أنǈƎف ǐدارǗرارات القاضي اƿ لىƍ ه بالعودةǈاألشـياء   أ ǉذǋ خطورة
ة عن استخدامها ـةÜ فهي و ƍن كاǈت الǈتائƝ المترتبـها أǐ أǈها خطورة ذاتيـة بـلƮيق

Ü لذلǁ فهو يحاوý أن يقدم ƿائمة لها مǈطلقاŹ مـن  1و تƽعيلها خطيرة فهي كذلǁ بذاتها خطرة
ـ  ـمǈشƉت األشغاý العام ǈـ    ـة الخطـرة و م ƿالطا ýǚو اسـتغ ƴة ـها شـبكات توزيـ

وادƚ السيارات الǈاجمة أساساŹ عن الطـابƴ الخطـر لحركـة مـرور     ـةÜ حـيالكهربائ
  .3استخدام األسلحة الǈارية و 2السيارات

بالǈسبة للخطورة ƹير العادية التي يمثلها استخدام األسلحة الǈارية فلقد تعرƯ لها ƿضـاء  
ـ   همجلس الدولة الƽرǈسي في واحد من أǋم ƿرارات ى الخاƮة بمسؤولية مرفق األمـن عل

التي ƿد يحدثها استخدام أعوان ǋذا المرفق ألسلحتهم الǈارية أثǈاء أدائهـم   Üأساس المخاطر
   ýأو فـي مجـا ǐدارǗرارات و لوائح الضبط اƿ يذƽǈت ýفي مجا ǁلمهامهم سواء كان ذل

الذǐ جاء فيه أǈـه ƍذا   Consorts Lecomteالضبط القضائيǋ Üذا القرار ما ǋو ƍال ƿرار 
سؤولية مƮالح األمن ال تǈعقد ƍال عن األضرار الǈاجمة عـن خطـƋ   كاǈت في األÜýƮ م

جسيم تسبƔ فيه أعواǈها أثǈاء أدائهم لمهامهمÜ فƎن مسؤولية السلطة العامة تǈعقد و تقـوم  
حتى في ƹياǋ Ɣذا الخطÜƋ و ذلǁ في حالة استخدام موƽƲو األمن ألسلحتهم الǈاريـةÜ أو  

                                                 
1 « Le conseil d’état applique la théorie du risque exceptionnel aux hypothèses ou 
l’administration utilise une chose considérée en elle-même comme dangereuse »                   
A. Delaubadère, traité élémentaire de droit administratif, op-cit, p650. 
2 Le caractère dangereux de la circulation automobile. 

 délicates à(تشكý خطراŹ على الغير من األسلحة الǈاريـة الƮـعبة االسـتخدام    اǈتقý مƽهوم األسلحة الǈارية التي   3

manier  (   ƭ Üالسـابق ƴعن المرجـ Üǐها المسدس العادǈارية و مǈاألسلحة ال ýلى كƍ ƫها المسدس الرشاǈ650وم 
  651و
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خاƭ و الممتلكـاتÜ وأن تكـون األضـرار    ألشياء تتضمن مخاطر استثǈائية على األش
    ýاألعباء التي يمكـن أن يتحملهـا بشـك Üبخطورتها Źمتجاوزة ƻروƲال ǉذǋ المترتبة في

  .1طبيعي األفراد في مقابý ما يجǈوǈه من فوائد مترتبة عن وجود ǋذا المرفق العام

التخلـي   و ال يƲهر في ǋذا القرار أǐ تردد في موƻƿ مجلس الدولة الƽرǈسي الرامي ƍلى
عن Ʋǈرية الخطƋ المرفقي كƋساس الǈعقاد مسؤولية مرفق األمن متى استخدم ǋذا األخيـر  
أشياء خطرة بطبيعتهاÜ فحتى في ƹياǋ Ɣذا الخطƍ ƋذنÜ تǈعقد مسـؤولية المرفـق و ǋـو    

ǉرارƿ قرة التالية منƽتكرسه ال ǐالذ ƻƿالمو:  
« Que, dés lors, même en admettant que sa (sieur Leconte)  mort ne soit pas 
imputable à une faute lourde du service de police, la responsabilité de l’état est 
engagée dans cet accident »    

حين يحاوý القاضي اǗدارǐ ضبط و تحديد شروط  Lecomteو تƲهر كذلǁ أǋمية ƿرار 
Ɵǚ الǈارǐ و تسببهم بذلǁ في ƍحـداƿ  ƚيام مسؤولية مرفق األمن عن استخدام أعواǈه للس

 ýها تتمثǈƋب ǎذ يرƍ Üالشروط  –أضرار للغير ǉذǋ ǐأ–     ǐـارǈال Ɵǚفي خطـورة السـ     
و جسامة األضرار التي يحدثهاÜ مƴ اǗشارة ƍلى أن االجتهاد القضائي اسـتحدƚ شـرط   

  .ثالƚ متعلق بوضعية المتضرر أو الضحية

دائماŹ في ƍطار ما ƿدمه من مǚحƲـات   Barbetولة بالǈسبة للشرط األوý كان مƽوƯ الد
ƿد ǈادǎ بتطبيق Ʋǈرية المخاطر كلما كان سبƔ الضرر استخدام Leconte بمǈاسبة ƿضية 

  :أشياء أو ƈالت تتسم بخطورة خاƮةÜ و ǋو الرأǐ الذǐ عبر عǈه القرار بالجملة التالية
« Le cas ou le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant 
des risques exceptionnels pour les personnes et les bien »  

                                                 
1 «Si en principe le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages 
imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la 
responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l’absence d’une telle 
faute, dans le cas ou le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des 
risques exceptionnels pour les personnes et les biens, ou les dommages subis dans de telles 
circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées 
par des particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public»  
CE Ass, 24/06/1949, Consort Lecomte, conclusion Barbet, in GAJA op-cit, p 403 
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و ليست حسƔ مƽوƯ الدولة خطورة األشياء واألسلحة الǈارية المستخدمة من ƿبý أعوان 
ƫالرشا Ɵǚالقوة التي يتميز بها الس ǁال تلƍ 1مرفق األمن    Ɵǚيـة الجديـدة للسـǈو التق Ü

Ü و ƍذا كان االجتهاد القضـائي فـي   2تضƽي على استخدامه ǈوعاŹ من الرǋافةالǈارǐ التي 
ƍطار بحثه المستمر عن حماية حقوق و حريات اǈǗسان عموما والمتضرر خƮوƮاƿ Źـد  

ƽƮ ƴلـوسƍ ـى المسـة الخطورةǈƎـدس ف Ƴالمسيلة للدمو ýابǈسبة للقǈبال ǁذل ýعƽه لم ي
  .3مƲاǋرات و التجمهراتو للهراوات التي عادة ما تستخدم لƯƽ ال

و كان ƿد اƿترƟ ذات المƽوƯ كشرط ثاǈي الǈعقاد مسؤولية مرفق األمن عـن اسـتخدام   
األسلحة الǈارية بƋن يترتƔ عǈها ضرر يتجاوز الحدود التي يمكن عادةŹ تحمله أو الضـرر  

 Lecomteلذلǈ ǁجد ƿرار  4ي المتسم بالخطورةÜ جراء تƽعيý مƮالح األمنـر الطبيعـƹي
ǋ و ǐى رأǈو يتب Barbetعلى ƭǈي:  

« Les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les 
charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en 
contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public »  

وجهت لهذا الشرط مجموعة من االǈتقادات و المǚحƲات الƽقهية أǋمها يتمثý في عـدم   
مǚئمته للمسؤولية على أساس مخاطر األشياءÜ على اعتبار أǈه ƍذا كان ƿاضـي مجلـس   
الدولة ƿد اشترط أن يكون الضرر ƹير عادǐ و ƹير طبيعي لتǈعقد مسؤولية مرفق األمن 

Ǝن ǋذا الشرط مكاǈه الحقيقي ǋو المسؤولية علـى أسـاس   على أساس Ʋǈرية المخاطرÜ ف
ƿطƴ مبدأ المساواة أمام األعباء العامةÜ كذلǁ فƎن االعتقاد بƋن الضرر الغير عادǐ يƲهـر  

Ü ليس ƮحيحاŹ في كý الحاالتÜ فبعƯ األضرار ƹيـر عاديـة   5حتماŹ من خýǚ خطورته
Ʈ و Źبح موفقاƮي ýǋ ثم Üر عن خطورتهاƲǈال Ưبقاء علـى شـرط   بطبيعتها بغǗا Źحيحا

الضرر ƹير الطبيعي المتسم بالخطورة ƍذا تعلق األمر باستخدام األسلحة الǈاريةÜ مادام أن 
                                                 

1 La puissance de la mitraillette. 
2 Le caractère nouveau et le maniement délicat de l’arme. 
3 CE 16/03/1956, Epoux Domenech, conclusion Mosset, l’emploi de grenades lacrymogènes 
au cours d’une manifestation ne comportant pas de dangers exceptionnels, et CE Sect, 
08/07/1960, Petit, l’emploi de matraques au cours d’une manifestation ne comportant pas de 
dangers exceptionnels. 
4 « Un préjudice excèdent les limites de ceux qui doivent être normalement subis du fait de la 
mise en jeu des forces de police » in GAJA, op-cit, p 405. 

5  ǐير العادƹ عكاس للضررǈي اǋ ن الخطورةƎف ǎأو بعبارة أخر  
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Ü فƽي الحقيقة مجرد تسبƔ السƟǚ الǈـارǐ فـي   ǋ1ذǉ األخيرة تشكý بذاتها خطراŹ استثǈائيا
طر ƍحداƚ ضرر للغير يجƔ أن يترتƔ عǈه ƿيام مسؤولية مرفق األمن على أساس مخـا 

Ü ما دام أن األشخاƭ و األمواý التي أƮابتها الطلقات الǈارية لم تكن معǈية بعملية ءاألشيا
و ǋذا بطبيعة الحاý حتى و لو كاǈت اƮǗابة طƽيƽةÜ فبساطة اƮǗابة يجـƔ أن   2الشرطة

Ưالتعوي Ɣياƹ لىƍ عن الضرر و ليس Ưيمة التعويƿ لى بساطةƍ ǐ3تؤد.  

ضرورة تحققه لكي تǈعقد مسـؤولية   قجتهاد القضائي الǚحالشرط الثالƚ الذǐ ارتǎƋ اال
مرفق األمن بسبƔ استخدام أعواǈه لǖسلحة الǈاريةǋ Üو أن ال يستƽيد من مزايا المسؤولية 
على أساس  المخاطرƍ Üال من لم يكن من المتضررين معǈياŹ بالعملية التي يقوم بها مرفـق  

كƋن يكـون المتضـرر محـý     –ة المرفق األمنÜ و عليه كلما كان المتضرر معǈي بعملي
فƎن مسؤولية مرفق األمن ال تǈعقد ƍال ƍذا ارتكـǋ Ɣـذا    -مطاردة من ƿبý أعوان األمن 

األخير خطÜƋ و لو كان ǋذا الخطƋ بسيطاÜŹ و ǋو الشرط المقرر بموجـƿ Ɣـرار مجلـس    
  . Dame Auberge etDumont  4الدولة

مة الǈقƯ الƽرǈسية في مجاý مسؤولية مرفق ǋذاÜ وǈƍه من المƽيد أن ǈعلم بƋن ƿضاء محك
األمن عن األضرار التي تƮيƔ الغير في حالة استخدام أعوان المرفق للسƟǚ الǈارƿ Üǐد 
ذƔǋ أبعد من االجتهاد القضائي لمجلس الدولة في ذات المجاÜý على اعتبار أǈه ƿبý فـي  

اس المخاطرÜ في الحالة واحدة من ƿضاياǉ بمسؤولية الدولة وال سيما مرفق األمن على أس
    Ɵǚالح الشـرطة باسـتعماله للسـƮم ƻه من طرǈع ƚالمبحو ƭفيها الشخ Ɣالتي تسب

  . 5الǈارǐ الموجود بحوزته في ƍحداƚ أضرار جسدية للغير
                                                 

1 M.Long, P.Weil, G.Braibant, P.Delvolvé, B.Genevois, in GAJA, op-cit, 406 
2   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜƋالمسؤولية بدون خط Üملويا ƚأ ƣ28لحسين بن شي  

3 « Pourrait-on admettre que l’usage d’armes à feu n’ouvre droit à aucune réparation à la 
victime d’une blessure légère? La légèreté de la blessure justifierait le faible montant de la 
réparation. Non pas l’absence de réparation » in GAJA, op-cit, p406 

 
4 CE Sect, 27/07/1951, Dame Aubergé et Dumont, conclusion Gazier et CE Sect, 05/10/1960, 
Ministère de l’intérieur contre Epoux Rigollet 
5 « que si la responsabilité de l’état à raison des dommages survenus à l’occasion de 
l’exécution d’une opération de police judiciaire n’est engagée qu’en cas de faute lourde des 
agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l’absence d’une 
telle faute, lorsque la victime n’était pas concernée par l’opération de police judiciaire et que 
cette opération, du fait de l’usage d’armes par le personnel de police ou par la personne 
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و أثر ذلƿ علـǍ   التجمعات و التجمǊرات عن فعüمسƊولية مرفق األمن  :النقطة الثانية
  حقوق و حريات األفراد

ƍ شارةǗام سبقت اƲǈعلى ال Ʋاƽالح ýيؤديه مرفق األمن في مجا ǐالدور الذ ǁلى ذل
 ǉعتبارƎبه ب ýǚخǗسترجاعه في حالة اƍ مرفق األمن –العام و ǐيـذ   -أƽǈلـوائح  جهاز ت   

ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ فمن خýǚ المديرية العامة لǖمن الوطǈي و ال سيما مديريـة  و 
يتولى مرفق األمن التدخý بشـكƲƽ1   ý الƲǈام العاماألمن العمومي المكلƽة بالسهر على ح

السـكيǈة   Üمن أجý الوƿاية من كý ما ƿد يخý باألمن العموميفي عديد المجاالت مستمر 
اǗحƮـائيات  على سـبيý المثـاÜ   ý و ǋو التدخý الذǐ تؤكدǉ ةو الƮحة العموميالعامة 

  :20072الخاƮة بسǈة 
  التدخý عدد  الخاضƴ للتدخý  الǈشاط

Ʋرات الثقافية و الرياضيةالتǋ34612  ا  

  2786  اǗجتماعات و اللقاءات

  23038  مواكبة الشخƮيات 

ý16222  مواكبة األموا  

  103355  تحويý الموƿوفين 

  251273  المراƿبة و التدخǚت المختلƽة

ƻيƿ7319  التو ƭشخ  

  شخƭ 2138  التقديم أمام الǈيابة العامة

Ƴ440743  المجمو ýتدخ  

                                                                                                                                                         
recherchée, comporte des risques et provoque des dommages excédant  par leur gravité les 
charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des 
avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire »  Cour de cassation, 1erCiv. 
Consorts Pourcel contre Pénier et Agent judiciaire du trésor public. 

  http://www.Dgsn.dz/ar/dsp.php: حوý مهام الشرطة الجزائرية يرجى اǗطƳǚ على الموƴƿ األتي   1
2  Źي المذكور سابقاǈمن الوطǖي الرسمي للمديرية العامة لǈلكتروǗا ƴƿعن المو  
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ǋ لىƍ ƻـام العـام   تضاƲǈحماية ال ýمرفق األمن من أج ýائيات المتعلقة بتدخƮحǗا ǉذ    
و استرجاعه ما أوردته بعƯ المƲǈمات الحقوƿية و األشخاƭ الǈاشطين في مجاý حقوق 

من ƍحƮائيات خاƮة بالتجمعات و التجمهرات الحاƮلة على مستوǎ التـراƔ   1اǈǗسان
 ýطقة القبائǈم ƚي مباشرة بعد أحداǈة الوطǈالتـي شـهدتها   2001في س ƚي األحداǋ و Ü

و ƍستدعت بطبيعة الحاý تدخý مرفق األمن من أجý فضها و ƍرجاƳ الƲǈـام   2002سǈة 
العام ƍلى وضعه األƮليÜ و يƲهر الجدوý األتي حجم ǋـذǉ التجمعـات و المƲـاǋرات    

  :اǗحتجاجية
  النسبة المƊوية  عدد التجمǊرات و المưاǉرات اǗحتجاجية  الوǗية

  02.9  16  الجزائر

  0.7  04  عǈابة

  0.2  01  بسكرة

  0.4  02  باتǈة

  0.4  02  بشار

  28.5  155  بجاية

Ɲبوعريري Ɯ1.3  07  بر  

  7.5  41  البويرة 

  06  30  بومرداس

ƻ0.6  03  الشل  

  ƿ  02  0.4سǈطيǈة

ƻ0.4  02  الطار  

  ƹ  02  0.4رداية

  ƿ  06  1.1المة

ǐليزƍ  03  0.6  
                                                 

1 Rapport établit par Salah-eddine Sidhoum et Algéria Watch, publié par Algéria-Watch ; 
Mars 2003, in http://www.algeria-watch.de/fr/mrv/2002/rapport_2002/rapport_2002.htm 
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ý0.4  02  جيج  

  0.6  03  المسيلة

  1.3  07  ميلة

  0.2  01  الǈعامة

  0.7  04  أم البواƿي

  0.2  01  وǋران

  0.2  01  سعيدة

ƻ2.2  12  سطي  

  2.2  12  سكيكدة

  0.2  01  سيدǐ بلعباس

  0.2  01  سوق اǋراس

  0.2  01  تمǈراست

  0.4  02  تيبازة

  39.9  217  تيزǐ وزو

  0.6  03  تلمسان

توƿيـƻ بيǈمـا    560جـريح و   ƿ 110تـيŹǚ و  12فبلƸ عددǋا  1أما عن الخسائر البشرية
الخسائر المادية الǈاجمة عن ǋذǉ التجمهرات و المƲاǋرات اǗحتجاجية فكاǈت على الǈحو 

  :األتي
  العدد طبيعة المرفق

  23 بلدية

ǎ40 مرافق عامة أخر  

  52 سيارات

                                                 
1 Rapport établit par Salah-eddine Sidhoum et Algéria Watch, publié par Algéria-Watch ; 
Mars 2003, in http://www.algeria-watch.de/fr/mrv/2002/rapport_2002/rapport_2002.htm 
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  14 مدارس

  37 مقرات ألحزاƔ سياسية

  05 محǚت تجارية عامة و خاƮة

  12 مقرات دوائر

ǁات درǈ05 ثك  

  03 مقرات الدفاƳ الذاتي

Ƴ191  المجمو  

فبسبǋ Ɣذǉ اǗحƮائيات و ƹيرǋا يƮبح الحديƚ عن ƿواعد مسؤولية الدولة و من خǚلها 
  .مرفق األمن عن فعý التجمعات و التƲاǋرات أمراŹ في ƹاية األǋمية

اعات المحلية يتضح و بالعودة ƍلى القاǈون اǗدارǐ الƽرǈسي و ال سيما ذلǁ المتعلق بالجم
  لǈا بƋن ǈǋاƲǈ ǁام خاƭ بالمسؤولية اǗدارية بدون خطƋ في شقها الخـاƭ بـالتجمهرات   

جـاƽǈي   07المؤرƢ فـي   08-83من القاǈون رƿم  92و التجمعات العǈيƽةÜ أساسه المادة 
قاǈون العام للجماعات اƿǗليمية في فرǈسا حيƚ أƮبحت المـادة  للالمعدý و المتمم  1983

L2216-3  نƋاجمة عن الجـرائم  " تقرر بǈعن األضرار و الخسائر ال Źياǈالدولة مسئولة مد
المرتكبة بالقوة العلǈية أو بالعÜƻǈ في التجمعات و التجمهرات المسلحة أو ƹير المسـلحة  

  .سواء ضد األشخاƭ أو الممتلكات

ضرار و الخسـائر  ǋ Üذǉ األ1"يمكن للدولة أن تعود على البلدية ƍذا ثبتت مسؤولية البلدية 
القابلة للتعويƯ يمكن أن تكون من أية طبيعة و ال سيما الخسائر التجاريـةÜ و ǋـو مـا    

                                                 
1Article L2216-3 du code général des collectivités territoriales « L'Etat est civilement 
responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou 
par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les 
personnes, soit contre les biens.  
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se 
trouve engagée» in 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateText
e=20080420 

 1831أفريý  10بعد أن Ʋǈم  المشرƳ الƽرǈسي التجمهر في عدد من الƮǈوƭ المستقلة و ال سيما القاǈون المؤرƢ في 
جـاƽǈي   10و كذا القاǈون المؤرƢ فـي   1848جوان  07و القاǈون المؤرƢ في  1834ماǐ  24و القاǈون المؤرƢ في 

المتممة بموجƔ األمريـة   1960جوان  04المؤرخة في  529-60تم ƍلغاء ǋذǉ الƮǈوƭ بموجƔ األمرية رƿم  1936
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في ƿضـية   2001جوان  15تعرƯ له القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي في ƿرارǉ المؤرƢ في 
SNCF.  

و يƲهر للوǋلة األولى أن مجاý تطبيق ǋذا الǈوƳ من المسؤولية ال يشـمý فقـط   
و ǈƍما يضم كý أǈواƳ العƻǈ الواƴƿ فـي األوسـاط    – Attroupement –أفعاý التجمهر 

 ÜراتǋاƲية الحضرية أو الشبه حضرية من مǈالسكاƍ   مـن ǉيـرƹ ضرابات وƍ Üجتماعات
  ƭفيه على األشـخا ǎو يتعد ƻǈيستخدم فيه الع ǐاالحتجاجي الذ ǐالبشر ƴالتجم ýأشكا  

Ƴ من المسؤولية على أساس المخـاطر  العامة و الخاƮةÜ و ال يقرر ǋذا الǈو تو الممتلكا
تعرƯ لها القضاء اǗدارǐ الƽرǈسي في واحد من أǋـم  التي ƍال بتوفر عدد من الشروط 

فبرايـر   20ه في ǋذا المجاǋ Üýو ƿرار مجلس الدولة الƽرǈسـي المـؤرƢ فـي    ـƿرارات
19981 Üǐـت األضـرار و الخسـائر     الذǈذا كاƍ الƍ المسؤولية ǉذǋ جاء فيه عدم تطبيق

لمطلوƔ التعويƯ عǈها ǈاجمة فعŹǚ و بشكý مباشر عن جرائم محـددة اƿترفـت خـýǚ    ا
Ü و أǈه ليس من الضرورǐ أن يكون الضرر الواƹ ƴƿير معيǈة بدƿةتجمعات و تجمهرات 

عادǐ أو من طابƴ خاÜƭ و في حاý عدم توفر ǋذǉ الشروط تقوم مسؤولية الدولة علـى  
خطƍ ÜƋذا كان الضرر المطلوƔ التعويƯ عǈـه ذو  أساس المبادƏ العامة للمسؤولية بدون 

ƭو خا ǐير عادƹ ƴطاب.  

                                                                                                                                                         
Ü و تم ƍدماƜ جريمة التجمهر في ƿاǈون العقوبات من خƍ ýǚخضاعه ألحكام المـواد مـن   1960أوت  24المؤرخة في 

  :على ما يلي Ü3/431 حيƚ تƭǈ المادة ƍ8/431لى  3/431
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un 
lieu public susceptible de troubler l'ordre public.Un attroupement peut être dissipé par la force 
publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, 
le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de 
la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur 
fonction. 
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes 
participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont 
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter 
les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.Toutefois, les représentants de la force 
publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la 
force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre 
autrement le terrain qu'ils occupent »  in 
http://www.lexinter.net/Legislation2/attroupements.htm 
1 CE, Avis, Assemblée, du 20-02-1998 
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عن األضرار الǈاجمـة عـن    1كما تبǈى القاضي اǗدارǐ الƽرǈسي مسؤولية الدولة
فـي   2000ديسمبر  29التجمعات و التجمهرات بموجƿ Ɣرار مجلس الدولة المؤرƢ في 

 فـي ƿضـية   2000راير فب 24و حكم محكمة الǈقƯ اǗدارية المؤرƢ في  ƿAGFضية 
  .2وزير الداخلية عرجوǈي ضد

فـي ƿضـية    2000مارس  26ثم تبǈى مجلس الدولة الƽرǈسي بمǈاسبة ƿرارǉ المؤرƢ في 
Société BV Exportslachterij Apeldoorn ESA  حكام التشـريعيةǖل Źهوم أكثر ضيقاƽم Ü

عن التجمهرات الخاƮـة بتطبيـق مسؤوليـة الدولـة بدون خطƋ عن األضرار الǈاجمة 
و التƲاǋرات ƍذ ƿرر أن ǈƍعدام التعمد في ƍحداǋ ƚذǉ األضرار يعد بذاته شرطاŹ لتطبيـق  

  .أحكام ǋذǉ المسؤولية

-Clichy-sousوبعد حادثة وفاة مراǋقين فرǈسيين من أبǈاء الضاحية الباريسية و تحديداŹ بـ

Bois ماǋ ÜBouna Traouré  وZyed Benna ƍ Üعقة كهربائيةƮ تيجةǈ  حقتهما مـنǚثر م
 ƣما في بيت كهربائي بتاريǋأعوان الشرطة و اختباء ýبƿ27  2005أكتوبر  Ƴو اسـتتبا Ü

وƿوƳ سلسلة كبيرة من التجمهرات و المƲاǋرات العǈيƽة التي ترتبـت عǈهـا   بǋذǉ الوفاة 
أضرار باألشخاƭ و الممتلكاتÜ ذƔǋ بعƯ القضاء ƍلى القوý بان األضرار و الخسائر 

                                                 
  الدولة ǈǋا بمƽهوم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  1
  : جاء في حيثيات ǋذǉ القضية ما يلي  2

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 7 au 8 avril 1993, le jeune 
Rachid Ardjouni a été grièvement blessé dans un commissariat de police ; que le 8 avril 1993, 
une manifestation de protestation a été organisée dans la ville de Tourcoing qui a donné lieu à 
des affrontements avec les forces de l'ordre, sept voitures ayant été incendiées dans la nuit du 
8 ou 9 avril ; que le 9 avril 1993, alors qu'une centaine de lycéens s'étaient à nouveau 
rassemblée dans l'après-midi dans un mouvement de revendication pacifique, l'annonce du 
décès du jeune Rachid vers 20 heures allait conduire à une évolution de la manifestation dans 
un nouvel affrontement avec les forces de l'ordre ; que la voiture de M. Catteau en 
stationnement rue de la Blanche Porte, à proximité du lieu du dernier rassemblement, a été 
incendiée vers 22 h 30 par un cocktail molotov jeté à l'intérieur du véhicule ; que, dans ces 
conditions, à supposer même que cette action soit le fait d'individus isolés, elle ne peut être 
regardée comme sans lien directe avec les rassemblements organisés les 8 et 9 avril 1993 à 
Tourcoing et qui ont été à l'origine de cette violence ; que, par suite, le ministre de l'intérieur 
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 
de Rouen a condamné l'Etat, sur le fondements des dispositions susrappelés de l'article 92 de 
la loi du 7 janvier 1983, à rembourser à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes 
l'indemnité d'assurance versée par cette dernière à M. et Mme Catteau, pour l'incendie de leur 
véhicule le 9 avril 1993 »  
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اشرة عن األعماý االحتجاجية أǐ التي تلي مباشرة ǋذǉ األعماý يمكن أن تقوم الǈاجمة مب
بشǈƋها المسؤولية بدون خطƋ عن أعماý التجمهر و التجمعاتÜ أما األضرار الǈاجمة عـن  

ال  –أǐ التجمهـر أو التجمـƴ األوý    –أعماý واƿعة بعد فترة زمǈية من الحادثة األƮلية 
Ʋـǈي لمسؤوليـة الدولـة على أساس التجمهرات يمكـن أن يطبـق عليـها الǈوǈام القا

 Ministère deو المƲاǋراتÜ حيƚ جاء في ƿرار مجلس الدولة الƽرǈسـي فـي ƿضـية    

l’intérieure et compagnie génerali France ما يلي:  
« Le fait que, plusieurs heures après la dispersion d’une manifestation devant un 
commissariat de police à la suite du décès accidentel d’un jeune homme poursuivi par 
les forces de l’ordre, une vingtaine d’individus agissant par petits groupe de trois ou 
quatre personnes et de manière organisée incendient ou dégradent plusieurs bâtiments 
communaux, ne s’apparente pas à des dommages causés par un attroupement ou un 
rassemblement »1 

اǗجراءات الجوǋرية المتعلقـة بتƽريـق    و في سياق حماية حقوق و حريات األفراد فƎن
   R431-1و ال سـيما المـواد    2التجمهر محددة بموجƿ Ɣاǈون العقوبات في شقه التƲǈيمي

المتضـمن تحديـد    1995ماǐ  02المؤرƢ في  Ü95-573 و المرسوم رƿم 3R431-2و 
                                                 

1 CE 03 mars 2003, ministère de l’intérieure et compagnie Generalie France assurance 
2 Partie réglementaire du code pénal français 
3Article R431 : Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux 
sommations avant de disperser un attroupement par la force :  
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :  
«Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;  
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première 
sommation : on va faire usage de la force " ;  
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " 
Dernière sommation : on va faire usage de la force ".  
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce 
ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. 
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la 
dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète 
doivent être réitérés.  
Article R431-2 : Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour 
procéder aux sommations, porter les insignes suivants :  
- le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;  
- le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;  
- l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;  
- l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :  
brassard tricolore » 
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لتجمهر وجوباŹ بعد التǈبيه الثاǈي ƍذا لم يستجƔ له كيƽيات فƯ التجمهرÜ حيƚ يتم تƽريق ا
ǈو ال يع Üـ  ـالمتجمهرون ة ƍسـتخدام السـƟǚ الǈـارǐ    ـي اللجوء ƍلى القـوة العمومي

    Ʋـƽسـتخدامها لحƍ الممكـن ýأخر الوسائ ǉعتبارƎال بƍ ليه لن يكونƍ فاللجوء Üبالضرورة     
  .و ƍسترجاƳ الƲǈام العام

ال سيما مادته األولى أن ǚƮحية حƲƽ الƲǈام العام فـي   و يƲهر المرسوم السابق ذكرǉ و
الƲروƻ العادية يستƋثر بها وزير الداخلية و تهيئة اƿǗليمƹ Üير أǈه يمكن لسلطة الضـبط  
اǗدارǐ اللجوء ƍلى خدمات ƿوǎ األمن العسكرية أǐ الـدرǁ و الجـيƫ عـن طريـق     

  .573-95التسخيرةÜ مثلما تقرر ذلǁ المادة الثاǈية من المرسوم 

و ال يمكن تجاýǋ أǋمية التǈبيهات الموجهة من الجهة المختƮـة بƽـƯ التجمهـر ƍلـى     
        في حƲƽ الƲǈام العام بƿƋـý الخسـائر و األضـرار الماديـة     األكيد المتجمهرين لدورǋا 

 ǁلذل Üاألمن و المتجمهرين ǎوƿ المواجهة المادية بين ǐادƽت ýǚة من خǈو البشرية الممك
  :من اǗجراءات الجوǋرية التي على الجهة المختƮة ضماǈه بالطريقة التالية يعد التǈبيه

ƍلتزمـوا  : ƍعǚم المتجمهرين عن طريق مكبر الƮوت بحضورǋا بالعبـارات التاليـة   -
  ÝالقاǈونÜ تƽرƿوا

ǋذا ǋو التǈبيـه  : القيام بƋوý تǈبيه عن طريق مكبر الƮوتÜ بƎستخدام العبارات التالية -
  Ýالقوة في حاý رفضتم التƽرق األوÜý سǈستخدم

ǋذا أخر تǈبيـه  : القيام بثاǈي تǈبيه عن طريق مكبر الƮوتÜ بƎستخدام العبارات التالية -
  Ýسǈستخدم القوة في حاý رفضتم التƽرق

و في حالة عدم توفر اǗمكاǈية Ǘستخدام مكبر الƮوت يتم اللجوء ƍلـى ƍطـǚق ƿذيƽـة    
ƍ و Üبيهǈت ýفـي  ضوئية ذات لون أحمر عن ك ǐارǈال Ɵǚستخدام السƍ ýذا كان من المحتم

ǎبيه مرة أخرǈعادة التƍ Ɣريق المتجمهرين يجƽعملية ت.  

من ƿاǈون العقوبـات مـن    R431-2تضاƍ ƻلى ǋذǉ اǗجراءات ما تقررǉ المادة 
واجƔ حمý المعǈيين بƯƽ التجمهر لشارات تحدد أوƮافهم الوƲيƽيةÜ فيقوم كý من الوالي 
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Üي    أو رئيس الدائرةǈمـن الـوطǖضابط الشرطة القضائية ل Üوابهǈ رئيس البلدية أو أحد
بحمý وشاƟ ثǚثي اللونÜ أما ضابط الشرطة القضائية للدرǁ الـوطǈي فيحمـý سـاعدة    
 ýبƿ التجمهر ألعتداء من Ưƽون بƽأعوان القوة العمومية المكل Ưو في حالة تعر Üثيةǚث

  .  ر و دون تǈبيهÜ الستحالة ذلǁ مادياŹالمتجمهرين يمكǈهم ƍستخدام القوة بشكý مباش

ǋذا و تجدر اǗشارة ƍلى أن اǗجتهاد القضائي الƽرǈسي لم يميز بـين أن يكـون مƮـدر    
ضرار جموƳ المتجمهرين أو ƿوات الشرطةÜ فمسؤولية الشرطة عǈدما تقـوم بالتـدخý   ألا

  1.أثǈاء التجمهرات و التجمعات تختلƻ عن مسؤوليتها عن ǈشاطها العام

لى عكس ما ǋو الحاý عليه في فرǈسا أين تتحمý الدولة أǐ وزارة الداخليـة مثلمـا   و ع
أوضحـǈا ذلǁ فيـما سبـق المسؤولية عن األضرار و الخسائر الǈاجمة عن المƲاǋرات 

مـن   139و التجمهرات فƎن الوضƴ في الجزائر مختلÜƻ على ƍعتبار ما تقررǉ المـادة  
بلدية مسؤولة مدǈياŹ عن الخسائر و األضرار الǈاجمة من أن تكون ال ƿ90-08اǈون البلدية 

    ƭاألشـخا ƔـيƮفي ترابهـا فت ƻǈية أو العǈح المرتكبة بالقوة العلǈايات و الجǈعن الج     
  .و األمواý خýǚ التجمهرات و التجمعات

على أن البلدية ليست مسؤولة عن اǗتƻǚ و األضرار الǈاجمة عن الحـرƔ أو عǈـدما   
  ".ن في ƍحداثها يساǋم المتضررو

ǐالجزائر ǐدارǗقه اƽال ǁلى ذلƍ 2و مثلما يشير    ƻالمسؤولية وجدت فـي مختلـ ǉذǋ نƎف
األحداƚ السياسية و اǗجتماعية التي عرفتها الجزائر مكاǈاŹ خƮباŹ تطبق فيهÜ فهـي فـي   
    ƔـيƮعن األضـرار التـي ت Ưية و القضائية للتعويǈوǈالقا ýحقيقة األمر أحسن الحلو

الممتلكات جراء أحداƚ اǗحتجاƜ السياسي و اǗجتماعي و الثقافي المتكررة  األشخاƭ و
  :و ال سيمامǈذ عقود من الزمن و المتتالية التي عرفتها الجزائر 

  1980أفريƍ30  ýلى  01أحداƚ واليتي تيزǐ وزو و بجاية من  -

                                                 
  247اتها في القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü مسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطر و تطبيق 1
راجƴ في ǋذا الƮددÜ مسعود شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القاǈون اǗدارÜǐ المرجƴ السابقÜ من  2

  ƍ239لى  229الƽƮحة 
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-  ƚ09أحدا Ü10  وفمبر  11وǈ1986 ةǈطيǈبقس  

-  ƚ25أحدا Ü26  با 27و ýمة أفريƮامحمد( لجزائر العا ǐالواد و سيد Ɣحيي با(  

  1988األحداƚ العامة ألكتوبر  -

الƽترة األخيرة من  و ما تعرفه الجزائر فيÜ 2002و  2001أحداƚ مǈطقة القبائý لسǈة  -
  .أحداƚ مماثلة

من أخبار يتƋكد  -و ال سيما الخاƮة مǈها  - حيƚ بالعودة ƍلى ما توردǉ الƮحƻ الوطǈية
ý التجمعات و التجمهرات التي لحقت جراءǋا أضرار باألشخاƭ و الممتلكـات  أن أعما

Źاجتماعية أساسا ƴ1بدواف   Ƴسـترجاƍ ريقهـا وƽمرفق األمن لت ýلبها تدخƹو استدعت في أ Ü
 Üام العامƲǈت كما يليالǈكا:  

 2008أفريƍ19  ýلى  2005جاƽǈي  05خýǚ الƽترة الممتدة بين تجمـƴ و تجمهـر  220
  .2تجمهر و تجمƴ عǈيƻ في السǈة 73.33يعادý  و ǋو ما

المذكورة أعǉǚ أن شرط تطبيق مسؤولية البلديـة عـن    139و يستخلƭ من ƭǈ المادة 
األضرار و الخسائر الǈاجمة عن التجمعات و التجمهرات الواƿعة في ترابها تتلخƭ فـي  

ات أو القـاǈون  كون ǋذǉ الخسائر و األضرار ǈاتجة عن أفعاý أضƽى عليها ƿاǈون العقوب
     ǐيـة أǈبـالقوة العل ýاألفعـا ǉـذǋ Ɣو أن يتم ارتكا Üحةǈاية أو الجǈالج ƻƮالجزائي و
  .بالعÜƻǈ و أن تقǋ ƴذǉ األفعاý و ما يترتƔ عǈها من أضرار و خسائر ضمن ƿƍليم البلدية

                                                 
االǈتخابية خƮوƮـاŹ أثǈـاء   تتعدد و تتǈوƳ أسباƔ التجمهر بين األسباƔ السياسية التي ƹالباŹ ما تتزامن مƴ المواعيد   1

الƽترة التي تƲǈم فيها الحمǚت اǈǗتخابية و بعد ƍعǚن الǈتائƝ و في حالة كذلǁ عدم التوƍ ýƮلى ƍختيار رئيس المجلـس  
    Üالبطالـة Üهيار القـدرة الشـرائيةǈƍ لةƋادية تتركز في مسƮتƿƍ جتماعية وƍ Ɣو أسبا Üتخبينǈمن بين الم ǐالشعبي البلد

 Üýتسريح العما  ƴعدام الغاز و تقطـǈƍ Źǚها مثǈور أداء المرافق األساسية لخدماتها و مǋعدام أو تدǈƍ Üالزيادة في األسعار
 Ƴازǈأو ت Üةǈية مجموعة بشرية معيƮوƮبخ ƻعتراǗية أو اǈثقافية كالمطالبة بترسيم لغة مع Ɣو أسبا Üالتزود بالكهرباء

Ü و ƿـد  2008اƚ بريان بوالية ƹرداية في شهر أفريý  من سǈة مجموعات بشرية داخý مديǈة واحدة مثلما وƴƿ في أحد
 ƣفي بوسعادة بتاري ƚرياضي مثلما حد ƚحد Ɣبسب ǁن يكون ذلƋك ǉذǋ يرƹ Ɣ2007جويلية  01تكون األسبا .  

أماكن وƿوƳ التجمهرات و التجمعات و أوƿاتها و أسبابها المباشـرةÜ راجـƴ الموƿـý     ƴمن أجý أكثر معلومات حو  2
 http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/revolte/emeutes_2005.htm: روǈي  األتياǗلكت
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و حين تعرضه للجهة المسئولة عن أضرار التجمهرات و التجمعات يشير األستاذ مسعود 
ƹير سليمÜ على ƍعتبـار   08-90من ƿاǈون البلدية رƿم  139ى أن ƭǈ المادة شيهوƍ Ɣل

  ƴـƿوا ƴسجم مǈو ما ال يǋ األضرار و ǉذǋ ء المسؤولية عنƔا عǋالبلدية لوحد ýه يحمǈأ
  ǐالمختلط الـذ ýالح Ɣاألستاذ شيهو ýوƿ فعلى حد Üام العامƲǈال Ʋƽمرفق األمن لح ýتدخ

عǈدما وزƳ أعباء التعويƯ مǈاƽƮة بين البلديـة و الدولـة    1لجƍ Ƌليه القاǈون البلدǐ القديم
يسمح على األýƿ بتحقيق تضامن  -أǐ األوý  -يƲهر أكثر تطوراŹ من الحý الحاليÜ ألǈه 

 ǐالذ ǐدارǗشاط الضبط اǈ طبيعة ƴسجم مǈير عادية و يƹ جتماعيةƍ زاء مخاطرƍ يǈوط
 ǐون البلدǈرفا في القاƮ Źه محلياǈƋعرضها ال يمكن الجزم ب ƻالسال Ɣسباǖليس ل Üالجديد

 Źومياƿ Źمختلطا Źشاطاǈ هرƲما ي Źـه كثيراǈأل Źو لكن أيضا Üون فقطǈبطـة مـن القاǈو المست
       شـرطة الدولـة   (و محلياŹ في ƽǈس الوƿتÜ تستعمý فيه وسائý الدولة و وسـائý البلديـة   

اŹ ما تǈتقý سلطات الضبط على في أن واحدÜ و في الواƴƿ العملي أǈه كثير) و شرطة البلدية
الوالي خاƮة في حاالت التجمهرات و التجمعاتÜ حيƚ يمارسها تبعاŹ لتوجيهـات وزيـر   

ƍن األمر حيǈهـا   –و ليس للبلدية  –الداخلية مستعمŹǚ في ذلƿ ǁوات األمن التابعة للدولة 
الƲǈـام  يشبه حالة حƮار مدǈيÜ ثم يضيƻ في ƽǈس السياق أǈه في الحقيقة الحƽاƲ علـى  

العام من مخاطر التجمهرات و التجمعات يتم عادة بواسطة شرطة الدولة و ليس بواسطة 
الشرطـة البلديـة التـي يعتمد عليها رئيس المجلس الشعبي البلدǐ في مجاالت محدودة 

  2.و بسيطة

و ال شǁ أن ما يدعم كǚم األستاذ مسعود شيهوǋ Ɣو ما تقررǉ المادة الثالثة من المرسوم 
المتضمن ǈƍشاء سلǁ الحرس البلدǐ  1996أوت  03المؤرƢ في  265-96تƽǈيذǐ رƿم ال

و يحدد مهامه و تƲǈيمهÜ من أن دور الشرطة البلدية في عمليات حƲƽ و استرجاƳ الƲǈام 
العام و حماية األشخاƭ و الممتلكات و ال سيما في التجمعات و التجمهرات العǈيƽة ǋـو  

و مساعد فقط لقوǎ األمن المتخƮƮة في فƯ التجمهرات   في حقيقة األمر دور استثǈائي

                                                 
  ƿ1967اǈون البلدية لسǈة  1
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القا ÜƔ253د مسعود شيهو  
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التي يǈاط بها أساسا ƍعادة األمن العام فـي حالـة    1و ال سيما الوحدات الجمهورية لǖمن
اǗخýǚ الخطير به و المشاركة في حماية المǈشƉت العمومية و كذلǁ التƲǈيم و المشاركة 

Ǘة المتعلقة بمكافحة اƮخا ǎمفي العمليات الكبرƲǈهـا  2جرام المǈأ ƚحي Ü–   المـادة ǐأ
تƭǈ على أǈه يمكن عǈد الحاجةÜ تكليƻ الحرس البلدǐ بالمساǋمة في مهام حƲƽ  –الثالثة 

         الƲǈام أو ƍسترجاعه و حماية األشـخاƭ و الممتلكـاتÜ و أمـن المǈشـƉت العموميـة      
    ǈ."3اǉأد 11و تجهيزات المǈشƉت القاعدية ضمن الشروط المحددة في المادة 

 1983مـايو   28المؤرƢ في  ǋ83/373ذا باǗضافة ƍلى ما يقررǉ المرسوم رƿم 
Ü للـوالي  4المتضمن تحديد سلطات الوالي في ميدان األمن و المحافƲة على الƲǈام العـام 

باعتبارǉ ممثǚ للدولة من سلطات و ǚƮحيات و يƽرƯ عليه ƍلتزامات وواجبـات فـي   
عام و استرجاعهÜ فهذǉ المادة الثاǈية تلزم الوالي باتخاذ جميƴ مجاý المحافƲة على الƲǈام ال

 ƭشخاǖها أن توفر حماية لǈƋالتي من ش ǐردƽيمـي أو الƲǈالت ƴجراءات ذات الطابـǗا
و األمǁǚ و مرورǋمÜ و تضمن سير عادǐ و مǈتƲم للمƮالح العموميةÜ و تحافƲ علـى  

ية و االجتماعية و الثقافيةÜ كمـا يقـƍ   ƴطار حياة المواطن و حسن سير األعماý االƿتƮاد
على عاتقه واجƔ اتقاء أǐ شكý من أشكاý االضطراƔ في الƲǈام العام أو عرƿلـة فـي   
الممارسة العادية للسلطة و بƽƮة عامة ƍتقاء جميƴ أشكاý المخالƽات و المحافƲـة علـى   

Ʋǈواعد الطهارة و الƿ حترامƍ لـى ضمانƍ ضافـةǗبا Üافة و األمن الممتلكات العموميـة
           وسـائلها و حراسـة المبـاǈي العموميـة      و السير المستمر في طـرق المواƮـǚت و  

       و التجهيزات اǗستراتيجية و حمايتها بƎستثǈاء ما تعلق مǈهـا بـوزارة الـدفاƳ الـوطǈي     

                                                 
حدات الجمهورية لǖمن التي تضـم مƮـالح جهويـة     من بين مديريات المديرية العامة لǖمن الوطǈي ǈجد مديرية و 1

  تدعى المجموعات الجهوية لوحدات الجمهورية لǖمن و مƮالح ƿƍليمية تدعى الوحدات الجمهورية لǖمن
2  Üي الرسمي للشرطة الجزائريةǈلكتروǗا ƴƿعن الموhttp://www.dgsn.dz/ar/durs.php  
  ƭ05  1417ربيƴ األوý عام  22الƮادر بتاريƣ  47 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 3

يخضƴ استخدام : الخاƭ بمهام و تƲǈيم الحرس البلدǐ على ما يلي 96/265من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  11تƭǈ المادة 
  .أعǉǚ 3الحرس البلدǐ للسلطة المكلƽة باستعادة الƲǈام العام في ƍطار المهام المƮǈوƭ عليها في المادة 

 ǉذǋ اتحددǋيذƽǈيات تƽكما تحدد كي ǐدة للحرس البلدǈالسلطة المهام المس .  
 31الموافـق   1403شعبان عـان   18السǈة العشرينÜ المؤرƢ في  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد  4

  1983مايو سǈة 
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  و تموين السكان المǈتƲمÜ و بƽƮة عامة تلزمه المادة المذكورة بضمان تطبيـق القـواǈين   
  .و التƲǈيمات الخاƮة بالشرطة العامة أو المتخƮƮة

   Ʋـƽالوالي لممارسة سلطاتـه فـي ميـدان ح ǎلد ƴها تضǈƎأما المادة الخامسة ف
الƲǈام العام و األمن في الوالية مƮالح األمن و الدرǁ الوطǈيÜ كما يجƔ على مƮـالح  

اŹ و بجميƴ القضايا المتعلقة من ذات المرسوم أن تخبر الوالي أوالŹ فور 8األمن وفقاŹ للمادة 
باألمن العام و الƲǈام العام فيƋمر عǈد اƿǗتضاء بƎتخاذ التدابير التي تمليها الƲروÜƻ و في 
الحالة اǗستعجالية يمكǈه ƍستثǈاء أن يعطي مƮالح األمن تعليمات شـƽوية يتعـين عليـه    

  .تƋكيدǋا كتابة

السعي ƍلى تدخý وحدات األمـن  في حالة وƿوƳ حدƚ خطير سلطة  16كما تخوله المادة 
 ǉذǋ ýو يتم تدخ Üالعام Ɣائǈلى الƍ ƴسيق الموسǈالت Ɣم مكتǚعƍ بعد ÜةƮƮي المتخǈالوط
الوحدات بǈاء على تعليمات مكتوبةÜ و يعلم وزير الداخلية بذلǁ فوراÜŹ كما يمكǈه أن يسعى 

ǁ عـن طريـق   ƍلى تدخý تشكيǚت الدرǁ الوطǈي الموجودة في تراƔ الواليةÜ فيقوم بذل
وزير الداخليةÜ أما لجǈة األمـن الوالئيـة    التسخير المسبƔ و يعلم وزير الدفاƳ الوطǈي و

فـي ƍطـار اللجǈـة     21و يǈسق حسبما تقررǉ المـادة   20فǈƎه يرأسها وفقاŹ لƭǈ المادة 
المƮǈوƭ عليها في المادة السابقة أعماý جميƴ مƮالح األمن الموجودة في الواليةÜ فيقوم 

لƽƮة بمتابعة تطور الوضعية العامة في الوالية و توفير ǈƍسجام مختلـƻ تـدخǚت   بهذǉ ا
  .     مƮالح األمن و تماسكها

 ƣاألستاذ لحسن بن الشي ǎير Ɣليه األستاذ مسعود شيهوƍ Ɣǋس سياق ما ذƽǈ و في
 1990بدون خطƋ أن استبعاد ƿاǈون البلدية لسـǈة   ةأƚ ملويا في مؤلƽه الخاƭ بالمسؤولي

لية الدولة و جعý البلدية تتحمý التعويƯ بمƽردǋا ال مبرر له خاƮة و اǈـه فـي   لمسؤو
   Źـذا طبقـاǋ سلطات واسعة و ǁللدولة يمل Źǚته ممثƽƮجد أن الوالي بǈ حالة االضطرابات

Ü و يضيƻ أǈه مـن ƹيـر   1983مايو  28المؤرƢ في  83/373للمرسوم الرئاسي رƿم 
و أن سلطات رئيس البلدية في حالة االضطرابات المعقوý استبعاد مسؤولية الدولة خاƮة 

  . 1و الƽتن ǈجدǋا مǈعدمة مقارǈة مƴ سلطات الوالي
                                                 

  65و  64بن الشيƣ اƚ ملوياÜ المسؤولية بدون خطÜƋ المرجƴ السابقƭ Ü  نلحس  1
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و من القرارات القضائية الجزائرية التي يƲهر فيها تبǈي القاضي لمسؤولية البلدية 
ǈجد ƿرار مجلـس   Üعن األضرار و الخسائر الǈاجمة عن التجمعات و التجمهرات العǈيƽة

Ƣحقـوق    2004فبراير  10في  الدولة المؤر ǐضـد ذو ǐضية رئيس بلدية بوراوƿ في
Ɣ. ن ǐـه  " جاء فيه الذǈƋب ǁالقرار و يتمس Ƴازǈي ǐأن رئيس المجلس الشعبي البلد ƚحي

Ɣ عن وفاة السيد ýير مسئوƹ. حقوق الضحية ǐه كان على ذوǈو أ Üعة في الغابةƿن الوا
ƔاǋرǗضحايا ا Ưدوق تعويǈƮ من Ɣالتقر.  

مـن ƿـاǈون    139ـǁ ذوǐ الحـقوق بƋن دعواǋم مؤسسة على أحكام المـادة  حيƚ تمس
  ýتـƿ أو مرتكبي جريمة Ɣعلى مرتك ƻلم يتم التعر Üýضية الحاƿ ه و فيǈأ ƚحي Üالبلدية

Ɣ لم .السيد ƭاƮبالر Źذا األخير رمياǋ و أن وفاة Üتيجةنǈ    رتكبـتƍ حـةǈاية أو جǈلج
ƴتجمهر أو تجم ýǚخ.  

من ƿاǈون البلدية ال يمكن تطبيقها في الǈزاƳ الحاليÜ و أǈه  139لمادة و من ثم فƎن أحكام ا
ال يمكن ƿƍامة مسؤولية البلديةÜ و أن ƿضاة الدرجة األولى أخطƋوا في تمسكهم بمسـؤولية  

Ü و ƿبǋ ýذا القرار كان القاضي اǗدارƿ ǐد تبǈى ǋذا الǈوƳ مـن  1"البلدية و الحكم عليها 
ة أحداƚ الشغƔ و التجمهرات التي عرفتها بلدية ƿسǈطيǈة سـǈة  المسؤولية اǗدارية بمǈاسب

حيƚ أǈه من الثابت أǈه ال مسؤولية بدون خطـƋ  " حيƚ جاء في ǋذا القرار مايلي  1986
 Źضاء فتشريعاƿ و Źدارية فقهاǗالمسؤولية ا ýفي مجا ƚحد ǐلكن التطور الذ Üكقاعدة عامة

ǉ أǈه يمكن ترتيƔ المسؤولية اǗدارية بـدون  أدƍ ǎلى بروز ƍستثǈاء عن ǋذǉ القاعدةÜ مƽاد
توافر ركن الخطƋ و ذلǁ على أساس المخاطر أو تحمý التبعة بسبƔ الخطر الǈاشƐ عـن  

على اǗدارة واجƔ التعـويƯ رƹـم   ... ǈشاط اǗدارةÜ و بمقتضى ǋذǉ المسؤولية يكون
Ƌاء ركن الخطƽتǈƍ"...2 .  

                                                 
عن لحسين بن شيƣ أƚ ملوياÜ المسؤولية بـدون خطـƹ152    ÜƋير مǈشور Ʈادر عن الغرفة الثالثة تحت رƿم ƿرار  1

ƭ Üالسابق ƴ60المرج  
ضد بلدية ƿسǈطيǈةÜ عـن  د مسـعود   / م.م/ƿ Üضية 1987Ɣجويلية  29المؤرƢ في  ƿ87/57رار ƹير مǈشور رƿم  2

  231اǗدارÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü شيهوÜƔ المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القاǈون 
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ƍ المسؤولية ǉذǋ عقدǈبتوافر  الو مثلما ال ت  Źن لها شـروطاƎا فǋالشروط السابق ذكر
ƍذا تحققـت أعƽيت الدولة في فرǈسا و البلدية المعǈية في الجزائر عن ما تخلƽه التجمعات 
و التجمهرات العǈيƽة من أضرار باألشخاƭ و الممتلكات و ǋي الشروط المتعرƯ لهـا  

البلدية ليست مسؤولة  من ƿاǈون البلدية التي تقرر أن 139في ƭǈ الƽقرة الثاǈية من المادة 
  . عن اǗتƻǚ و األضرار الǈاجمة عن الحرƔ أو عǈدما يساǋم المتضررون في ƍحداثها

التي تƭǈ علـى   141أما عن حالة المسؤولية الǈسبية فǈƎها مقررة بموجƔ المادة 
أǈه عǈدما تكون التجمهرات و التجمعات مكوǈة من سكان عدة بلديات تƮبح كـý مǈهـا   

ضرار الǈاجمة و ذلǁ حسƔ الǈسبة التي تحددǋا الجهة القضائية سائر و األمسؤولة عن الخ
المختƮةÜ و ǋو ما ƿررǉ القضاء الجزائرǐ بمǈاسبة األحداƚ التي شهدتها مديǈة ƹردايـة  

حيƚ جاء في ƿرار الغرفة اǗدارية للمجلس األعلى  1985جوان من سǈة  7و  6يومـي 
للتعويƯ في ǋذǉ القضية و كما جـاء فـي أƿـواý     فعاý القابلةألحيƚ أǈه و ƍن كاǈت ا" 

المستƻǈƋ عليهم و في بياǈات القرار المطعون فيه من فعý مـواطǈي بلـديتين أخـرتين    
ƽاألخيرة ال تع ǉذǋ نƎف Üردايةƹ ـه يمكـن    ىمحاذيتين لبلديةǈمن المسؤولية أل Źاء تاماƽعƍ
Źكمسائلة البلديتين األخرتين طبقا Źو  مسائلتها تماماǋ به في المـادة  لما ƭمـن   173مرخ

ǐون البلدǈالقاÜ  ة من سكانǈدما تكون التجمعات و التجمهرات مكوǈه عǈعلى أ ƭǈالتي ت
عدة بلدياتÜ تƮبح كý مǈهما مسؤولة عن اǗتƻǚ و األضرار المسببةÜ و ذلǁ بالǈسـبة  

  . 1المئوية التي تحددǋا المحكمة المختƮة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
Ü عن لحسين بن شـيƣ أƚ  07/10/1989المؤرƢ في  ƿ60996رار الغرفة اǗدارية للمجلس العلى للقضاء تحت رƿم   1

  65ية بدون خطÜƋ المرجƴ السابقƭ ÜملوياÜ المسؤول
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 ƘالمبحƘالثال :Ɖولية التƊديبية ألعوان مرفق األمن المس  

مǈطلقين من أحكام الýƮƽ األوý من الباƔ األوý من المرسـوم التƽǈيـذǐ رƿـم    
المتضمن القاǈون األساسي الخاƭ بموƽƲي األمن الوطǈيÜ الذǐ يقرر في ƍطار  91/524

المتضمن  85/59موادǉ من واحد ƍلى ثماǈية بǈƋه تطبيقاŹ لƭǈ المادة الرابعة من المرسوم 
ǈالقا ƻƲة الموƽƮ ىƽتض Üدارات و المؤسسات العموميةǗا ýموذجي لعماǈون األساسي ال
  و مكلƻ من بين األعوان الذين يعيǈون لشغý مƔƮǈ دائـم  ـن ǋـý مـى كـعام علـال

و يمارسون أعمالهم في المƮالح المركزية أو ƹير المركزية التابعة لǖمن الوطǈي و في 
Ǘدارǐ التابعة لهÜ بمهام حƲƽ الƲǈام العمومي أو ƿƍرارǉ المؤسسات العمومية ذات الطابƴ ا

و حماية األشخاƭ و الممتلكات و باالضطƳǚ عموماŹ بمهام األمن الوطǈيÜ سواء كـان  
يǈتمي لƽئة الموƽƲين بالزǎ الرسمي أو فئة الموƽƲين العاملين باللباس المدǈي أو حتى فئة 

ؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن ƍال فـي  Ü فǈƎه ال يتم التعرƯ للمس1األسǁǚ المشتركة
ـ ƍطار الوƲيƽة العامة للدولةÜ ذلǁ أن ǋيئة الشرطة باعتبارǋا أحد مرافق الدولة الخدم ة اتي

فƎن أفرادǋا ǋم موƽƲون عموميونÜ يسرǐ عليهم ما يسرǐ على موƽƲي الدولة من ƿواعد 

                                                 
ر موƽƲين في األمن الـوطǈيÜ  يعتب"المذكور أعÜǉǚ على أǈه   91/524تƭǈ المادة الثاǈية من المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  1

األعوان الذين يعيǈون لشغý مƔƮǈ دائم و يمارسون أعمالهم في المƮالح المركزية أو ƹير المركزية التابعـة لǖمـن   
  "الوطǈي و في المؤسسات العمومية ذات الطابƴ اǗدارǐ التابعة له 

وطǈي منÜ موƽƲي الشرطة المكلƽـين بمهـام حƽـƲ    يتكون موƽƲو األمن ال" أما المادة الثالثة مǈه فǈƎها تƭǈ على أǈه  
الƲǈام العمومي أو ƿƍرارǉ و حماية األشخاƭ و الممتلكات و باالضطƳǚ عموماŹ بمهام األمن الـوطǈي كمـا تحـددǋا    
القواǈين و التƲǈيمات المعموý بهاÜ و من المستخدمين الشبيهين بموƽƲي األمن الوطǈي المكلƽين بƋعماý تكميلية للـدعم  

  " ارǐ و الǈƽي الضرورǐ للقيام بمهام األمن الوطǈي اǗد
        يǈقسم موƽƲو الشرطة وفقاŹ لضرورات الخدمة و تبعـاŹ لتكـويǈهم   " كما تƭǈ المادة الرابعة من ذات المرسوم على اǈه 

Ʋـام  فئة الموƽƲين بالزǎ الرسمي و تتكون من ضابط شـرطة الƲǈـام العمـوميÜ حـافƲ أوý للǈ    ) أ: و كƽاءتهم ƍلى 
Ɣ Üام العموميƲǈعون ال Üام العموميƲǈال Ʋحاف Üي و تتكون من ضـابط  ) العموميǈين العاملين باللباس المدƽƲفئة المو

Ɯ Üمحقق الشرطة Üمحقق رئيسي للشرطة Üالشرطة ƫتƽم Üالشرطة (   ýالمشتركة و تتكون مـن عميـد أو ǁǚفئة األس
  " للشرطةÜ عميد الشرطة و محافƲ الشرطة 

يمǈح موƽƲو الشرطة حسƔ وƲائƽهم كافة الخƮائƭ التي تثبت ƽƮتهم و تخولهم " الثامǈة فهي تƭǈ على أǈه أما المادة 
الǚƮحيات القاǈوǈية كممثلين للسلطة و القوة العموميةÜ و أǈه تحدد شروط ارتداء الزǎ الرسـمي و Ʈƍـدار البطاƿـة    

 ƻللخدمة بقرار من الوزير المكل ǐفرد Ɵǚية و التسلح بسǈالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد " بالداخلية المه
  Ü1991 ƭ Ü2714 سǈة  69
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اعـد المƲǈمـة ǈتيجـة    عامة مجردة تحكم عƿǚتهم بمرفقهم مƴ االختƻǚ في بعƯ القو
  .1الختƻǚ طبيعة وƲيƽة الشرطة عن طبيعة الوƲائƻ العامة بسائر مرافق الدولة

المتعلقة بتƲǈيم الوƲيƽة  2لقد أكد المشرƳ الجزائرǐ في الƮǈوƭ القاǈوǈية األخيرة
المتضمن ƿاǈون الوƲيƽة العمومية  06/03ةÜ خضوƳ أعوان مرفق األمن لǖمر ـالعمومي

ƽضƍ العام عليهم و بالتالي ƻƲة الموƽƮ ية بمبدأ عدم  -اءǈر من جهة ثاƿه أǈحتى و لو أ
        و ال سـيما فـي مجـاý الحقـوق      06/03الخضوƳ الجزئي ألعوان مرفق األمن لǖمر 

و ǋذا من خƭǈ ýǚ مادته الثاǈيـة   -3و الواجبات و سير الحياة المهǈية و االǈضباط العام
ǈون األساسي على الموƽƲين الذين يمارسون ǈشاطاتهم فـي  يطبق ǋذا القا" التي جاء فيها 

المؤسسات و اǗدارات العموميةÜ يقƮد بالمؤسسات و اǗدارات العموميـةÜ المؤسسـات   
          العمومية و اǗدارات المركزية في الدولة و المƮـالح ƹيـر الممركـزة التابعـة لهـا      

لطابƴ اǗدارÜǐ و المؤسسات العمومية و الجماعات اƿǗليمية و المؤسسات العمومية ذات ا
       ذات الطابƴ العلمي و الثقافي و المهǈي و المؤسسـات العموميـة ذات الطـابƴ العلمـي     
و التكǈولوجي و كý مؤسسة عمومية يمكن أن يخضƴ مستخدموǋا ألحكام ǋـذا القـاǈون   

و المـدǈيون  Ü و ال يخضƴ ألحكام ǋذا األمر القضاة و المستخدمون العسكريون ياألساس
  ".للدفاƳ الوطǈي و مستخدمو البرلمان

عوان مرفق األمن يتطلƔ مǈا تحديد فـي  ألƍن التƮدǐ لقواعد المسؤولية التƋديبية 
مطلƔ أوý ماǋية المسؤولية التƋديبية في الوƲيƽة العمومية ثم التعرƯ في مطلـƔ ثـان   

   .للمسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن
                                                 

دراسة تطبيقية مقارǈة على ضباط الشرطةÜ رسالة دكتوراÜǉ مقدمـة   -علي أمين سليم عيسىÜ التƋديƔ في الشرطة. د 1
  ƭ Ü29 2002ألكاديمية الشرطةÜ كلية الدراسات العلياÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

المتضمن القـاǈون األساسـي    2006يوليو  15الموافق  1427جمادǎ الثاǈية عام  19المؤرƢ في  06/03األمر رƿم  2
  .Ü2006 سǈة 46العام للوƲيƽة العموميةÜ الƮادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 

يحدد تطبيق أحكام ǋذا القاǈون األساسـي  " تي تقرر أǈه يƲهر تبǈى المشرƳ لهذا المبدأ من خƭǈ ýǚ المادة الثالثة ال 3
  .بقواǈين أساسية خاƮة بمختلƻ أسǁǚ الموƽƲين تتخذ بمراسيم

ƹير أǈهÜ و ƲǈراŹ لخƮوƮيات أسǁǚ األعوان الدبلوماسـيين و القƮǈـليين و أسـاتذة التعلـيم العـالي و البـاحثين       
يمكن أن تƿ ƭǈواǈيǈهم األساسـية الخاƮـة   ...و الحرس البلدǐ والمستخدمين التابعين لǖسǁǚ الخاƮة باألمن الوطǈي

  " على أحكام استثǈائية لهذا األمر في مجاý الحقوق و الواجبات و سير الحياة المهǈية و االǈضباط العام
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üية: المطلب األوǉيفة العمومية ماưديبية في الوƉولية التƊالمس  

ƍذا كاǈت المسؤولية بوجه عام تعǈي حالة المؤاخذة أو تحمý التبعةÜ أǐ أǈها الحالة 
 ýعن أمور وأفعا Źسان مسئوال و مطالباǈǗية التي يكون فيها اǈوǈية والقاƿǚية و األخƽلسƽال

و أǈها من وجهـة   1تماعية و ƿاǈوǈيةأتاǋا ƍخǚالŹ بǈواميس و ƿواعد و أحكام أخƿǚية و اج
لتزام سـابق أو واجـƔ مـن    ƎالƲǈر القاǈوǈية المحضة تƽيد واجƔ تحمý تبعات اǗخýǚ ب

تسبƔ في ƍحداƚ ضرر للغيرÜ جراء فعله المباشر أو فعý من ǋـم تحـت رƿابتـه مـن     
يـرǎ   بعƯ الƽقه اǗدارÜ ǐ فƎن2أشخاƭ أو أشياء أو حيواǈاتÜ في ǋ ƟǚƮƍذا الضرر

المسؤولية التƋديبية الƲǈر في أمر الموƻƲ و مجازاتـه ƍن ثبتـت ƍداǈتـهǗ Üخǚلـه     في 
بالواجبات المƽروضة عليه أو لخروجه على مقتضى الواجـƔ فـي أعمـاý وƲيƽتـه أو     

Ü أما البعƯ األخر فيƲǈر ƍليهـا مـن   3لƲهورǉ بمƲهر من شǈƋه اǗخýǚ بكرامة الوƲيƽة
رمي ƍلى ضمان ƿمƴ األخطاء المرتكبة من طـرƻ  زاوية الهدƻ المراد تحقيقهÜ  كوǈها ت

    ǐأ Üـيǈالمه ƴاألخطـاء الطـاب ǉذǋ دما تكتسيǈع Üي األعوان العموميينƿين و باƽƲالمو
عǈدما تكون ǋذǉ األخيرة وليدة ƍخýǚ بالتزامات مقررة على عـاتق أعضـاء الوƲيƽـة    

  .4العمومية

ارات القضاء اǗدارǐ و بعد أن يسرد الدكتور سليمان محمد الطماوǐ بعضاŹ من ƿر
سبƔ القرار التـƋديبي  " المƮرǐ  في مجاý الجريمة التƋديبيةÜ و مǈها ذلǁ الذǐ يرǎ بƋن 

بوجه عامǋ Üو ƍخýǚ الموƻƲ بواجبات وƲيƽته أو ƍتياǈه عمŹǚ من األعمـاý المحرمـة   
مة عليهÜ فكý موƻƲ يخالƻ الواجبات التي تƭǈ عليها القواǈين أو القواعد التƲǈيمية العا

                                                 
  11عمار عوابدÜǐ المسؤولية اǗداريةÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د  1

2 « Obligation de réparer les dommages que l’on a causés à autrui de son propre fait ou de 
celui de personnes, d’animaux, de choses dont on est responsable » in dictionnaire Hachette, 
édition 2004, p1387, et dictionnaire encyclopédique, édition 2005, p 1699. 

يبية لضباط الشرطةÜ دراسة مقارǈة بين ƿواǈين الشرطة و العاملين المدǈيين د محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋد 3
   ƭ Ü150 2004في كý من مƮر و فرǈساÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية الحقوق بجامعة أسيوطÜ سǈة 

4 « Ce régime a pour objet d’assurer la répression des fautes commises par les fonctionnaires 
et autres agents publics, quand ces fautes ont un caractère professionnel, c’est-à-dire quand 
elles résultent d’un manquement  aux obligations qui s’imposent aux membres de la fonction 
publique » in René Chapus, droit administratif général, tome 2, Domat Droit Public, DELTA, 
8 éme édition, paris, France, 1995, p285 et 286   
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أو يخرƜ على مقتضى الواجƔ في أعماý وƲيƽتـه   Üأو أوامر الرؤساء في حدود القاǈون
ǈƍما يرتÜ  Ɣالتي يجƔ أن يقوم بها بƽǈسه ƍذا كان ذلǁ مǈوطاŹ به و أن يؤديها بدƿة و أماǈة

      ýاألشـكا Ɣجـزاء عليـه بحسـ ƴيـƿدارة لتوǗرادة اƍ فتتجه ÜديبهƋت Ʒيسو Źدارياƍ Źباǈذ          
ǈ Üجـدǉ يقـرر أن المسـؤولية    "ضاƳ المقررة ƿاǈوǈاŹ و في حدود الƮǈاƔ المقرر و األو

 ýيرتكبه العام Ƴاǈأو امت ýفع ýعن ك Ɣديبية تترتƋالعام(الت ƻƲو يجافي واجبـات  ) المو
Ü و بالتالي فǈƎه يقيم تعريƻ المسؤولية التƋديبية على عƮǈرǐ الشخƭ الذǐ يراد 1مƮǈبه

  .األخطاء المهǈية المستوجبة للعقاƔ أو للتƋديƔ اǗدارǐتƋديبه و الƽعý المدرƜ ضمن 

ǈه يƮبح Ǝو لما كان الموƻƲ العام أحد أǋم عƮǈرǐ تعريƻ المسؤولية التƋديبيةÜ ف
على األýƿ مـن وجهـة Ʋǈـر المشـرƳ      –من الضرورǐ الوƿوƻ عǈد تعريƻ ماǋيته 

ǐي - الجزائرƽف ÜƲ مƿاألمر ر ý66/133 ون أساسي للوǈاƿ ýة العامـة المتضمن أوƽيƲ2 
     Ƴمجمـو ǉيـرادƍ ýǚالعام مـن خـ ƻƲللمو ƻتعري ƴوض Ƴالمشر ýحاو Üفي الجزائر
األشخاƭ الذين يسرǐ عليهم وƻƮ الموƻƲ العامÜ و ǋذا في ƍطار مادته األولى التـي  

يعتبر موƽƲين عموميين األشخاƭ المعيǈون في وƲيƽـة دائمـة الـذين    " تƭǈ على أǈه 
ـ رسموا في درجة من درجات التد  يرƜ الوƲيƽي في اǗدارات المركزية التابعة للدولة وف

المƮالح الخارجية التابعة لهذǉ اǗدارات المركزية التابعة للدولةÜ و في الجماعات المحلية 
و كذلǁ في المؤسسات و الهيئات العامة حسƔ كيƽيات تحدد بمرسومÜ و ال يسـرǋ ǐـذا   

Ü و ǋـي  3"أفراد الجيƫ الوطǈي الشـعبي القاǈون على القضاة و القائمين بشعائر الدين و 
ة شروط ƍذا توفرت في الشخƭ أضƽيت عليه ƽƮة الموƻƲ العام ـالمادة التي تضƴ ثǚث

  :و أمكن بالتالي مخاطبته بƋحكام المسؤولية التƋديبيةǋ Üذǉ الشروط ǋي 
  Ýأن يكون الشخƭ معيǈاŹ في وƲيƽة دائمة -
-  Ɯفي درجة من درجات التدر Źيأن يكون مرسماƽيƲالوÝ  

                                                 
سليمان محمد الطماوÜǐ القضاء اǗدارƿ Üǐضاء التƋديÜƔ دراسة مقارǈةÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر  1

  . 50و  ƭ Ü49 1979العربيةÜ الطبعة الثاǈية سǈة 
  .Ü1966 سǈة 46ئريةÜ العدد رƿم مǈشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا 2
3  ƭ Ü547الجريدة الرسمية السابقة.  
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أن يكون معين في ƍدارة تابعة للدولة سواء كاǈـت ƍدارة مركزيـة أو مƮـالح     -
  Ýخارجية أو ƍدارة محلية أو مؤسسة عامة

   Ýعليها 66/133أن ال يكون معǈياŹ باألسǁǚ المستثǈاة من تطبيق األمرية  -
    ت المتضمن القاǈون األساسي الǈمـوذجي لعمـاý المؤسسـا    85/59أما في ýƲ المرسوم 
Ü فǈƎه يتضح عدم ǋƍتمام المشرƳ بوضƴ تعريƻ محـدد للموƲـƻ   1و اǗدارات العمومية

العامÜ و تركيزǉ بدالŹ عǈه بمسƋلة ضبط المجموعات البشرية و المهǈية الخاضعة لقـاǈون  
الوƲيƽة العامة و كذلǁ تحديد مƽهوم المؤسسات و اǗدارات العموميةÜ و ǋو ما يعǈي تبǈي 

العضوǐ في تحديد الموƻƲ العام بدال من المعيار الموضـوعي الـذǐ   المشرƳ للمعيار 
  .يركز على ماǋية الخدمة العمومية التي يؤديها الموƻƲ العام

تطلق على العامý الذǐ يثبت  " 85/59و عليه جاء في المادة الخامسة من المرسوم 
ـ  ي وضـعية  في مƔƮǈ عمله بعد ǈƍتهاء المدة التجريبية تسمية موÜƻƲ و يكون حيǈئذ ف

Ü فالعبرة في ǋذǉ الحالة ƍذنÜ بالتثبيت "ƿاǈوǈية أساسية و تƲǈيمية ƍزاء المؤسسة أو اǗدارة 
بǈƋه ال يخضـƴ   ذات الƭǈ في المƔƮǈ بعد فترة التجريÜƔ كما ƿررت المادة الثالثة من

الموƽƲون اǗداريون و التقǈيـون   لمختلƻ األحكام المƮǈوƭ عليها في ǋذا المرسوم ƍال
لون في المؤسسات و األجهزة و المƲǈمات الجماǋيرية التابعة لحزƔ جبهة التحريـر  العام

 Üهمǈتخبين مǈاء المǈستثƎي بǈمراعاة األحكام التشريعية المتعلقـة   والوط ƴالقضاء م ýرجا
  " بتعييǈهم و حركات ǈقلهم و اǈضباطهم و مسار حياتهم المهǈية

بعد أن يقرر في مادته األولـى فقـرة    الجارǐ العمý به فǈƎه 06/032أما األمر رƿم 
ƭǈذا الǋ حكامƋب ýالمشمو ƻƲن الموƋية بǈـة   –ثاƽيƲون األساسي العام للوǈالمتضمن القا

يعتبر "أوكلت له تƋدية مهام في خدمة الدولةÜ يƭǈ في المادة الرابعة على أǈه  -العمومية
    ..."سـلم اǗدارǐ موƽƲاŹ كý عون عين في وƲيƽة عمومية دائمة و رسم في رتبة فـي ال 

  :ن تعريƻ الموƻƲ يقوم على مجموعة من العǈاƮر و الشروط التاليةƋو عليه ǈستǈتƝ ب
   Ýالتعيين في خدمة عمومية في ƍدارة أو مؤسسة عمومية -
-  ýة العمƿǚديمومة عÝ  

                                                 
  Ü1985 سǈة 13لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد ا 1
  Ü2006 السǈة 46لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد ا 2
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  Ýالترسيم في الرتبة -
  ÝتƋدية مهمة في خدمة الدولة -
- ǈالمستث ǁǚباألس Źياǈتطبيق األمر ماة أن ال يكون مع ý06/03ن مجا  Źاءا كلياǈاستث

  06/03Ýمن مجاý تطبيق األمر 

 ǐفرد ýذا ما تحقق بشكƍ عقدǈديبية تƋأن المسؤولية الت ǐقه الجزائرƽال Ưبع ǎو ير
أو جماعي الخطƋ التƋديبي باعتبارǉ عمŹǚ معاƔƿ عليهÜ يتمثý في اǗخýǚ بƎحدǎ الواجبات 

م القاǈون األساسي للوƲيƽة العموميةÜ كما يمكن أن يƋخذ ǋذا المهǈية المحددة بموجƔ أحكا
الخطƋ التƋديبي Ʈورة عدم احترام ƍحدǎ القواعد القضائيةÜ و ال سيما واجƔ التحƲƽ أو أن 

  . 1يتمثý في اǈتهاǁ ألحكام القاǈون الجزائي

 06/03من جاǈبه المشرƳ الجزائرǐ و من خýǚ البـاƔ السـابƴ مـن األمريـة     
المسـؤولية   نيقرر من جهة بƲǈ ÛƋام التƋديبي في الوƲيƽة العمومية الجزائريةالمتضمن ال

التƋديبية تترتƔ عن كý تخý عن الواجبات المهǈية أو مساس باالǈضباط و كـý خطـƋ أو   
Ü و من جهة ثاǈية فـƎن Ʈـور   2مخالƽة من طرƻ الموƻƲ أثǈاء أو بمǈاسبة تƋدية مهامه

ƍخýǚ باالǈضباط العام الذǐ يمـس بالسـير الحسـن     3الخطƋ المهǈي الذǐ يقيمها ƿد تكون
 179م (أو المساس سهواŹ أو ǋƍماالŹ بƋمن المستخدمين و أمǁǚ اǗدارة ) 178م(للمƮالح 

أو التحويƹ ýير القاǈوǈي للوثائق اǗداريةƍ Üخƽاء المعلومات ذات الطابƴ المهǈـي  ) 1فقرة 
ƽǈت Ưرف Üدية مهامهƋت ýǚطـار  التي من واجبه تقديمها خƍ يذ تعليمات السلطة السلمية في

تƋدية المهام المرتبطة بوƲيƽته دون مبرر مقبوƍ Üýفشاء أو محاولة ƍفشاء األسرار المهǈية 
و استعماý تجهيزات أو أمǁǚ اǗدارة ألƹراƯ شخƮية أو ألƹـراƯ خارجـة عـن    

                                                 
1 « La faute disciplinaire est un fait répréhensible pouvant être un acte isolé ou collectif. Elle 
constitue généralement un manquement caractérisé aux obligations professionnelles fixées par 
le statut général. Elle peut résulter également du non-respect d’une règle jurisprudentielle telle 
que l’obligation de réserve ou d’une violation de la pénale »  Essaid Taib, Droit de la fonction 
publique, éditions Houma, Alger, Algérie, 2003, p323 

  .المذكور 06/03من األمرية  160المادة  2
و مـا  أن األخطاء المهǈية الموجبة للعقوبة التƋديبية ال يتم تحديدǋا تشريعياÜŹ و René Chapus ǋيرǎ الƽقيه الƽرǈسي  3

  Üƭǈال بـƍ ى مبدأ ال جريمة و ال عقوبةǈذا األخير يتبǋ على اعتبار أن Üون العقوباتǈاƿ عن ƔديƋون التǈاƿ ýعƽيميز بال
René Chapus, droit adm général op-cit,p289,  
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Ʋـƻ  أو االستƽادة من امتيازات من أية طبيعة كاǈـتÜ يقـدمها للمو  ) 180م (المƮلحة 
  ýأعمـا Ɣارتكا ÜتهƽيƲطار ممارسة وƍ ديته خدمة فيƋت ýمقاب ǎوǈطبيعي أو مع ƭشخ
  ǁǚعمدا في أضرار مادية جسيمة و أمـ Ɣالتسب Üýفي مكان العم ƭشخ ǐعلى أ ƻǈع
   ƻǚتـƍ ÜـلحةƮبالسير الحسن للم ýǚخǗها اǈƋدارة العمومية التي من شǗالمؤسسة أو ا    

ى السير الحسن للمƮلحةÜ تزوير الشهادات أو المؤǚǋت أو وثائق ƍدارية Ʈƿد اǗساءة ƍل
  كý وثيقة سمحت للموƻƲ بالتوƲيƻ أو بالترƿية و كذا الجمƴ بين الوƲيƽة التـي يشـغلها   

  .1من ǋذا األمر 44و  43و ǈشاط مربحƹ Üير تلǁ المƮǈوƭ عليها في المادتين 

ـ   85/59و في ƽǈس ǋذا السياق كان المرسوم رƿم  اǈون األساسـي  المتضـمن الق
       ýلمسـؤولية العامـ Ưـد تعـرƿ Üدارات العموميـةǗالمؤسسـات و ا ýموذجي لعماǈال           

 )ƻƲمسـاس   ) المو ǐيـة أو أǈبواجباته المه ýǚخƍ ǐه أǈدر مƮ ذاƍ عقدǈديبية التي تƋالت
Ɣ أǐ خطƋ خـýǚ ممارسـة مهامـه أو بمǈاسـبة ǋـذǉ      ـاط أو ارتكـƮارƢ باالǈضب

  :مكن تقسيم الواجبات المهǈية ƍلى ثƚǚ مجموعات رئيسية ǋيÜ لذلǁ أ2الممارسة

الواجبات المهǈية المتعلقة بواجƔ الطاعةÜ و مǈها واجƔ تƽǈيذ األوامر الƮادرة  -
عن الرئيس اǗدارǐ األعلىÜ واجƍ Ɣحترام الرؤساء اǗداريينÜ واجـƔ احتـرام السـلم    

  .اǗدارÜǐ واجƔ اǗخƭǚ والوالء للدولة

لمهǈية المتعلقة بƋداء الوƲيƽةÜ و مǈها ƍحترام مواƿيت العمý المحـددة  الواجبات ا -
  .ƿاǈوǈاÜŹ القيام الشخƮي بالعمý و المحافƲة على السر المهǈي

                                                 
ال على أǈه يخƭƮ الموƽƲون كǈ ýشاطهم المهǈي للمهام التي أسـǈدت ƍلـيهمÜ و    06/03من األمر  43تƭǈ المادة  1

Üوعهǈ مهما كان ƭطار خاƍ شاط مربح فيǈ هم ممارسةǈيمك  
ƹير أǈه يرخƭ للموƽƲين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحƚ كǈشاط ثاǈوǐ ضمن شروط ووفق كيƽيات تحـدد  

  عن طريق التƲǈيم 
  كما يمكǈهم أيضاǈƍ ŹتاƜ األعماý العلمية أو األدبية أو الǈƽية

الموƻƲ ذكر ƽƮته أو رتبته اǗدارية بمǈاسبة ǈشر ǋذǉ األعماƍ ýال بƴ موافقة السلطة التي لها و في ǋذǉ الحالة ال يمكن 
  ǚƮحيات التعيين

فتƭǈ على أǈه يمكن للموƽƲين المǈتمين ƍلى أسǁǚ أساتذة التعليم العـالي و البـاحثين و كـذا أسـǁǚ      44أما المادة 
  .ي ƍطار خاƭ يوافق تخƮƮهمالممارسين الطبيين المتخƮƮينÜ ممارسة ǈشاط مربح ف

  المذكور سابقاŹ 85/59من المرسوم  20المادة  2
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-   Ʋـاƽالح Ɣها واجǈوم Üýداء العمƋمباشر ب ýية التي ال تتعلق بشكǈالواجبات المه
ƿد  –تضيات الحياة المهǈية على القدر المطلوƔ من المواءمة بين واƴƿ الحياة الخاƮة و مق

و من أمثلة الواجبات ǈǋا عـدم   -رتباطا بهذا الواجƍƔتكون بعƯ األسǁǚ المهǈية أكثر 
االƿتراƔ من األماكن ذات السمعة السيئة بهدƻ ضمان محافƲة الموƻƲ بسـلوكه علـى   

  .سمعة الوƲيƽة العامة التي يشغلها

ضمن القاǈون األساسي العام المت 1966يوǈيو  02المؤرƢ في  66/133األمر رƿم 
للوƲيƽة العموميةÜ بƎعتبارǉ أوƭǈ ý رسمي تضمن المبادƏ األساسية التي تحدد بموجبها 
من جهة الحقوق و الواجبات المرتبطة بƽƮة الموƻƲ و ترسم من جهة أخـرǎ كيƽيـات   

ƻيƲفي المادة 1التو Ưبعد أن يتعر Ü54 ƭاƮختƍ ها منǈƋديبية التي يقرر بƋلة التƋللمس 
السلطة التي لها حق التعيين و أǈه لها أن تمارسها عǈد اللزومÜ بعـد أخـذ رأǐ اللجǈـة    
المتساوية األعضاءÜ فǈƎه يقرر بƋن المسؤولية التƋديبية تǈعقد ƍذا ثبت تقƮير الموƻƲ في 

ـ ـة أو أدǎ بسلوكـالواجبات المهǈي ـ  ـه اǗرادƍ ǐلى الم ة الـرئيس  ـس بواجـƔ طاع
  .ي ممارسة مهامه أو أثǈاءǋااǗدارÜǐ أو ارتكƔ خطƋ ف

و رƹم أǈǈا ال ǈجد ذكر Ʈريح لǖخطاء المهǈية المستوجبة للتƋديƔ المهǈيƍ Üال  
أǈه يمكن أن ǈستشƻ من مواد الýƮƽ الثالƚ من الباƔ األوý أن الواجبات المهǈية التي 

Źيدر ربحا ƭشاط خاǈ عدم ممارسة Ɣي واجǋ Źياǈمه Ƌبها خط ýǚخǗا ýيشك ) ƴم
      ƽيـمان اǗستقýǚ الوƲيـÜ واجƔ ض14م ) ǈاءات الممǈوحة لبعƯ األسǁǚاالستث

  .Ü162 واجƔ المحافƲة على السر المهǈي م 15م 

Ü فǈƎه بƭǈ مادته 3المتضمن القاǈون األساسي العام للعامý 78/12أما القاǈون رƿم 
األخير لمختلـƻ  يقرر اǈعقاد المسؤولية التƋديبية للعامý متى ثبتت عدم مراعاة ǋذا  200

                                                 
الƮادر كمقدمة لǖمرÜ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ المؤرخة  66/133عرƯ األسباƔ الخاƭ باألمر  1

  ƽƮ1386ƭ Ü542ر عام  18في يوم األربعاء 
  Ü1966 ƭ Ü548 سǈة ƽƮ1386ر  18في  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ المؤرخة 2
  1398رمضان  04الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاتئرية المؤرخة في الثǚثاء  3

ذا القاǈون Ü يƲǈرمؤلƻ األستاذ أحمية سليمان الخاƭ بقـاǈون العمـý فـي Ʋـý التشـريƴ      ـة ǋـللوƿوƻ عǈد ماǋي
عǈون بمدخý للتعريƻ بالقاǈون األساسي العام للعامý الƮادر بالمجلـة  الجزائرÜǐ و مقاý األستاذ مƮطƽى الشريƻ الم
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و كذا القاǈون األساسي الǈموذجي المطبق فـي المؤسسـة    78/12أحكام و ƿواعد القاǈون 
  .التي يؤدǐ فيها العامý مهامه

ƍال أن من أǋم الواجبات المهǈية في ǋذا الƭǈ التي يعد اǗخýǚ بها سبباŹ في ǈƍعقاد 
 ƴالواجبات ذات الطاب ǁجد تلǈ Üýديبية للعامƋعلـى   المسؤولية الت ƭها الحـرǈالعام و م

الجهد الجماعي الهادƍ ƻلى دعم اƿǗتƮاد الوطǈي و تǈميتهÜ المساǋمة في رفƍ ƴمكاǈيـات  
  ƴة بطـابƹبوƮا من الواجبات المǋيرƹ و Ɣالتغي ýأشكا ýمقاومة ك Üدǚمية البǈو ت ýالعم

  351و  34اǗيديولوجية اǗشتراكية التي تƲهر بشكý كبير في ƭǈ المادتين 

Ü واجـƔ  37لواجبات ذات الطابƴ الخاƭ فهي واجƔ اǗلتزام بالسر المهǈي مأما ا
Ü واجƔ عدم ƍستعماý وسائý و أماكن العمý ألƹراƯ خارجـة  30التƽǈيذ السليم للمهام م 

Ü واجƔ تقديم تƮريح للمؤسسة المستخدمة في  حالة حƮـوý العامـý   38عن الخدمة م 
امـý بسـلوكه علـى سـمعة المؤسسـة      Ü واجƔ محافƲة الع39على أمواý من الغير م 

Ü كما يƭǈ ذات القاǈون على مجموعة من األخطاء المهǈية بشكý مباشر 42المستخدمة م 
Ü اختǚس أو ƍخƽاء وثائق المƮـلحة أو  199و عدم مراعاة  ƿواعد األمن م  ýمثý اǋǗما

الكاذÜ Ɣ التƮريح 200المعلومات الخاƮة بالتسيير أو المعلومات ذات الطابƴ  المهǈي م 

                                                                                                                                                         
Ü و كذلم مقاý األستاذ أحمد محيو عن 1985لشهر ديسمبر  4الجزائرية للعلوم القاǈوǈية Ü اƿǗتƮادية و السياسية Ü العدد 
  1982لشهر ماǐ من سǈة  1القاǈون األساسي العام للعامý الƮدر في ƽǈس المجلةÜ العدد 

يتعين على العماý الذين يتولون مǈاƔƮ المسؤولية أو التƋطير أن يقوموا بكý المهـام  : على ما يلي 34تƭǈ المادة   1
 Ɣو يج Üعاليةƽى ما يمكن من الƮƿلى أƍ ýوƮبغية الو ýضمن جماعة العما ýيم العمƲǈو ال سيما ت ÜبهمƮǈالمرتبطة بم

  :عليهم في ǋذا الشƋن
  تراكي للمؤسسات و العمý على ذلǁمراعاة مبادƏ التسيير اǗش -
 ..."مراعاة توجيهات و أǋداƻ المخطط الوطǈي و تطبيقها -

  االƿتƮادية ةيجƔ على العامý خاƮةƮƿ Üد زيادة فعالية العمý و المردودي: فتƭǈ على مايلي 35أما المادة 
لعماý أن يبذý كý ما لديه مـن  أن يتقيد بمتطلبات التƲǈيم الدƿيق و المǈطقي للعمý الذǐ يسمح لكý فرد من جماعة ا -

ƜتاǈǗا ýلوسائ ýالكام ýستعماǗيات و يؤمن اǈمكاƍ...  
-       ǁشتراكية و يسـهر علـى السـير السـليم لتلـǗشتراكي ضمن المؤسسات اǗيئات التسيير اǋ شاطǈ م فيǋأن يسا

 ...الهيئات

  "أن يحارƔ جميƴ أشكاý الرشوة و البيروƿراطية  -
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Ü التسبƔ فـي ƍحـداƚ حالـة    203ي مجاý التǈافي أو الجمƴ بين الوƲائƻ م فو الكتمان 
  .ƍ Ü209عاƿة حرية العمý و ممارسة الحق الǈقابي م204الزيادة في األجر م

أحالهـا للقـواǈين األساسـية     78/12أما تǈƮيƻ العقوبات التƋديبيةÜ فƎن القاǈون 
ǈشاطÜ مƴ تحديدǉ للحد األدǈـى للعقوبـة التƋديبيـة    الǈموذجية الخاƮة بمختلƿ ƻطاعات ال

  .المتمثý في التǈبيه و الحد األƮƿى المتمثý في التسريح

و من أǋم الƮǈوƭ التشريعية ذات الطابƴ الجزائي المشار ƍليها في ƭǈ المـادة  
الذǐ و ƍن تعرƯ لجـرائم الموƲـǈ Ü-    ƻجد ƿاǈون العقوبات 06/03من األمرية  160

يǁƽǈ عن تبǈي المعǈى الموسƴ لهذا األخيرÜ فهو يسقط ƽƮة الموƻƲ العـام  العام فǈƎه ما 
الذǐ حـدد   -على كý عون يؤدǐ خدمة عمومية في واحدة من ǋياكý أو مؤسسات الدولة

  ƚها االعتداء على الحريات حيـǈح و مǈايات وجǈها جǈم ýديبية و جعƋاألخطاء الت Ưبع
ن بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر سǈوات من ذات القاǈو 107يعاƔƿ وفقاŹ لƭǈ المادة 

كý موƻƲ أمر بعمý تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخƮية للƽرد أو بالحقوق الوطǈية 
أو ضد ) 135م ( لمواطن أو أكثرÜ و ƍساءة استعماý السلطة سواء كان ذلǁ ضد األفراد 

ـ   )138م(الشيء العمومي  ة تقـديم  Ü و ǈǋاǁ العديد من الجرائم األخـرǎ و مǈهـا جريم
   ) 115م ( الموƻƲ العام الستقالته بهدƻ عرƿلة سير المرفق العام بǈƎتƲـام و ƍضـطراد   

  الرشـوة  ) 119م (Ü باǗضافة ƍلى جرائم اǗختǚس و الغـدر  )112م(و تواطؤ الموƽƲين 
  . 1)و ما بعدǋا 126م(و ƍستغýǚ الƽǈوذ 

ǐدارǗقه اƽال Ưديبية 2و يشير بعƋلى أن المسؤولية التƍ   العام تتميز عـن ƻƲللمو
باƿي أǈماط المسؤوليات األخرǎ و ال سيما المسؤولية المدǈية و الجǈائيةÜ فهي أوالŹ تتقرر 

درجة أولىÜ ثاǈيةÜ ثالثة (على الموƻƲ العام مهما كاǈت درجة خطورة الخطƋ الذƍ ǐرتكبه 
بتحمý التعـويƯ  بيǈما المسؤولية المدǈية التي يقوم في ƍطارǋا الموƻƲ العام ) أو رابعة
ة فǈƎها ال تتقرر عليه ƍال ƍذا ƍرتكƔ خطƋ شخƮيÜ و تǈعدم ـة الشخƮيـه الماليـمن ذمت

  .مسؤوليته في حالة الخطƋ المرفقي أو المƮلحي -كýƮƋ عام-
                                                 

  .عقوبات الجزائرǐ المعدý و المتممأƲǈر في ǋذا الƮدد ƿاǈون ال 1
2 René Chapus, droit administratif général, op-cit, p286 
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ثاǈياƍ ÜŹذا كان تقدير درجة العقوبة و ǈوعيتها في ƍطار المسؤولية التƋديبيـة يقـرر   
ǈ ديبي وƋالت Ƌر لدرجة الخطƲǈوعيتهبالÜ   ƻـƲيتحمله المو ǐالذ Ưن تقدير حجم التعويƎف

    العام من ذمته المالية الشخƮية في ƍطار المسؤولية المدǈيةÜ يستǈد أساسـاŹ علـى درجـة    
  .و حجم الضرر المتسبƔ فيه للغير

لـى  ƍثالثاƍ ÜŹذا كاǈت المسؤولية الجǈائية للموƻƲ العام ƿد يترتƔ عǈها باǗضـافة  
ليةÜ عقوبة حرمان ǋذا األخير من حريته الشخƮية و ال سيما حريـة  عقوبة الغرامة الما

التǈقÜý أǐ عقوبة الحبسÜ أو بƎحدǋ ǎاتين العقوبتينÜ فǈƎه ال يترتـƔ علـى المسـؤولية    
التƋديبية ƍال العقوبة ذات الطابƴ المهǈيÜ أǐ تلǁ التي تطاý الموƻƲ في مسارǉ المهǈي أو 

  .بعبارة أخرǎ في مركزǉ التƲǈيمي

وجه التمييز الرابƴ فيرتبط بالجهة التي تقرر العقوبـةÜ فبيǈمـا ǈجـدǋا فـي      أما
المسؤولية التƋديبية تتمثý في السلطة المخولة ǚƮحية التعيينÜ فǈƎها في المسؤولية الجǈائية 

  .   و المسؤولية المدǈية تتقرر من ƿبý السلطة القضائية

  ƻتعري Üǉǚليه أعƍ شارةǗذا كان مثلما سبقت اƍ    ديبية يقـوم علـىƋالمسؤولية الت
    Ɯيجـابي أو السـلبي المـدرǗا ýعƽو ال ƻƲالمو ǐديبه أƋيراد ت ǐالذ ƭالشخ ǐرƮǈع
ضمن األخطاء المهǈية المستوجبة للتƋديƔ اǗدارǐ أǐ الخطـƋ المهǈـيÜ فـƎن عǈاƮـر     

تـي  بشكý عام ال تخرƜ عن الجريمة التƋديبية باعتبارǋا  المخالƽـة ال  التƋديبيةالمسؤولية 
ة باعتبارǋا الجزاء الـذǐ يمكـن توƿيعـه علـى     ـة التƋديبيـيرتكبها الموÜƻƲ و العقوب

الموÜƻƲ و السلطة التƋديبية التي تملǁ توƿيƴ الجـزاءÜ و أخيـراŹ اǗجـراءات التƋديبيـة     
  .1الواجƍ Ɣتباعها من وƿت ارتكاƔ الجريمة و حتى توƿيƴ العقوبة

يبية على ركǈينÜ أولهما مادǐ يتمثý فـي  و يقوم الخطƋ المهǈي باعتبارǉ جريمة تƋد
المسلǁ اǗيجابي أو السلبي الذǐ يƮدر عن الموƻƲ و يشـكý الخطـƋ أو المخالƽـة أو    

ه يشترط في المسلǁ أن يكون محدداŹ ـي أǈـǁ فـةÜ وال شـه الوƲيƽيـاǗخýǚ بواجبات

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعم فايزǈ151د محمود عبد الم  
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ن المعǈوǐ الـذÜ  ǐ ثاǈيهما الرك06/031من األمر  161و ثابتاÜŹ و ǋو ما تشير ƍليه المادة 
   ǋ Üـذا  2يتجلى في ƍرادة الموƻƲ في ƍتيان أو ترǁ العمý المكون للركن المادǐ للجريمـة 

و ƿد تتحقق الجريمة التƋديبية عن ƹير ƮƿدÜ و ذلǈ ǁتيجة خطƋ كان بوسـƴ الجـاǈي أو   
 ýالرج ƻرƮذا األخير تǋ ƻرƮذا تƍ أما Üبه لو تحلى بالحيطة و الحذرǈأن يتج ƻƲالمو

 ǐجـرم عليـه   العاد ǚضرار بالمرفق فǗلى اƍ ƻرƮذا التǋ ǎو أد ƭالحري ýأو الرج
ƹير أǈه تجدر اǗشارة ƍلـى أن   3Üمهما كاǈت األضرار التي لحقت بالمرفق ǈتيجة تƮرفه

ǐدارǗقه اƽال Ưبع ǁاǈǋ4 ƻƲو الموǋ ƚديبية ركن ثالƋن للجريمة التƋب ǎمن ير.  

لموƻƲ العام للƽعý الخطƋ المǈسـوƔ  و تكتسي مسƋلتي تقدير مدǎ حقيقة ƍرتكاƔ ا
 ƻƲديبية للموƋة في المسؤولية التƮمية خاǋأ ÜƋالخط ýعƽي للǈوǈالقا ƻو تقدير التكيي Üليهƍ

بǚ شǁ من بين الضماǈات الممǈوحة للموƻƲ العام في مجـاý  ) أǐ المسƋلتين( العامÜ فهي
لسلطة المختƮة لحتمý الƲǈام التƋديبيÜ فƽي ƍطارǋا تƲهر حماية الموƻƲ من التجاوز الم

   بتقرير العقوبة التƋديبيةÜ لذلǈ ǁجد عدد من المشرعين و مǈهم المشرƳ الجزائـرǐ يحـدد   
و يƻǈƮ و يضبط مثلما سبقت اǗشارة ƍليهÜ من جهة األفعاý التي تعـد أخطـاء مهǈيـة    
بدرجات أربÜƴ و من جهة مقابلة العقوبات التƋديبية كذلǁ بدرجات أربـÜƴ فالخطـƋ مـن    

رجة األولى تقابله العقوبة من الدرجة األولىÜ وǋو ما يمكن تسميته مبدأ توازǐ الخطƋ الد
  .و العقوبة في مجاý المسؤولية التƋديبية للموƻƲ العام

بعد ما سبق ذكرǉ يƲهر أن أǋم المبادƏ الضامǈة للمركز التƲǈيمـي و الـوƲيƽي   
ية العقوبة التƋديبيةÜ الذǐ يƽيـد   مبدأ شرعالتƋديبي داخý الوƲيƽة العامة للموƻƲ في الƲǈام 

بǈƋه ƍذا كاǈت السلطة التƋديبية المختƮة تترخƭ في تقدير ما يǈدرƜ في ǈطاق المخالƽات 
  ýأن تسـتبد ƴتستطي ǚف Üýبƿ من Ƴا المشرǋد حددƿ عقوبة ƴƿن توƋها ملزمة بǈƎف ÜديبيةƋالت

                                                 
1  "  ƻـروƲو ال ÜƋعلى درجة جسامة الخط ƻƲديبية المطبقة على الموƋتحديد العقوبة الت ƻƿفيهـا    يتو Ɣالتـي ارتكـ       

و مسؤولية الموƻƲ المعǈي و الǈتائƝ المترتبة على سير المƮلحة و كذا الضرر الذǐ لحق بالمƮلحة أو بالمسـتƽيدين  
  "من المرفق العام

2 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜǐدارǗون اǈالقا Üي عبد اهللاǈي بسيوǈ349د عبد الغ  
ة في الƲǈم المقارǈة و التشـريƴ الجزائـرÜǐ ديـوان المطبوعـات     محمد يوسƻ المعداوÜǐ دراسة في الوƲيƽة العام 3

  ƭ Ü85 1988الجامعيةÜ الجزائرÜ الطبعة الثاǈية سǈة 
4 Üحسن Ɵتاƽعبد ال Üة العامةƽيƲفي الو ƔديƋالت Üهضة العربيةǈدار ال Üرةǋة  القاǈ1964سƭ Ü79  
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ƴت الدوافǈا مهما كاǋيرƹ ـ  1بها ى تشـديد العقوبـة أو   سواء كان ǋذا اǗستبداý يهدƍ ƻل
Ü و ال شǁ أن ǋذا الترخيƭ الممǈوƟ للسلطة اǗدارية المختƮة يزوý في حالة ما 2تخƽيƽها

ƍذا حدد المشرƳ عقوبة مباشرة لخطƋ تƋديبي محددÜ و ال تعـارƯ مـƿ ƴريǈـة البـراءة     
السـلطة التƋديبيـة    -3مادام المشرƳ يƭǈ على ƍمكاǈية ذلǁ -األƮلية لǈǘسان أن تقرر 

تƮة ƿبý توƿيƴ العقوبة الǈهائية أǐ في مرحلة التحقيقÜ عقوبات تƋديبية ƍحتياطية ضد المخ
 06/03من األمر  173الموƻƲ المتهم بƎرتكابه الخطƋ المهǈيÜ و ǋو ǈجدǉ في ƭǈ المادة 

ƻ خطƋ جسيماŹ يمكن أن يؤدƍ ǐلى عقوبـة مـن الدرجـة    ـة ƍرتكاƔ الموƲـفي حال" 
يتقاضى المعǈي ... ا ǚƮحية التعيين بتوƿيƽه عن مهامه فوراŹالرابعةÜ تقوم السلطة التي له

 ýراتبه الرئيسي و كذا مجم ƻƮǈ Üǉǚقرة أعƽعليها في ال ƭوƮǈالم ƻيƿفترة التو ýǚخ
ƍذا ƍتخذت في حق الموƻƲ الموƿـوƻ عقوبـات الدرجـة    ... المǈح ذات الطابƴ العائلي

 Üأالرابعةƍ سوبةǈالم ýذا تمت تبرئته من األعماƍ داريـة     وǗـة اǈذا لـم تبـت اللجƍ ليه أو
   ǐه و الجـزء الـذƿحقو ýكام ƻƲالمو ƴيسترج Üالمحددة ýالمتساوية األعضاء في األجا

  .4"خƮم من راتبه

Ü يرتبط بمبدأ  شرعية العقوبـة  5في ƽǈس السياق الرامي ƍلى حماية حقوق الموƻƲ العام
رتينÜ متى ثبت بƋن الƽعـý  التƋديبية مبدأ فرعي ǋو عدم عقاƔ المخطƐ عن ذات الƽعý م

   ƴـائƿو أن الو Üيـةǈه في المرة الثاǈع Ɣƿالمعا ýعƽسه الƽǈ و ذاته وǋ عليه Ɣƿالمعا ýاألو
  ƴـائƿهرت وƲ ذاƎف Üعليها ŹديبياƋت ƻƲبة الموƿي ذاتها التي يراد معاǋ ýاألو Ƌالمادية للخط

                                                 
1  ƭ السابق ƴالمرج ÜƔديƋضاء التƿ Üǐ270د سليمان محمد الطماو  
 ر أǈه يمكن لǘدارة أن تقرر بحق  الموƻƲ الƮادر بحقه عقوبة تƋديبيةƍ Üجراءات ƍدارية تدخý في اختƮاƮـهاƹ  Üي 2

  .و ترمي من وراءǋا ليس معاƿبة الموƻƲ مرة أخرǎ و ǈƍما بدواعي مƮلحيه
Ü فكـذلǁ العقوبـة   مثلما يذكر ذلǁ األستاذ سليمان محمد الطماوÜǐ  العقوبات الجǈائية بسبƔ أǈها ƿيد على الحريـات  3

  ýعمـاǗ ýمح ǚف Üين و اللوائحǈلها له القواƽو المزايا التي تك ÜƻƲيد على عقوق الموƿ هاǈƎف Üا العقابيةǋديبية و أثارƋالت
   Üالسـابق ƴالمرجـ ƔديƋضاء التƿ Üǉدǈع ƻوƿيوجد حد يمكن الو ǚف ǁو لو جاز ذل Üباطǈستǚل ýأدوات القياس و ال مح

ƭ273  
  المذكور 06/03األمرية  من 173 المادة 4
ات الموƻƲ العامÜ يرجى العودة لـدور مجلس الدولة المƮـرǐ فـي حمايـة    يللمزيد من التƮƽيý في موضوƳ حر 5

 Üبي للطباعةǋسر الذǈدار ال Üاحبه د فاروق عبد البرƮل Üالعام ƻƲ1998حريات المو .  
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Ü أو اسـتمر ذات  1لهاجديدة بعد توƿيƴ العقوبةÜ فƎن اǗدارة تستطيƴ أن تستعمý سلطاتها ƿب
الموƻƲ في ذات األفعاý المعاƔƿ عليها في المرة األولىÜ كان عقابه مرة ثاǈيـة سـواء   
بƽǈس العقوبة أو بعقوبة أشد أƿرǋا المشرÜƳ أمراŹ مبرراŹ لعدم تعارضه مƴ مبدأ عدم جواز 

  .  عقاƔ المخطƐ عن ذات الƽعý مرتين

ƿاعدة عدم تعدد العقوبة بحƮـرǋا   و لقد ذƔǋ القاضي اǗدارǐ الƽرǈسي ƍلى تقييد
 Ƴها المشروƮاƮة اختǈذا مارست سلطة معيƍ هǈى أǈبمع Üدارية واحدةƍ لى سلطةƍ سبةǈبال

ةÜ فǚ يمكن أن تعود فتمارس سـلطاتها بالعقـاƔ عـن ذات    ـة معيǈـبالتƋديƔ عن واƿع
كان ذلǁ  الوƿائÜƴ و لكن سلطة ƍدارية أخرǎ تستطيƴ أن توƴƿ عقوبة تƋديبية أخرƍ ǎذا ما

   2يدخý في اختƮاƮها

   ماǉية المسƊولية التƉديبية ألعوان مرفق األمن: المطلب الثاني

من الواضح أن المسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن و ƍن كاǈـت فـرƳ مـن    
األýƮ العام الذǐ ما ǋو ƍال المسؤولية التƋديبية في الوƲيƽة العامة المتعـرƯ لهـا فـي    

 Üǉǚأع ýاألو Ɣردالمطلƽǈها تǈƎية مرفـق   3فƮوƮبخ Źبعدد من المميزات المرتبطة أساسا
األمنÜ سواء كان ذلǁ في مجاý المهام الموكلة له والتي تتسم بالخطورة و الحساسـيةÜ أو  
كان ذلǁ في مجاý الوسائý و األشياء المستخدمة من ƿبý أعوان ǋذا المرفق أثǈاء أداءǋـم  

المهǈية الخاƮة المƽروƯ على أعوان ǋذا المرفق لمهامهمÜ أو حتى األعباء و الواجبات 
  .تحملها و االلتزام بها

المتضمن القاǈون األساسي للوƲيƽة العمومية في الجزائر في  06/03لقد أƿر األمر 
التي يمكن أن تمǈح ألعوان مرفق األمـن   Üالƽقرة الثاǈية من مادته الثالثة ǋذǉ الخƮوƮية

Ʈين األساسية الخاǈطار القواƍ سـير الحيـاة    ةفي Üبهم في مجاالت الحقوق و الواجبات
ǈم ýفجع Üضباط العامǈية و االǈهاالمه –  ǐيةأƮوƮالخ -  Ü المرفق ƴƿبعد أن فرضها وا 

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ ƴالمرج ÜƔديƋضاء التƿ Üǐ279سليمان محمد الطماو  
  280مرجƴ السابق ƽǈسهƭ Ü ال 2
3  ƴحة   راجƽـƮال Üالسـابق ƴالمرج Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعم فايزǈمحمود عبد الم ÜددƮذا الǋ 354في 

  وما بعدǋا 
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 Üيةǈوǈاƿ يةƮوƮية و المتطورة خǋاǈير المتƹ ـا  و تحدياته المستمرة وǈǈكمـا أ   ýسـجǈ
ƮوƮية على طبيعـة  اعتراƻ أخر بخƮوƮية مهام مرفق األمنÜ و مدǎ تƋثير ǋذǉ الخ

من المرسوم التƽǈيـذǐ رƿـم    43المسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمنÜ في ƭǈ المادة 
طبقاŹ للطبيعة الخاƮة التي تتسم بها المهام "...المشار ƍليه سابقاÜŹ حين تقرر أǈه  91/524

ة ƍلى موƽƲي األمن الوطǈي و اآلثار المترتبة عǈهـا فيمـا يخـƭ االلتزامـات     ـالموكل
ة ال تسمح بƎبقائه ـالمهǈيةÜ فƎن موƻƲ األمن الوطǈي الذǐ يكون موضوƳ متابعات جǈائي

 Źفورا ýعن العم ƻƿيو ÜƔƮǈفي الم."...  

كما ǈجد ذات اƮǗرار على الطابƴ الخاƭ لمهام أعـوان األمـن فـي القـاǈون     
المتضمن ƿاǈون التوجيه و التخطـيط   1995جاƽǈي  21المؤرƢ في  95/73الƽرǈسي رƿم 

  :التي تƭǈ على ما يلي 19لǖمن الوطǈيÜ و ال سيما في مادته 
« …en raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités 

exceptionnelles qu’ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la 
fonction publique une catégorie spéciale. 

Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction 
publique afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la 
police nationale. 

Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale 
sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité 
et de résidence. 

Leurs statuts, qui sont pris par décret en conseil d’état, peuvent comporter notamment 
des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de 
façon durable dans certaines grandes agglomérations… » 1    

و في ƽǈس السياق جاء في ديباجة الوثيقة الƮادرة عن المدير العام لǖمن الوطǈي 
 2وǁ و التƋديƔ لموƽƲي األمـن الـوطǈي  ـلسلاة اƮطǚحا ƿاǈون اـرÜǐ المسمـالجزائ
كثيراŹ ما تؤدǐ الǈشاطات اليومية الدƿيقة أو ذات الƽǈس الطويý الموكلة لموƽƲيǈا " Ü مايلي

في Ʋروƻ حساسة و Ʈعبة ƹالباŹ ما تكون خطيرة على أƮحابهاǋ Üذǉ الǈشاطات ذاتهـا  
ǈ Ưبع ƻما تكش Źالباƹ يتهم أوƮهروا خاƲفـي   تعرضهم باستمرار ألن ي Üهمƽقاط ضـع

من الضرورǐ على مسئولي األمن الوطǈي Ʈƍـدار عقوبـات Ʈƿـد     ǎكلتي الحالتين بد
                                                 

1 Journal officiel de la république française, du 24 janvier 1995, version consolidée au 24 
janvier 2006. 

  .الوثيقة األƮليةÜ  بدون تاريǈƣسخة من   2
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 Ưلحة أو تقويم بعƮائدة المƽل ýدية األعماƋاء تǈافسة سليمة بين األفراد أثǈبخلق م Ɵالسما
  ".التƮرفات الشخƮية لموƽƲي الشرطة

ة ألعوان مرفـق  و في ƹياƔ تعريƻ تشريعي واضح و مباشر للمسؤولية التƋديبي
األمن في الƮǈوƭ  القاǈوǈية والتƲǈيمية الجزائريةÜ أمكـن لǈـا أن ǈستشـƻ مـن ذات     
الديباجة عموماŹ و تحديداŹ من الƽقرة التي تتعرƯ للجاƔǈ السلبي للعقوبة التƋديبية لموƽƲي 

 ǋمن المسؤولية مـا Ƴوǈذا الǋ أن Üيǈيـة     واألمن الوطǈوǈجـراءات القاǗا Ƴال مجمـوƍ
يقوم بهـا أعـوان   التي ية التي من شǈƋها تقويم بعƯ التƮرفات و تدارǁ األفعاý واǗدار

  .مرفق األمنÜ و تعيق السير الحسن لمختلƻ مƮالح األمن

متبǈياŹ مبدأ التحديد التشريعي لǖخطاء المهǈية و التƋديبية الموجبة لتحمـý أعـوان   
ǈƍعقاد ǋذǉ المسؤولية يكون  مرفق األمن للمسؤولية التƋديبيةÜ يƿ ƭǈاǈون السلوǁ على أن

بƎرتكاƔ عون األمن واحد على األýƿ من األفعاý التي تشكƍ ýما مساسـاŹ باالǈضـباط أو   
 -في ƽǈـس الـƭǈ   –بƋخƿǚيات الشرطة و ƍما خطĄƋ مهǈياÜŹ مƴ اǗشارة ǈǋا ƍلى أǈه ƿد تم 

هǈـةÜ التـي   التمييز بين األفعاý التي تدخý في دائرة المساس باالǈضباط و بƋخƿǚيات الم
ǋعتبرƍديبيـƋت Ņأخطاء ƭǈيةـا الƿǚة وأخÜ     فـي دائـرة األخطـاء ýالتي تدخ ýو األفعا

المهǈيةÜ فǈحن ǈǋا في مǈطق التمييز بين ما ǋو خطƋ تƋديبي مرتبط بشخƭ العون و مـا  
  .ǋو خطƋ مهǈي مرتبط بوƲيƽة العون

ا ǋذا الـƭǈ  كما تم تǈƮيǋ ƻذǉ األفعاƍ ýلى ثƚǚ مجموعات أو مثلما أطلق عليه
تضم المجموعـة األولـى مـن    التƋديبيةÜ درجاتÜ لتتǚئم مƽǈ ƴس عدد درجات العقوبات 

   Źو السلوكات التي تعـد مساسـا ýاألفعا ǁة بتلƮاألولى خا Üمجموعتين فرعيتين ýاألفعا
Üالرسمي ǐيئة ال يليقان بالزǋأو ǁتيان سلوƍ هاǈيات الشرطة و مƿǚضباط و أخǈƎب  ýستقباƍ

اطǈين بالمقرات اǗداريةƹ ÜياƔ شرعي أýƿ من أربƴ أيامÜ تـƋخرات متكـررة   سيىء للمو
ƹير مبررةÜ التدخين أو الشراء أثǈاء ممارسة الخدمة بالزǎ الرسميÜ مغادرة اƿǗليم دون 

 Üƭية أما ترخيǈرعية الثاƽة الالمجموعة الƮا خاǋية بدورǈتضمباألخطاء المه  Źǚعدام مثǈا
  .تيƔ أو بدون ترتيƔ عواƔƿ و خيمةاليقƲة أثǈاء الخدمة بتر
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   ýاألفعـا ǁة بتلـƮاألولى خا Üمجموعتين فرعيتين ǁية تضم كذلǈالمجموعة الثا    
و السلوكات التي تعد مساساŹ بǈƎضباط و أخƿǚيات الشرطة و مǈها التردد علـى األمـاكن   
المحƲورةÜ سكر علǈي Ʋاǋرƍ Üستخدام عتاد و تجهيزات المƮلحة ألƹـراƯ شخƮـية   

رام السلم اǗدارƍ Üǐستخدام السـƟǚ الƽـردǐ دون سـبƔ    ـدم ƍحتـÜƭ عـترخي دون
شرعيÜ ضياƳ البطاƿة الشخƮية المهǈيةÜ الغياƔ الشرعي لمدة تƽوق أربعة أيام و ǋذا ƍلى 
ƹاية اǗعذارÜ المجموعة الƽرعية الثاǈية خاƮة كذلǁ باألخطاء المهǈية و مǈها  التهـاون  

  .الجسيم في اليقƲة في معالجة القضايا و الƽتور

ةÜ التي تحتوǎ على أكبر عدد من األفعـاý المعاƿـƔ عليهـا    ـة الثالثـالمجموع
و السـلوكات   خاƮة بتلǁ األفعاý ىتƋديبياÜŹ تضم ǋي بدورǋا مجموعتين فرعيتينÜ األول

 Ɣداƈ يات أوƿǚخƋها المساس الخطير بǈيات الشرطة و مƿǚضباط و أخǈƎب Źالتي تعد مساسا
رئيس ƍدارÜǐ مواطن أو زميـÜý تـرǁ مƮǈـƔ     أو دم ƍحترام مرؤوسـعةÜ ـالشرط

العمÜý ترǁ مƔƮǈ الشغý في الƲروƻ العادية أو الƲروƹ ƻير العاديةÜ التعسـƻ فـي   
 ة على المواطǈينÜ ضياƳ سƟǚ المƮلحةـر شرعيـداءات ƹيـةƍ Üعتـاý السلطـƍستعم

عية الثاǈية خاƮـة كـذلǁ   و الغياƹ Ɣير الشرعي و المتكرر عن العمÜý المجموعة الƽر
Ʋ و الكتمـانƍ Üفشـاء السـر    ـƔ التحƽـر بواجـها التقƮيـة و مǈـاء المهǈيـباألخط

المهǈيƍ Üعداد تقارير خاطئةƍ Üخƽاء معلومات تهـم مƮـالح الشـرطةÜ التهـرƔ مـن      
      المسؤوليات المرتبطة بالمهǈةÜ فتور جسيم في اليقƲـة بمركـز حسـاس أو ƍسـتراتيجي     

المشار  91/524مهǈي المتميز و المتكررǋ Üذا و كان المرسوم التƽيذǐ رƿم و التقƮير ال
ƍليه ƿد ƿرر بǈƋه تعتبر من األخطاء المهǈية من الدرجة الثالثةÜ المشاركة في ǈƍهاء مـدبر  
    ýأو المشاركة فيـه أو فـي عمـ ƻوƮيان الموƮجماعي للع ýلى عمƍ و الدعوة ýللعم

     1.عوة ƍلى ǈƍهاء مدبر للعمýجماعي مخالƻ للƲǈام العمومي أو الد

و في باƔ الواجبات و االلتزامات القاǈوǈية و التƲǈيمية التي يرتƔ اǗخýǚ بها ƿيام 
   ǎلـد Ƴأو بمسـا ýاألموا ƴالقيام بجم Üجدǈ يǈديبية لعون مرفق األمن المعƋالمسؤولية الت

ýوƮالح Üǎمؤسسة أخر ǐاعيين أو الشركات أو أǈƮأو التجار أو ال ƭبات  الخواǋ على
                                                 

  .المذكور 91/524من المرسوم التƽǈيذǐ  رƿم  45و  44المادتين  1
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ƹير ƿاǈوǈيةÜ القيام بتحرير الجرائد و المǈاشير ذات الƮبغة السياسـية أو التـي تمـس    
   ǐأو أ ƔضـراǗلـى اƍ اللجوء Üخراط في الجمعيات السياسيةǈǗا Üضباط مرفق األمنǈƎب
شكý من أشكاý التوƻƿ المدبر عن العمÜý عدم التƮريح بممارسة ƿرين عـون مرفـق   

Üشاط مربحǈة الجيدة على التجهيـزات   عدم األمن لƲعدم المحاف Üýاء العمǈأث Ɵǚالس ýحم
  . 1الƽردية التي تسلم للعون

 Ɣية المقررة بموجǈااللتزامات و الواجبات المه Üǁااللتزامات و تل ǉذǋ لىƍ ƻتضا
المذكور سالƽاÜŹ حيƚ أن المادة التاسعة مـن المرسـوم التƽǈيـذǐ رƿـم      85/59المرسوم 

يخضƴ موƽƲو األمن الوطǈي فضŹǚ عن اǗلتزامات و الحقـوق  " تƭǈ على أǈه  91/542
 23رƢ فـي  المـؤ  85/59رƿـم  ƍلى أحكام المرسوم المرسوم ǋذا المƮǈوƭ عليها في 

  ".  ǉǚ و لǖحكام المطبقة في ǋذا المجاÜý المذكور أع1985مارس 

 1971لسـǈة   109من ƿاǈون الشرطة المƮرǐ رƿـم   47و بالعودة لƭǈ المادة 
أن المسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن تǈعقد متى خـالǋ ƻـؤالء الواجبـات    يتضح 

المƮǈوƭ عليها في ǋذا القاǈون أو في القرارات الƮادرة من وزير الداخلية أو خرجوا 
على مقتضيات الواجƔ في أعماý وƲيƽتهم أو سلكوا سلوكاŹ أو Ʋهروا بمƲهر من شـǈƋه  

  . 2اǗخýǚ بكرامة الوƲيƽة

يرǎ بعƯ الƽقه أن المسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن تترتƔ كلمـا   ǋذاÜ و
ارتكƔ رجý األمن فعý أو سلوǁ يخý بواجبات وƲيƽته أو مقتضـياتها التـي تƽرضـها    
طبيعتها الخاƮة أو يƮدر عǈه في حياته الخاƮة ما يǈاý من سمعتها و ǋيبتهـا و ثقـة   

لى حسن ƿيام جهاز األمن بالمهـام المطلوبـة   المواطǈين فيها و احترامهم لهاÜ بما يؤثر ع
ýاألخر 3على الوجه األكم Ưسبة للبعǈأما بال Üديبية ألعوان مرفق األمـن  فƋالمسؤولية الت

األمن للواجبات المƮǈوƭ عليها في ƿـاǈون الشـرطة أو فـي     نǋي ǈتيجة مخالƽة أعوا
                                                 

  .ƍ28لى  Ü10 و ال سيما موادǉ من 91/524أƲǈر المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  1
مـÜ   ƴ 2004لسـǈة   155ذيةÜ القاǈون رƿم و ƿراراته التƽǈي 1971لسǈة  109أƲǈر في ǋذا الشƋن ƿاǈون الشرطة رƿم  2

  .Ü44 دار الحقاǈيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةƭ Ü 2006تعديǚت سǈة 
محمد عبد اهللا ǋزيم الشاميÜ المخالƽات  التƋديبية لرجý الشرطةÜ المركز العربي للدراسات األمǈية و التدريÜƔ المعهد  3

 Üمارات العربية المتحدةǗدولة ا Üيةǈ1999العالي للعلوم األمƭ Ü32  
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ي أعماý وƲيƽته وزير الداخلية أو خروجه على مقتضى الواجƔ ف عنالقرارات الƮادرة 
  .1أو أن يسلǁ سلوكاŹ أو يƲهر بمƲهر من شǈƋه اǗخýǚ بكرامة الوƲيƽة

 ÜŹائيأيضاǈو الج ǐدارǗقه اƽال Ưو السـلوكيا   2يتعر ýية األفعـاǋالمؤديـة   تلما
         ة ألعوان مرفق األمنÜ مƴ الوƿوƻ عǈد أǋم ǋـذǉ األفعـاý   ـة التƋديبيـالǈعقاد المسؤولي
Źوعاƿا وǋد استقر  و أكثرƿ ǉجدǈف Üفي مرفق األمن Źو شيوعا–    ƴالتشـري ýو حـاǋ مثلما    

ر من ǋذǉ األفعاÜý موافقاŹ في ذلـǁ مـا ذǋـƍ Ɣليـه     ـر يسيـعلى عدد ƹي -و القضاء
المشرƹ ÜƳير أن المǚحƲ في اǗتجاǉ الƽقهي أǈه يميƍ ýلى تقسيم ǋذǉ األفعاƍ ýلـى ثǚثـة   

  . ها بشيء من التƮƽيýمجموعات رئيسيةÜ و ألǋميتها سǈتعرƯ ل

تضم األفعاý التي تعد ƍخǚالŹ بالواجبات المتعلقـة بضـمان    3المجموعة األولى) 1
ǈƍتƲام و ƍستمرار العمÜý و من Ʈورǋا عدم تسلم العمý في الوƿت و المكان المحـددين  
 من ƿبý الجهة اǗدارية المختƮةÜ سواء كان ذلǁ بمǈاسبة تعييǈه األوý في الوƲيƽة أو أثǈاء

مختلƻ فترات و مراحý مسارǉ المهǈيÜ سواء كان ذلǁ في Ʋـý الƲـروƻ العاديـة أو    
الƲروƻ االستثǈائية التي ƿد تعرفها الدولةÜ فليس ألعوان مرفق األمن االحتجـاƜ علـى   

 ýيت أداء العمƿهم فيها و ال على توǈلحة التي تم تعييƮأو الم ƴƿأو  ( المكان أو المو Źǚلـي
Źهاراǈ (ǁو لو كان ذل  ƻوحة لمختلǈالمم ýوية أو العطǈاألسبوعية أو الس ýفي فترات العط

أسǁǚ العاملين و الموƽƲين في فترة األعياد الوطǈية و الديǈية و ƹيرǋاÜ و ال عن الحجم 
    Ü.1 فطبيعة مهام مرفق األمن ǋي التي تƽرƯ ذل4ǁالساعي للعمý السبوعي

                                                 
  639بد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ المرجƴ السابقÜ الƽƮحة محمود ع 1
سراƜ الدين الروبيÜ المحاكمات العسكرية في الشرطةÜ الـدار المƮـرية اللبǈاǈيـةÜ القـاǋرةǈ :     Üجد في ǋذا الƮدد 2

المخلة بمشروعية السـلطة   ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الجرائم.ن و كذلǁ د2002جمهورية مƮر العربيةÜ طبعة سǈة 
 Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üهضة العربيةǈدار ال Üو المقارن ǐرƮالم ƴيذية في التشريƽǈ2006الت.  

و ما  731أƲǈر في ǋذا الشƋنÜ محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ المرجƴ السابقÜ الƽƮحة  3
  بعدǋا

يدعى موƽƲو األمن الـوطǈي لممارسـة   " على مايلي  91/425من المرسوم التƽǈيذǐ  20مادة في ǋذا اǗطار تƭǈ ال 4
ýهار و الليǈهم بالƽائƲو  

  .و يمكن أن تؤجý الراحة األسبوعية
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أǋمية خاƮة ƿد ال ǈجد لها مثـيŹǚ  كما يكتسي واجƍ Ɣحترام أوƿات العمý القاǈوǈية 
             ƭفي باƿي ƿطاعات الǈشاط العمومي األخرÜǎ فǚ يعقـý أن ǈـرǋن حمايـة األشـخا    

رƻ عن تƋخر أعوان مرفق األمن عـن اǗلتحـاق بƋمـاكن    ـƯ الطـات بغـو الممتلك
عملهمÜ و ال يمكن بǐƋ حاý من األحواý و تحت أǐ سبƔ كان تعـريƯ الƲǈـام العـام    

لخطر و التهديد بداعي تƋخر أعوان األمن عن اǗلتحاق بمهامهمÜ كما أن ƍحترام مواعيد ل
 ةÜƔ و ليس ǋو الغاية في حد ذاتهÜ و ǈƍما الغاية األساسـي ـالعمý ليس ƍلتزاماŹ شكلياŹ فحس

أداء واجبات الوƲيƽةÜ فǚ يكƽي الوجود بمقر العمý في ǋذǉ األوƿات دون أداء العمƽǈ ýسه 
  .2م تخƮيƭ وƿت العمý ألداء الواجبات المǈوطة بالموƻƲو بحيƚ يت

   كما تعتبر من Ʈور األفعاý التي تعد ƍخǚالŹ بالواجبات المتعلقة بضـمان ǈƍتƲـام   
و ƍستمرار العمÜý جمƴ عون األمن بين وƲيƽته في مرفق األمن و أǐ عمـý أو وƲيƽـة   

ǋ حتى و لو كان Üيǈشاط الثاǈال Ƴوǈ و ýمهما كان مجا ǎال أخرƍ ÜجورƋير مƹ شاطǈذا ال
  ƭح تـرخيǈحية مǚƮ ةƮدارية المختǗح للسلطة اǈن يمƋك Üǁذل ƻǚخ Ƴر المشرƿذا أƍ
     ǁكـذل Üـيǈاألم ýدعـم العمـ ƻد يكون بهدƿ Üشاط أخرǈ ائي لعون األمن بمزاولةǈاستث
ممارسة ǈشاط تجارǐ من ƿبý عون مرفق األمن يعد أحد أǋم ǋذǉ الƮورÜ فƎذا كان ǋـذا  

زم ƿاǈوǈاŹ بالتƮريح للسلطة المختƮة عن الǈشاط المربح الممارس مـن ƿبـý   ـملالعون 
  ǐته من ممارسـة أƽيƲلى طبيعة وƍ رƲǈو بالǋ ƴǈر عليه و أن يمƲفاألولى أن يح Üهǈريƿ

مƽهـوم  بيعد عمŹǚ تجاريـاǈ  ŹشاطاŹ يزاوý الموƻƲ ال ǈشاط تجارÜǐ فمراد الحƲر ǋو أن 
 ǐون التجارǈعلى الربحالمضاب المرتبطالقا ýوƮالسعي للح ǐ3ربة أ  ǐد يـؤدƿ و ماǋ و Ü

ƍلى ǈتيجة في ƹاية الخطورة و السلبية على مجموعة ƹير يسيرة من المبـادƏ الضـابطة   
للمرافق العمومية عمومياŹ و مرفق األمن خƮوƮاÜŹ و مǈها مبدأ عدم تعسƻ رجý األمـن  
                                                                                                                                                         
تعوƯ الساعات المؤداة خارƜ المدة القاǈوǈية المحددة للعمƍ ýما بƽترة راحة معادلة تمǈح في أƿرƔ األجاý الموافقة لƽائدة 

يجƔ على موƽƲي األمن الوطǈي أن يقيمـوا  "فتƭǈ على  Ü22 أما المادة "ة أو بعǚوة طبقاŹ للتƲǈيم المعموý به المƮلح
 ǁدارة بذلǗمن ا ƭذا كان لديهم ترخيƍ الƍ دارية التي يعملون بهاǗليم الدائرة اƿƍ في"  

اǗدارية التي يقيمون فيهاÜ و ǋو ما يسـمى  من الواجبات التي يتميز بها مرفق األمنÜ واجƔ اƿǗامة في ƿƍليم الدائرة  1
 l’obligation de résidenceباللغة الƽرǈسية 

  734محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ المرجƴ السابقÜ الƽƮحة  2
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعم فايزǈ736محمود عبد الم  
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بدأ الحياد الوƲيƽيÜ مبدأ دأ التƽرƷ و تخƮيƭ كý الوƿت للوƲيƽةÜ مـفي أداء مهامهÜ مب
استقǚلية الموƻƲ العامÜ و ƿد يتورط رجý األمن بهدƻ سعيه وراء الربح ƍلـى تجـاوز   
القاǈون في ƍطار تƽǈيذ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ كƋن يقوم بطريقة ƹير مشروعة 

)ǐعتداء المادǗعن طريق ا ǐالممـارس  ) أ ǐشاط التجارǈافس للǈم ǐتجار ýق محǚƹƎب
ن ƿبý رجý األمن المعǈيÜ بحجة أن ǋذا المحý ال تحترم فيه شروط الƲǈافة و الƮـحة  م

  .العمومية

ƍ Üلى تقهقر مستوǎ األداء الوƲيƽي لعون مرفـق األمـن   -حتماŹ –كما يؤدǋ ǐذا 
   ǐو مـا يـؤدǋ و Üǐتمامه تحقيق الربح المادǋƍ بح مركزƮفي Üǐشاط التجارǈالممارس لل

ة الخطورة ǋي ƽǈسهاÜ تتمثý في تقهقر فعاليـة أداء المرفـق   ة في ƹايـة الحقـƍلى ǈتيج
  .    ƽǈسهÜ متى ǈƍتشر أداء األعماý التجارية بين أعواǈه

ستمرار العمý في مرفق األمن ǈƍتƲام و Ưƍ الواجبات المتعلقة بضمان ـد بعـتج
أŹǚƮ لها في طبيعة القاǈون األساسي للمرافق العامةÜ و ال سـيما فـي الشـق المتعلـق     

لتزامات القاǈوǈية لهذǉ المرافق التي ليست ƍال مجموƳ المبـادƏ التقليديـة و الحديثـة    Ǘبا
ستمرارية الخدمات التي تؤديها ǋذǉ األخيرة واحد من ƍللمرافق العموميةÜ و لما كان مبدأ 

جعý عمý الدولة و األجهزة التابعة لها يقـوم  تي تأǋم المبادƏ التقليدية للمرافق العمومية ال
ǈشاط المرفق العام ضرورǐ لحيـاة المجموعـة   على ƍعتبار أن و االǈتƲامÜ  الدوام على

 Üƴقطǈبغي أن يǈية و ال يǈه و بالتالي سالوطƽƿجر عن توǈوخيمة علـى  مجموعة ي Ɣƿعوا
ـ  ـƴ على عاتـه يقـÜ فƴ1ǈƎـحياة المجتم ق االǈتƲـام فـي أداء   ـق أعوان ǋـذǉ المراف
بط بشكý عضوǐ و مباشر بمدǈƍ ǎتƲام أعوان ǋـذا  ǈتƲام خدمات المرفق مرتƎالوƲيƽةÜ ف

  .ر في عملهماألخي

 Ɣالمرفق عن أداء خدماته و التغي ƻƿو توǋ امƲتǈǗأن أكبر تهديد لهذا ا ǁو ال ش
ƹير القاǈوǈي ألعواǈه عن العمÜý لذلǁ أƿر القاضي اǗدارǐ فـي العديـد مـن ƿراراتـه     

                                                 
أمين بوسماÜƟ المرفق العام في الجزائرÜ ترجمة رحاý بن أعمر و رحاý موالƍ ǐدريسÜ ديوان المطبوعات  محمد. د 1

  Ü114 الƽƮحة 1995الجامعيةÜ بن عكǈونÜ الجزائرÜ سǈة 
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طة المختƮة يعتبر جريمة تƋديبيةÜ يسýƋ القضائية بƋن الغياƔ عن العمý بدون ƍذن من السل
  .1عǈها العون المعǈي

يستوجƔ الحاǈǋ ýا توضيح ذلǁ الƽارق بين التغيƔ الƽردǐ لعون مرفق األمن عن 
ýفاألو Üýالجماعي ألعوان األمن عن العم ƻƿو التو ýالغير جماعي  2العم ƻƿالتو ǁو ذلǋ

 06/03مـن األمـر    ƍ215لى  207و الغير مدبر عن العمý المحكوم بموجƔ المواد من 
باسـتثǈاء الحـاالت   " تـƭǈ علـى أǈـه     207المذكور سابقاÜŹ حيƚ أǈه ƍذا كاǈت المادة 

المƮǈوƭ عليها ƮراحةŹ في ǋذا األمرÜ ال يمكن الموƻƲ مهما كاǈت رتبته أن يتقاضى 
  .راتباŹ عن فترة ال يعمý خǚلها

Ɣ يتǈاسƔ مـƴ مـدة   يعاƔƿ على كƹ ýياƹ Ɣير مبرر عن العمý بخƮم من الرات
الغياÜƔ و ذلǁ دون المساس بالعقوبات التƋديبية المƮǈوƭ عليهـا فـي ǋـذا القـاǈون     

Ü فƎن المواد المتبقية تحدد حاالت الغياƔ عن العمý المشروÜƳ أو بعبارة أخـرǎ  "األساسي
  Źالعام عمومـا ƻƲمسؤولية المو ǁعقد بذلǈية و ال تǈا أخطاء مهǋالتي ال يمكن اعتبار ǁتل 

و ǋي الغياƔ بمبرر الدراسةÜ التدريسÜ المشاركة في دورات  عون مرفق األمن تحديداĄŹو 
ي التƲاǋرات الدوليـة الرياضـية أو   ـة فـةÜ للتمثيý الǈقابيÜ للمشاركـالمجالس المǈتخب

الثقافيةÜ للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات ذات الطابƴ الوطǈي أو الدولي ذات الƮـلة  
ǈألداء م Üتهǈاسـبات  بمهǈالم Ɣبسب Üýر المرتبطة بالعمƽضافية للسǗترات اƽال ÜƝالح ǁاس

Ü عطلة األمومةÜ عطلة اǗرضاƳ و الرخƭ االسـتثǈائية  212العائلية المذكورة في المادة 
  .أيام 10التي ال يجƔ أن تتعدǎ مدتها اǗجمالية في السǈة 

Ʋـام و اسـتمرار   أما الǈوƳ الثاǈي من الغياƔ عن العمý المخý بواجƔ ضمان اǈت
المذكور  91/524من المرسوم التƽǈيذǐ  13العمƍ ýخǚالŹ خطيراÜŹ فهو المعǈي بƭǈ المادة 

                                                 
1 CE, 11/12/1942, Bianchi, et 21/07/1950, Dame Marche, 11/01/1963, Troppe, Allet, RDP, p 
332, 12/02/1963, Dame Leray  

مـن   178يمكن اعتبار ǋذا الǈوƳ من التوƻƿ عن العمý خطƋ مهǈي من الدرجة األوÜý و ǋذا بالعودة لـƭǈ المـادة    2
تعتبر على وجه الخƮوƭ أخطاء من الدرجة األولى كƍ ýخýǚ باالǈضباط العام يمكـن  " التي جاء فيها  06/03األمر 

  شكý من أشكاǋ ýذا  اǗخýǚ باالǈضباط العام  Ü و ليس الغياƍ Ɣال "أن يمس بالسير الحسن للمƮالح
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 1990فبرايـر   06المؤرƢ في  90/021من القاǈون رƿم  43طبقاŹ للمادة " التي تقرر أǈه 
  Źعـاǈم Ƴوǈمم Üýالمدبر عن العم ƻƿالتو ýمن أشكا ýشك ǐأو أ ƔضراǗلى اƍ ن اللجوءƎف

عاŹ على موƽƲي األمن الوطǈي و يعاƔƿ على أǐ فعý جماعي مخý باالǈضباط طبقـاƿ  Źاط
و يقمƴ اǈتهاǋ ǁذا الحƲـر وفقـاŹ للتشـريƴ و التƲǈـيم     . من ƿاǈون العقوبات 112للمادة 

  ".المعموý به

يتقاطƴ واجƔ ضمان اǈتƲام و استمرار العمý في المرافـق العامـة مـƴ حـق     
الحقـوق ذات الطـابƴ المهǈـي المقـررة دسـتورياŹ       ارǉ واحد من أǋمـاǗضراƔ باعتب

ƹ Üير أن المشرƳ لم يترǁ ممارسة ǋذا الحق على ƍطƿǚها و ال سيما في مرفق 2للموƽƲين
األمنÜ و ǋذا بالƲǈر لخƮوƮية ǋذا األخير المشار ƍليها سابقاÜŹ فبهدƻ التوفيق بين حـق  

Ƴ الدستورǐ مƴǈ ممارسـة  الموƽƲين في اǗضراƔ و حماية المƮلحة العامة أباƟ المشر
مـن   ǋ43ذا الحقÜ أو على األýƿ فرƿ Ưيود و حدود لممارستهÜ لذلǁ جـاءت المـادة   

المذكورÜ تƭǈ على أن اللجوء لǘضراƔ ممǈوƳ بالǈسبة ألعوان مرفـق   90/02القاǈون 
األمنÜ الموƽƲين العسكريين و المدǈيين التابعين لمرفق الدفاƳ الوطǈيÜ القضاةÜ الموƽƲون 

عيǈون بمراسيمÜ الموƽƲين العاملين بالخارÜƜ أعوان الحماية المدǈيـة و ƹيـرǋم مـن    الم
ƴالخدمة الحيوية للمجتم ƴية التي تكتسي أعمالها طابǈالمه ǁǚ3األس Ɣكما تم تقرير واج Ü

ى من الخدمة حتى أثǈاء لجـوء أعـوان بعـƯ المرافـق العامـة      ـد األدǈـضمان الح

                                                 
1  Loi n°90/02 du 06 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits 
collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, jora n° 06/1990 

  .ǗضراƔ معترƻ بهÜ و يمارس في ƍطار القاǈونالحق في ا"على أن  1996من دستور سǈة  57تƭǈ المادة  2
   ƴأو فـي جميـ Üي و األمنǈالوط Ƴلممارسته في ميادين الدفا Źحدودا ýأو يجع Üذا الحقǋ ون ممارسةǈالقا ƴǈيمكن أن يم

ƴعة الحيوية للمجتمƽǈالعمومية ذات الم ýالخدمات أو األعما"  
3 « ce droit est assortit de limitations légales et réglementaires dans les services publics ou les 
secteurs d’activité pouvant mettre en danger la vie, la sécurité et la santé du citoyen ou 
pouvant entériner par ses effets  une grave crise économique et sociale, d’ailleurs, si l’article 
56 de la constitution reconnaît le droit de grève, il n’en demeure pas moins qu’il est assorti de 
réserves quand il autorise la loi à interdire ou à en limiter l’exercice dans les domaines de la 
défense nationale et de la sécurité tous les services et activités publics qui sont d’un intérêt 
vital pour la communauté » in Said Ettaib, droit de fonction publique, op-cit, p220. 



 265

Ɣضراǘ1لƮو ال سيما مرافق ال Ü كتابات Üتسيير المقابر Üافة البلديةƲǈال ÜاالتƮاالت Üحة
  .الضبطÜ اǗدارة المشرفة على امتحاǈات البكالوريا

مـن  ضرورات الƲǈام العـام   تƍلى أǈه ƍذا كاRené Chapus ǈويشير الƽقيه     
وجهة Ʋǈر القضاء اǗدارǋ Üǐي مبرر اللجوء Ǘجراء سحƔ حق ممارسة اǗضراÜƔ فǈƎه 

تبرير ǋذا اǗجراء بمقتضيات مبدأ ƍستمرارية المرافق العمومية الغير ƿابلـة   يجƔ أن يتم
ýǋام 2للتجاƲتǈضمان ا Ɣذا كان واجƍ لى أنƍ شارةǗذا و تجدر اǋ Ü   ýو استمرار العمـ

مـن  ) أǐ لمرفق األمن( ملزم ألعوان مرفق األمنÜ فǈƎه يƭǈ على ما لǘدارة المسيرة له
 ƭن األشخاƎكذا فǋ و Üالعموميين المسؤولين عن المرفق العام يتحتم علـيهم أن  واجبات

ǉية الضرورية لسيرǈوǈالمادية و المالية و القا ýالوسائ ý3يوفروا له ك.  

المجموعة الثاǈية تضم األفعاý التي تعد ƍخǚالŹ بالواجبات المتعلقة بضوابط أداء ) 2
عماý وƲيƽته بشـكý  الموƻƲ لعملهÜ و من أǋم Ʈورǋا اǗخýǚ بواجƔ أداء الموƻƲ أل

شخƮيÜ أǐ أن يتولى الموƻƲ القيام بما أǈيط به من أشغاý سواء كاǈـت تǈتمـي لƽئـة    
و ال يكلƻ أحد أخر بهاÜ حتى و لو كان ǋـذا   Üأشغاý التƮورÜ أو التحكم أو التƽǈيذ بƽǈسه

األخر يقترƟ خدماته من أجý القيام بهاÜ و يستوǐ في ذالǁ أن يكون ǋذا األخر عضواŹ في 
  .هيئة المستخدمة أو ال يمت بǐƋ بعƿǚة بهاال

ǋي أǈه ƍختƮاƭ شخƮي ال يجـوز   ƍن من أǋم خƮائƭ االختƮاƭ الوƲيƽي
   ƻـرƮت ǐو أ Üونǈال في الحدود و على الوجه المبين بالقـاƍ ابة فيهǈǗه أو اǈع ýازǈالت
    ƭـǈ ذاƍ الƍ ŹديبيـاƋت ýلى مسائلة العامـƍ و ƻرƮن التǚلى بطƍ ǐيؤد ǁذل ƻǚعلى خ

رƳ على خƻǚ ذلÜǁ و لهذا وجƔ على العامý أن يمارس وƲائƽـه المǈـوط بهـا    ـالمش

                                                 
  المذكور 90/02من القاǈون  38المادة  1

2 « Selon la jurisprudence administrative, c’est dans les nécessités de l’ordre public que de 
telles mesures – mesures de retrait du droit de grève- trouvent leur justification. On peut 
traduire en disant que ces mesures doivent être imposées par les exigences irréductibles du 
principe de continuité des services publics, car il est certain qu’à travers la notion d’ordre 
public ce sont ces exigences qui se manifestent » in René Chapus, droit administratif général, 
op-cit, p235  

  118محمد أمين بوسماÜƟ المرفق العام في الجزائرÜ المرجƽǈ ƴسهƭ Ü . د 3
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Ü على أن الموƍ ƻƲذا ƿام بعمƹ ýير العمý المǈوط بهÜ سواء من تلقاء ƽǈسه عـن  1بƽǈسه
فǈƎه ملزم بƋن يؤديه على  Üطريق التطوÜƳ أو خطÜƋ أو بǈاء على أمر رئيس تجƔ طاعته

و مختلـƻ  المهǈيـة  ق اǗرتباط بين ǋذǉ الواجبـات  و ال شǁ أن ǈǋاǁ وثي. 2أفضǈ ýحو
  .Ʋǈ3ريات اǗدارة العامةÜ و خƮوƮاƲǈ Źرية التƲǈيم اǗدارǐ بمبادئها

كما يتعرƯ الƽقه اǗدارƍ ǐلى Ʈور أخرǎ من اǗخـýǚ بالواجبـات المتعلقـة    
متهم أو المشتبه فيه من الهرƔ بسبƔ تعمد العون التمكين ك هÜبضوابط أداء الموƻƲ لعمل

ǋƍ ƔمالهÜ مخالƽة واجبات الحراسةÜ السكر أثǈاء الخدمةÜ الǈوم أثǈاء الخدمةÜ ترǁ ـأو بسب
 Ɣأو الخدمة بدون سب  Üطاعـة األوامـرƍ ýماǋƍ ÜةƮمن السلطة المخت ƭسـاءة   ترخيƍ

ǐارǈال Ɵǚالس ýستعماƍ4.  

Ü أداء العمý بدƿة و عدم مخالƽة للواجبات المهǈية رǎـور األخـن الƮـǁ مـكذل
ǈين و اللوائحÜ الوالء الوƲيƽي الذǐ يƲهر في سعي الموƻƲ للخدمة العامةÜ التعاون القوا

ǈء في المهǚالزم ƴحسن معاملـم Üـ  ـة Ʋالمحاف Üالعـام    ـة الجمهـور ýة علـى المـا         
ى و ƮياǈتهÜ االلتزام بالمشاركة في عمليات التكوين المƲǈمة من ƿبý المرفق مثلما تشير ƍل

ǁم  من 24المادة  ذلƿر ǐيذƽǈه 91/524المرسوم التǈƋو " التي تقرر بƽƲيمكن أن يلزم مو
األمن الوطǈي كلما ƿƍتضت ضرورة المƮلحة بمتابعة فترات تدريƔ تجديـد التǋƋيـý أو   

Ü المحافƲة علـى أسـرار العمـÜý اǗلتـزام     "ون لهاـوǎ يعيǈـن المستـدروس لتحسي
  5.بالطاعةÜ اǗلتزام باǗشراƻ على أعماý المرؤوسين

                                                 
   741 محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ المرجƴ السابقƭ Üد   1
2   ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜƔديƋضاء التƿ Üǐ151سليمان محمد الطماو  
تعرƯ الدكتور عمار بوحوƍ Üƫلى عدد من Ʋǈريات اǗدارة العامة التي ƿيلت في أسس تƲǈيم العمý داخý المƲǈمـة    3

لمية لǘدارةƲǈ Üرية التƲǈيم و ال سيما  الƲǈرية القاǈوǈية لǘدارةÜ الƲǈرية الع) اǗدارات و المؤسسات العمومية(اǗدارية 
 Üرية الجماعةƲǈ Üرية السلوكيةƲǈال ÜيةǈساǈǗات اƿǚرية العƲǈ ÜمةƲǈاأل ýرية تحليƲǈ Üتخاذ القراراتƍ ريةƲǈ ÜǐدارǗا
    ÜƔيـة للكتـاǈالمؤسسـة الوط ÜدارةǗات الحديثة في علم اǋتجاǗا ÜجتماعيةǗرية التحوالت اƲǈ و ÜاالتƮتǗرية اƲǈ

 Ü1984الجزائر  
4   ÜـرƮم Üيةǈاǈرية اللبƮالدار الم Üالدين الروبي Ɯاللواء سرا Üدد المحاكمات العسكرية في الشرطةƮذا الǋ ر فيƲǈأ

 Üيةǈ2002الطبعة الثا  
5   Üالسـابق ƴالمرج Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعم فايزǈمحمود عبد الم ý Ƴيرجى الرجو ýيƮƽلمزيد من الت

  و ما بعدǋا 741الƽƮحة 
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المجموعة الثالثة تضم األفعاý التي تعد ƍخǚالŹ بالواجبات التي تقƴ على عـاتق  ) 3
العون خارƜ العمÜý و من Ʈورǋا السكر خارƜ أماكن العمÜý السـلوǁ الƽاضـح أمـام    

Ü كما يميý الƽقه ƍلـى  1العامة أƍ ǐتيان ǈشاط يخالƻ به األداƔ العامة و القواǈين الطبيعية
كات المخلة بواجبات العون خارƜ العمƍ ýلـى ثǚثـة مجموعـات    تقسيم و تǈƮيƻ السلو

أساسيةÜ أولها المتعلقة بالحياة الخاƮة للعونÜ ثاǈيها المتعلقة بحياتـه العامـة و الثالثـة    
  . 2المتعلقة بواجباته بعد اǈتهاء الخدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1     ƴالمرجـ Üه المحاكمات العسـكرية الشـرطيةƽالدين الروبي في مؤل Ɯدمها اللواء سراƿ من األمثلة التي Źر بعضاƲǈأ

 ƭ Ü330السابق  
  و ما بعدǋا 756محمود عبد المǈعم فايزÜ المسؤولية التƋديبية لضباط الشرطةÜ المرجƴ السابقÜ الƽƮحة  2
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 مرفق األمن باعتباره جǊاƦ بحƘ و تحرǎ عنو حدود سلطات : لباب الثانيا
  حقوق و حريات األفرادطبيعة عǘقتǊما بو   الجراƏم

بعد أن كǈا ƿد تعرضǈا في الباƔ األوý من ǋذǉ الرسالة لمرفق األمن باعتبارǉ مƽǈذ 
الضبط  Üماǋية كŹǚ من مرفق األمنƋوضحǈا ف ط اǗدارǐـƿرارات الضبللوائح و 
ǐدارǗاÜ ا  ةالحريات العامǈو حدد Üام العامƲǈو الǚة بين مرفق األمن و سلطة طبيعة العƿ

      مرفق و ال سيما في مجاƍ ýحترام حقوق ǋذا الحدود و ƍلتزامات الضبط اǗدارǐ و 
لمرفق األمن و المسؤولية ة ـدارياǗمسؤولية الماǋية ثم تعرضǈا ل Üو حريات األفراد

ة ـرƿابدور القاضي اǗدارǐ و ال سيما ƿاضي مجلس الدولة في  ǈاالتƋديبية ألعواǈهÜ حلل
        ة و المادية الرامية ƍلى حƲƽ ـسلطة الضبط اǗدارǐ حيǈما تباشر أعمالها القاǈوǈي

        و بالتالي تحليý دور ǋذا القاضي في مجاý حماية حقوق  و ƍسترجاƳ الƲǈام العام
ه ـمǋ ƴذا المرفق في شق -في ǋذا الباƔ  –التعامý  ه سيتمـÜ فǈƎو حريات األفراد

  اعتبارǉ جهاز بحƚ بƎعتبارǉ مƽǈذ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارǐ و ǈƍما ب يسالثاǈيÜ ل
مثلما يحددǋا و يبين  و تحرǐ عن الجرائم أǐ في ƍطار الƲǈرية العامة للضبط القضائي

  .جزئياتها و كلياتها ƿاǈون اǗجراءات الجزائية
اǋية سلطات      و لǘجابة على اǗشكالية الثاǈية في موضوƳ رسالتǈا المتعلقة بم

سيتم التعرƯ في و حدود مرفق األمن حيǈما يساǋم في البحƚ و التحرǐ عن الجرائم 
 الممǈوحة له و ال سيما ألعوانو ماǋية السلطات وý لماǋية الضبط القضائي األýƮƽ ال

و ǋذا حتى ǈبين ذلǁ الدور الذÜ  ǐالحائزين على ƽƮة الضبطية القضائية مرفق األمن
مرفق من خýǚ أعواǈه في ƿمƴ الجرائم و ضبط المجرمين و مجموƳ يؤديه ǋذا ال

 Üذا الدورǋ طارƍ لهم في ýات المخوƮاƮختǗي فسيتم  أما فيالسلطات و اǈالثا ýƮƽال
  القيود التƮدǐ لƽكرة ال تقý أǋمية عن الƽكرة المتعرƯ لها في الýƮƽ األوý أال و ǋي 

الرƿابة طبيعة  وو تحريه عن الجرائم في بحثه الواردة على مرفق األمن و الحدود 
 القضائية الممارسة عليه   
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üاألو üƬي: الفǉـة الضبـفي ماƏي ـط القضا Ƙأثناء مرحلة البح ǈو سلطاتـ
  و التحرǎ عن الجراƏم
 ýاألو ýƮƽلتين أساسيتينالمذكور يقوم الƋحاطة بهما  على مسǗا ƚذا البحǋ يستلزم

لهما تحديد ماǋية مƽهوم الضبط القضائي من خÜ ýǚ أوو تحديد عǈاƮرǋما بشكý دƿيق
ضبط تعريƽه و تحديد خƮائƮه و مميزاتهÜ ثم التدƿيق فيمن من أعوان مرفق األمن 

Üة عونƽƮ ة ضابط أوƽƮ تǈة الضبطية القضائية سواء كاƽƮ يهما ضبط ما  يحوزǈثا
ǚƮحيات خوله المشرƳ و ال سيما في ƍطار ƿاǈون اǗجراءات الجزائية من سلطات و 

ضبطية القضائية أǐ البحƚ و التحرǐ عن باللمرفق األمن بما يǈسجم مƴ المهام المǈوطة 
مرفق األمن في الباƔ الثاǈي من ǋذǉ الرسالة يƋخذ ƽƮة الضبط الجرائمǋ Üذا ألن 

         .ǋذǉ المسائýالقضائي و بالتالي يƮبح من الضرورǐ بيان 
أǐ الذǐ يجمƴ بين الƲǈام التǈقيبي و الƲǈام  –مختلط فƽي ƍطار الƲǈام التǈقيبي و الƲǈام ال

في اǗجراءات الجزائية أو الجǈائية تلعƔ الضبطية  -اǗتهامي في اǗجراءات الجǈائية 
            و المجرمين  القضائية دوراŹ بالƸ األǋمية في تحقيق حق المجتمƴ في ضبط الجريمة

ا تمثý المرحلة التمهيدية للدعوǎ العمومية كوǈها على ƍعتبار أǈه Üو توƿيƴ العقوبة عليهم
بحثها و تحريها عن األفعاý الواƿعة بالتحضير لمباشرة ǋذǉ الدعوǎ من خýǚ أساساŹ تقوم 

ƽـالتي أضǈون ـى عليها القاǈاƿ و Źاون الجزائي عموما ƻƮو ŹاƮوƮلعقوبات خ
 Üاألدلة المرتبطة بالجريمة الجريمة ƴجم ǐثبات الجريمة على التي يكون لها دو أƍ ور في

ƭأو مجموعة من األشخا ƭة و ال سيما أحد األشخاƮو تقديمها للجهة القضائية المخت Ü
لتتخذ بشǈƋها ما تراǉ مǈاسباŹ من ƍجراءÜ أǐ  الǈيابة العامة و تحديداŹ وكيý الجمهورية

هورية من مباشرة الدعوǎ العمومية أو األمر بحƲƽ األوراقÜ حيƚ أǈه ƍذا تبين لوكيý الجم
 Ʋƽفيها بالح ƻرƮه يتǈƎالعمومية ف ǎامة الدعوƿأل ýه ال محǈستدالالت أǗا ƴمحاضر جم

      1.أǐ يامر بحƲƽها
  
  

                                                 
ر،         اللي بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نظری جي 1 ة، الجزائ وطني للشغال العمومي دیوان ال ى، ال ة األول ة، الطبع ة و تطبيقي

 .54، ص1999سنة 
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Ƙالمبح üي: األوƏوم الضبط القضاǊية مفǉما  
يكتسي التعرƯ لماǋية الضبط القضائي مكاǈة بالغة األǋمية في دراستǈا لمرفق 

جهاز بحƚ و تحرǐ عن ه ـذا المرفق بƽƮتعلى ƍعتبار أǈǈا سǈتعامý مǋ ƴاألمن 
Üلى تحقيق  الجرائمƍ الجريمة و المجرمين Ƴرد ýǚضائي يرمي من خƿ جهاز ضبط ǐأ

Üير مباشرƹ ýام العام بشكƲǈو  ال ǐدارǗالضبط ا ƻتحديد تعري ýأو Ɣسيتم في مطل ǁلذل
لضبطية تحديد خƮائƮه و مميزاته و في مطلƔ ثاǈي سيتم التعرƯ للتركيبة البشرية ل

القضائية من خýǚ تحديد أعضاءǋا و ال سيما أوالئǁ المǈتمين لمرفق األمنÜ مƴ تحديد 
  . ƍختƮاƮهم الǈوعي و المحلي

  و تحديد ƬƢاǈƬƏ و مميƦاتǈ تعريف الضبط القضاƏي: األوüالمطلب 
بعيداŹ عن الضبط التشريعي و األخƿǚي و ƹيرǋا من ǈƮوƻ الضبط األخرÜǎ يوجد 

ǈ ÜوƳ أخر المتعرƯ له في الباƔ األوý -  1و ليس بعيداŹ عǈه –Ǘدارǐ بجوار الضبط ا
أو التي ǋي في سبيý  من الضبط ǋدفه األƮيý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم الواƿعة

  .الضبط القضائيبو ǋو المتƽق على تسميته  3Üو ليس الجرائم المحتمý وƿوعها 2Üالتƽǈيذ
ارǐ و الضبط القضائي دفƴ ببعƯ الƽقه الجǈائي ƍن ǋذا التقارƔ و الجوار بين الضبط اǗد

أƍ–  ǐلى التقرير بƋن من ǈتائƝ تتبƴ الهيئات و السلطات المعǈية بمǚحقة الجريمةÜ أǈها 
التي تتوƿى الجريمة ƿبý ) اǗدارǐ( تتدرƜ من سلطة الضبط  -و السلطات  الهيئات
ن تقƴ و تجمƴ التي تتحرǎ عǈها بمجرد أ) القضائي( سلطة الضبط  ƍلى وƿوعها

جمƴ األدلة فيها سلطة التحقيق التي تƍſلى ǈبؤǋاƍ  Üليهابمجرد أن يýƮ  حولهااالستدالالت 
 ƻرƮبضتها ثم تتƿ ـة على المتهم بينƲالمحاف ýƽجراءات االحتياطية ما يكǗو تتخذ من ا

 Üýءم مقتضى الحاǚلى في التحقيق بما يƍ األدلة ƭسلطة المحاكمة التي تتولى تمحي     

                                                 
1     ǐدارǗـة بـين الضـبط اƿرƽلى التمييز و التƍ Üكرة الضبطƽاء تعرضه لǈأث Üائيǈو الج ǐدارǗقه اƽال ýيتجه ج ǁلذل      

  .المرجوة ƍال بالتعرƯ لكǚ الضبطين و الضبط القضائيÜ و دراستǈا ǋذǉ لم تكن لها تلǁ األǋمية العلمية
د حسن عǚمƿ Üاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ مǈشƋة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعة الثاǈيةÜ سـǈة   2

1991 ƭ Ü82.  
  .لقد سبق القوý أن وƲيƽة الضبط اǗدارǐ تƔƮǈ أساساŹ على مƴǈ الجرائم المحتمý وƿوعها  3
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Ńوة بما يƿ هائي يحوزǈ ومة بحكمƮيذ التي لها و الحكم في الخƽǈقضي فيه و أخيرا سلطة الت
ƻاريƮضى به الحكم من عقوبة أو تدابير أو رد أو مƿ يذ ماƽǈ1ت   .  

و بغƯ الƲǈر عن التعريƻ التشريعي للضبط القضائي الوارد في ƿواǈين 
ال سيما فقه القاǈون اǗدارǐ و فقه  - ƹلƔ فقه القاǈون العامأفƎن  ÜاǗجراءات الجزائية

للضبط القضائي بتمييزǉ عن الضبط اǗدارÜǐ على أساساŹ يتعرƯ  - القاǈون الجǈائي 
ون القائم ـý الǈوعان و يكـا يتداخـز بيǈهما ال سيما عǈدمـة التمييـالرƹم من Ʈعوب

قÜ فهو الذǐ عليهما واحدÜ كالشرطي أو أمين الشرطة الذǐ يƲǈم حركة المرور في الطري
بضبط الواƿعة و تحرير  الوƿتيكلƻ السائق بالتوƻƿ عن السيرÜ و ǋو الذǐ يقوم في ذات 

  .2رتكبها السائق تطبيقاŹ لقاǈون المرورƍمحضر جمƴ االستدالالت عن المخالƽة التي 
تكميلياŹ متى أخƽقت ƍجراءات  اŹلذلƿ ǁيý بƋن الضبطية القضائية تƋتي بوƽƮها ƍجراء

يتدخý مƋمور حيƚ رǐ في تحقيق أƹراضها في مƴǈ اǗخýǚ بالƲǈام العامÜ الضبط اǗدا
ýǚخƍ ƴدما يقǈف الضبط القضائي ع Üام العام يسمى جريمةƲǈها يمارس فعلي بالǈƋبش

  .     ƍ3جراءات و سلطات حددتها القواǈين المختلƽة بحدود متƽاوتة
المعيار  تبǈىيو يختلƻ الƽقه الجǈائي في تعريƻ الضبط القضائي بين من 
و من يتجه  الموضوعي الذǐ يركز على طبيعة الوƲيƽة المǈوط بالضبط القضائي تحقيقها

         ƮوƔ المعيار العضوǐ فيركز على الضبط القضائي بƽƮته جهاز ممهد للتحقيق
في التعامý مǋ ƴذا التعريǋ ƻو ما يمكن  ƹ ÜƔير أن المعيار الغالالقضائيين لمحاكمةاو 

ة ـƿاǈوǈاƽƮ Ź ملهيئات و األشخاƭ الممǈوƟ لهلمعيار المختلط الذǐ يتعرƯ البتسميته 
في  ام و الوƲائƻ و اǗجراءات الموكلة لهمـمجموƳ المهباǗضافة ƍلى الضبط القضائي 

  .مجاý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم

                                                 
1 Ʋǈ Üثروت ýǚة  د جǈسـ Üرةǋالقا Üر العربيةƮجمهورية م Üشرǈدار الجامعة الجديدة لل Üائيةǈجراءات الجǗ1997م ا 

 ƭ356.  
ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيةÜ عالم الكتÜƔ القاǋرةÜ جمهورية مƮـر العربيـةÜ سـǈة    .د 2

1977ƭ Ü241  
ط القضائي بين الƽعالية و ضمان الحريات و الحقوق الƽرديـةÜ  د عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمورǐ الضب 3

  2001ƭ Ü44دراسة مقارǈةÜ رسالة دكتوراÜǉ القاǋرة سǈة 
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ƹير أن ǈǋاǁ من الƽقه من يتعاطى مƴ تعريǋ ƻذا الǈوƳ من الضبط بالتمييز بين 
يرǎ أن عبارة الشرطة القضائية  حيƚالشرطة القضائية و الضبط القضائيÜ  مƮطلحي

تستخدم لمعǈى Ʋǈامي و المقƮود به مجموƳ الموƽƲين القائمين بالعمý و معǈى ƈخر 
وƲيƽي يحدد عمليات البحƚ عن أدلة الجرائم و ǋو ما يعرƻ بالضبط القضائيÜ فالضبط 

حƚ عن الجرائم المرتكبة و التحرǐ عن فاعليها القضائي بهذا المعǈى األخير يهدƍ ƻلى الب
Ü و في ƽǈس السياق يتم التعرƯ لتعريƻ 1و جمƴ االستدالالت الǚزمة Ǘثبات االتهام

 ýمن أوك ýد بهم كƮية الضبط القضائي بالتمييز بين أعضاء الضبط القضائي الذين يقǋما
جǈائيا و مهام أعضاء له القاǈون مسؤولية ضبط الوƿائƴ التي يضƴ لها القاǈون جزاء 

      الضبط القضائي التي تتمثý في البحƚ عن الجرائم التي وƿعت فعŹǚ لضبط وƿائعها 
   2.و فاعليها

األخر ƍلى الحذر أثǈاء التعاطي مƴ عبارة الضبط القضائي  3كما يدعو بعƯ الƽقه الجǈائي
ƭيد األشخاƽيد المهام كما تƽها تƿǚطƍ على اعتبار أن العبارة على  ǁلذل Üالقائمين بها

يƮبح من الضرورǐ التمييز عǈد تعريƻ الضبط القضائي بين مƮطلحي رجاý الضبط 
القضائي و مهام الضبط القضائيÜ و ƽǈس الشيء يقررǉ األستاذ عبد اهللا أوǋابية بقوله أن 
 Ƴد به مجموƮيق ýاألو Üهومينƽلى مƍ ƻرƮǈالشرطة القضائية يمكن أن ي ýمدلو

راءات التي يباشرǋا رجاý الشرطة القضائية بحثاŹ عن الجرائم           العمليات و اǗج
و مرتكبيها و جمƴ التحريات بشǈƋهاÜ و الثاǈي مدلوý شخƮي يقƮد به جهاز الشرطة 
القضائية ƽǈسه أǐ مجموƳ األعضاء المكوǈين له أǐ مجموعة الموƽƲين المكلƽين بمهام 

  . 4الشرطة القضائية
 Ưيتجه بع ǁقهلذلƽائي الǈ5الج ƻلى تعريƍ  ه مجموعة الضبط القضائيǈƋب

   اǗجراءات المǈوطة برجاý الضبط بعد وƿوƳ الجريمةÜ بغرƯ التحرǐ عǈها و تعقبها 
                                                 

1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üةǈدراسة مقار Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعم فايزǈ240 د محمود عبد الم  
  82بق ƭ د حسن عǚمƿ Üاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ المرجƴ الست  2
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üات المشتبه فيه في التحريات األوليةǈضما Ü12محمد محدة  

عبد اهللا أوǋابيةÜ ضماǈات الحرية الشخƮية أثǈاء مرحلة البحƚ التمهيدÜǐ اǗستدالÜý رسالة دكتوراǉ مقدمة لمعهـد    4
  ǋ Ü1 ƭ Ü57امƫ رƿم 1992الحقوق و العلوم اǗدارية بجامعة الجزائرÜ سǈة 

  في الƽقه الجǈائي الƽرǈسي يمكن أن ǈسرد التعاريƻ التالية للضبط القضائي  5
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ها و ƍثبات يالجرائم بعد وƿوعها و البحƚ عن مرتكبعن Ü أو تحرǐ 1و معرفة مرتكبيها
ها الدعوǎ العمومية تمهيداŹ معالم الجريمة و جمƴ األدلة التي يستلزمها التحقيق و تتطلب

Ü أو ǋو الكشƻ عن الجرائم و البحƚ عن 2لمحاكمة المجرمين و ǈƍزاý القƮاƭ بهم
  .3مرتكبيها أو جمƴ األدلة ضدǋم تمهيداŹ لمحاكمتهم و تƽǈيذ العقوبات التي يحكم بها عليهم

 Ƴه للضبط القضائي بين موضوƽيميز في تعري ǁو كذلǋ ǉجدǈ Ɯ ƍ لى قƍ و بالعودة
 ǐو التحر ƚفي البح ýذا الضبط أو مثلما يطلق عليه مهمة الضبط القضائي التي تتمثǋ
عن الجرائم المقررة في ƿاǈون العقوبات و جمƴ األدلة عǈها و البحƚ عن مرتكبيها ما دام 

Ü و ǋو ذاته التعريƻ التشريعي لمرحلة البحƚ و التحرǐ عن 4لم يبدأ فيها بتحقيق ƿضائي
م التعرƯ له الحقاÜŹ و أعضاء الضبط القضائي الذين تعرƯ لهم ذات الجرائمÜ الذǐ سيت

Ü أيـن تـم تقسيمهم ƍلى أربعة مجموعات مهǈيةÜ األولى تتكون ةحƮريبطريقة القاǈون 
من القضاةÜ الثاǈية تتكون من بعƯ مستخدمي مرفقي األمن الوطǈي و الدفاÜƳ الثالثة 

ǚƮالغابات و است Ƴطاƿ مستخدمي Ưاألراضي أما المجموعة الرابعة تتكون من بع Ɵ
الوالي فهي المتعلقة بقطاƳ الجماعات المحلية ƍذ تضم رئيس المجلس الشعبي البلدǐ و 

  .Ư السلطات في مجاý الضبط القضائيلبع هامتǚكبالƲǈر ƍلى 
     بƋن مهمة الضبط القضائي يتوالǋا رجاý القضاء  125فبعد أن حدد في مادته 

ضابط الشرطة  1و بعƯ الموƽƲينÜ فǈƎه يقرر بǈƋه يتمتƴ بƽƮة و الضباط و األعوان

                                                                                                                                                         
Police judiciaire: Ensemble de personnels de la police et de la gendarmerie spécialement 
habilités, chargés de poursuivre, rechercher et arrêter les auteurs d’infractions, sous l’autorité 
du parquet. In http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/justice-penale/glossaire/#o 

 
  جماý جرجس مجلƴ تاوضروسÜ الشرعية الدستورية ألعماý الضبطية القضائية.د  1

الƮادرة عن ǈقابة الýƮƽ بين الضبط اǗدارǐ و الضبط القضائيÜ مجلة المحاماة  1د حسǈي درويƫ عبد الحميدÜ ذدذ  2
  Ü48 السǈة السادسة و الستون1986ƭ Üالمحامين بجمهورية مƮر العربيةÜ العددان الخامس و السادسÜ مايو و يوǈيو 

  
د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈية جǈائياŹ و ƍدارياÜŹ عالم الكتÜƔ القاǋرةÜ جمهوريـة مƮـر     3

  ƭ Ü242 1977العربيةÜ سǈة 
  .المعدý و المتمم 66/155من القاǈون رƿم  2فقرة  12المادة    4
 la police judiciaire est »من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي   12يقابلها بشي من االختƭǈ  ƻǚ المادة   5

exercée, sous la direction du procureur de la république, par les officies, fonctionnaires et 
agents désignés au présent titre  » 
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القضائية كŹǚ من رؤساء المجالس الشعبية البلديةÜ ضباط الدرǁ الوطǈيÜ محافƲو 
 ǁالذين أمضوا في سل ǁالدر ýو رجا ǁفي الدر Ɣذوو الرت Üضباط الشرطة Üالشرطة

ار مشترƮ ǁادر عن وزير الدرǁ ثƚǚ سǈوات على األýƿ و الذين تم تعييǈهم بموجƿ Ɣر
العدý و وزير الدفاƳ الوطǈي بعد موافقة لجǈة خاƮةÜ مƽتشو األمن الوطǈي الذين ƿضوا 
في خدمتهم بهذǉ الƽƮة ثƚǚ سǈوات على األýƿ و عيǈوا بموجƿ Ɣرار مشترƮ ǁادر عن 

ضباط و ضباط الƻƮ التابعين الوزير العدý ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و 
لح العسكرية لǖمن الذين تم تعييǈهم خƮيƮاŹ بموجƿ Ɣرار مشترƮ ǁادر بين للمƮا

ýووزير العد Ƴ2وزير الدفا.  
مستخدمي ƿطاƳ الغابات و استƟǚƮ األراضي المعǈيين بالمشاركة في تƋدية مهام أما  

الضبط القضائي ǋم رؤساء األƿسام و المهǈدسون و األعوان الǈƽيون و التقǈيون 
لغابات و حماية األراضي و استǚƮحها الوارد ذكرǋم في ƭǈ المادة المختƮون في ا

21 Ɯ ƍ من ق.  
 Źضاء و تشريعاƿ ÜŹالتي يستعان بها فقها ƭائƮيتميز الضبط القضائي بمجموعة من الخ
في ƍطار التƽرƿة بيǈه و بين الضبط اǗدارǐ و مǈه في تحديد الجهة القضائية المختƮة 

على عكس ƍجراءات فكون الضبط القضائي طرفاŹ فيهاÜ بالƲǈر في المǈازعات التي ي
الضبط اǗدارǐ فƎن ƍجراءات الضبط القضائي ال تتخذ و ال تباشر ƍال بƮدد واƿعـة 
يǈطبـق عليـها وƻƮ الجريمة الجǈائيةÜ دون اشتراط تحقيق ǋذǉ الواƿعة للضررÜ فكلما 

  ر لوƿوǋ Ƴذا الƽعý وƍ ýƮلى علم أعضاء الضبط القضائي وƿوƳ فعý أو بداية التحضي
Ü كان 3و كان ǋذا األخير من األفعاý التي ƿرر المشرƳ  تجريمها في القاǈون الجزائي

                                                                                                                                                         
تعرƿ Ưاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي  بالكثير من التƮƽيý و التدƿيق ألعضاء الضبط القضائي و ǋذا عكس ما  1

 ǋ12 Ü15 Ü16 Ü20 Ü21 Ü22 Ü28 Ü28و عليه حاƿ ýاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ فǈجد في ǋذا الƮدد المواد 
 Ü29مكرر  Ü مƿر ǐرƮائية المǈجراءات الجǗون اǈاƿ 150/1950أما في  ýǚخ ýوات المعدǈـام  سƿين أرǈبالقوا ýالمعد

 . تتعرƯ ألعضاء الضبط القضائي ǈ23جد المادة  فǈǈƎا 2006/ 145و 2003/ 95و 1998/ 174
  66/155من ق Ɯ ƍ رƿم  15أƲǈر ƭǈ المادة  2

  : ة تǈقسم ƍلىيƿ ƭǈاǈون العقوبات على أن األفعاý المجرم  3
Źح ضد الشيء العمومي  : أوالǈايات و الجǈالج  
Źياǈح ضد األفراد: ثاǈايات و الجǈالج  
Źي و المؤسسات العمومية: ثالثاǈاد الوطƮتƿعلى حسن سير اال ǎاالعتداءات األخر  
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م ƿاǈوǈاŹ مباشرة أعماý البحƚ و التحرǐ عن ǋذǉ األفعاý و جمƴ االستدالالت ـعليه
الضبط القضائي ǋو ƿمƴ الجريمةÜ فƎن ذلǁ  تبشǈƋهاÜ فما دام الهدƻ الرئيس من ƍجراءا

جريمة جǈائية و يقتضي ثاǈياŹ مباشرة ƍجراءات الضبط تجاǉ الجريمة  1ي أوالŹ وƿوƳيقتض
  . 2التي ارتكبت

لذلǁ كان من أǋم خƮائƭ الضبط القضائي أǈه مرتبط في وجودǉ بالوجود الƽعلي 
للجريمةÜ فهو من أوكلت له مهمة ƿمƴ مƲاǋرǋا بمجرد وƿوعها و ǋذا على خƻǚ الضبط 

Ʋر حتى تقƴ الجريمة ثم يتدخý و ǈƍما يعمý على الوƿاية من األفعاý اǗدارǐ الذǐ ال يǈت
  .التي  ƿد تخý بƋمن المجتمƴ و Ʈحة أفرادǉ و سǚمتهم

ثاǈي أǋم خƮائƭ الضبط القضائي مرتبط بالطبيعة القاǈوǈية لǖدلة اǗثبات أو الƽǈي التي 
ائية بتقديمها لوكيý من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ضباط الشرطة القض 18ألزمت المادة 

Ü حيƚ تعد ǋذǉ 3الجمهورية مباشرة بعد ǈƍجازǋم لعملية البحƚ و التحرǐ عن الجريمة
تكتسي بعد وƿوƳ الجريمة  -أǋ ǐذǉ األعماÜ– ý فهي 4األدلة كعǈاƮر في التقدير القضائي

وǋذا على  ائي تمهد و تحضر للدعوǎ العموميةÜالطابƴ القضائيÜ ألن أعماý الضبط القض
س أعماý الضبط اǗدارǐ الواƿعة ƿبý وƿوƳ الجريمةÜ التي تعد أعماالƍ Źدارية ƹير ذات عك

  .Ʈلة بالعمý القضائي

                                                                                                                                                         
  الغƫ في بيƴ السلƴ و التدليس في المواد الغذائية و الطبية:Ą رابعا
  جة األولى و الثاǈية المخالƽات من الدر:Ą خامسا

     و ال يƽǈي ǋذا أǈه يمكن أن تباشر أعماý الضبط القضائيÜ في الحاالت التي لن يكون من المؤكـد وƿـوƳ الجريمـة     1
 Źمـاƹرادتهم أو رƎين بƽالمخت ƭعن األشخا ƚا الضبطية القضائية للبحǋالتي تباشر ƚجراءات البحƍ هاǈهم  أو   و مǈعـ

  .و ƿتلهمكذلǁ  المحتمý اختطافهم أ
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý07جما.  
يمسǁ الǈائƔ العام ملƽاŹ فردياŹ لكý ضابط شرطة ƿضائية يمارس سلطات الضبط القضائي " على مايلي  18تƭǈ المادة  3

  .من ǋذا القاǈون 208ة في دائرة ƍختƮاƭ المجلس القضائي مƴ مراعاة أحكام الماد
  يتولى وكيý الجمهوريةÜ تحت الǈائƔ العامÜ تǈقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة ƍختƮاƭ المحكمة

  "يؤخذ التǈقيط في الحسبان عǈد كý ترƿية
ديـةÜ  د عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمورǐ الضبط القضائي بين الƽعالية و ضمان الحريات و الحقوق الƽر 4

 ƭ السابق ƴالمرج Üةǈ46دراسة مقار  
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     ƚحي Üاألدلة ǉو األخر بهذǋ الضبط القضائي مرتبط ƭائƮم خǋأ ƚأن ثال ǁو ال ش
 ǎمرحلة تحضيرية للدعو Üليهƍ شارةǗت مرحلة الضبط القضائي مثلما تمت اǈن كاƍ و

ميـةÜ فǈƎـها ƍجراء جوǋرǐ في التمهيد لها و عƮǈر أساسي في توجيه ƿضاء العمو
Ü مƴ اǗشارة ƍلى أن 1محضر االستدالý منالحكمÜ حيƚ يجوز للقاضي أن يكون ǈƿاعته 

ǋذǉ المحاضر ليست لها كلها ذات القيمة الثبوتيةÜ فمǈها من تعد محاضر معلومات        
Ü و مǈها من تعد 2يستǈبط الدليý مǈها وحدǋا ستدالالت يجƔ على القاضي أن الƍو 

و مǈها أخيراŹ من تعد محاضر ذات حجية لحين  3محاضر ذات حجية لحين ثبوت عكسها
  .5بتزويرǋا و ثبوته 4الطعن

عتبار ƍجراءات الضبط القضائي من ƍجراءات ƍو يرǎ الƽقه الجǈائي أن عدم 
Ƴوǈذا الǋ ƭائƮم خǋمن أ ǉو بدورǋ Üائيةǈالج ǎائية ال 6من الضبط الدعوǈالج ǎفالدعو Ü

 ƻيابة العامة و الطرǈال Źي أساساǋ ون وǈا القاǋالجهة التي حدد ýبƿ ال منƍ ال يتم تحريكها
 ýمية أعماǋم من أƹفعلى الر ÜƜ ƍ يات المحددة في قƽللشروط و الكي Źالمضرور طبقا

بتحريǁ أو  الضبطية القضائية في البحƚ و التحرǐ عن الجرائم ƍال أǈه ال يسمح لها
  .بالمشاركة في تحريǁ الدعوǎ العمومية

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ46المرج.  
مجـرد  بال تعتبر المحاضـر و التقـارير المثبتـة للجǈايـات و الجـǈح ƍال      " من  ق ǋ215  Ɯ ƍذا وفقا لƭǈ المادة  2

ǁذل ƻǚون على خǈالقا ƭǈه يمكن أن يقر"االستدالالت ما لم يǈالمادة أ ǉذǋ ةƹياƮ يهǈو مما تع Ü  ن يكـونƋون بǈر القا
  . لبعǋ Ưذǉ المحاضر ƿوة ثبوتية معيǈة

في األحواý التي يخوý القاǈون فيها بƭǈ خاƭ لضباط الشرطة القضائية أو " من ق ǋ216  Ɯ ƍذا وفقاŹ لƭǈ المادة  3
ـ   ارير أعواǈهم أو الموƽƲين و أعواǈهم الموكلة ƍليهم بعƯ مهام الضبط القضائي سلطة ƍثبات جǈح في محاضـر أو تق

  "  شهود  تكون لهذǉ المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليý عكسي بالكتابة أو شهادة
ƍن المواد التي تحرر عǈها محاضر لها حجيتها ƍلى أن يطعـن فيهـا   " من ق ǋ218  Ɯ ƍذا وفقاŹ لما تƭǈ عليه المادة  4

  بالتزوير تƲǈمها ƿواǈين خاƮة
ƍجراءات الطعن بالتزوير وفق ما ǋو مƮǈوƭ عǈه فـي البـاƔ األوý مـن     و عǈد عدم وجود ƮǈوƮ ƭريحة تتخذ

  ." الكتاƔ الخامس
  292/293عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيةƭ Ü .أƲǈر في ǋذا الشƋنÜ د 5

قضـائيÜ عـن   تجدر اǗشارة ǈǋا ƍلى أǈهÜ خروجاŹ عن القاعدة العامةÜ يمكن أن تكلƻ الضبطية القضائية بالتحقيق ال  6
  .من ق ƍ142 Ɯ ƍلى  138طريق اǈǗابة القضائية التي تم تكريسها بموجƔ المواد من 
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ǋذا و تعتبر كذلǁ من خƮائƭ الضبط القضائي المشاركة المتعددة القطاعات في أداء ما 
يستلزمه ǋذا الضبط من ƍجراءاتÜ فƎن كاǈت مهام الضبط القضائي البحƚ و التحرǐ عن 

تتǈوƳ  في أشكالها و تتعاƲم في ما فتƋت  -أǐ الجرائم  –الجرائم تحديداŹ فƎن ǋذǉ األخيرة 
 ƴمƿ مهمة ǉزم أن ال يتولى القضاء لوحدǚكان من ال ǁلذل Üاǋا و تتكاثر في عددǋأثار
الجريمة في المجتمÜƴ و ƍن كان ǋو المختƭ بالتحقيق القضائي في الجريمة و بƮƎدار 

عات الحكم و السهر على أن يƽǈذ على أحسن وجهÜ لذلƍ ǁشتركت معه العديد من القطا
 ƴيƿاة و توǈفي ضبط الج ƴضمان أحسن لحق المجتم ýمن أج Üلة في الدولةƮذات ال
العقوبة العادلة عليهمÜ و تحقيق حق المتضرر أو ذويه في القƮاƭ من من تسبƔ له أو 

       ƚجراءات البحƍ ýؤالء على أن تمارس كǋ ýعم ýǋتجاǈ دون أن Üلهم في الضرر
س بالحقوق و الحريات الشخƮية للمشتبه فيهم بƎرتكاƔ و التحرǐ عن الجرائم دون المسا

  .الجرائم
 Üالجريمة Ƴللقضاء في رد ýيƮلى الدور األƍ ضافةǗفباƍ ýك ǁمعه في ذل ǁشتر

من المشرƳ بƮƎدارǉ لقاǈون العقوبات و ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ و باƿي األحكام 
Ƴطاƿ Üينǈعليها في عدد أخر من القوا ƭوƮǈمرفق  الجزائية الم Üالجماعات المحلية

 Ƴطاƿ Üýتشو العمƽو ال سيما م ýالعم Ƴطاƿ Üالغابات Ƴطاƿ ÜƳمرفق الدفا Üيǈاألمن الوط
الجمارƿ ÜǁطاƳ األشغاý العمومية و ال سيما مهǈدسوƿ ÜǉطاƳ التجارة و ال سيما مƽتشو 

 ةƲǈمو ƿد ǈجد في بعƯ األ Üاألسعارƿ ÜطاƳ البريد و المواǚƮت السلكية و الǚسلكية
الجǈائية المقارǈة عددا أخر من القطاعات المشتركة والمساعدة في أداء وƲيƽة الضبط 
القضائيÜ و ال سيما ƿطاعي السياحة و السكǁ الحديديةÜ الǈقý و المواǚƮتƍ Üدارة 

Ü أو كذلǁ الحراس الخƮوƮيون الذين يحلƽوا اليمينÜ بعƯ أفراد ƿطاƳ المالية 1السجون
  . 2د ƍدارة مكافحة التهريÜƔ مهǈدسي الجسور و المǈاجمو الجمارÜǁ بعƯ أفرا

                                                 
  .من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ 23و ǋو ما تقررǉ  المادة  1
  .1مكرر ƍ29لى  15و ǋو ما يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي في موادǉ من  2
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  و اƢتƬاǊƬم النوعي و المحلي  أعضاء الضبطية القضاƏية: المطلب الثاني
يقƮد باǗختƮاƭ الǈوعي ǈوƳ الجريمة التي يجوز ألعضاء الضبطية القضائية 

مý على مباشرة سلطات الضبط القضائي في مواجهتهاÜ فالمشرƳ رƹبةŹ مǈه في تيسير الع
أعضاء الضبط القضائيÜ و ƲǈراŹ ألن بعƯ الجرائم تتطلƔ توفر خبرة فǈية معينÜ فǈƎه لم 
يجعƍ ýختƮاƭ أعضاء الضبطية القضائية واحداŹ بý وسƴ من ƍختƮاƭ بعضهم بƋن 

مقƮوراŹ على  هجعله شامŹǚ ألǈواƳ الجرائم كافةÜ و ضيق من ƍختƮاƭ البعƯ بƋن جعل
العودة ƍلى أحكام ƿاǈون اǗجراءات الجزائية المƲǈمة Ü فبǈ1وƳ معين من الجرائم

لǚختƮاƭ الǈوعي لضباط و أعوان الضبط القضائيÜ يمكن التمييز بين طائƽتين من 
  .أعضاء الضبطية القضائية

  ƴسبة لضبط جميǈوعي العام بالǈال ƭاƮختǗا ǁي التي تمتلǋ ة األولىƽالطائ
البعƯ مǈهاÜ و ǋي الطائƽة التي تضم فئتين  كتƽاء بالبحƚ والتحرǐ عنǗالجرائمÜ دون ا

من أعضاء الضبطية القضائيةÜ األولى تخƭ أوالئǁ الذين يباشرون مهامهم في ǈطاق 
ƿƍليمي محدد و الثاǈية تخƭ أولئǁ الذين يباشرون مهامهم في جميƿƍ ƴليم الدولةÜ أما 

يس لها ƍال االختƮاƭ الطائƽة الثاǈية ǋي التي ال تملǁ اǗختƮاƭ الǈوعي العام و ǈƍما ل
بالبحƚ و التحرǐ عن جرائم محددة بعيǈهاÜ تتعلق حƮراŹ باالختƮاƭ المهǈي لمن خوله 

  .القاǈون ƽƮة الضبط القضائي
üالنوعي العام :الفرع األو ƫاƬتƢǕي ذوو اƏتعرضت لهم المادة  :أعضاء الضبط القضا

  :2من الƽقرة األولى ƍلى الƽقرة السادسة من ق Ɯ ƍ و ǋم 15
  رؤساء المجالس الشعبية البلدية -
  ضباط الدرǁ الوطǈي -
  محافƲو الشرطة -
  ضباط الشرطة -

                                                 
1 ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýد عاد   Üرديـةƽعالية و ضمان الحريات و الحقوق الƽالضبط القضائي بين ال ǐمورƋسلطات م

 ƭ Üالسابق ƴ93المرج.  
من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرية علـى أن   23على عكس ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ تƭǈ المادة  2

     .ǈوǋمأعضاء الǈيابة العامة و معاوأوý من يتمتƴ بƽƮة الضبط القضائي 
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ذو الرتƔ في الدرÜǁ و رجاý الدرǁ الذين أمضوا في سلǁ الدرǁ ثƚǚ سǈوات على  -
 Ƴووزير الدفا ýادر عن وزير العدƮ ǁرار مشترƿ Ɣهم بموجǈو الذين تم تعيي ýƿاأل

  الوطǈي
- ǈتشو األمن الوطƽم     ýƿوات على األǈس ƚǚة ثƽƮال ǉضوا في خدمتهم بهذƿ ي الذين

و عيǈوا بموجƿ Ɣرار مشترƮ ǁادر عن وزير العدý ووزير الداخلية و الجماعات 
  .المحلية بعد موافقة لجǈة خاƮة

تعرضت لهم  :أعضاء الضبط القضاƏي ذوو اƢǗتƬاƫ النوعي الƢاƫ :الفرع الثاني
  .من ق Ɯ ƍ و في Ʈǈوƿ ƭاǈوǈية أخرǎ 21و المادة  7فقرة  15المادة 

-  ŹاƮيƮهم خǈمن الذين تم تعييǖالح العسكرية لƮالتابعين للم ƻƮضباط و ضباط ال
بموجƿ Ɣرار مشترƮ ǁادر بين وزير الدفاƳ الوطǈي ووزير العدÜý الذين و ƍن لم 

   ختƮاƮهم الǈوعيÜ و ماǋية الجرائم المكلƽين بالبحƍƚيتعرƯ ق Ʈ Ɯ ƍراحة لماǋية 
 ƭاƮهم ضمن أعضاء الضبط القضائي ذوو االختƽيǈƮه يمكن تǈƎف Üهاǈع ǐو التحر

ǐون القضاء العسكرǈاƿ المجرمة في ýر في األفعاƲǈوعي بالǈعة على 1الƿو الجرائم الوا Ü
أمن الدولةÜ بشقيه األمن الخارجي و األمن الداخليÜ فƎذا كاǈت األولى تقترƻ ضد الدولة 

ƭ القاǈون الدولي و تهدƻ بالتاليƍ Üلى ƍضاعة استقǚلها أو بƽƮتها شخƮاŹ من أشخا
 ýو التعاون معه و حم Üبالعدو ýاƮكاالت Üمة أراضيهاǚمن سيادتها أو تهديد س ƭتقاǈاال
السƟǚ في ƽƮوفهÜ و اƿتطاƳ جزء من أرƯ الوطن و ضمه ƍلى دولة أجǈبية و شتى 

ولة بƽƮتها شخƮاŹ من أشخاƭ ألوان الخياǈة و التجسسÜ فƎن الثاǈية تقترƻ ضد الد
القاǈون الداخلي و تهدƻ بالتالي ƍلى االǈتقاƯ على أجهزة الحكمÜ أو التمرد على 
مؤسسات السلطةÜ أو ƍجراء تعديý في القواعد التي وضعها الدستور لتحديد شكý الحكم 
وأƮوý ممارستهÜ و لتعيين عƿǚات السلطات بعضها ببعÜƯ كتغيير دستور الدولة بطرق 

ر مشروعة أو ƍثارة عƮيان مسلح ضد السلطة القائمة أو مǋ ƴǈذǉ من ممارسة وƲائƽها ƹي
  2المستمدة من الدستور أو اƹتƮاƔ سلطة سياسية أو مدǈية أو ƿيادة عسكرية

                                                 
  71/20الƮادر بموجƔ األمر رƿم  1
د محمد الƽاضÜý الجرائم الواƿعة على أمن الدولةÜ الطبعـة الرابعـةÜ المطبعـة الجديـدة بدمشـقÜ سـورةÜ سـǈة         2

1977/1978ƭ Ü32  
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رؤساء األƿسام و المهǈدسون و األعوان الǈƽيون المختƮون في الغابات و تشريƴ الƮيد  -
  و Ʋǈام السير

  التقǈيون المختƮون في الغابات و حماية األراضي و استǚƮحها األعوان الǈƽيون و -
بعƯ موƽƲي و أعوان اǗدارات و المƮالح العموميةÜ التي تمǈح لهم ƿواǈيǈهم الخاƮة  -

ǚƮحيـة مباشـر بعƯ سلطات الضبط القضائيÜ و ƹالباŹ ما يكون أǋم ǋؤالء 
ǁالجمار Ƴتمين لقطاǈالم ǁأولئ ÜينƽƲ1المو.  

ي بعƯ التشريعات الجزائية من تكلƻ بعƯ الموƽƲين المتخƮƮين في كما ǈجد ف -
 Ưهم ببعƽتكل Üƚجرام األحداƍ ولة و مكافحةƽسية للطƽǈمجاالت الرعاية االجتماعية و ال
مهام الضبط القضائي الخاƮة و ال سيما البحƚ و التحرǐ المتخƭƮ في الجرائم الواƿعة 

من ƿاǈون اǗجراءان الجǈائية  348مادة المثŹǚ من األطƽـاÜý و ǋـو ما تƭǈ عليه 
ǐرƮالمادة 2الم ǁو كذل Ü117  ةǈلس ǐرƮالم ýƽون الطǈاƿ 1996.3من  

                                                 

    : في ǋذا اǗطار جاء على سبيý المثاý في بعƯ أحكام ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي   1

Article 28 : Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des 
lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les 
conditions et dans les limites fixées par ces lois. 

  .ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسيمن  1-28راجƴ كذلƭǈ ǁ المادة 

فبراير  06الموافق  1425ذǐ الحجة عام  27المؤرƢ في  05/04من القاǈون الجزائرǐ رƿم  171كذلƭǈ ǁ المادة  و
يمـارس مـديرو و ضـباط ƍدارة    " المتضمن ƿاǈون تƲǈيم السجون و ƍعادة اǗدماƜ اǗجتماعي للمحبوسين  2005سǈة 

رطة القضائية بالǈسبة للجرائم التي ترتكƔ داخý المؤسسة العقابية أو خارجهـا بمǈاسـبة   السجون ǚƮحيات ضباط الش
  "تطبيق أحد الƲǈمة العقابية المƮǈوƭ عليها في ǋذا القاǈون

2   " ƴبالجرائم التي تق ƭمور الضبط القضائي فيما يختƋة مƽƮ هم وزير الشؤون االجتماعيةǈين الذين يعيƽƲيكون للمو
ƚعاليع" من األحداƽالضبط القضائي بين ال ǐمورƋسلطات م ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýان الحريـات  ـة و ضمـن د عاد

   98و الحقوق الƽرديةÜ المرجƴ السابقÜ الƽƮحة 
يكون للموƽƲين الذين يعيǈهم وزير العدý باالتƽاق مƴ وزير الشؤون االجتماعية في دوائر اختƮاƮهم سلطة الضبط "  3

الجرائم التي تقƴ من األطƽاÜý أو بحاالت التعرƯ لǈǚحراƻ التي يوجدون فيها Ą عـن د عـادý   القضائي فيما يختƭ ب
   ƴالمرجـ Üرديـةƽعالية و ضمان الحريات و الحقوق الƽالضبط القضائي بين ال ǐمورƋسلطات م ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ

   97السابقǋ Üامƫ الƽƮحة 
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و يكتسي موضوƳ االختƮاƭ المحلي لضباط و أعوان الضبط القضائي ǈوعاŹ من 
الخƮوƮية على اعتبار أن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ƍذا كان يضƴ القاعدة العامة 

سة ضباط الشرطة القضائية الختƮاƮاتهم في الحدود التي يباشرون المتمثلة في ممار
فيها وƲائƽهم المعتادةÜ فǈƎه أدخý العديد من االستثǈاءات على ǋذǉ القاعدةÜ مبرراŹ ذلǁ مرة 
بعƮǈر االستعجاÜý و مرة ƍذا طلƔ مǈهم ذلǁ ومرات أخرǎ بطبيعة مهام بعƯ أعضاء 

  .أو كذلǁ بدواعي االشتباǉ المبرر الضبطية القضائية و بطبيعة بعƯ الجرائم
ƍال وفقاŹ لمجموعة من الضوابط  -عمومها- ƹير أن ǋذǉ االستثǈاءات ال يبادر بها في 

متداد االختƮاƭ المحلي لضباط Ǝمكرر من ق ÜƜ ƍ ف 16و المادة  16أƿرتها المادة 
 ƭاƮدائرة اخت ǎعام أن يتعد ýƮƋك Ɣال يج ýالشرطة القضائية في حالة االستعجا
المجلس القضائي الملحقين به ǋؤالءÜ و ƍذا كان ال بد من تمديد ǋذا االختƮاƭ المحلي 
 ǐالجمهورية الذ ýم وكيǚعƎو ب ÜŹاǈوǈاƿ ƭمن القاضي المخت Ɣال بطلƍ ǁفلن يكون ذل
يمارسون مهمتهم في دائرة اختƮاƮه مسبقاÜŹ مƴ اشتراط أن يساǋم في العمý ألضبطي 

ة القضائية خارƜ اختƮاƮه المحلي األƮليÜ ضابط المباشر من ƿبý ضابط الشرط
الشرطة القضائية الذǐ يمارس وƲائƽه في المجموعة السكǈية المعǈيةÜ و ƿد تؤدǐ حالة 
االستعجاƍ ýلى عدد من اآلثار الوخيمة ƍن على مستوǎ المعǈيين بƎجراءات الضبط 

ضابط الشرطة  القضائي الذين ستتƋذǎ حقوƿهم و حرياتهم الƽردية في حاý لم يلتزم
 ǐو التحر ƚالبح Źاǈوǈاƿ في جريمة لم يكن له ǁبذل ýفتدخ Üيǈه المكاƮاƮالقضائية باخت
عǈها و عملياŹ لم تكن له القدرة الƽعلية على التحكم في مختلƻ جواǈبهاÜ و مǈه ƍمكاǈية 
التعدǐ على ǋذǉ الحقوق و الحرياتÜ على اعتبار أǈه يتم بذلǁ التعدǐ على واحدة من 

اǈات الممǈوحة للمشتبه فيهم بارتكاƔ الجريمةÜ أال و ǋي التزام الضبطية القضائية الضم
 ýǚجراء ألضبطي بحد ذاته من خǗا ǎأو على مستو Üوعيǈي و الǈالمكا ƭاƮباالخت

  .1تعريضه للبطǚن

                                                 
ƹاية الƽائدة للكشƻ عن الجريمة و المجرمƹ Üير أن عدم احتـرام   المتحýƮ عليها في ǋذا اǗطار في ةد تكون األدل  1

  .ضابط الشرطة القضائية الختƮاƮه المحلي سيؤدƍ ǐلى عدم االعتراƻ القضائي بهذǉ األدلة و الحكم عليها بالبطǚن
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ى ضرورة التقيد باالختƮاƭ ـلذلǈ Üǁادǎ الƽقـه الجǈـائي باǗضافـة ƍل
جاý في ǈطاق الحاالت التي يخشى معها ضياƳ الدليƍ ýذا لم المكاǈيÜ حƮر حالة االستع

  .       1يسارƳ ضابط الشرطة القضائية اتخاذ ƍجراءات معيǈة كحاالت التلبس
     ǐالح األمن العسكرƮضباط الشرطة القضائية التابعين لم ƴلى تتمتƍ ضافةǗبا

الشروط المقررة على باختƮاƭ على كافة اƿǗليم الوطǈيÜ فƎن ق ƿ Ɯ ƍرر ƍعƽائهم من 
ƹيرǋم من ضباط الشرطة القضائية دون أن يحدد طبيعة و سبǋ Ɣذا اǗعƽاءÜ و ƿد يكون 
مرد ذلǁ طبيعة الجرائم التي يختǋ ƭؤالء بالبحƚ و التحرǐ حولهاÜ و ال سيما الجرائم 
ذات الطابƴ العسكرÜǐ أو تلǁ التي يرǎ فيها بعƯ الƽقه الجǈائي جرائم سياسيةÜ المقƮود 
بها ذلǁ االعتداء على Ʋǈام الدولة السياسي و حقوق المواطǈين السياسية أو تلǁ التي 
تقترƻ و تكون السياسة ǋي الغرƯ أو الدافƴ بطرق جǈائية تعديý أو تحرير أو ǋدم أو 

  . ƿ2لƔ الƲǈام السياسي و اǗثارة ƍليها
 و بالƲǈر ƍلى خƮوƮية و خطورة بعƯ الجرائم على األفراد و المجموعة

الوطǈيـةÜ سواء في أثارǋا التدميريـة التي تƮيـƔ الǈسيـƝ األخƿǚـي و االجتماعي 
و االƿتƮادǐ للدولة و ƲǈراŹ لبروز مƽهوم الشبكات اǗجرامية التي يتوزƳ أفرادǋا على 

و استخدامهم في  - و حتى على العديد من دوý العالم - العديد من مǈاطق الدولة الواحدة 
Ɣت ألساليƿمن  ذات الو Ƴوǈذا الǋ لى تميزƍ ضافةǗبا ÜŹية لم تكن معهودة سابقاǈمادية و تق

 ǉذǋ ýلمواجهة ك Üاتǋالمتعدد االتجا ýقǈي و السرعة في األداء و التƽالجرائم بشدة التخ
الخƮوƮية ƿرر ق ƍ Ɯ ƍمكاǈية تمديد االختƮاƭ المحلي لضباط الشرطة القضائية ƍلى 

لمخدرات و الجريمة المƲǈمة عبر الحدود الوطǈية       كافة اƿǗليم الوطǈيÜ في جرائم ا
    ƔاǋرǗو ا ýاألموا Ưمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييƲǈƋو الجرائم الماسة ب

و الجرائم المتعلقة بالتشريƴ الخاƭ بالƮرÜƻ على أن يباشر ضباط الشرطة القضائية 
ƻشراƍ الجرائم تحت ǉذǋ عن ǐو التحر ƚالمجلس القضائي  عملية البح ǎالعام لد Ɣائǈال

 ƴذا في جميǋ و ǁبذل Źليمياƿƍ ƭالجمهورية المخت ýم وكيǚعƍ و بعد Źليمياƿƍ ƭالمخت

                                                 
  .212اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü عبد د  1
حميد الشواربيÜ الجرائم السياسية و أوامر االعتقاý و ƿاǈون الطوارÜƏ مǈشƋة المعارÜƻ الطبعة الثاǈية سـǈة  د عبد ال 2

1999ƭ Üر العربيةƮجمهورية م ÜدريةǈسكǗا Ü37.  



 283

 Ưترƽعلى حماية حقوق و حريات األفراد الم Ƴمن المشر ŹاƮذا حرǋ و Üالحاالت
  .مخاطبتهم بƎجراءات الضبط القضائي لǚشتباǉ بتورطهم في ǋذا الǈوƳ من الجرائم

يمتلǁ وكيý الجمهورية المختƭ السلطة التقديرية في ƿبوý أو رفƯ طلƔ تمديد و
االختƮاƭ اƿǗليمي المقدم له من ƿبý ضباط الشرطة القضائية لكي يتمكǈوا من مراƿبة 
 Ɣفيهم بارتكا ǉعلى االشتبا ýأو أكثر يحم ýم مبرر مقبوǋالذين يوجد ضد ƭاألشخا

الجريمة المƲǈمة عبر الحدود الوطǈية و الجرائم واحدة أو أكثر من جرائم المخدرات و 
الماسة بƲǈƋمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييƯ األمواý و اǗرǋاƔ و الجرائم 
المتعلقة بالتشريƴ الخاƭ بالƮرÜƻ أو مراƿبة وجهة ǈقý أشياء أو أمواý أو متحǚƮت 

  .من ارتكاǋ Ɣذǉ الجرائم أو ƿد تستعمý في ارتكابها
لم يشر ƿاǈون اǗجراءات الجزائية لماǋية التبرير المقدم من ƿبý ضباط الشرطة و ƍن 

القضائية و على أǐ أساس يجƔ أن يقوم و ماǋي طبيعتهÜ فǈƎه ال مǈاƭ من أن يمارس 
مكررÜ التي يرمي  16وكيý الجمهورية المختƭ السلطة التقديرية المقررة له بƭǈ المادة 

تدƿيق مدƮ ǎحة وواƿعية المبرر الذǐ أسس عليه من خǚلها ƍلى فحƭ و تمحيƭ و 
 ƭاƮتمديد االخت Ưأو رف ýبوƿ ه يقررǈو م Üذاǋ ضباط الشرطة القضائية طلبهم

به تالمحلـيÜ و ǋو ما يشكý في حقيقـة األمر ضماǈة ƿضائية لحقوق و حريات المش
لƔ ضباط فيهمÜ من ƍخýǚ استبعاد وكيý الجمهورية للمبررات الواǋية المقدمة له في ط

  .الشرطة القضائيةÜ و كذلǁ الطلبات المقدمة له بدون مبرر
و يشير الƽقه الجǈائي ƍلى أǈه ƍذا كان ƿاǈون اǗجراءات الجزائية لم يحدد ضوابط اǈعقاد 
االختƮاƭ المحلي ألعضاء الضبطية القضائيةÜ فǈƎه يجƔ العودة للقواعد العامة المحددة 

 ƭاƮالضوابط في تحديد االخت ǉا لهذǋالتي اعتمد ǁي تلǋ القواعد ǉذǋ Üالمحلي للقضاء
في تحديد سبý اǈعقاد االختƮاƭ لكý من وكيý الجمهورية و ƿاضي التحديد في المادتين 

Ü المتمثلة في مكان وƿوƳ الجريمة و محƿƍ ýامة 1من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 40و  37
ǐ تم في دائرته القبƯ على أحد أحد األشخاƭ المشتبه في مساǋمتهم فيها أو بالمكان الذ

ǋؤالء األشخاÜƭ حتى و لو حǋ ýƮذا القبƯ لسبƔ أخرÜ مƴ اǗشارة ƍلى ƍمكاǈية تمديد 
االختƮاƭ المحلي لكليهما أǐ لوكيý الجمهورية و ƿاضي التحقيق في جرائم المخدرات 

                                                 
1   ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ214د اهللا أو.  
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ية و الجريمة المƲǈمة عبر الحدود الوطǈية و الجرائم الماسة بƲǈƋمة المعالجة اآلل
 ƭالخا ƴو الجرائم المتعلقة بالتشري ƔاǋرǗو ا ýاألموا Ưللمعطيات و جرائم تبيي

ƻرƮبال              .  
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     سلطات الضبط القضاƏي أثناء مرحلة البحƘ و التحرǎ عن الجريمة: المبحƘ الثاني
  و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات األفراد

رحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم في مطلƔ أوý ثم في مطلƔ سيتم التعرƯ لماǋية م
   سلطات الضبط القضائي في مجاý التعامý مƴ األفراد و التƮرƻ على األمǁǚ ثاǈي ل

و مدǎ تƋثيرǋا على حقوق و حريات األفراد و ال سيما المشتبه في ƍرتكابهم  و األشياء
  .للجريمة

üو : المطلب األو Ƙية مرحلة البحǉمفي ماƏعن الجرا ǎالتحر  
 ǐاالستدالالت و التحر ƴجراء جمƍ مرحلة أو ƻلى أن تعريƍ شارةǗتجدر ا Źبداية
عن الجرائمÜ مرتبط بتلǁ األǋمية التي توليها مختلƿ ƻواǈين اǗجراءات الجǈائية أو 
الجزائية المقارǈةÜ و كذا المؤلƽات المتعلقة بذات الموضوƍ ÜƳذ ال ǈجد واحداŹ مǈها يخلو 

ما لضباط و أعوان  - بعد المشرƳ - التعرƯ لماǋية ǋذǉ اǗجراءاتÜ و من تحديد من 
الضبط القضائي من ǚƮحيات و سلطات فيهاÜ باعتبارǋا مرحلة حتمية الحدوƚ في 

Źالجريمة أساسا Ƴوƿمرحلة ما بعد و.  
 ǐرƮح ýبشك Ưلم تتعر ǐات االستدالالت و التحرƽأن تعري Ʋحǚن المƍ       

ǁ اǗجراءات الواجƔ القيام بها من ƿبý رجاý الضبط القضائي بý تم وضƴ و مýƮƽ لتل
         ƿاعدة عامة تخوý للضبط أن يقوم بƍ ǐƋجراء الغرƯ مǈه الكشƻ عن الجريمة 
 Ưجراء الغرƍ ǐƋالقيام ب ǐأ ÜةƮو مرتكبيها و تعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المخت

  .و أدلة ƍداǈة مرتكبها 1مƴ أدلتهامǈه الكشƻ عن الجريمة و مرتكبها و ج
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ƭ Ü219 2003اǗجراءات الجزائيةÜ دار ǋومةÜ الجزائرÜ عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون .د 1
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üم :الفرع األوƏعن الجرا ǎو التحر Ƙالتعريف التشريعي لمرحلة البح   
ا من مواد ـو ƹير17Ü 18Ü 20Ü 28Ü 42 ǋمكررÜ16 Ü16 Ü 12بالعودة لƭǈ المواد 

Ü يستشƻ بƋن مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم ǋي تلƿ1 ǁاǈون اǗجراءات الجزائية
لة التي تبدأ مباشرة بعد وƿوƳ الجريمة وتǈتهي مƴ بداية التحقيق القضائيÜ و تهدƻ المرح

       ƍلى البحƚ و التحرǐ عن الجرائم المقررة في ƿاǈون العقوبات و جمƴ األدلة عǈها 
  :و البحƚ عن مرتكبيهاÜ و ǋي بذلǁ تقوم على مجموعة من العǈاƮر أǋمها

اد سلطة الضبط اǗدارÜǐ  فاǗجراءات المباشرة في التحديد القاǈوǈي و الحƮرǐ ألفر. 1
        ǋذǉ المرحلة ǋي من اختƮاƭ رجاý القضاءÜ ضباط و أعوان الضبط القضائي 

من ق ÜƜ ƍ مƴ امتǁǚ الوالي  Ü15 Ü19 Ü21 14و الموƽƲون المحددون بموجƔ المواد 
  .من ذات الƭǈ 28لبعǋ Ưذǉ اǗختƮاƮات في الحدود الضيقة المقررة بموجƔ المادة 

  :احتواء ǋذǉ المرحلة على مجموعة من العمليات المادية  أǋمها. 2
- ǎات و الشكاوƹǚات و البƹǚبǗتلقي اÝ  
  ÝاǈǗتقاý الƽورƍ ǐلى مكان وƿوƳ الجريمة -
  ƍÝجراء المعايǈة التي يكون محŹǚ لها أساساŹ مسرƟ الجريمة -
  ÝاǗستيقاƻ بغرƯ تحقيق الهوية -
  ÝرƟ الجريمةحƲƽ أثار مس -
األمر الموجه لǖشخاƭ المتواجدين بمسرƟ الجريمة أو بالقرƔ مǈه بعدم المبارحة أو  -

   Ýالمغادرة
  Ýضبط المشتبه فيه و ƿƍتيادƍ ǉلى مركز الشرطة -
  Ýضبط المتهم بالتلبس و تقديمه لوكيý الجمهورية -
  ÝالقبƯ على المتهم في حالة التلبس -
- ƔرتكاƎالمشتبه فيه ب ƻيƿر توƲǈالجريمة للÝ  
  Ýتƽتيƫ المشتبه فيه بƎرتكاƔ الجريمة -

                                                 
المتضمن ƿاǈون اǗجـراءات الجزائيـةÜ    1966يوǈيو  8الموافق  ƽƮ1386ر  18المؤرƢ في  66/155األمر رƿم   1 

  المعدý و المتمم
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-  Ɣليها حسƍ العمليات يتم اللجوء ǉذǋ أن ǁو ال ش Üمسكن و عربة المشتبه فيه ƫتيƽت
  .Ʋروƻ و طبيعة الجريمة و حالة التلبس من عدمها

عدم ƿيام سلطة الضبط القضائي بƍ ǐƋجراء مادǐ أو معǈوǐ أو ƽǈسي يمس حقوق . 3
  فيهƍ Üال بالقدر المسموƟ به من ƿبý القاǈونالمشتبه 

4 . Ɣائǈال ƻشراƍ الجمهورية و ýدارة وكيǗ ضباط وأعوان الضبط القضائي Ƴخضو
  .العام و رƿابة ƹرفة اǗتهام أثǈاء ƿيامهم بƎجراءات التحرǐ و جمƴ االستدالالت
ة المتعرضة ƹير أن ǈǋاǁ من فقهاء القاǈون الجǈائي من يǈتقد كثيراŹ الƮǈوƭ القاǈوǈي

 ǉذǋ يةǋفي ما ýƮƽلم ي Ɯ ƍ أن ق ǎذ يرƍ Üعن الجرائم ǐو التحر ƚلمرحلة البح
ƴ على جميƮǈ ƴوƮه يجد الحيرة و عدم الوضوƟ ـالمطلحيـƚ أن ةÜ ـالمرحل

يسوداǈهاÜ و يبقى الشخƭ في تيه من أمرýǋ ǉ أعماý الضبطية ǋي ƽǈسها التحقيقات 
ǈستطيƴ القوý بǈƋها فمهيدية تسبق التحقيق االبتدائي االبتدائيةÜ أم ǋي ƍجراءات أولية و ت

ýمرحلة تحر و استدال Þ1.  
  التعريف الفقǊي لمرحلة البحƘ و التحرǎ عن الجراƏم :الفرع الثاني

في اǗجراءات الجزائية من التعرƯ لمرحلة  ƻمثلما تم ذكرǉ سابقاÜŹ ال يخلو مؤل
بالتعريƻ و محاولة التƮƋيÜý فلقد  جمƴ االستدالالت و التحرǐ عن الجرائم و مرتكبيها

عرفها أحمد ƹاǐ بǈƋها مجموعة من اǗجراءات األولية التي يباشرǋا أعضاء الضبط 
بمجرد علمهم بƎرتكاƔ الجريمة و التي تتمثý في البحƚ عن ) الشرطة القضائية(القضائي 

عý و القبƯ األثار و األدلة و القرائن التي تثبت ƍرتكاƔ تلǁ الجريمة و البحƚ عن الƽا
  .2عليه و ƍثبات ذلǁ في محاضر تمهيداŹ للتƮرƻ في الدعوǎ العمومية من طرƻ الǈيابة

 أما محمد محدة فيعرفها بǈƋها تلǁ المرحلة التي ترمي ƍلى ƍستقƮاء الجرم و جمƴ األدلة 
Źطعاƿ الضبطية السابق للتحقيق ýو عمǋ ذاǋ عن المجرم و ƚأما األستاذ عبد اهللا 3و البح Ü

ǋه يعرفها أوǈƎالتشريعي لها –ابية ف ƻعلى التعري ǁد في ذلǈو يستǋها المرحلة التي  -وǈƋب

                                                 
Ü دار 1992/1992ولى محمد محدةÜ ضماǈات المشتبه فيه أثǈاء مرحلة التحريات األوليةÜ الجزء الثاǈيÜ الطبعة األ. د  1

 ƭ Üالجزائر Üǎ13الهد  
  2003ƭ  Ü19أحمد ƹاÜǐ ضماǈات المشتبه فيه أثǈاء التحريات األوليةÜ دار ǋومةÜ الجزائرÜ طبعة    2
  14محمد محدةÜ ضماǈات المشتبه فيه أثǈاء مرحلة التحريات األوليةÜ المرجƴ السابقƭ Ü . د  3
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 ƻالعمومية تهد ǎيام الدعوƿ ي مرحلة سابقة علىǋ ا أعضاء الشرطة القضائية وǋيباشر
ƍلى الكشƻ عن الجرائم و جمƴ التحريات المتعلقة بها ƲƍهاراŹ للحقيقةÜ ثم تقديمها ƍلى 

حبة اǗختƮاƭ في ƍتخاذ ما تراǉ بشǈƋها من ƍجراءات وفقاŹ لما يقررǉ الǈيابة العامة Ʈا
  .1القاǈون

        بغدادÜǐ و ƍن كان لم يقدم بشكý مباشر تعريƻ مرحلة البحƚ  يأما األستاذ جيǚل
و التحرǐ فǈƎه في معرƯ حديثه عن اǗختƮاƭ الǈوعي للشرطة القضائيةÜ يذكر بƋن 

لƻ اǗجراءات التي تؤكد وƿوƳ الجريمة و معرفة المقƮود بجمƴ اǗستدالالت مخت
  .2مرتكبيها و الƲروƻ التي حƮلت فيها

      لم يخرƜ عن القاعدة العامة في تعريƻ مرحلة البحƚ  3بدورǉ الƽقه الجǈائي العربي
 Ɣقيǈطلحي التƮن فرق بين مƍ ام زكريا عبد العزيز وƮفهذا ع Üعن الجرائم ǐو التحر

ƻه عرǈƎف ýستدالǗعن  و ا Ɵستيضاǚزمة لǚات الǈالبيا ƴو جم ƚه البحǈƋب ýاألو
Ü أما االستدالý فهو ما أفرزǉ 4الجريمة و مرتكبها باالستعاǈة في ذلǁ باألساليƔ القاǈوǈية
ƿدرǐ عبد الƽتاÜ Ɵ كما عرƻ 5التǈقيƔ أو البحƚ الǚزم للتحقيق في الدعوǎ الجǈائية

ءات التي توýƮ رجý الضبط القضائي الشهاوǐ جمƴ االستدالالت بǈƋها تلǁ اǗجرا
لمعرفة مرتكƔ الجريمة متى ǈما ƍلى علمه ارتكابها من أǐ طريق و أياŹ كاǈت ماǋية 

ةÜ طالما أن المشرƿ Ƴد جرم الƽعý أو كان من شǈƋه أن يحوý الضرر ƍلى ـالجريم

                                                 
أطروحة لǈيý دكتوراǉ الدولة  -اǗستدالƮ– ýية أثǈاء مرحلة البحƚ التمهيدǐ عبد اهللا أوǋابيةÜ ضماǈات الحرية الشخ 1

  Ü58 الجزائرƭ Ü 1992في القاǈون مقدمة لمعهد الحقوق و العلوم اǗدارية بجامعة الجزائرÜ سǈة 
ألولـىÜ سـǈة   جيǚلي بغدادÜǐ التحقيقÜ دراسة مقارǈة Ʋǈرية و تطبيقيةÜ الديوان الوطǈي لǖشغاý التربويةÜ الطبعة ا 2

1999ƭ Üالجزائر Ü24  
3    Źالعمليـة كتبـا ǉهم أفردوا لهذǈو لك ǐستدالالت و التحرǗجراءات اǗ ƻيجاد تعريƍ في Ɣقهاء العرƽر جهد الƮلم يقت   

و مؤلƽات تحاوý البحƚ في أفضý السبý و الوسائý الǈƽية و التقǈية الكƽيلة بجمƴ األدلة التي تثبـت ƍرتكـاƔ المجـرم    
مǈها كتاƔ الدكتور ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوǐ المعǈون بƋساليƔ البحƚ العلمي  و التقǈية المتقدمة و كتاƔ أدلة لجرمهÜ و 

       مسرƟ الجريمة لƽǈس المؤلÜƻ و كذا كتاƔ التحقيق الجǈائي لرياƯ داود و عبد الحميـد دويـدارÜ و كتـاƔ التحقيـق     
ǉيرƹ و ƫاحبه عبد الكريم درويƮائي لǈالج ƚكثير و البح.  

عƮام زكريا عبد العزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ دار الǈهضة العربيـةÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة مƮـر      4
  ƭ Ü67 2001العربيةÜ سǈة 

5  ƭ Üالسابق ƴ45المرج  
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Ʈة Ü كما أǈه عرفها في موƴƿ أخر بǈƋها عبارة عن جمƴ المعلومات و البياǈات الخا1خطر
 ýاعلين بشتى الطرق و الوسائƽعن ال ƚبة و البحƿو المرا ǐبالجريمة عن طريق التحر

  .2القاǈوǈيةÜ و بالجملة ƍعداد جميƴ العǈاƮر الǚزمة للبدء في التحقيق االبتدائي
   و يعرفها بعƯ الƽقه القاǈوǈي األخر بǈƋها تتمثý في تحرǐ الجرائم بعد وƿوعها 

      ات معالم الجريمة و جمƴ األدلة التي يستلزمها التحقيق و البحƚ عن مرتكبها و ƍثب
و تتطلبها الدعوǎ العمومية تمهيداŹ لمحاكمة المجرمين و ǈƍزاý القƮاƭ بهمÜ أو ǋي 
كذلǁ المرحلة اǗجرائية السابقة على ǈشوء الخƮومة الجǈائيةÜ فالضبط القضائي فيها 

ǚزمة لمعرفة مرتكبها و يقدمها ƻ عن وƿوƳ الجريمة و يجمƴ االستدالالت الـيكش
للǈيابةÜ و على ضوئها يتم تحريǁ الدعوǎ الجǈائية سواء بالتحقيق أو برفعها مباشرة ƍلى 

  .3)في الجǈح و المخالƽات فقط(المحكمة 
و تم تعريƽها بǈƋها مجموعة اǗجراءات السابقة على تحريǁ الدعوǎ الجǈائية التي 

ƻ التحرǐ و جمƴ المعلومات بكافة الطرق و الوسائý يقوم بها مƋمور الضبط القضائي بهد
المشروعة في شƋن جريمة أرتكبتÜ كي تتخذ جهات التحقيق القرار فيما ƍذا كان من 

Þ أم ال Üائيةǈالج ǎالدعو ǁئم تحريǚالمرحلة التي تبدأ بعد  4الجائز أو من الم ǁها تلǈأو أ
وƳ أم اكتملت لها عǈاƮر وƿوƳ الجريمة سواء كاǈت ǋذǉ الجريمة في مرحلة الشر

 ýǚلى مرتكبيها من خƍ ýƮعن الجرائم و التو ƚلى البحƍ ƻفهي تهد Üالجريمة التامة
  .ƍ5جراءات التحريات و جمƴ االستدالالت المختلƽة

                                                 
1    Üƻة المعـارƋشـǈم Üو المقارن ǐرƮجرائي المǗا ƴضوابط السلطة الشرطية في التشري Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ

  ǈ1999ƭ Ü168دريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة اǗسك
Ü مǈشƋة المعارÜƻ اǗسـكǈدريةÜ جمهوريـة   )االستدالالت و اǗستخبارات(ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ مǈاط التحريات  2

 Üر العربيةƮ1998م ƭ Ü41  
Ʈـادرة عـن ǈقابـة    د حسǈي درويƫ عبد الحميدÜ الýƮƽ بين الضبط اǗدارǐ و الضبط القضائيÜ مجلة المحاماة ال 3

  Ü48 السǈة السادسة و الستون1986ƭ Üالمحامين بجمهورية مƮر العربيةÜ العددان الخامس و السادسÜ مايو و يوǈيو 
4       Üشـرǈدار الجامعـة الجديـدة لل ÜýسـتدالǗات المشتبه فيه في مرحلـة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ د

  ƭ Ü126 2005 اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة
5    Üرديـةƽعالية و ضمان الحريات و الحقـوق الƽمور الضبط القضائي بين الƋسلطات م ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýد عاد

 2001ƭ Ü43رسالة دكتوراÜǉ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
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تجرǐ و يقرر البعƯ األخر بƋن مرحلة التحرǐ من أǋم مراحý العدالة الجǈائيةƍ Üذ أǈها 
المرحلة التي يýƮ فيها ǋي كذلǁ الحقيقةÜ و  ƲǗهارياǈات في الƽترة التي يتم فيها جمƴ الب

 ÜةƮلى علم السلطة المختƍ المشتبه فيه ƭفتمتد أمر الشخ ǐجراءات التحرƍ ýطوا      
  .1و التحقيق األولي حتى ǈƍتهاء ذلǁ التحقيق و الوƮوý بالمتهم ƍلى مرحلة المحاكمة

لة السابقة عن ǈشوء الخƮومـة أما الدكتور أحمد فتحي سرور فيعرفها بǈƋها المرح
Ü و بشيء 2الجǈائيـة بتحريǁ الدعوǎ الجǈائية و يباشر اǗستدالý مƋمور الضبط القضائي

من االختƻǚ يرǎ البعƯ بƋن مرحلة التحرǐ و البحƚ عن الجريمة ǋي عبارة عن 
 ƴا و ضرورة الزمة لتجميǋائية و مستمرة بعدǈومة الجƮجراء الخǗ جراءات تمهيديةƍ

      ثار و األدلة و المعلومات بهدƍ ƻزالة الغموƯ و المǚبسات المحيطة بالجريمة آلا
Ü أو ǋي تلǁ اǗجراءات التي تباشر خارƜ الدعوǎ العمومية وƿبý البدء 3و مǚحقة فاعليها

          فيـها بقƮـد التثبت من وƿوƳ الجريمـة و البحƚ عن مرتكبها و جمƴ األدلة 
  .4للتحقيق و العǈاƮر الǚزمة

Ƙم :الفرع الثالƏعن الجرا ǎو التحر Ƙالطبيعة القانونية لمرحلة البح  
عماý البحƚ و التحرǐ القاǈوǈية ألطبيعة السبقت اǗشارة ƍلى مدǎ أǋميـة تحديد 

عن الجرائمǋ ýǋ Üي أعماƍ ýدارية أم أعماƿ ýضائية أو حتى شبه ƿضائيةÜ ومدǎ تƋثير 
ƍا من عدمǋالد هعتبار ýمن مراح Üالمشتبه فيه ƭالعمومية على شخ ǎعوƚيعتقد حي 

Ưائي  بعǈقه الجƽال Źǚه ال ترتقي درجة حماية و مثǈأƍو حماية  المشتبه فيه حترام حريات
ƿيـحقوƮاألعمـه الشخ ǉلهذ Źǚما يكون محǈـة حيƿ ذاƍ الƍ Üýـا ýبشك Ƴرر المشر

الجرائمÜ لما يمǈحه ǋذا  مباشرƍ Üضƽاء الƮبغة القضائية على أعماý البحƚ و التحرǐ عن

                                                 
أكاديمية ǈايƻ العربيـة  د عباس أبو شامة المحمودÜ الشرطة و حقوق اǈǗسان في مرحلة التحرǐ في الجريمةÜ مجلة  1

 Ü122 الرياÜƯ المملكة العربية السعوديةƭ Ü 2001للعلوم األمǈيةÜ العدد الخاƭ بالشرطة و حقوق اǈǗسان لسǈة 
أحمد فتحي سرورÜ الوسيط في ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ .د 2

 ƭ Ü467 1985سǈة 
علي السالم عياد الحلبيÜ ضماǈات الحرية الشخƮية أثǈاء التحرǐ و االستدالý في القاǈون المقارنÜ مطبعـة  محمد . د 3

 ƭ Ü175 1981جامƴ الكويتÜ سǈة 
د مƋمون سǚمةÜ اǗجراءات الجǈائية في التشريƴ المƮرÜǐ دار الƽكر العرميÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  4

1988 ƭ Ü467 
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 ǁو السيما تل Üات للمشتبه فيهǈمن ضما ǉتجاǗلةاƮالمقررة ب المت ÜليةƮة البراءة األǈقري
كý شخƭ يعتبر بريئاŹ حتى "التـي جاء فيها  1996من دستور سǈة  45بموجƔ المادة 

  .1"تثبت جهة ƿضائية Ʋǈامية ƍداǈتهÜ مƴ كý الضماǈات التي يتطلبها القاǈون
أǋمية خاƮةÜ بالƲǈر  -ƍذن  -ديد الطبيعة القاǈوǈية لمرحلة البحƚ و التحرǐ تحفل

بالǈسبة للشخƭ المعǈي باألعماý المباشرة في ليس فقط ƍلى اآلثار التي تترتƔ عǈها 
األعماý القاǈوǈية       تعتبر حتى بالǈسبة للتكييƻ القاǈوǈي لهذǉ األعماÜý فƎذا كاǈت  بƍýطارǋا 

اǗدارÜǐ التي يسهر مرفق األمن على تƽǈيذǋا مثلما تمت اǗشارة ƍليه في  و المادية للضبط
الباƔ األوý من ǋذǉ الرسالةÜ أعماالƍ Źدارية يراد مǈها تحقيق الƲǈام العام بمدلوالته 
المختلƽة و الحƽاƲ عليهÜ تسýƋ عǈها الدولة في ƍطار دعوǎ التعويƯ عن األضرار 

أو دعوƍ ǎلغاء ƿرارات الضبط اǗدارƹ ǐير  –بخطƋ أو بدون خطƋ  –المتسبƔ فيها 
فƎن األعماý المباشرة في ƍطار مرحلة Ü 2المشروعةÜ أمام القضاء اǗدارǐ كýƮƋ عام

ي ال يملǁ القضاء ـÜ الت3البحƚ و التحرǐ عن الجرائم تعد من Ʈميم األعماý القضائية
ما ذƍ Ɣǋليه  ختƮاƭ بالƲǈر في الطعون المقدمة ضدǋاÜ و ǋذا على عكسǗاǗدارǐ ا
ه الجǈائي الجزائرÜǐ من أن ƍجراءات التحريات األولية ǋي ذات طابƴ ـبعƯ الƽق

ƍدارÜǐ بالƲǈر ƍلى أن القائمين بها ليسوا من أعضاء الهيئة القضائية بý يعتبرون موƽƲين 
  .ƍ4داريين

                                                 
Ü المعـدý بالقـاǈون   1996ديسمبر  08المؤرخة في  76موجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رƿم الƮادر ب  1

 10/04/2002المؤرƢ في  02/03رƿم 
تمت اǗشارة في الباƔ األوƍ Üýلى أن الƲǈر في ƿضايا االعتداء المادǐ في تƽǈيذ ƿـرارا الضـبط اǗدارǐ و ƿضـايا     2

ها بواسطة العربات التابعة للدولة أو للوالية أو البلدية أو المؤسسات العموميـة ذات  التعويƯ عن األضرار المتسبƔ في
 Üǐالقضاء العاد ƭاƮيكون من اخت ǐدارǗا ƴالطاب 

3 Voir en se sens: TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, note Vedel, in GAJA « tout ce 
qui se rattache à l’activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires échappe à la juridictions 
administratives. Il en va ainsi des actes juridictionnels eux-mêmes et des actes préparatoires 
aux décisions judiciaires proprement dites : mise en mouvement de l’action publique et 
mesures qui en sont le préalable nécessaire…saisies administratives suivies de transmission 
au parquet à fin de poursuites pénales…apposition de scellés, perquisition et généralement 

tous actes de police judiciaire… » p460 
4 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐاƹ 27-26أحمد 
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ƍ ǎن مدƋبش ƴƿوا ƻǚن االختƍ عن الجرائم واحدة من ǐو التحر ƚعتبار مرحلة البح
أǋمها تولي ƿاǈون اǗجراءات  ýÜ الدعوǎ الجǈائية من عدمه بسبƔ العديد من العوامýمراح

ƴمتتاب ýالمرحلتين بشك ǚيم و تحديد كƲǈلى  1الجزائية تƍ ضافةǗباƍ مرحلة ǁشترا
    ƍجراءات التحرǐ و البحƚ عن الجرائم و مرحلة الدعوǎ الجǈائية في مسƋلة التحقيق 

  .رتكبهاى كشƻ الجريمة و مالرامي ƍل - 2مƴ الƽارق –
من ق Ɯ ƍ لضباط الشرطة القضائية و تحت رƿابتهم أعوان  63فمثلما تمǈح المادة 

الشرطة القضائيةÜ حق االشتراǁ في التحقيق من خýǚ القيام بالتحقيقات االبتدائية بمجرد 
فƎن  Üعلمهم بوƿوƳ الجريمة بǈاء على تعليمات وكيý الجمهورية و ƍما من تلقاء أƽǈسهم

فقرة واحد من ذات القاǈون تتعرƯ للتحقيق و التحرǐ عن األدلة المباشر من  66المادة 
يقوم ƿاضي التحقيق وفقاŹ للقاǈون بƎتخاذ جميƿ " ƴبƿ ýاضي التحقيقÜ حيƚ تƭǈ على أن 

    ƍجراءات التحقيق التي يراǋا ضرورية للكشƻ عن الحقيقةÜ بالتحرǐ عن أدلة اǗتهام 
  ."...و أدلة الƽǈي

ǋذا باǗضافة ƍلى أن القائمين بƎجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائم أǐ ضباط و أعوان 
الضبط القضائيÜ يؤدون مهامهم تحت ƍدارة و ƍشراƻ ورƿابة السلطة القضائية مثلما 

  .3من ق Ü60Ü 138 Ü139 Ɯ ƍ 3مكرر Ü40 1مكرر Ü36 Ü40 12تؤكدǉ لǈا المواد 
                                                 

        المعǈـون بمباشـرة الـدعوǎ العموميـة      66/155الكتاƔ  األوý من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية رƿم  حيƚ أǈǈا ǈجد 1
  ýـƮية الضبط القضائي في فǋعن الجرائم لما ǐو التحر ƚون بالبحǈالمع ýفي بابه األو Ưيتعر Üجراءات التحقيقƍ و

ƚثال ýƮي و لقاضي التحقيق في فǈثا ýƮيابة العامة في فǈو لل ýجـراءات  أوǗون اǈاƿ Üƫالعي ýفضي ǁر في ذلƲǈأ Ü
و رƿم  20/12/2006المؤرƢ في  06/22الجزائيةƿ Üاǈون العقوباتƿ Üاǈون مكافحة الƽسادÜ وفقاŹ للتعديǚت األخيرةÜ رƿم 

 .  Ü مǈشورات بغدادÜǐ الجزائرÜ2007 طبعة جديدةÜ سǈة 20/12/2006المؤرƢ في  06/23
2  Źهر أساساƲا يǈǋ ǁعن الجريمة فاالشترا ƻالكش ǐالتحقيق أ ƻدǋ و Üس الجريمةƽǈ التحقيق في ǐأ Üالتحقيق ýفي مح

Źǚرتكبها فعƍ و متى و أين ƻرتكبها و كيƍ وية و محاولة معرفة منǈيلها المادية و المعƮاƽلى . و تƍ ýا يميǈǋ ǁشتراǗفا
  ƻي في الهدǈف ǁشتراƍ أن يكون 

  :يƋتي يقوم وكيý الجمهورية بما" 36المادة   3
ƍدارة ǈشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة ƍختƮاƭ المحكمةÜ و لـه جميـƴ السـلطات و الƮـǚحيات     

  المرتبطة بƽƮة ضابط الشرطة القضائية
 مراƿبة تدابير التوƿيƻ للƲǈر

 ýك ýƿر مرة واحدة على األƲǈلل ƻيƿ3زيارة أماكن التو Źضروريا ǁذل ǎأشهر و كلما رأ 

 و التحرǐ عن الجرائم المتعلقة بالقاǈون الجزائرƚ ǐمر باتخاذ جميƴ اǗجراءات الǚزمة للبحمباشرة أو األ
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ر ƍليه أعÜǉǚ ما ǈجدǉ في موƻƿ المشرƳ بين الƲǈامين من Ʈور ǋذا االختƻǚ المشا   
القاǈوǈيين األǈجلوسكسوǈي من جهة و الǚتيǈي من جهة ثاǈيةÜ فƎذا كان األوý يقرر بƋن 
 ǎالدعو ýاالستدالالت تعد من مراح ƴعن الجرائم أو جم ǐو التحر ƚمرحلة البح

     تين ǋما مرحلة المحاكمة عتبار أن ǋذǉ األخيرة تمر بمرحلتين أساسيƍالجǈائيةÜ على 
 ýبƿ جراءات التي تتمǗا ƴجمي ýة أن مرحلة التحقيق تشمƲحǚم ƴم Üو مرحلة التحقيق

                                                                                                                                                         
تلقي المحاضر و الشكاوǎ و البƹǚات و يقرر ما يتخذǉ بشǈƋها و يخطر الجهـات القضـائية المختƮـة بـالتحقيق أو     

أو الضحية ƍذا كان معروفاŹ في /يعلم به الشاكي والمحاكمة للƲǈر فيها أو يƋمر بحƲƽها بمقرر يكون ƿابŹǚ دائماŹ للمراجعة 
ýاألجا Ɣرƿأ 

ǉǚمن طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أع Źالزما ǉبداء ما يراƍ 

 الطعن عǈد االƿتضاء في القرارات التي تƮدرǋا بكافة طرق الطعن القاǈوǈية

 "العمý على تƽǈيذ ƿرارات التحقيق و جهات الحكم

يخبر ضباط الشرطة القضائية فوراŹ وكيý الجمهورية لدǎ المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و "  دمكرر واح 40المادة 
يبلغوǈه باýƮ و ǈسختين من ƍجراءات التحقيق و يرسǋ ýذا األخير فوراŹ الǈسخة الثاǈية ƍلى الǈائƔ العام لدǎ المجلـس  

  "القضائي التابعة له المحكمة المختƮة
يجوز للǈائƔ العام لدǎ المجلس القضائي التابعة له الجهـة القضـائية المختƮـةÜ أن يطالـƔ     "  مكرر ثǚثة 40المادة 

Üǎالدعو ýمراح ƴجراءات في جميǗبا  
و في حالة فتح تحقيق ƿضائيÜ يƮدر ƿاضي التحقيق أمراŹ بالتخلي عن اǗجراءات لƽائدة ƿاضي التحقيق لدǎ المحكمـة  

ذا القاǈونÜ و في ǋذǉ الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة مكررمن ǋ 40المختƮة المذكورة في المادة 
  "ƍختƮاǋ ƭذǉ المحكمة التعليمات مباشرة من ƿاضي التحقيق بهذǉ الجهة القضائية

ƍذا حضر ƿاضي التحقيق لمكان الحادƚ فǈƎه يقوم بƎتمام أعماý ضباط الشرطة القضائية المƮǈوƭ عليهـا   "60المادة 
  ýƮƽفي ǋذا ال

و له أن يكلƻ أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلǁ اǗجراءاتÜ و يرسƿ ýاضي التحقيق عǈد ǈƍتهـاء اǗجـراءات   
جميƴ أوراق التحقيق ƍلى وكيý الجمهورية ليتخذ الǚزم بشǈƋهاÜ و ƍذا وýƮ وكيý الجمهورية و ƿاضي التحقيـق ƍلـى   

  "Ɣ من ƿاضي التحقيق الحاضر ƍفتتاƟ محضر ƿاǈوǈيمكان واحد في أن واحد جاز لوكيý الجمهورية أن يطل
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلƻ بطريق اǈǗابة القضائية أƿ ǐاƯ من ƿضاة محكمتـه أو أǐ ضـابط مـن    " 138المادة 

ضباط الشرطة القضائية المختƮة بالعمý في تلǁ الدائرة أو أƿ ǐاƯ من ƿضاة التحقيق بالقيام بما يـراǉ الزمـاŹ مـن    
لتحقيق في األماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كý متهمÜ و يذكر في اǈǗابة القضائية ǈوƳ الجريمـة  ƍجراءات ا

  موضوƳ المتابعة و تؤرƢ و توƴƿ من القاضي الذǐ اƮدرǋا و تمهر بختمه
  "ƔƮǈ عليها المتابعةأن يƋمر فيها ƍال بƎتخاذ ƍجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاƿبة على جريمة التي ت زوال يجو
يقوم القضاة و ضباط الشرطة القضائية المǈتدبون للتƽǈيذ بجميƴ السلطات المخولة لقاضي التحقيـق ضـمن    "139المادة 

Źعاما Źويضاƽابة القضائية تǈǗه ليس لقاضي أن يعطي بطريق اǈير أƹ ابة القضائيةǈǗحدود ا  
 "  أو سماƳ أƿواý المدعى المدǈي أو القيام بمواجهته و ال يجوز لضباط الشرطة القضائية ƍستجواƔ المتهم
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Ü فƎن 1مرحلة المحاكمة بما فيها ƍجراءات االستدالý التي يقوم بها مƋمور الضبط القضائي
ǐ عن الثاǈي يتجه ƍلى عكس ما تبǈاǉ األوÜý فهو ال يرǎ في مرحلة البحƚ و التحر

الجرائم ƍال مرحلة سابقة للدعوǎ الجǈائية تقوم بها الضبطية القضائيةÜ فدورǋا يتوƻƿ عǈد 
تتƮرƻ في التهمة بعد جمƴ من واجƔ التمهيد للدعوǎ الجǈائيةÜ فالǈيابة العامة وحدǋا 

 ƴاموا بجمƿ االستدالالت دون ضبـاط و أعـوان الشرطـة القضائيـة الذين ǉذǋ
ا تعرƯ المحاضر و التقارير التي أجرتها سلطات الضبط القضائي االستدالالتÜ وعǈدم

 ǎيابة العامة فقد ترǈيابة العامة(على الǈال ǐأ ( ǎبعدم السير في الدعو Źاǈيذاƍ األوراق Ʋƽح
ǎالدعو ǁتل ǁعلى العكس تحري ǎد ترƿو Ü2العمومية.  

ÜƜ أمكن القوý  من ق ƍ 36و بالعودة ƍلى ƭǈ الƽقرتين الخامسة و السادسة من المادة 
ǈتيǚام الƲǈساير ال ǐالجزائر Ƴن المشرƋيب  ƚجراءات البحƍ نƋبـ ýفي عدم القو

مƴ اǗشارة ها تحريǁ أو رفƴ الدعوǎ العموميةÜ والتحرǋ Üǐي تلǁ اǗجراءات التي يتم ب
ƍلى أن ƍجراءات التحقيق المباشرة من طرƻ ضباط الشرطة القضائية في ƍطار اǈǗابة 

ǐ المباشر بها بطلƔ من الجهة القضائية المختƮة أƿ ǐاضي التحقيقÜ و في أ 3Üالقضائية
  .الحدود المقررة ƿاǈوǈاÜŹ تعد جزء من الدعوǎ العمومية

-كýƮƋ عام  –كما يƲهر ǋذا االتجاÜǉ حيǈما يقرر المشرƳ بƋن الدعوǎ العمومية تتقادم 
ƻ الجريمةƍ Üذا لم ƿتراƍفي مواد الجǈايات باǈقضاء عشر سǈوات كاملة تسرǐ من يوم 

يتخذ في تلǁ الƽترة أƍ ǐجراء من ƍجراءات التحقيق أو المتابعةÜ و ǋو ما يعǈي بƋن 
ƍجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائـم و االستدالý ال يمكن لها ƿطـƴ مـدة تقـادم 
 Ƴعلى اعتبار أن المشر Üǎالدعو ǉذǋ و بالتالي فهي ليست جزء من Üالعموميـة ǎالدعو

بالǈسبة لǖولى تلǁ اǗجراءات  -أو حتى اǗتهام-ه ƍجراءات التحقيق أو المتابعة عǈي بقول
القضائية التي تباشرǋا السلطة القضائية المختƮة بالتحقيق في مدƮ ǎحة اǗتهام 

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ131 
زء الثـاǈيÜ ديـوان المطبوعـات    ـة في التشريƴ الجزائرÜǐ الجـبادƏ اǗجراءات الجزائيـأحمد شوƿي الشلقاǈيÜ م 2

 Üة الجامعيةǈس Üالطبعة الثالثة Ü2003الجزائرƭ Ü195 
ة القضائية ƿسم خاƭ بهاǋ Üو القسم الثامن من الباƔ الثالƚ المعǈـون فـي جهـات    ـأفرد المشرƳ الجزائرǐ لǈǘاب 3

 .المعدý و المتمم Ü66/155 من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ƍ142لى المادة  138التحقيقÜ من المادة 
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Ü أما 1بشƋن واƿعة جǈائية معروضة عليها من طرƻ الǈيابة العامة - للمشتبه فيه -الموجه
عة و االتهام فهي تلǁ السلطة المخولة لجهاز الǈيابة العامة التي تعد بالǈسبة للثاǈية أǐ المتاب

سلطة االتهام األƮيلة في التشريƴ الجزائرǐ فهي تحرǁ الدعوǎ العمومية ثم تباشرǋا     
ƴعن المجتم Źيابةǈ السير فيها ƴ2و تتاب.  

واحد في  و تجدر اǗشارة ƍلى أن ƿواǈين اǗجراءات الجزائية لم تكن دائماŹ على Ʋǈام
التعامý مƴ الدعوǎ العموميةÜ فتطور المجتمƴ  الذǐ أدƍ ǎلى تغير العديد من المƽاǋيم 
القاǈوǈية و ال سيما فكرة الجريمة وما أƮبح يستخدم من أساليƔ تقǈية و ذكية لتحقيقها وما 
تمتلكه من جهة ثاǈية الدولة من وسائƿ ýاǈوǈية و مادية لمواجهتهاÜ أدƍ ǎلى تعدد أƲǈمة 

  .اǗجراءات الجزائية المتبǈاة من ƿبý التشريعات المختلƽة
 ƻي لكشǈƽى الǈتحقيق بالمع ǐور القديمة أƮذا لم يكن في العƍ هǈقه أƽال Ưيقرر بع ǁلذل

 ǁذ كان ذلƍ ÜجراميǗا ƚالحد Ɣعن الحقيقة و معرفة مرتك Ɣقاǈم  –الǋعتقادƍ Ɣحس - 
  و التجمعات السكǈية و الرحý بالوالء التي كاǈت تدين لها العشائر  ةلهألختƮاƭ اƍمن 

فتراس حيوان ƍة تǈزý الجزاء في Ʈورة Ʈاعقة أو ـلهألو الطاعةÜ فكاǈت تلǁ ا
 Źكبيرا Źت تعم عدداǈذ كاƍ Üباألفراد عامة ƚكوار ýزاǈƍ هǈƋكان من ش ǁال أن ذلƍ Üبالمجرم

ى محاولة معرفة من البشر شǈƋها في ذلǁ شƋن الكوارƚ الطبيعيـةÜ مـما دفƴ باǈǗسان ƍل
ثم تطور األمر ƿليŹǚ خǈǗ Ü ýǚزاý القƮاƭ به بمƽردÜǉ 3لهة دائماŹألالجاǈيÜ بمساعدة ا

العƮور الوسطى حيƚ حاوý اǈǗسان االستعاǈة بعدد من الوسائý التي تƲهر حقيقة 
  .4عتراƻ الجاǈي بشكƍ ýرادǐ أو ƿسرƍǐالجريمة و مرتكبهاÜ و مǈها شهادة الشهود أو 

                                                 
Ü الجزائرÜ 2003رƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ التحرǐ و التحقيقÜ دار ǋومةÜ سǈة د عبد اهللا اوǋابيةÜ ش 1

 ƭ308 
2   Üديوان المطبوعات الجامعيـة Üýالجزء األو Üǐالجزائر ƴجراءات الجزائية في التشريǗا Əمباد Üيǈي الشلقاƿأحمد شو

 2003ƭ Ü29الجزائرÜ الطبعة الثالثةÜ سǈة 
3 ƈ مـا  القاعدة السائدةǋǚبعد أن يسرد ك ǐالذ Üنǋالكا ǉي بجوارƽيخت ýيكǋ لىƍ المدعي و المدعى عليه ýي دخوǋ ǁذاǈ

ما لديه من حجƍ Ɲثبات أو ƽǈيÜ يƮدر الكاǋنÜ بƎعتبارǉ المتحدƚ بƎسم اǗله أƮواتاŹ يتحدد بموجبها من الƮادق و مـن  
ئي و التقǈية المتقدمةÜ مǈشƋة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ الكاذÜƔ عن ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ أساليƔ البحƚ العلمي الجǈا

 Üر العربيةƮ1999جمهورية م ƭ Ü13 
4 ǐالجسد Ɣالقهر و ال سيما التعذي ýستخدام وسائƍ بواسطة ǐأ 
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لعƮر الحديƚ و مƴ تقدم البشرية و ǈƍتشار الحضارة اǈǗساǈيةƍ Üستحدثت مختلƻ أما في ا
 ǎلها الدعو Źوفقا ǁجرائية تسير وتحرƍ يةǈوǈاƿ مةƲǈجراءات الجزائية أǗتشريعات ا
العمومية و ǋيئات خاƮة بالبحƚ و التحرǐ عن الجرائمÜ كما طورت من الوسائý التقǈية 

  .1عملية اǗستدالý الجǈائيالتي تستخدمها ǋذǉ الهيئات في 
حق الدولة في لالتƲǈيم القضائي  تبǈية بمجرد ـƿاǈون اǗجراءات الجǈائي يرتقيال و 

 ÜƔعتبار أن العقاƍ ي علىǋ ýب Üية بحتةǈف ýمها ليست مجرد وسائƲǈجراءات التي يǗا
 أعماý تمس الحرية الشخƮية و ƹيرǋا من الحقوق و الحريات عǈد مباشرتها في مواجهة

لذلǁ كان من الواجƔ على ǋذا القاǈون تحقيق ǋدƻ معين ǋو  -أو المشتبه فيه – 2المتهم
المƮلحة العامة من جهة ثاǈية الحقوق و الحريات العامة و من جهة ƍحداƚ التوازن بين 

تحقيق ǋذا التوازن من خýǚ وضƴ  -في مƮر –أو كما تقوý المحكمة الدستورية العليا 
ين حق الƽرد في الحرية من ǈاحيةÜ و حق الجماعة في الدفاƳ عن ضماǈات فعلية توازن ب

ǎاحية أخرǈ الحها األساسية منƮ3م.  
و لقد ǈƍقسم الƽقه الجǈائي ƍلى ثǚثة ƍتجاǋات رئيسية في التعاطي مƴ مدǎ اعتبار مرحلة 
البحƚ و التحرǐ عن الجرائم من مراحý الدعوǎ العموميةÜ أولها ذلǁ الذǐ اعتبرǋا 

لة تمهيدية تحضر للدعوǎ العموميةÜ فمهمة الضبطية القضائية ǋي التحرǐ   مجرد مرح
و البحƚ عن الجريمة و فاعليها و جمƴ االستدالالت بشǈƋها لتهيئة القضية و تقديمها للǈيابة 
العامة ممثلة في وكيý الجمهورية الذǐ يرجƴ له أمر تقدير مدǎ ضرورة عرضها على 

Ʋƽفهي  جهات التحقيق أو الحكم أو ح Üهاƿذن - أوراƍ-  ǎمرحلة سابقة على الدعو
Ü كما رأǎ بعƯ الƽقه القاǈوǈي في ǋذǉ األسبقية أحد أǋم خƮائƭ الضبطية 4العمومية

                                                 
ـ ـƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ أساليأƲǈر في ǋذا  الشƋن  1 ـ ـƔ البحƚ العلمي الجǈائي و التقǈي ةÜ المرجـƴ  ـة المتقدم

 .و ما بعدǋا 13ة السابقÜ الƽƮح
Ü القاǋرةÜ جمهورية مƮر 2006د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي الدستورÜǐ دار الشروقÜ الطبعة الرابعةÜ سǈة  2

 ƭ Ü268العربية. 
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐائي الدستورǈون الجǈالقا Ü270د أحمد فتحي سرور. 
 185الجزائرÜǐ المرجƽǈ ƴسهƭ Ü شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيةعبد اهللا أوǋابيةÜ .د 4
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أو الدعوǎ ز بين العمý اǗستداللي و أعماý التحقيق القضائي يميÜ حيƚ يتم الت1القضائية
 Źهالعمومية عموماǈعتبار أƍ ذا كان علىƍ ýستدالǗجراء اƍ  ة الضبطƽيƲطار وƍ في ýيدخ

ستداللي يمهد و يحضر لمباشرة الوƲيƽة الثاǈية المتمثلة ƍعبارة عن ƍجراء  فǈƎهالقضائي 
حتى و ƍن أمكن للضبط القضائي المشاركة عن طريق اǈǗابة  -في التحقيق القضائي 

عن و التحرǐ   باعتبارǋا مرحلة الحقة لمرحلة البحƚ  -القضائية في وƲيƽة التحقيق 
 Üه الجرائمǈو أƍطǈŹاƿǚ Ǝفـ Üيذية و السلطة القضائيـةƽǈبين السلطة الت ýƮƽه من مبدأ الǈ

يǈتمي الذǐ القائم بمهام االستدالý والبحƚ والتحرǐ عن الجرائم ز بين ـيمكن التميي
أǐ  للثاǈيةمن جهته يǈتمي الذǐ القضائى القائم بالتحقيق و Ü أǐ للسلطة التƽǈيذية لǖولى
الýƮƽ بن المرحلة التي يجرǐ فيها  البديهييƮبح من  و عليهÜ القضائية للسلطة

  .االستدالý والبحƚ والتحرǐ عن الجرائم والمرحلة التي تجرǐ فيها التحقيقات القضائية
مرحلة اǗستدالý و البحƚ و التحرǐ عن  ƍدراƜ أما اǗتجاǉ الƽقهي الثاǈي فيميƍ ýلى

ية أو الدعوǎ العموميةÜ و سǈدǉ في ذلƍ ǁشتراǁ الجرائم ضمن مراحý الخƮومة الجǈائ
مرحلتي اǗستدالý والتحقيق القضائي في ƽǈس الهدÜƻ فكǋǚما يرمي ƍلى وضƴ القضية 
في أفضý و أحسن وضƴ للحكم فيهاÜ بمعǈى تزويد ƿاضي الحكم بمجموƳ األدلة و القرائن 

  . و الحجƝ التي تمكǈه من Ʈƍدار حكم ƮائƔ في القضية
لثالƚ يحاوý أن يجد لƽǈسه مكاǈاŹ وسطاŹ بين اǗتجاǋين السابقين من خýǚ تبǈيه اǗتجاǉ ا

ƽبين طبيعـفلس ýƮƽعن ـة ال ǐو التحر ƚجراءات المباشرة في مرحلة البحǗة ا
الجرائمÜ وعدم التعامý معها و كǈƋها كتلة واحدة ذات طبيعة مماثلةƍ Üذ يجƔ التمييز بين 

بها الضبط القضائي و يكون موضوعها ƍثبات الجريمة     ƍجراءات اǗستدالý التي يقوم 
و الكشƻ عن الجǈاǉ سواء في األحواý العادية أو أحواý التلبسÜ فتعد من ƍجراءات 
  .2الدعوǎ الجǈائيةÜ و ما عدا ذلǁ من ƍجراءات فǈƎها ال تعد من ƍجراءات الدعوǎ الجǈائية

ددǋا في الƽقرة السابقة على عدد تقوم األƲǈمة الجزائية اǗجرائية المشار ƍلى تعو 
من العوامý أǋمها طبيعة الƲǈام السياسي القائم و مدǎ حمايته و حرƮه على ضمان 

                                                 
يرǎ الدكتور جماý جرجس مجلƴ تاوضروسÜ بƋن ثالƚ خƮائƭ الضبطية القضائية ǋي أن ƍجراءاتها ال تعد مـن   1

ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýر الشرعية الدستورية ألعماƲǈأ Üائيةǈالج ǎجراءات الدعوƍ7  
2  ǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍال ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اƭ Ü140سابق 
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     الحقوق و الحريات الƽردية و األسلوƔ المتبƴ للتوفيق بيǈهما و بين مƮلحة الجماعة 
ا و على مدǎ الدور الذǐ يوكý للقاضي في الدعوǎ ـدǎ تغليƔ أǐ مǈهمـو م
Ü و لم تخرǋ Ɯذǉ األƲǈمة اǗجرائية عن واحد من األƲǈمة الثǚثة اآلتيةÜ الƲǈام 1موميةالع

اǗتهاميÜ الƲǈام التǈقيبي أو التƽتيشي و الƲǈام المختلط أǐ ذلǁ الذǐ يجمƴ بين الƲǈامين 
  .السابقين

   النưام اǕتǊامي .أ
لمبادƏ أǋمها أن الدعوǎ يعتبر أƿدم األƲǈمة الجزائية اǗجرائيةÜ يقوم على مجموعة من ا

تهام Ǘال يباشـرǋا ƹيرǋم فا Üالجزائية ملǁ للمجǈي عليه المضرور من الجريمة أو لذويه
و ǈƍما األفراد المجǈي عليهمÜ و ƿƍتƮار دور القاضي  2ال تتوالǉ جهة ƿضائية كýƮƋ عام

و الموازǈة على اǗستماƳ للحجƝ المقدمة من ƿبý المدعي و المدعى عليه و التǈسيق بيǈهما 
بين األدلة المقدمة من كليهما و في األخير الحكم للجهة التي يرǎ القاضي في أدلتها 
 ǎالدعو ǁعن الجرائم التي تسبق تحري ǐو التحر ƚأما مرحلة البح Üة و الترجيحǋالوجا
 ýتهامي المعتمد في الدوǗام اƲǈعدم في الǈتكاد ت Üقيبيǈام التƲǈالعمومية في ال

ǈجلوسكسوǈثباتاألǗء اƔعلى اعتبار أن ع Üي عليه  3يةǈعلى عاتق المج ƴبعد االتهام يق
  .4أو ذويه

  النưام التنقيبي أو التفتيشي .ب
ǋو الƲǈام الذǐ يقرر حتمية لجوء جهة الضبط القضائي للبحƚ و التحرǐ عن الجرائم    

تباǋ Ƴذǉ رتكاƔ المشتبه فيه لجرمهÜ و ƍستƍو جمƴ األدلة التي تثبت وƿوƳ الجريمة و 
المرحلة بمرحلة سابقة للمحاكمة ǋي مرحلة التحقيق القضائي المباشر به من ƿبý الجهة 

                                                 
 27شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƽǈ ƴسهƭ Ü عبد اهللا أوǋابيةÜ .د 1
في الجرائم التي تكتسي طابعاŹ خطيراŹ كالتزييƻ و اǗتجار بالمخدرات و اǗختǚسات يتولى الǈائـƔ العـام مباشـرة     2

ǈيابة عن المجتمÜƴ عن أحمد شوƿي الشلقاǈيÜ مبادƏ اǗجراءات الجزائية في التشـريƴ الجزائـرÜǐ   الدعوǎ العمومية 
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üý10الجزء األو  

3    ǉومة الحق في تقديم مـا يـراƮالخ ƻأطرا ǁما يمتلǈƍ تهامي لشكلية محددة وǗام اƲǈثبات في الǗعملية ا ƴال تخض
 و ما يƽǈيهمǈاسباŹ للتدليý على ما يدعيه أ

4  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üýالجزء األو Üǐالجزائر ƴجراءات الجزائية في التشريǗا Əمباد Üيǈي الشلقاƿو ما  10أحمد شو
 بعدǋا
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يقوم على  ǋذا األخيرالقضائية المختƮة و ǋو ما ال ǈجدǉ في الƲǈام اǗتهاميÜ و ƍذا كان 
 فكرة ملكية المجǈي عليه للدعوǎ الجǈائية فƎن الƲǈام التǈقيبي يقوم على فكرة ملكية الدولة

      للدعوǎ الجǈائية وواجبها في الدفاƳ عن حق المجتمƴ في كشƻ الجريمة و المجرم 
و توƿيƴ العقاƔ عليهÜ و من أبرز خƮائǋ ƭذا الƲǈام ǋو الدور الموسƴ الذǐ يلعبه 

بحثه عن الدليý على فحƭ ما يقدمه سياق القاضي في المǈازعةƍ Üذ ال يقتƮر دورǉ في 
ƍ ǉلى البحƚ عن الدليý و الحƮوý عليه من ƹير الخƮـوم مـن أدلة بý يتعدا

ƹ Üير أن القاضي في اǗثبات يتقيد بƲǈام األدلة القاǈوǈية كالحاý في الƲǈام 1الخƮمين
اǗتهامي أǐ األدلة الواردة على سبيý الحƮرÜ و ال يجوز للقاضي أن يقتƴǈ بغيرǋا و ال 

يǈة ƍذا تجمƴ لديه ƿدر معين من يتمتƴ بحرية االƿتǈاƳ بý و يƽرƯ عليه الحكم بعقوبة مع
ǁفيما عدا ذل ǎو بعقوبة أخر Üهاǈم ƭخا Ƴوǈ 2األدلة أو.  

ƚ .تلطƢي المƏجراǕام اưالن  
اǗتهامي           ينوسط الƲǈامين السابقيـن ǈǋاƲǈ ǁـام ƍجرائي يجمƴ بين مزايا الƲǈام

لي موƽƲون Ü يقوم على تو3و التǈقيبيÜ و يحاوý أن يتجƔǈ ما وجه ƍليهما من ǈقد
 ǁيجوز للمضرور من الجريمة أن يحر ǁذل ƴتهام و مǗاألدلة و ا ƴعموميون مهمة جم
الدعوǎ الجزائيةÜ و يعطي القاضي دوراƍ ŹيجابياŹ في البحƚ عن الحقيقة و ال يقيد ƿƍتǈاعه 
بƋدلة معيǈةÜ باǗضافة ƍلى أǈه يƲǈم مرحلة أو أكثر Ǘعداد الدعوǎ العمومية ƿبý عرضها 

  .4لقضاء و يحاوý الموازǈة بين حقوق اǗتهام و حقوق الدفاƳعلى ا
و ال شǁ أن المشرƳ الجزائرƿ ǐد تبǈى الƲǈام المختلط في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية رƿم 

المعدý و المتممƍ Üذ يƲهر ذلǁ من خýǚ مختلƻ المحاور المتعرƯ لها في ǋذا  66/155
ومية تمر ƿبý أن تحرǁ من ƿبý الجهة الÜƭǈ و ال سيما حيǈما يقرر أن الدعوǎ العم

                                                 
 31ئية الجزائرÜǐ المرجƽǈ ƴسهƭ Ü شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزاعبد اهللا أوǋابيةÜ .د 1
 12ريƴ الجزائرÜǐ الجزء األوÜý المرجƴ السابقƭ Ü أحمد شوƿي الشلقاǈيÜ مبادƏ اǗجراءات الجزائية في التش 2
3   ÜبتـدائيǗيابة العامة في التحقيق اǈتقييد سلطة ال Ɣالتوازن بين السلطة و الحرية ووجو Üتوفيق شمس الدين ƻد أشر

  ƭ Ü17 2006الطبعة األولĂن ǈيو اوفست للطباعةÜ سǈة 
 13لتشريƴ الجزائرÜǐ الجزء األوÜý المرجƴ السابقƭ Ü أحمد شوƿي الشلقاǈيÜ مبادƏ اǗجراءات الجزائية في ا 4
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Ɯ ƍ عليه المادة األولى من ق ƭǈلما ت Źة وفقاƮتقوم  - 1المخت ǐالذ ýجراء األوǗا ǁبذل
به الǈيابة للمطالبة بتطبيق ƿاǈون العقوباتÜ و ƍجراءات تحريǁ الدعوǎ العمومية بطلبات 

Ü و ƍجراء 2من ق Ɯ ƍ 67وكيý الجمهورية لقاضي التحقيق بƽتح تحقيق طبقاŹ لƭǈ المادة 
ƿƍامة الدعوǎ أمام محكمة الجǈح و المخالƽات بتكليƻ المتهم بالحضور أمامها تطبيقاŹ لحكم 

و تكليƻ المتلبس بجǈحة معاƔƿ عليها بالحبس بالحضور  395و  Ü334 Ü394 3333المواد
دǈي أمام المحكمة الذǐ يعجز عن تقديم الضماǈات الكافية لحضورÜǉ و ƿƍامة المدعي الم

                                                 
الدعوǎ العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرǋا رجاý القضاء أو الموƽƲون المعهود ƍلـيهم  " تƭǈ على ما يلي  1

  بها بمقتضى القاǈون
 "ونيحرǋ ǁذǉ الدعوǎ طبقاŹ للشروط المحددة في ǋذا القاǈ نكما يجوز أيضاŹ للطرƻ المضرور أ

ال يجوز لقاضي التحقيق أن يجرǐ تحقيقاƍ Źال بموجƔ طلƔ من وكيý الجمهورية Ǘجراء التحقيق حتى و لـو كـان   "  2
  ذلǁ بƮدد جǈاية أو جǈحة متلبس بها

  و يجوز أن يوجه الطلƔ ضد شخƭ مسمى أو ƹير مسمى
  قيقها ƍليهو لقاضي التحقيق سلطة ƍتهام كý شخƭ ساǋم بƽƮته شريكاŹ في الوƿائƴ المحاý تح

     ýلـى وكيـƍ Źفـورا ýجراء التحقيق تعين عليه أن يحيـƍ Ɣليها في طلƍ لم يشر ƴائƿاضي التحقيق وƿ لت لعلمƮذا وƎف
ƴائƿالو ǁأو المحاضر المثبتة لتل ǎالجمهورية الشكاو  

 "و ما يليها 72و يتبƴ في حالة الشكوǎ المƮحوبة بƎدعاء مدǈي ما ƭǈ عليه في المادة 
ترفƍ ƴلى المحكمة الجرائم المختƮة بƲǈرǋا ƍما بطريق اǗحالـة ƍليهـا مـن الجهـة     " على ما يلي 333تƭǈ المادة  3

القضائية المǈوط بها ƍجراء التحقيق و ƍما بحضور أطراƻ الدعوǎ بƎرادتهم باألوضاƳ المƮǈوƭ عليها فـي المـادة   
الجريمةÜ و ƍمـا بتطبيـق    نلين مدǈياŹ عشخاƭ المسؤوألÜ و ƍما تكليƻ بالحضور يسلم مباشرة ƍلى المتهم و ƍلى ا334

  "و ما بعدǋا ƍ338جراء التلبس بالجǈحة المƮǈوƭ عليه في المادة 
اǗخطار المسلم بمعرفة الǈيابة العامة يغǈي عن التكليƻ بالحضـور ƍذا تبعـه حضـور    " على ما يلي 334تƭǈ المادة 

  الشخƭ الموجه ƍليه اǗخطار بƎرادته
ýعة محƿبه عن الوا ǉوǈعليها و ي Ɣƿيعا ǐون الذǈالقا ƭǈ لىƍ المتابعة ويشار  

و ƍذا كان متعلقا بمتهم محبوس مؤƿتاŹ فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء ƮاحƔ المƮلحة بƋن يحاكم بغير تكليـƻ سـابق   
  "بالحضور

و ƍمـا   ترفƴ الدعوƍ ǎلى المحكمة في مواد المخالƽات ƍما باǗحالة من جهـة التحقيـق  " على ما يلي  394تƭǈ المادة 
  "بحضور أطراƻ الدعوǎ بƎختيارǋم و ƍما بتكليƻ بالحضور مسلم ƍلى المتهم و المسؤوý عن الحقوق المدǈية

يقوم اǗخطار المسلم بمعرفة الǈيابة العامة مقام التكليƻ بالحضـور ƍذا تبعـه   " فǈƎها تƭǈ على ما يلي  395أما المادة 
ǉختيارƎخطار بǗليه اƍ الموجه ƭحضور الشخ  

 "كر فيه الجريمة المتابعة و يشار فيه ƍلى ƭǈ القاǈون الذǐ يعاƔƿ عليها و تذ
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Źو حكما Źائي تحقيقاǈية أمام القضائي الجǈالمد ǉعن  -1دعوا ǐو التحر ƚبمرحلة البح
  .من ق Ɯ ƍ 63الجرائم التي تقوم بها الضبطية القضائية وفقاŹ لƭǈ المادة 

كما يƲهر ǋذا االتجاǉ التشريعي الجزائرÜǐ في ƍطار عمý المشرƳ الجǈائي على 
مة و ǋذا من خýǚ تقريرǉ عدم ƍستƽراد ضمان حقوق و حريات المتضرر من الجري

 ǁح الحق في تحريǈه تم من جهة مǈأ ƚحي Üالعمومية ǎالدعو ǁيابة العامة بحق تحريǈال
  ǉǚية من المادة األولى المذكورة أعǈقرة الثاƽال ƭǈل Źللمتضرر من الجريمة وفقا ǎالدعو

رƻ المجرم و أن برر بحرƭ المشرƳ الجǈائي على ضمان حق المتضرر في أن يعيŃ بما
 Źوفقا Źياǈدعاء مدǗا ǁو أن يكون من حقه كذل ÜŹاǈوǈاƿ عليه القضاء العقوبة المقررة ƴƿيو

من ق ÜƜ ƍ و من جهة ثاǈية تم تقييد حق الǈيابة العامة في تحريǋ ǁذا الǈوƳ  72للمادة 
اŹ مسبق -حسƔ طبيعة كŹǚ من الجريمة و الجهة المتضررة مǈها  –من الدعاوǎ بحƮولها 

 Ƴالمشر ƭبحر ǁو ما يبرر كذلǋو Üمن الجهة المتضررة Ɣأو طل ǎذن أو شكوƍ على
  . الجǈائي على ضمان حق المتضرر في الخƮوƮية

łم ýائي حوǈقه الجƽقسم الǈƍ ذا و لقدǋ Źاǈثة أكثر ضماǚائية الثǈمة الجƲǈن من األ
 ýالقائ ǐي الرأǈجلوسكسوǈقه األƽى الǈفتب Üتهامي لحقوق و حريات األفرادǗام اƲǈن الƋب

الذǐ من أبرز خƮائƮه ضمان المساواة المطلقة بين المدعي و المدعى عليه في 
أمام ƿاƯ ال  -أƍ ǐثبات الجريمة أو ƽǈيها –المحاكمةÜ و ƍمتǚكهما حق تبرير ما يدعوǈه 

يملƍ ǁال التǈسيق بيǈهما و ترجيح كƽة من كاǈت أدلته أكثر ǚƮبةŹ ووجاǋةÜ و أن ال 
 ýالمحاكمة يتدخ ýبƿ ومةƮعن الخ Ɯو خار ƚثال ƻتهم طرƽƮون العموميون بƽƲالمو

من أجý التǈقيƔ عن األدلة المحتملة للجريمة و جمƴ االستدالالت عǈهاǋ Üو ما يضمن 
ƭيهم على األشخاǈؤالء لمهامهم و عدم تجǋ عدم تجاوز.  

ر لماǋية لتǈقيبي الذǐ يقوم على تƮور مغاياكما تبǈى الƽقه الǚتيǈي الƲǈام 
المتضرر من الجريمة و لماǋية حق و دور ǋذا األخير في الدعوǎ العموميةÜ و من أǋم 
المبادƏ السائدة في ǋذا الƲǈام مبدأ حق المجتمƴ في ردƳ الجريمة و المجرمين كواحد من 
عوامý ضمان الƲǈام العام في الدولةÜ فتوƿيƴ العقوبة القاǈوǈية على المجرم و ƍن كان حق 

ر فǈƎه كذلǁ حق أƮيý للمجتمÜƴ و عليه ال يتولى اǗتهام و البحƚ عن األدلة للمتضر
                                                 

 50شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƽǈ ƴسهƭ Üعبد اهللا أوǋابيةÜ .د  1
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الجǈائية و تقديمها لجهة الحكم المتضررÜ و ǈƍما جهات ƿضائية و شبه ƿضائية يحددǋا 
القاǈونÜ تقوم بمجموعة من ƍجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائمÜ تقدم حƮائلها لجهة 

  .الحكم
ƽقه الجǈائي ألǋمية أعماý التحقيق و التحرǐ عن في ƽǈس السياق يتعرƯ ال

من خýǚ تǚفي طرƿ Ɵضايا على  Üالجرائم المباشر بها ƿبý المحاكمة بالǈسبة للقضاء
 Üليهƍ دةǈمست ƴƿية أو واǈوǈاƿ لحة األفراد  و الجماعة ي مماالمحاكم دون ركيزةƮضمن م

 2ائية من خýǚ اǗلزام القاǈوǈيبالخƮومة الجǈ نأو بالǈسبة لǖفراد المعǈيي 1على السواء
  . الواƴƿ على رجاý الضبطية القضائية بعدم التعرƯ لحقوق و حريات المشتبه بهم

في بحثه عن  -لتǈقيبيافي ƍطار الƲǈام  –كما ال يقتƮر دور القاضي الجǈائي 
 ýوƮو الح ýعن الدلي ƚلى البحƍ ǉيتعدا ýب Üوم من أدلةƮما يقدمه الخ ƭعلى فح ýالدلي

و في ǋذا ضمان لحق الضحية في أن يكشƻ و يعاƔƿ . 3ه من ƹير المختƮمينعلي
ƴس حق المجتمƽǈ ǁو كذلǋ المجرم و  .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üات المشتبه فيه في التحريات األوليةǈضما Ü35محمد محدة 
 في ƍطار ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 2
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ31د عبد اهللا أو 
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سلطات الضبط القضاƏي في مجاü التعامü مƲ األفراد و التƬرف علǍ : الثاني المطلب
  و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات المشتبǈ فيǊم األمƿǘ و األشياء
رƯ في ǋذا المطلƔ لمجموƳ االختƮاƮات و السلطات المخولة ألعوان سيتم التع

مرفـق األمـن بƽƮتهم أعضاء في الضبطية القضائية بموجƿ Ɣاǈون اǗجراءات 
الجزائيةÜ فƎذا كان األýƮ في اختƮاƮهم البحƚ و التحرǐ عن الجرائم و بالتالي التمهيد 

من الحƮوý عليه من  1القضائيةللدعوǎ العمومية من خƍ ýǚرساý ما تمكǈت الضبطية 
 Ƴفي رد ƴا لحق المجتمƲحاف ǉها ما تراǈƋيابة العامة التي تتخذ بشǈي للƽǈ ثبات أوƍ أدلة

الضبطية  لضباط رتكبها بشكý مباشر أو ƹير مباشرÜ فƎن المشرƿ Ƴد مǈحƍالجريمة و من 
لتي تختƭ على سبيý االستثǈاء الحق في القيام ببعƍ Ưجراءات التحقيق و االقضائية 

بمباشرتها أŹǚƮ سلطة التحقيقÜ مثƍ ýجراءات القبƯ و التƽتيƫ و ذلǁ في أحواý التلبس 
Ɣدǈاء على أمر الǈالقضائي 2بالجريمة و كذا ب .  

الƽقه الجǈائي ƍلى تǈƮيƻ سلطات و اختƮاƮات أعضاء بعƯ لذلǁ يتجه 
 ýالمجموعـة األولى تضم األعما Üلى مجموعتينƍ طوية تحت الضبطية القضائيـةǈالم

دائرة أعماý االستدالý و مǈها ƿبوý التبليغات و الشكاوÜǎ اǗجراءات التقǈيـة و الǈƽيـة 
 ýستـدالǚل  ÜýستدالǗا Ɲتائǈ في ƻرƮية أما و التǈفالمجموعة الثا ýتضم األعما

المǈطوية تحت دائرة أعماý التحقيق اǗبتدائي و مǈها أعماý القبÜƯ أعماý التƽتيƫ و 
ýالقضائي للتحقيق أعما Ɣدǈ3ال.  

                                                 
يعǈى بالضبطية القضائية في ǋذا المطلƔ ضباط و أعوان مرفق األمن الوطǈي الذين خولهم ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  1

شرطةÜ ضباط الشرطة و مƽتشو األمـن  Ü و ǋم محافƲو ال15من مادته  6و  ƽƮ3 Ü4ة الضبطية القضائية في الƽقرات 
الوطǈي الذين ƿضوا في خدمتهم بهذǉ الƽƮة ثƚǚ سǈوات على األýƿ و عيǈوا بموجƿ Ɣرار مشترƮ ǁادر عن وزيـر  

 العدý ووزير الداخلية و الجامعات المحلية بعد موافقة لجǈة خاƮة
ية و ضمان الحريات و الحقـوق الƽرديـةÜ   عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمورǐ الضبط القضائي بين الƽعال 2

 ƭ Üالسابق ƴ147المرج 
3   ƴالمرجـ Üسان في الضبط القضائيǈǗه حقوق اƽام زكريا عبد العزيز في مؤلƮد ع Źǚمث ǉاعتمد ǐالذ ƻيǈƮو التǋ و

Źليه سابقاƍ المشار. 
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ختƮاƮات الضبط القضائي في مجاƍ ýو عليه فǈǈƎا سǈتƮدǎ لموضوƳ سلطات و 
 ýاالستدال ýلى أعماƍ هاƽيǈƮبت Üو األشياء ǁǚعلى األم ƻرƮاألفراد و الت ƴم ýالتعام

  .في ǈقطة أولى و في ǈقطة ثاǈية ألعماý القبƯ و التƽتيƫ و الǈدƔ القضائي
üأعم: الفرع األوüǗستدǗا üلى أن أعضاء الضبطية القضائية يتولون : اƍ شارةǗتمت ا

في مجاý أعماý االستدالƿ ýبوý و تلقي التبليغات و الشكاوǎ ثم يباشرون األعماý التقǈية 
و القاǈوǈية المرتبطة باالستدالý و في األخير يتƮرفون وفق ما يقررǉ القاǈون  و الǈƽية 

  .ستدالýبما توƮلوا ƍليه من ǈتائƝ اال
Ǎالنقطة األول: ǌات و الشكاوƷǘالب üاألولي و الطبيعي لمكافحة : تلقي و قبو ýن المدخƍ

أم  ǋ1تمام بتلقي البƷǚ سواء تضمن معلومة تƽيد في مجاý الوƿايةǗفي ا يتجلىالجريمة 
احتوǎ على بياǈات عن جريمة وشيكة الوƿوƳ أو متلبس بها أو وƿعت بالƽعÜý أو معلومات 

تخاذ ƍهم ǋارƔ أو محكوم عليه مختƽي بعيداŹ عن أعين الشرطة أمŹǚ في ضبطه و عن مت
  .2اǗجراءات القاǈوǈية ƿبله

و لكون تلقي البƹǚات و الشكاوǐ من أǋم ƍجراءات البحƚ و التحرǐ عن 
 ýǚلة الضبطية القضائية من خƈ األحيان و الحاالت Ɣالƹ في ǁفهي التي تحر Üالجرائم

أو سيتم تƽǈيذǉ من جرائمÜ فواƴƿ األمر يدلý على عدم ƍمكاǈية أعضاء ƍعǚمها بما تم 
Ńالجرائم دون أن ي ýعلى ك ƻسواء كان الضبطية القضائية التعر Üالغير ýبƿ بلغون بها من

ǋـذا الغيـر الضحيـة ƽǈسـه أو أحـد أفـراد عائلتـه أو أحد األشخاƭ القريبين مǈه 
أو في بعƯ الحاالت المجرم ƽǈسه أو  -و ƹيرǋمجيرانÜ أƮدƿاءÜ زمǚء في المهǈة أ -

 ليسأحد أفراد عائلتهÜ فƋمن األفراد و المجتمƴ عبر مدار العƮور و في كý األماكن 
مقيم على أرƯ كý مسؤولية األجهزة األمǈية فقطÜ و لكǈه يعتبر مسؤولية كý مواطن و 

 بƷǚ عن الجرائم و Ʈورته البارزة اÜ Ǘالوطن من خýǚ التعاون مƴ األجهزة المختƮة

                                                 
ى الوƿاية من اǗخýǚ باألمن العـام  لن يتم التعرǈǋ Ưا بطبيعة الحاý للبƷǚ في مجاý الضبط اǗدارÜǐ الذǐ يرمي ƍل 1

 أو الƮحة العمومية أو السكيǈة العمومية أو حتى بالكرامة اǈǗساǈية
ة كلية الدراسات العلياÜ تƮـدر  ـاللواء الدكتور محمد محمد محمد عÜƔǈ البƍ Ʒǚجراء ضبط ƍدارǐ و ƿضائيÜ مجل 2

ـ ـÜ القا2000ǋالثالÜƚ يوليو سǈة نÜ العدد ـة مبارǁ لǖمـة الدراسات العليا باكاديميـعن كلي ة مƮـر  ـرة جمهوري
ƭ Ü211العربية. 
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 التي و المجرمين و تزويد رجاý األمن بالمعلومات و كý ما يǚحƲه الشخƭ من األمور
  .1تتعلق بالمجاالت األمǈية

أن ضباط الشرطة القضائية يباشرون سلطات  17لهذا يقرر ق Ɯ ƍ في مادته 
ƽǈيذ ما لم يبدأ فيها بتحقيق ƿضائي أو في ƍطار ت -البحƚ و التحرǐ عن الجرائم 

و يتلقون الشكاوǎ و البƹǚات عن الجرائم الواƿعة أو المعتزم  -تƽويضات جهات التحقيق
  .2القيام بها

كما تƲهر أǋمية تلقي أعضاء الضبطية القضائية لكý أǈواƳ البƹǚات و الشكاوǎ و ال 
ſفي أن ت ƴجراء لحق المجتمǗذا اǋ في تحقيق و ضمان Üالمتعلقة بالجرائم ǁباشر سيما تل

األجهزة المختƮة في الدولة مختلƻ أعماý ردƳ اǗجرام و عدم ƍبقاء ǋذا األخير دون 
Ńلى ضمان حق المتضرر في أن يƍ ضافةǗذا باǋ ÜƔعقاŃالمجرم و أن ي ƻعلى عر ýحا

 ýة من أجƮالجهة القضائية المختƍ تهامه أوƍ اضيƿ حالته علىƍ ه وǈƋالتحقيق بش ýستكما
القاǈوǈية عليهÜ و ǋكذا تكون أǋمية ǋذا الدور المǈوط  الحكم من أجý تسليط العقوبة

بƋعضاء الضبطية القضائية أǋمية مزدوجةÜ في مواجهة المجتمƴ بكƽالة حقه العام من جهة 
  .وفي مواجهة المتضرر من الجريمة  بكƽالة حقه الخاƭ من جهة ثاǈية

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ211المرج 
و يتلقـون   13و  12يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المـادتين  " على ما يلي  17تƭǈ المادة  2

  البتدائيةالشكاوǎ و البƹǚات و يقومون بجمƴ االستدالالت و ƍجراءات التحقيقات ا
عǈد مباشرة التحقيقات و تƽǈيذ اǈǗابات القضائيةÜ ال يجوز لضباط الشرطة القضائية  طلƔ أو تلقي أوامر أو تعليمات ƍال 

  .28من الجهة القضائية التي يتبعوǋا و ذلǁ مƴ مراعاة أحكام المادة 
قضائي المختƿƍ ƭليمياÜŹ أن يطلبوا من يمكن ضباط الشرطة القضائيةÜ بǈاء على رخƮة من الǈائƔ العام لدǎ المجلس ال

أǐ عǈوان أو لسان أو سǈد ƍعǚمي ǈشر ƍشعارات أو أوƮاƻ أو Ʈور تخƭ أشخاƮا يجرǐ البحƚ عǈهم أو متابعتهم 
  " الرتكابهم جرائم موƮوفة بƋفعاƍ ýرǋابية أو تخريبية

  : ي المعدý و المتمم على ما يليمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈس 3مكرر  15و في ǋذا المجاý تƭǈ المادة 
 
« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions 
à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire 
territorialementcompétent. 
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate 
d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est 
immédiatement remise ». 
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ؤولية التƋديبية و ƿد تمت اǗشارة في الباƔ األوý من ǋذا البحƚ و ال سيما في المس
 ǎات و الشكاوƹǚية لهؤالء تلقي البǈم الواجبات المهǋلى أن من أƍ Üألعوان مرفق األمن
بكý مستمـر و متواÜýƮ و أن اǗخýǚ بهذا الواجƔ أو التقاعس عǈه أو عدم االǋتمام 
بهÜ كƋن ال يقدر ǋؤالء درجة خطورة ǋذا البƷǚ أو ǋذǉ الشكوǎ تقديراŹ سليماÜŹ فيهدرون 

 Üǉǚليهما أعƍ و حق المتضرر المشار ƴحق المجتم ǁو ما بذلǋ و ǁبدون ش Ɣيرت
  .         المسؤولية التƋديبية لهؤالء األعوان

  ماǉية البƷǘات: 1الفقرة 
يعرƻ الƽقه البƷǚ بǈƋه ƍخبار السلطات من أǐ شخƭ أو جهة عن ǈشاط ƍجرامي 

ن و كشƻ الحقيقةÜ أو ƍخبار وشيǁ الوƿوƳ أو جريمة وƿعت أو معلومات تƽيد األم
السلطات المختƮة بالتحقيق عن جريمة وƿعت أو على وشǁ الوƿوƳ أو أن ǈǋاǁ أدلة أو 
ƿرائن على وجود الجريمة أو عزم على ارتكابهاÜ أو وجود شǁ أو خوƻ من أǈها 

Ü أو أǈه كذلƍ ǁخطار أو ƍخبار من شخƭ عن حدوƚ فعý مخالƻ للƲǈام العام  1ارتكبت
 Ɣةو اآلداƮالسلطات المخت ýتدخ Ɣون و اللوائح يستوجǈ2أو القا ǐالذ ýالعم ǁأو كذل Ü

 ýالمتمث ýالعم ǁأو ذل ŹياƮها شخǈالعدالة عن جريمة لم يتضرر م ƭشخ Ƹبواسطته يبل
الشرطة القضائية أو  –في ƿيام شخƹ ƭير متضرر من الجريمة بƎبƷǚ السلطة المختƮة 

  .3بعد ƍرتكابهاعǈها سواء ƿبý أو أثǈاء أو  - القضاء
و يكتسي البƷǚ أǋمية كبيرة بالǈسبة للضبط القضائي و ال سيما في فاعلية أداء 
أعضاء ǋذا الضبط لمهامهمÜ فهو يسهم بدرجة ال يستهان بها في الكشƻ عن الجريمة التي 
يتجه مرتكبوǋا ƍلى التكتم عǈها و ƍخƽائها بكý ما يملكون من ƿدرة ووسائÜý و ƿد يكون 

ƿيقاŹ فيتم الكشƻ بسرعة عن الجريمة و تƽاƮيý ارتكابها و مرتكبوǋا األƮليين   البƷǚ د
و المساعدين و ƹيرǉ من التƮƽيǚت التي حين تقدم للǈيابة العامة من طرƻ الضبطية 
القضائيةÜ ستمكǈها من اتخاذ اǗجراءات المǈاسبة و توجيه االتهام الƮحيحÜ و ǋو ما 

                                                 
للواء الدكتور محمد محمد عÜƔǈ البƍ Ʒǚجراء ضبط ƍدارǐ و ƿضائيÜ ا: أƲǈر في ǋذا الشƋن التعريƽات الواردة في   1

 ƭ السابق ƴا  214المرجǋوما بعد. 
2   ƭ السابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ105ع 
3   ƭ السابق ƴالمرج Üاء التحريات األوليةǈات المشتبه فيه أثǈضما Üǐاƹ 164أحمد 
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رير العقوبة المǈاسبةÜ و ǋكذا تƲهر أǋمية البƷǚ ليس سيساعد ƿاضي الحكم كذلǁ في تق
فقط للضبط القضائي و ǈƍما حتى للخƮومة الجǈائية العموميةÜ كما ال يجƔ أن ǈتجاýǋ من 
 Ɣمن ارتكا Ɣريƿ تƿدم في وƿ نƍ فهو Üالجريمة Ɵعلى مسر ƷǚبǗمية اǋأ ǎجهة أخر

ر بعيد من تقديمه لمكان الجريمة و ƍن تحرǁ أعضاء الضبطية القضائية بعد وƿت ƹي
 ýتقاǈفاال Üعلى الكثير من أدلة ارتكابها ýوƮمن الح ǁون بدون شǈهم سيتمكǈƎالجريمة ف
ƍلى مسرƟ الجريمة ال يطلƔ لذاته و ǈƍما الهدƻ مǈه ǋو اǗحاطة بمسرƟ الحادÜƚ و ƿد 
 ǐميتها في التحقيق الذǋالتي لها أ Ưراƹاأل Ưعـن ضبـط بع ýتقـاǈـر االƽيس

ǎيدة للغاية في عملية التحقيق القضائي1يجرƽم ýه تكون عملية االستدالǈو م Ü   .  
 Źدارياƍ جراءƍ ه ال يشترط فيهǈمها أǋر أƮاǈيقوم على عدد من الع Ʒǚهر أن البƲو عليه ي
معيǈا يكون على المبلƸ واجƔ التقيد بهÜ أو شكŹǚ محدداŹ أو موضوعاŹ مضبوطاŹ أو 

الذǐ يهم ǈǋا ǋو ǈƍتقاý المعلومة مهما كان حجمها         معلومات دƿيقـة و كاملـةÜ ف
 ýاƮتǘهي مباشر أو بواسطة أية وسيلة لƽأو ش Ɣكان مكتو ýشك ǐƋب Üميتهاǋو أ– 

ǐبريد تقليد Üيǈلكتروƍ بريد Üƻاتǋ...-  دةƿاƽلـى الجهة الƍ من الجهـة الحائـزة لـها
كلما شعر المواطن بسهولة ǈƍتقاǋ ýذǉ لهاÜ فالعبرة في ǋذا اǈǗتقاý و ليس  في كيƽيتهÜ ف

الملومة كلما تجرأ على ذلÜǁ و ǋو ما يمكن ربطه بمدǎ فعالية الضبطية القضائية في 
  .الحƮوý على المعلومة الجǈائية

كذلǁ يعد من عǈاƮر البƷǚ أن ال يشترط في تقديمه جهة محددة أو شخƭ محدد 
ليÜƸ و ƍن كاǈت المƮلحة موجودة ƍما أو ƽƮة معيǈةÜ فǚ مجاǈǋ ýا لشرط الƽƮة في التب

Ü فمثلما تمت اǗشارة ƍليه سابقاÜŹ فالمبلƸ عن الجريمة ƿد يكون 2بشكý مباشر أو ƹير مباشر
واحد من المعǈيين المباشرين بها كالمتضرر أو المجرمÜ أو أحد أƿربائهماÜ و ƿد يقدم ǋذا 

                                                 
ين الروبيÜ المحاكمات العسكرية في الشرطةÜ الطبعة الثاǈيةÜ الدار المƮرية اللبǈاǈيةÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة   سراƜ الد 1

 2002ƭ Ü28مƮر العربيةÜ سǈة 
المƮلحة المباشرة تƲهر عǈدما يكون للمبلƸ عƿǚة مباشرة بالجريمة كƋن يكون ǋو المتضرر أو أحد ذويه أو من لـه   2

ƹ لحةƮǈأما الم Üة معهƿǚع Üة مباشرة بالجريمةƿǚدما يقوم من ليست له عǈع ƴالمجتم ýيها كǈير المباشرة فهي التي يج
ƴجرام في المجتمǗحجم ا ƭالجريمة ذاتها و تقلي ƴمƿ لىƍ ǐيؤد ǐو األمر الذǋ و Üهاǈع Ƹبالتبلي   . 
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Ü و 1عياŹ أو شخƮاŹ معǈوياŹالبƷǚ بشكý جماعي أو فردÜǐ كما ƿد يكون مقدمه شخƮاŹ طبي
ال يشترط أن يكون مقدم البƷǚ معروفاŹ فقد يقدمه شخƮاŹ مجهوالÜŹ و ال يشترط أيضاŹ في 
من يقدم البƷǚ أن يكون ƿد شهد الجريمة فيمكن أن يكون ƿد سمƴ بها فقطÜ كما ال يشترط 
ية كذلǁ في من ƿدم البƷǚ أن يكون من الساكǈين في دائرة اختƮاƭ عضو الضبط

القضائية المبلƸ لهÜ أو بالقرƔ من مكان وƿوƳ الجريمة أو أǐ شرط أخر من الشروط 
 Ʒǚعلى عضو الضبطية القضائية المتلقي للب Ưترƽه يǈير أƹ Üالجريمة ƻروƲالمتعلقة ب
تحرير محضر بهذا البÜƷǚ يوضح فيه كý ما ƍحتواǋ ǉذا األخير من معلوماتÜ فيما تعلق 

  .ن ذلǁ ممكǈا فيما تعلق بمقدم البƷǚبالجريمة أو حتى ƍن كا
ببǈ ƷǚاƮƿي  -حتى -و يرǎ بعƯ الƽقه الجǈائي أǈه يجƔ على الضبطية القضائية األخذ 

ǈأل ǁذل Üليةǋين  همو عديمي األƿادƮ واǈد رؤيتهم للجريمة ربما يكوǈفي روايتهم لها أو ع
Ʈرفات القاǈوǈية الذين كاǈوا ƹير مدركين للتفƎن ǈǗعدام الكذƔ عǈدǋمÜ لبعƯ تƽاƮيلها 

 Üال أن حواسهميقومون بهاƍ  ǁاألخذ تدر Ɣيج ýحا ýو على ك Üهاǈالجرائم التي يرو
   2بتبليغهم فيتƋكد رجý الشرطة من Ʈحة بƹǚهم

ƍ رضه الضمير  ذاوƽي و أدبي يƿǚأخ Ɣشيء واج ýك ýبƿ عن الجرائم ƷǚبǗكان ا
اعة و لمƮلحة الجماعة فǈƎه كذلǁ اǈǗساǈيÜ وواجƍ Ɣجتماعي تƽرضه الحياة في الجم

بعƯ الƽئات و األشخاƭ بواجƔ التبليƸ عن  3واجـƿ ƔاǈوǈـيÜ فقد يلزم القاǈون
من ƿاǈون مكافحة الƽساد من  47الجرائمÜ و مǈها ما ƿررǉ  المشرƳ الجزائرǐ في المادة 

دƜ  500000دƍ Ɯلى  50000أǈه يعاƔƿ من ستة أشهر ƍلى خمس سǈوات و بغرامة من 
 ýجريمة أو أكثر من ك Ƴوƿتة بوƿته الدائمة أو المؤƽيƲته أو وǈيعلم بحكم مه ƭشخ

الجرائم المƮǈوƭ عليها في ǋذا القاǈون و لم يبلƸ عǈها السلطات العمومية في الوƿت 

                                                 
ة لتوليـه ƍدارة ǋـذǉ   كƋن يبلƸ مدير مؤسسة عمومية عن جريمة اختǚس وƿعت في المؤسسة في فترة زمǈيـة سـابق   1

 .المؤسسة
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ108و  107دع 
من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ من اǈه يجƔ على كـý مـن علـم مـن      26و من مثله ما تƭǈ عليه المادة  3

تادية عمله أو بسبƔ تƋديته بوƿوƳ جريمة من الجرائم التـي يجـوز   الموƽƲين العموميين أو المكلƽين بخدمة عامة أثǈاء 
   ǐمورƋمور مـن مـƋم Ɣرƿيابة العامة أو اǈال Źها فوراǈع Ƹأن يبل ÜƔأو طل ǎها بغير شكوǈع ǎالدعو ƴيابة العامة رفǈلل

 . الضبط القضائي
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من ق Ɯ ƍ من أǈه يتعين على كý سلطة Ʋǈامية و كÜ32  ý أو ما جاءت به المادة 1المǚئم
علمه أثǈاء مباشرته مهام وƲيƽته خبر جǈاية أو جǈحة  ضابط أو موƻƲ عمومي يƍ ýƮلى

ƍبƷǚ الǈيابـة بغيـر تـوانÜ و أن يوافيـها بكافـة المعلومات و يرسƍ ýليها المحاضر 
  .و المستǈدات المتعلقة بها

و ƿد مǈح المشرƳ حق اǗبƷǚ أو مثلما تسميه اǗخطار لوزير العدƹ Üýير أǈه ربطه 
من ق ƍ Ɯ ƍذ ƿررت بǈƋه يسوǋ30  Ʒو ما Ʈǈت عليه المادة بتقديمه للǈائƔ العامÜ و 

 Źǚله فض Ʒكما يسو Üون العقوباتǈالعام بالجرائم المتعلقة بقا Ɣائǈأن يخطر ال ýلوزير العد
عن ذلǁ أن يكلƽه كتابةŹ بƋن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية 

  .يةالمختƮة بما يراǉ مǚئماŹ من طلبات كتاب
لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أǈه ƿد يǈقلƔ حق التبليƍ Ƹلى واجƿ Ɣد يترتƔ على اǗخýǚ به  

مسائلة ƍدارية على األÜýƿ و ƿد تترتƔ عليه مسائلة جǈائية ƍذا أدǎ عدم التبليƍ Ƹلى 
أو بحقوق و حريات األفراد و ال سيما ضحايا  2اǗضرار بالمƮالح أو األمواý العامة

  .يةاألعماý اǗجرام
كما يعتبر تƋخر البƷǚ عن العلم بالواƿعة اǗجرامية من عǈاƮر البƷǚ الضبطيƍ Üذ يكون  
ǋدƻ المبلǋ Ƹو الكشƻ عن الجريمة الواƿعة أو التي ǋي بƮدد الوƿوƳ و ǋو ما يدخý في 
 Ʒǚأما الب Üعن الجرائم ǐو التحر ƚيطت به مهمة البحǈأ ǐدائرة الضبط القضائي الذ

 ýبƿ يقدم ǐبح من الذƮائية و بالتالي يƿبغة الوƮبال ŹاƹبوƮالجريمة فيكون م Ƴوƿو
ǐدارǗسلطة الضبط ا ƭاƮختƍ.  

بعƯ الحاالت يمكن أن يبلƸ عن الجريمة في لحƲة وƿوعها أو بعد فترة ƹير أǈه في 
 Ƹي بالتبليǈن يباشر الجاƋك Üوعهاƿو ýبƿ أو حتى في فترة وجيزة Üوعهاƿمن و Źريبة جداƿ

Ʋات ƿبý ارتكابها ثم يرتكبها فعÜŹǚ أو أن يشاǋد أحد المارة الجاǈي و ǋو عن جريمته لح

                                                 
1 ǈم ـالقاƿفي ـالم 06/01ون ر Ƣة  20الموافق  1427محرم عام  21ؤرǈاية م 2006فبراير سƿساد  نالمتعلق بالوƽال

Ü 2006مـارس   08المؤرخة في  14ة للجمهورية الجزائرية العدد ـدة الرسميـهÜ الƮادر بموجƔ بالجريـو مكافحت
 ƭ11. 

2     Üـر العربيـةƮجمهوريـة م ÜدريةǈسكǗا Üƻة المعارƋشǈم Üيةǈالطبعة الثا Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚد حسن ع
1991 ƭ Ü95  
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يبدأ في جريمته فيبلƸ عǈه أحد أعضاء الضبط القضائي عبر الهاتƻ الǈقاÜý فيعين له مكان 
ƍا من المعلومات المتعلقة بالجريمةǋيرƹ ي وǈالجا ƻاƮالجريمة و أو Ɣرتكا.  

بلƸ ليقدم لم يكن المŃ جهةخý السلطة المختƮةÜ فمن و يستوجƔ تقديم البƍ Ʒǚستتباعه بتد
 Źالضرورية ووفقا ýبالسرعة و الوسائ ýالسلطة أن تتدخ ǉذǋ ر منƲتǈه لو لم يكن يƹǚب

ثاǈية فƎن  جهةعلى األفراد أو الممتلكاتÜ و من  مدǎ تƋثيرǋالما تتطلبه طبيعة الجريمة و 
     واجبها التدخý من أجƿ ýمƴ الجريمة  ǋذǉ السلطة لم تكن لتتلقى اǗبƷǚ لو لم يكن من

 Üمة في حماية حقوق و حريات األفرادǋذن  -فهي و بالتالي المساƍ-  ýمعادلة طرفها األو
ýفي التدخ Ɣي واجǈو طرفها الثا Ƹحق في التبلي.  

و ال شǁ أن للبƷǚ دوافƴ عدة مǈها ماǋو مشروƳ و مǈها ما ǋو ƹير ذلÜǁ فقد يقدم 
اǗبƷǚ بعد تعرضه لǚعتداءÜ و ƿد يقوم مبلƸ أخر بذلǁ بهدƻ التعاون المجǈي عليه على 

 ƴي أو بدافǈدي Ɣأو بسب Üعلى األمن Ʋاƽلحة العامة و الحƮعلى الم Źالسلطات أو خوفا ƴم
ǈƍتقام شخƮي من شخƍ ƭرتكƔ فعǋ Źǚذǉ الجريمة أو من أجý تضليý العدالة و ƍخƽاء 

البƷǚ بدافƴ االستƽادة من اǗعƽاء من العقاƔ  الجريمةÜ كما يمكن أن يقدم الشخƭ على
ه ـمن ƿاǈون العقوبات من أǈ 92ا و مثلها ما Ʈǈت عǈه المادة ـة تورط فيهـعلى جريم

يعƽى من العقوبة المقررة كý من يبلƸ السلطات اǗدارية و القضائية عن جǈاية أو جǈحة " 
العقوبة درجة واحدة ƍذا كان و تخÜ  Ưƽضد أمن الدولة ƿبý البدء فيها أو الشروƳ فيها

Ü و ƿد  1..."اǗبƿ Ʒǚد حýƮ بعد ǈƍتهاء التƽǈيذ أو الشروƳ فيه و لكن ƿبý بدء المتابعات
  .2يكون كذلǁ البƷǚ بدوافƴ كيدية أǐ بƷǚ كاذƔ يراد مǈه اǗساءة بالغير

الضبط  مرفق األمن الممثǈǋ ýا في جهةو ال يجƔ أن تتخلى أو تتƋخر أو تتقاعس 
ائي عن واجبه في التدخý بالطرق و الوسائý المواتية لردƳ الجريمةÜ متى وƍ ýƮلى القض

 Ʒǚأو ب ǐكيد Ʒǚد يكون مجرد بƿ Ʒǚذا البǋ بحجة أن Üاألخيرة ǉذǋ Ƴوƿعلمه خبر و
ƹير مؤسسÜ فحق اǈǗسان في الحياة و األمن و حقه في أن يعيƫ في محيط ƈمن ال 

                                                 
   المتضمن ƿاǈون العقوبـات المعـدý    1966يوǈيو  08الموافق  ƽƮ1386ر عام  18المؤرƢ في  66/156رƿم  األمر 1

ون العقوباتƿ Üـاǈون مكافحـة الƽسـادÜ مǈشـورات     ـةƿ ÜاǈـمÜ عن فضيý العيƿ Üƫاǈون اǗجراءات الجزائيـو المتم
 ƭ Ü19 2007بغدادÜǐ الجزائرÜ سǈة 

ور محمد محمد عÜƔǈ البƍ Ʒǚجراء ضبط ƍدارǐ و ƿضائيÜ المرجƴ السابق الƽƮحة أƲǈر في ǋذا الƮدد اللواء الدكت 2
 و ما بعدǋا 219
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ثبتت فيما بعد كيدية البƷǚ فƎن Ʈاحبه  ذالتقاعسÜ و ƍيحتمǋ ýذا التخلي أو التƋخير أو ا
من ƿاǈون مكافحة الƽساد  46سيعاƔƿ بما يقررǉ القاǈونÜ و من أمثلته ما تقررǉ المادة 

المشار ƍليهÜ من أǈه يعاƔƿ بالحبس من ستة أشهر ƍلى خمس سǈوات و بغرامة من 
كاǈت السلطات المختƮة و بƋية طريقة أدƜ كý من أبلƸ عمداŹ  500000دƍ Ɯلى  50000

  .1ببƷǚ كيدǐ يتعلق بالجرائم المƮǈوƭ عليها في ǋذا القاǈون ضد شخƭ أو أكثر
 Ưفي بع Ʒǚمية البǋأل ŹراƲǈ ية وǈلحة العامة للمجموعة الوطƮحماية الم ƻو بهد

و تƋمراŹ ضد سلطة الدولة و سǚمة أرƯ  اŹالجرائم و ال سيما تلǁ التي تشكƍ ýعتداء
ƿرر المشرƳ الجزائي عقوبات Ʈارمة لمن علم بهذǉ الجرائم و لم يبلƸ الوطـنÜ فقد 

مƴ عدم " من ƿاǈون العقوبات  91عǈهاÜ و ǋو ما تتعرƯ له الƽقرة األولى من المادة 
اǗخýǚ بالواجبات التي يƽرضها سر المهǈةÜ يعاƔƿ بالسجن المؤƿت لمدة ال تقý عن عشر 

لحرƔ و بالحبس من سǈة ƍلى خمس سǈوات سǈوات و ال تجـاوز عشرين سǈة في وƿت ا
دƜ في وƿت السلم كý شخƭ علم بوجود خطط أو  30000دƍ Ɯلى  3000و بغرامة من 

 ýأفعاǗ شاطات التي يكون من طبيعتهاǈا من الǋيرƹ ة أو التجسس أوǈجرائم الخيا Ɣرتكا
لقضائية فور اǗضرار بالدفاƳ الوطǈي و لم يبلƸ عǈها السلطات العسكرية أو اǗدارية أو ا

  ...".علمه بها
  الشكاوǌماǉية : 2الفقرة 

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية على واجƔ ضباط  17مثý البƹǚات Ʈǈت المادة 
الشرطة القضائية في تلقي شكاوǎ الغير عن تعرضهم لجريمة يعاƔƿ عليها ƿاǈون 

عضاء العقوباتÜ فتلقي و ƍستقباý الشكوǎ و ƍن كاǈت واجƿ Ɣاǈوǈي ومهǈي على أ
الضبطية القضائية فƎن تقديمها من ƿبý المتضرر يعد حق أƮيý يكƽله القاǈون و يضƽي 

  .عليه بعƯ الخƮوƮية
 ƻدǋ لى تحقيقƍ هما يرميانǈفي موضوعها على اعتبار أ Ʒǚتشبه الب ǎت الشكوǈن كاƍ و
 مشترǁ يتمثý في ƍعǚم جهة الضبط القضائي بوƿوƳ فعý أو بداية وƿوƳ فعý يعاƔƿ عليه

القاǈون الجزائيÜ من أجý أن تتخذ ǋذǉ الجهة ما يƽرضه القاǈون لمواجهة ǋذا الƽعÜý فƎن 

                                                 
 11المذكور أعƭ Üǉǚ  06/01رƿم ƿاǈون   1
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الشكوǎ تختلƻ عن البƷǚ في أǈها تقدم من طرƻ الشخƭ أو الجهة المتضررة من ǋذا 
  .الƽعÜý فالمتقدم بها لن يكون مجهوالŹ لدǎ الجهة المشتكي أمامها

يباشرǉ المجǈي عليه أو وكيý خاƭ عǈهÜ يطلƔ فيه  لذلǁ يعرفها الƽقه الجǈائي بǈƋها ƍجراء
من القضاء تحريǁ الدعوǎ العمومية في جرائم معيǈة يحددǋا القاǈون على سبيý الحƮر 

أو ذلǁ العمý الذǐ يطلǗ1Ü  Ɣثبات مدƿ ǎيام المسؤولية الجǈائية في حق المشكو في حقه
عامة بشǈƋها أو من وكيله ه من الجريمة التي تقيد الǈيابة الـه المجǈي عليـبواسطت

 Ɣالعقا ƴيƿائية و توǈثبات المسؤولية الجǗ العمومية ǎالدعو ǁفيه تحري Ɣيطل Üƭالخا
ذكر فيها ƍدعاء الشاكي مدǈياŹ بمعǈى أن يطالƔ بالتعويƯ عما و أن يŃ 2على المشكو مǈه

  .3أƮابه من ضررÜ فƎذا لم يثبت ذلǁ في الشكوǎ فǈƎها تعتبر من ƿبيý التبليغات
و من أوجه االشتراǁ بين الشكوǎ و البÜƷǚ أǈهما ال يشترط فيهما شكŹǚ معيǈاŹ أو Ʈيغة 
 Ɣوǈي عليه أو من يǈيقدمها المج Źةǋاƽأو ش Źأن تكون كتابة ǁكذل ǎفيمكن للشكو Üمحددة

ǈممارسة ـع ýو ما يسهǋ و ÜŹاǈوǈاƿ جرامية هǗا ýفي  هملحقالمتضررين من األفعا
ǎالشكو .  

لبÜƷǚ فƎن لتقديم الشكوǎ شروط ƿاǈوǈية من أǋمها أن ال تقدم ƍال من ƿبý و على عكس ا
 339من حاز على الƽƮة القاǈوǈية المطلوبةÜ و مثالها ما ƿررته الƽقرة الرابعة من المادة 

ال تتخذ اǗجراءات ƍال بǈاء على شكوǎ الزوƜ المضرورÜ و ƍن " من ƿاǈون العقوبات 
من ƽǈس القاǈون   369و الƽقرة األولى من المادة " تابعة ƽƮح ǋذا األخير يضƴ حد لكý م

تخاذ اǗجراءات الجزائية بالǈسبة للسرƿات التي تقƴ بين األƿارƍ Ɣال يجوز " التي تقرر أǈه 
 ƭالشخ ǎاء على شكوǈال بƍ هـار لغايـة الدرجة الرابعةƮو الحواشـي و األ

ýازǈو الت Üج 4المضرورǗا ǉلهذ Źحدا ƴيض ǎن تقديم ..."راءاتعن الشكوƎو بالتالي ف Ü

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üو التحقيق ǐالتحر Üجراءات الجزائيةǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ96د عبد اهللا أو 
2  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ97المرج 
 120بد العزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ المرجƴ السابقƭ ÜعƮام زكريا ع 3
4   ǎه يمكن لمن تقدم بشـكوǈجراءات الجزائية أǗون اǈاƿ ون العقوبات وǈاƿ يقرر ǉشكوا Ɣلحق المشتكي في سح Źحماية

ǉ أو يتǈـازý  في الجرائم التي يشترط في تحريǁ الدعوǎ العمومية بشǈƋها تقديم شكوǎ من المتضررÜ أن يسحƔ شـكوا 
عǈها ƿبý الحكم فيهاÜ مما يترتƔ عǈه ǈƍقضاء ǋذǉ الدعوƹ Üǎير أن جريمة الزǈا يمتد حق المشـتكي فـي السـحƔ أو    

  .التǈازý حتى بعد الحكم و ǋو ما يسمى الƮƽحÜ الذƍ ǐن بادر به المتضرر يوƻƿ تƽǈيذ العقوبة
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 ǐي الذǈوǈاألثر القا ǁالمتضرر لن يكون له ذل ýديق أو جار أو زميƮ من Źǚمث ǎالشكو
يترتƔ عن تقديم المتضرر لهاƍ Üال ƍذا كان ǋذا األخير حائزاŹ على وكالة خاƮة عن 

  .1الواƿعة الجǈائية بذاتها
 Üلهذا الشرط Ƴو يبرر تقرير المشرƍذا اǋ ƻعترا ýبكام ƴسان في أن يتمتǈǗألخير بحق ا

حياته الخاƮة بشقيها اǗيجابي و السلبيÜ و بالتالي يمƴǈ على الǈيابة العامة التدخý في 
ǁها المتضرر ذلǈم Ɣالحياة مادام لم يطل ǉذǋ عمق  .  

 2تخاذ أو مباشرة اǗجراءات الجزائية بالǈسبة لعدد يسير من الجرائمƍو لما كان ال يجوز 
ǈاء على شكوǎ من المجǈي عليه أو من وكيله الخاƭ أو بطلƔ كتابي من جهة ƍال ب

حكومية معيǈة ƿاǈوǈاŹ أو بعد الحƮوý على ƍذن من جهة مختƮةÜ فالسؤاý الواجƔ طرحه 
 ýالتي تحو ƴǈالموا ǎحدƍ Üيابة العامةǈالقيود الواردة على حرية ال ǁتعتبر تل ýǋ وǋ اǈǋ

القضائية بجمƴ االستدالالت طالما لم تتحقق الشكوǎ أو فعŹǚ دون ƿيام أعضاء الضبطية 
Ɣذن أو الطلǗجراءات 3اǗا ǉالعمومية بهذ ǎالدعو ǁأن اشتراط تحري ýا أمكن القوǈǋ Ü

الشكلية القبليةÜ و ƍن كان يمƴǈ من تحريǁ الدعوǎ المذكورةƍ Üال أǈه عملياŹ ال يعǈي 
             ز االستعǚماتاŹ جهاـة و خƮوƮـاذ جهاز الشرطـبالضرورة عدم ƍتخ

  رتكاƔ الجريمة ƍستعǚم ƹير المباشر حوƲ ýروǗ ƻو االستخباراتƍ Üجراء البحƚ و ا
                                                 

1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ124المرج 
  : ǋذǉ الجرائم ǋي   2

ǋجـر  Ü الƔƮǈ و خياǈة الماǈة و ƍخƽاء األشياء المسروƿةÜ السرƿة بين األƿارƔ و األƮهار حتى الدرجة الرابعةÜ الزǈا
  .حداÜƚ الجرائم الجمركية المرتكبة من األالجǈح المرتكبة من الجزائريين في الخارÜƜ خطƻ القاƮرة و ƍبعادǋاÜ العائلة

ǐرƮون المǈالجرائم في القا ǉذǋ من:  
Ʋمو Ɣيابة أو الخدمةجريمة سǈة أو الƽيƲاداء الو Ɣبخدمة عامة بسب ƻيابية عامة أو مكلǈ ةƽƮ ǐذ ƭعام أو شخ ƻ  

ƍمتǈاƳ الوالدين أو الجدين عن تسليم ƍ ÜرتكاƔ أمر مخý بالحياء مƍ ƴمرأة و لو في ƹير العǈǚيةÜ زǈا الزوÜƜ زǈا الزوجة
 Ɣلى من له الحق في طلƍ غيرƮرار من  –الولد الƿ اء علىǈهبǈƋادر بشƮ جهة القضاء-  ƻختطاƍ ه وƲƽته أو حǈحضا

اǗمتǈاƳ عن دفƴ الƽǈقات التي Ʈدر بها حكم ƿضائي واجƔ الƽǈاذ مـÜ  ƴ أحدǋم الولد ممن له الحق في حضاǈته أو حƲƽة
ƴالقدرة على الدف Üƻالقذ ÜƔالس Ü    لسـمعة Źاألفـراد أو خدشـا Ưفي عر Źاǈذا تضمن طعƍ شرǈبطريق ال Ɣو الس ƻالقذ

جرائم الƔƮǈ و خياǈة األماǈة ƍذا وƿعت ƍضراراŹ بالزوÜ Ɯ جريمة السرƿة ƍضراراŹ بالزوƜ أو األýƮ أو الƽرÜƳ ائǚتالع
Ƴرƽأو ال 

3  ÜددƮذا الǋ في ƴة      راجƋشـǈم ÜŹداريـاƍ و Źائيـاǈج Üـاط شـرعيتهاǈالسلطة الشرطية و م Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ
 . و ما يليها ƽ164حة Ʈال 1985ÜةÜ  الطبعة الثاǈية Ü سǈة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربي
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رتكاƔ جريمة من ƽǈس الǈوƳ أو أشد Ǘة عودة الجاǈي ـهاǋ Üذا مردƍ ǉمكاǈيـو مرتكب
Źالحالة يكون جهاز الشرطة مستعدا ǉذǋ في Üهاǈم  ƴو جم ǐجراءات التحرƍ لمباشرة

الستدالالت بشكý أفضƲǈ ýراŹ لمعرفته بالجريمة السابقة ǋذا من جهةÜ و من جهة ثاǈية ا
 ǁتل Ɣالجريمة من با ǉذǋ ير مباشر فيƹ ýبشك ýيمكن لجهاز الشرطة أن يتدخ

ǐدارǗحيات المسماة بالضبط االجتماعي أو الضبط اǚƮال.  
عملها اǗسهام في فالشرطة في المجتمƴ المعاƮر تطورت رسالتها و أƮبح من Ʈميم 

توفير الحياة الرƹيدة و المعيشة المستقرة ألفراد المجتمƴ و ǋي في سبيý ذلǁ تعمـý على 
Ü و ال شǁ 1حترام ƿيمته اǈǗساǈية و الخلقيةƍحماية أخƿǚه و رعاية سلوكه االجتماعي و 

ـي أن جهاز الشرطة يستخدم في ǋذا اǗطار عدداŹ كبيراŹ من الوسائý و التقǈيـات الت
و في بعƯ الحاالت مادǐ مثŹǚ اǗيماءÜ اƹǗراءÜ الضغط  Üيكـون أكثرǋا ذا طابƽǈ ƴسي
Źاǈوǈاƿ مشروعة ǎأخر ýا2ووسائǈǋ يمكن التركيز عليه ǐير أن الذƹ Ü-  الحالة ǉذǋ في ǐأ

أن ǋذǉ األعماý ال تكتسي الطابƴ القضائيÜ فهي تǈطوǐ تحت دائرة الضبط  -بالذات
الوƿاية من الجرائمÜ فهدƻ جهاز الشرطة ليس البحƚ و التحرǐ لى ƍاǗدارǐ الذǐ يرمي 

عن الجريمة التي وƿعت فعŹǚ و لم تقدم بشǈƋها شكوǎ أو طلƔ أو ƍذن و ǈƍما الهدǈǋ ƻا 
 مماثلة لهاأن تقƴ جرائم  من ǋو معرفة خلƽيات و أسباǋ Ɣذǉ الجرائم الواƿعة بهدƻ الوƿاية

Źǚمستقب  .  
شكوǎ و ƿبولها من ƿبý أعضاء الضبطية القضائيةÜ ثبوت كذلǁ من شروط تقديم ال

العƿǚة القاǈوǈية بين الجاǈي و المجǈي عليه Ü أǐ بين من ƿدم الشكوǎ و المشتكى ضدǉ في 
ǋذا الǈوƳ من الجرائمÜ فƽي جريمة زǈا الزوƜ يجƔ أن يتثبت و يتƋكد متلقي الشكوǎ من 

ƿǚيام العƿـة الزوجيـÜي و المتضررǈذا في محضر تلقي  ة بين الجاǋ وأن يدون
 Üǎالشكو ƻلحقوق  ثبيتتبهد Źو حمايـة Üǎية في من يقدم الشكوǈوǈة القاƽƮشرط ال

  .أطراƻ الجريمة

                                                 
شهاƔ عبد الرشيد خليý و طاǋر جليý الحبوÜƫ الوسيط في أعماý شرطة العراقÜ مطبعة الرايةÜ بغدادÜ العراقÜ سǈة  1

1997 ƭ Üالطبعة األولى  Ü384 
 .المرجƴ السابق ƽǈسه 2
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و ƍذا كان البƷǚ مثلما تمت اǗشارة ƍليه ƹير مقترن بحيازة المبلƸ ألǋلية التقاضي فƎن 
ǁير ذلƹ ǎالشكوÜ لية الǋƋذ يشترط في من يقدم عليها تمتعه بƍ اǋيم أثرƲذا لعǋ و Üتقاضي

و خطورة ǈتائجهاÜ فهي ترفƴ القيد عن سلطة الǈيابة العامة في تحريǁ الدعوǎ و ƍطǚق 
Ü و تزوý بذلǁ المواƴǈ القاǈوǈية أمام أعضاء 1يدǋا بشǈƋها فتعود لها سلطة المǚئمة

ý الضبطية القضائية من مزاولة مختلƻ أعماý و ƍجراءات البحƚ و التحرǐ و االستدال
ذاتهÜ لذلǁ كان لزاماŹ عليه التمتƴ  يكتشمالتي ƿد تكون البعƯ مǈها شديدة الوطء على ال

ǎالشكو Ɣƿفيه حسن تقدير عوا Ưترƽلية التقاضي حتى يǋƋب      .  
و حƲƽاŹ لحق مقدم الشكوǎ في أن تƋخذ الشكوǎ الوجهة المقررة لها ƿاǈوǈاŹ وأن تتخذ 

لزم ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ضباط الشرطة بشǈƋها ما يجƔ من ƍجراءات ƿاǈوǈية أ
 ýخير أو تماطƋها و المبادرة بدون تǈبتحرير محاضر ع ǎالشكاو ǉالقضائية المتلقين لهذ
 ƭوƮجراءات بخƍ من Źواجبا ǉيتخذ ما يرا ǉبدور ǐالذ Üالجمهورية بها ýم وكيǚعƍ لىƍ

ƴ اǗشارة ƍلى أن ǋذا ǋذǉ الشكاوǎ و تلǁ التي تƮله بشكý مباشر من ƿبý المشتكينÜ م
  .اǗلزام ال يخƭ فقط الشكاوǎ بý يخƭ كذلǁ البƹǚات

  تلقي و قبوü البƷǘات و الشكاوǌضمانات  :النقطة الثانية
 ýبوƿ يـام الضبطيـة القضائيـة بتلقـي وƿ ميـةǋأل Ưلقـد سبـق التعـر

الدعوǎ  البƹǚات و الشكاوÜǎ بالƲǈر ƍلى ما يترتƔ عن ǋذǉ المرحلة من ǈتائƝ على
العمومية و على أطراƻ العƿǚة اǗجراميةÜ و أن من ǋذǉ البƹǚات و الشكاوǎ من يكون 
كيدياÜŹ ال تƋثر سلباŹ على من وجهت ضدǉ خƮوƮاŹ على المستوǎ الشخƮي و االجتماعي 
 ýƿǚذ تكثر القƍ Üƴام العام في المجتمƲǈعلى ال ǁها تؤثر كذلǈي فقط و لكǈو المه         

   ǈات و االتهامات المتبادلة بين األشخاÜƭ فيƮاƔ الهدوء االجتماعي بالخلý و المشاح
و يǈهار الوفاق بين أفراد المجتمÜƴ لذلǁ تعد مرحلة االستدالý وسيلة فعالة في حماية 

      ة ضد البƹǚات و الشكاوǎ الكيديةÜ فمن خǚلها يتم ƍكتشاƻ كذبها ـالحقوق الƽردي
ت الملقاة على عاتق عضو الضبطية القضائية فور تلقيه و زيƽهاÜ حيƚ من الواجبا

                                                 
 99ائيةÜ التحرǐ و التحقيقÜ المرجƴ السابقƭ Ü د عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجز 1
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الشكوǎ من المجǈي عليه أو البƷǚ من معلوم أو مجهوý بوƿوƳ الجريمة القيام بتقƮي 
  .1الحقيقة عن الوƿائƴ المبلƸ عǈها و التحقق من مدǎ جديتها

فالقوý بضرورة تلقي عضو الضبط القضائي للبƷǚ و للشكوǎ و ƍتخاذ ما يجƔ من 
حقيقة مطلقة  او كǈƋه اراءات بشǈƋها ال يعǈي أبداŹ حتمية تƮديق محتواǋا و التعامý معهƍج

ى ال يرƿى ƍليها الشÜǁ حتى و لو ƍستعمý في ذلǁ المبلƸ أو الشاكي أشد األلƽاƲ تƋثيراÜŹ فعل
أن ال يسقط في فƣ ترجيح  رجý مرفق األمن الحائز على ƽƮة الضبط القضائي

الƽǈسية في التعامý مƴ ما ورد ƍليه من معلومات و بالتالي التعامý  اǗعتبارات العاطƽية و
ſƿ من ƴم ýسه ضحية كضحية و التعامƽǈ دمƿ من ƴذا له دم مǋ بدال من Üيǈي كجاǈجا

 ýعلى عون الضبط القضائي أن يتسم بكام Ưرƽي ýب ǎيكون من األحر ƴالوض
معلوماتÜ كون الذǐ سيحكم الموضوعية و المهǈية و اǗحترافية في التعامý مǋ ƴذǉ ال

على Ʈدق أو كذǋ Ɣذǉ المعلومات ليس ǈاƿلها و ǈƍما ما ستؤديه كمرحلة أولى جهة 
الضبط القضائي من ƍجراءات بحƚ و تحرÜǐ ثم كمرحلة ثاǈية ما سيسƽر عǈه التحقيق 
القضائي و أخيراŹ ما سيقررƿ ǉاضي الحكمÜ لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي و ال سيما المǈاƮر 

تلقي جهات الضبط القضائي  مƴ تبدأالتي ƹالباŹ ما  - لتǈقيبي أن لمرحلة االستدالý ام للƲǈا
دور فعاý في حماية الحقوق و الحريات و الحد من الǈيـý من سمعـة   -  لخبر الجريمة

Ĉي و األƮهم الشخǈلها األبرياء و تهديد مستقبلهم و كياǚمن خ ƚحي Üƴالمجتم ýداخ ǐسر
حقق حسن كذلǁ يتو من ثم  ءلبƹǚات و ƍسقاطا الشبهة عن األبريايتم التحقق من Ʈحة ا

  .2سير العدالة و توفير الجهد و الوƿت لجهات القضاء
  األعماü التقنية و الفنية و القانونية المرتبطة باǗستدüǗ         : الفرع الثاني

Ǘجراءات    يقƮد باألعماý التقǈية و الǈƽية و القاǈوǈية المرتبطة باǗستدالý تلǁ ا
و األعماý التي يباشرǋا رجاý الضبطية القضائية المختƮون من أجý الوƮوƍ ýلى ƍثبات 
أو ƽǈي الجريمة و جمƴ كý ما يتعلق بها من أدلة مادية و ƹير مادية تقدم كلها للجهة 

                                                 
ـ ـاǈـد ƍدريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضم 1 ـ      ـات المشتب                قـه فيـه فـي مرحلـة اǗسـتدالÜý المرجـƴ الساب
ستون ألƿ ƻضـية   Ü2002 و يشير ذات الباحƍ ƚلى أǈه يوجد أمام القضاء المƮرƍ ǐلى ƹاية سǈة ƽ151/152حتينƮال

 .ƍعتداءت بالضرƔ كيدية %40من ƿضايا المشاجرات الوǋمية و  %50مǈها كيدية 
2   ƭ Üالسابق ƴالمرج Üýات المشتبه فيه في مرحلة االستدالǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 152د 
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 ǁأو تل ÜهاǈƋجراءات بشƍ من Ɣتخاذ ما يجƍ ر فيها وƲǈحية الǚƮ Źاǈوǈاƿ القضائية المخولة
Ǘلى علمه اƍ ماǈ الجريمة متى Ɣالضبط القضائي لمعرفة مرتك ýرج ýƮجراءات التي تو

Źو أيا Üطريق ǐرتكابها من أƍ  أو ýعƽد جرم الƿ Ƴالجريمة طالما أن المشر ǉذǋ يةǋت ماǈكا
  .1كان من شǈƋه أن يحوý الخطر ƍلى ضرر

مǈح ألعضاء  و على الرƹم من أن المشرƳ لم يحدد Ʈراحة ǋذǉ األعماý و اǗجراءات و
الضبطية القضائية السلطة التخاذ ما يتǚءم مƴ الجريمةÜ أǐ الجريمة المتلبس بها         

و الجريمة ƹير المتلبس بهاÜ من ƍجراءات استدالý و بحƚ و تحرÜǐ فƎن الƽقه الجǈائي 
 ǎأو الشكو Ʒǚجراء تلقى البƍ بعد Ɯها ال تخرǈƋب ǎالجريمة  عنير Ɵلى مسرƍ ýقǈالت          

  .2المعايǈةÜ سماƳ األƿواÜý التƽتيÜƫ ضبط األشياءÜ و حجز األشخاƭ و
Ǎورية و :النقطة األولǊالجم üوكي Ƶǘالجريمةإب Ɲلمسر üالتنق  

فبعد أن تتلقى الضبطية القضائية البƷǚ أو الشكوǎ المشار ƍليهما أعÜǉǚ تكون ملزمة في 
ةÜ بالقيام بالتحقيقات االبتدائية سواء من ƿاǈون اǗجراءات الجزائي 63حيǈها بƭǈ المادة 

ǁالجمهورية أو حتى بدون ذل ýاء على تعليمات وكيǈب ǁكان ذلÜ  أن تبادر بهذا ǐأ
Ü و ال شǁ أن بداية التحقيقات االبتدائية يمر عبر واجƔ التǈقý أǐ 3التحقيق من تلقاء ƽǈسها

ا اǗلزام القاǈوǈي واجƔ تǈقý الضبطية القضائية لمكان وƿوƳ الجريمةÜ كما يƲهر ǋذ
من  42الواƴƿ على عاتق ضابط الشرطة القضائية المبلƸ بالجريمة من خƭǈ ýǚ المادة 

ق ÜƜ ƍ التي تقرر بǈƋه يجƔ على ضابط الشرطة القضائية الذǐ بلƸ بجǈاية في حالة تلبس 
أن يخطر بها وكيý الجمهورية على الƽور ثم يǈتقý بدون تمهƍ ýلى مكان الجǈاية و يتخذ 
جميƴ التحريات الǚزمـةÜ و عليـه أن يسهـر على المحافƲة على اآلثار التي يخشى أن 
تختƽيÜ و أن يضبط كý ما يمكن أن يؤدƍ ǐلى Ʋƍهار الحقيقة و أن يعرƯ األشياء 

  .المضبوطة على األشخاƭ المشتبه في مساǋمتهم في الجǈاية للتعرƻ عليها

                                                 
1   ƭ Üالسابق ƴالمرج Üيةǈوǈالموسوعة الشرطية القا Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ408 
و مـا   118دÜ محمد محدةÜ ضماǈات المشتبه فيه في التحريات األوليةÜ المرجƴ السابقÜ الƮـƽحة  أƲǈر في ǋذا الƮد 2

 بعدǋا
يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رƿابتهم أعوان الشـرطة القضـائية بالتحقيقـات    " على ما يلي  63تƭǈ المادة  3

 ýاء على تعليمات وكيǈما بƍ الجريمة Ƴوƿسهماالبتدائية بمجرد علمهم بوƽǈما من تلقاء أƍ الجمهورية و" 
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بالقيام بعدد من اǗجراءات األوليةÜ أǋمها  و عليه يتضح أن ضابط الشرطة القضائية ملزم
 Ɣه ال يجǈƎالجريمة ف Ƴوƿت تلقي العلم بوƿس وƽǈ ن لم يكن فيƍ الجمهورية ýخطار وكيƍ
أن يكون الƽارق الزمǈي بين العلم بوƿوƳ الجريمة و ƍعǚم وكيý الجمهورية بها المدة التي 

الذǐ يستلزمه االتƮاý الهاتƽي أو الوƿت  Üيستغرƿهـا التǈقƍ ýلى مكتƔ وكيý الجمهورية
 ýوكي Ƹالمدة المطلوبة لتبلي ƭتقلي Ưترƽلى أن حالة التلبس بالجريمة تƍ شارةǗا ƴم Üبه
الجمهورية ƍلى أƮƿى ƿدر ممكنÜ و ǋذا بطبيعة الحاý يعود ƍلى ضرورة اǗسراƳ من 

ý بدون ثم يǈتق" أجý ضبط حالة التلبس و كý ما يستتبعها من أدلةÜ لذلǁ كاǈت عبارة 
ýتمه" Ɵالضابط لمسر ýقǈالجمهورية ت ýم وكيǚعƍ ƔاحـƮكمـا يمكـن أن ي Ü

 Ɲتائǈ و ما يضمن تحقيقǋ و Üأدلة الجريمةالجريمة ƴجم ǎعلى مستو ýأفض.  
ة مجموعة من العǈاƮر مǈها مختƮر الواƿعة ـو يتضمن ƍعǚم وكيý الجمهوري

هاÜ حتى يتسǈى لوكيý الجمهورية اǗجراميةÜ تاريƣ و توƿيت وƿوعهاÜ وكذلǁ مكان وƿوع
ترفƴ " من ق Ɯ ƍ حين تقرر بƋن  ǈ56تقاƍ ýلى مسرƟ الجريمة مثلما تشير ƍليه المادة Ǘا

يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوƮوý وكيý الجمهورية لمكان الحادÜƚ و يقوم 
ا ƴ أعماý الضبط القضائي المƮǈوƭ عليها في ǋذـة بƎتمام جميـوكيý الجمهوري

  ".الÜýƮƽ كما يسوƷ له أن يكلƻ ضابط الشرطة القضائية بمتابعة اǗجراءات
ضابط الشرطة القضائية بخبر وكيý الجمهورية من ƿبý ة ƍبƷǚ ـكما تƲهر أǋمي

 Ɣبموج Üاضي التحقيقƿ لىƍ الجمهورية ýالمعلومة من وكي ǉذǋ ýتقاǈا ýǚمن خ Üالجريمة
قاضي التحقيقÜ المتضمن مباشرة التحقيق في ذلǁ الطلƔ الذǐ يقدمه وكيý الجمهورية ل

  .  1الواƿعة اǗجرامية
ǈتقاý أعضاء الضبطية القضائية ƍلى مكان وƿوƳ الجريمةÜ يحقق ƍو يرǎ الƽقه الجǈائي أن 

رتكاƔ الجريمةÜ حيƚ كلما أسرǋ Ƴؤالء في االǈتقاƎ ýجملة من الضماǈات للمشتبه فيه ب
                                                 

تǈاط بقاضي التحقيق ƍجراءات البحـƚ و التحـرǐ و ال   : من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية على ما يلي 38تƭǈ المادة  1
Źǚالحكم باط ǁال كان ذلƍ للتحقيق و Źاضياƿ تهƽƮا بǋرƲǈ ضاياƿ في الحكم في ǁيجوز له أن يشتر  

  أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية و له في سبيý مباشرة مهام وƲيƽته
و يختƭ بالتحقيق في الحادƚ بǈاء على طلƔ من وكيý الجمهورية أو شكوǎ مƮحوبة بƎدعاء مدǈي ضـمن الشـروط   

  73و  67المƮǈوƭ عليها في المادتين 
 "ما يليها 57في حالة الجǈاية أو الجǈحة المتلبس بها يباشر ƿاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 
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الƽاعý خƮوƮاŹ في جرائم التلبسÜ و ǋو ما كان حƲهم أوفر في ضبط و تحديد شخƮية 
  -الذين سيشتبه فيهم عن طريق الخطƋ -ريات األفراد قوق و حيضمن عدم التعرƯ لح

Ü فسرعة ضبط المرتكƔ الحقيقي للƽعý اǗجرامي 1و تقييدǋا لƽترات طويلة دون مبرر
ǈذن -ة ـمقترƍ-  بسرعةƍذاǋ الجريمة Ɵون لمسرƮأعضاء الضبطية المخت ýتقاǈ  من

جهةÜ أما من جهة ثاǈية فƎن ǋذا الوضƴ سيضمن للضحية و للمجتمƴ حقـهم في أن ال 
يƽلت الجاǈي الحقيقي من العقاƔ القاǈوǈيÜ و يوجه من جهة أخرǎ عمليات التحقيق 
القضائي و االتهام و الحكم الوجهة الƮحيحةÜ فيحقق مƴ من يجƔ أن يحقق معه و يتهم 

ǚǋحيحة من كان أƮبالحكم  بالتهمة ال ǁعلى من يستحق ذل Źضائياƿ التهمة و يحكم ǉلهذ
القاǈوǈـي المǈاسÜƔ و في ǋذا األمر حمايـة في ƹايـة األǋمية لحقوق و حريات 

  .       األفرادÜ المشتبه فيهم و الضحايا على حد سواء
  اينةــالمع :النقطة الثانية

خولهم القاǈون ƽƮة الذين  -تساǋم المعايǈة التي يباشرǋا أعضاء مرفق األمن 
على مسرƟ الجريمةÜ باǗضافة ƍلى ƍمكاǈية كشƻ مǚمح المجرم     -الضبطية القضائية

ƍ Üلى الوƿوƻ الƽعلي و الواƿعي عǈد 3و ما ǈتƝ عن الجريمة 2و معايǈة ما خلƽه من أثار
المعلومات المرتبطة بالجريمة و التعرƻ عليها بشتى الطرق شريطة أن تكون في ƍطار 

Ƴجراء مشروǗحة اƮة للقواعد العامة لƽ4ودون مخال ýفالتحريات التي يقوم بها رجا Ü
البحƍ ƚطار في الحدود المقررة ƿاǈوǈاŹ الشرطة ال يجوز بǐƋ حاý من األحواý أن تتجاوز 

 الجهةو التحرǐ عن الجرائم و جمƴ أدلتهاÜ و القبƯ على مرتكبيها و ƍحالتهم ƍلى 
أن يǈتبهوا ƍلى يهم و ǋم يباشرون جمƴ التحريات أن Ü كما يجƔ علةالمختƮ ةالقضائي

مطابقة لروƟ القاǈون و متƽقة مƴ اآلداƔ العامة و ليس و تكون وسائý التحرǐ مشروعة 

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 182د 
ƿد يجد رجý الضبط القضائي أثǈاء معايǈته لمسرƟ الجريمةÜ أثار المجرمÜ كبƮماته أو بقايا شعرǉ أو ƿطرات من دمه  2

اميÜ أو كذلǁ وثائق شخƮية سقطت مǈه  يمكـن االسـتدالý عليهـا    في حالة تعرضه ƮǗابة أثǈاء ƿيامه بƽعله اǗجر
 .لمعرفته

البيضـاء المسـتعملة فـي     ةالجثة في جرائم القتý و المǚبس الممزƿة و الملطخة بالدماءÜ السƟǚ الǈارǐ أو األسـلح  3
 .الجريمةÜ و ǋذا العمý تساǋم في القيام به ما تسمى بالشرطة العلمية

 132لعزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ المرجƴ السابقƭ Ü د عƮام زكريا عبد ا 4
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بها مساس بحريــة المشتكي عليه و ال تمثý اعتداء على حقوƿــهÜ و ǋذا األمر 
التحريات األولية التي Ü و ǋذا مـن بدايــة 1يتطلƔ االبتعاد عن اǗجراءات التعسƽيـة

تكون متزامǈة مƴ وƿوƳ الجريمة ƍلى ƹاية اǈتهاء ǋذǉ التحريات ببداية التحقيق القضائي 
  .من ق Ɯ ƍ 12فيها وفقاŹ لƭǈ الƽقرة الثالثة من المادة 

و ليست المعايǈة ǋدفاŹ بحد ذاتها بý الذǐ يهم ǈǋا ǋو ما يترتƔ عǈها من ضبط أدلة 
ǉ األخيرةÜ التي ƿد تكون الƽيýƮ في الكشƻ عن المجرم الذǐ الجريمةÜ و مدǎ أǋمية ǋذ

مهما حاوǈƍ ýجاز جريمته على أحسن وجه و بدون ما يخلƻ أثاراŹ تدý عن مرتكبها فǈƎه 
لن يتمكن من ذلǁ في ƹالƔ الحاالتÜ فالمعايǈة تعبر عن الواƴƿ تعبيراŹ أميǈاƮ ŹادƿاŹ ال 

كان الجريمة و ما يتýƮ بها من ماديات تكذƔ و ال تخدƳ فهي تعطي Ʈورة واƿعية عن م
لذلǁ يعمد رجاý الضبط القضائي ƍلى حماية مسرƟ الجريمة من التƋثيرات  2Üو أثار

 Ɣت ارتكاƿمثلما كان عليه و Ɵذا المسرǋ بقاء علىǗادر على اƿ Ɯسيا ƴبوض Üالخارجية
  .الجريمة

ة عن مكان وتختلƻ أماكن ارتكاƔ الجريمة الخاضعة للمعايǈةÜ فقد تكون عبار
مƽتوƟ مثý أحد الشوارƳ أو الساحات العمومية أو ƍحدǎ الغاباتÜ أو محý عام يمارس فيه 
 Ɵد يكون مسرƿو Üيǋكالمقا ƭأو لشريحة محددة من األشخا ƴللجمي Ɵتوƽشاط معين مǈ
الجريمة مكاǈاŹ مغلقاŹ مثý المساكنÜ كما يمكن أن تقƴ الجريمة في مكان متǈقý كالسيارات 

اتÜ لذلǁ وجƔ على رجاý الضبط القضائي المشرفين على المعايǈة التقيد بما أو القطار
Ńي ǐالذ ƭوحة للشخǈات الممǈالضما ǁو ال سيما تل Üýذا المجاǋ ون فيǈراد يستلزمه القا

ƍخضاƳ مسكǈه للمعايǈة التي تتمثý أساساŹ في عدم ǈƍتهاǁ رجاý الضبط القضائي لحرمة 
ال يجوز تƽتيƫ  " من أǈه من ق Ɯ ƍ  64ما تقررǉ المادة المسكن أثǈاء المعايǈةÜ و مǈه 

يǈتها و ضبط األشياء المثبتة للتهمة ƍال برضاء Ʈريح من شخƭ الذǐ االمساكن و مع
 ƔاحƮ بخط يد Ɣريح مكتوƮذا الرضا بتǋ أن يكون Ɣجراءات و يجǗا ǉذǋ ستتخذ لديه

                                                 
علي محمد Ʈالح الدباس و علي عليان محمد أبو زيدÜ حقوق اǈǗسان و حرياته و دور شرعية اǗجراءات الشـرطية   1

Źو فقها Źتشريعا ƴسان و حرياته و أمن المجتمǈǗدراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق ا Üاǋدار   في تعزيز ÜŅضـاءƿ و
 2005ƭ Ü126الثقافة للǈشر و التوزيÜƴ عمانÜ المملكة الهاشمية األردǈيةÜ سǈة 

2  ƭ السابق ƴالمرج Ü120محمد محدة 
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يختارǉ بƽǈسهÜ و يذكر ذلǁ ن كان ال يعرƻ الكتابة فبƎمكاǈه اǗستعاǈة بشخƎ ƭالشƋنÜ ف
ǉلى رضاƍ راحةƮ شارةǗا ƴفي المحضر م.  

  .من ǋذا القاǈون ƍ47لى  44وتطبق فضŹǚ عن ذلǁ أحكام المواد من 
 3فقرة  ƹ47ير أǈه عǈدما يتعلق األمر بتحقيق جار في ƍحدǎ الجرائم المذكورة في المادة 

  .1"مكرر 47و كذا أحكام المادة من ǋذا القاǈونÜ تطبق األحكام الواردة في تلǁ المادة 
المذكورة ƍلى التعرƯ للمعايǈة في ƍطار  ǈǋ64ا ǈسجý ميý المشرƳ الجزائرǐ في المادة 

Ü على الرƹم من 2لى تقديمه للتƽتيƫ على حساƔ المعايǈةƍتعرضه للتƽتيÜƫ باǗضافة 
         ئية ة المعايǈة على التƽتيƫ من الǈاحية اǗجراـن و أسبقيـƍختƻǚ مدلوý الكلمتي

و العمليةÜ فالمعايǈة يقƮد بها ƍثبات حالة األشخاƭ و األماكن و األشياء ذات الƮلة 
بالجريمة عن طريق المشاǋدة أو الƽحƭ المباشر بالحواسÜ بيǈما التƽتيǋ ƫو اǗجراء 
الذǐ يلي المعايǈة و تؤديه الجهة المختƮة و تهدƻ من وراءƍ ǉلى ضبط أدلة الجريمة 

رتكاƔ الجريمة أو ƍقيق و كý ما يƽيد في كشƻ الحقيقة من أجƍ ýثبات موضوƳ التح
  .ǈ3سبتها ƍلى المتهم

و ال شǁ أن المعايǈة التي يكون محŹǚ لها مكان مƽتوƟ للعامةÜ ال تǈطبق عليها 
لحقوق و حريات كبير لعدم تعرضها في شيء  64الشروط المƮǈوƭ عليها في المادة 

  . يǈة التي تتم في مكان مغلق و ال سيما المساكناألفراد مثلما ǋي عليه المعا
  
  

                                                 
 .المتضمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية المعدý و المتمم 1966يوǈيو  08المؤرƢ في  66/155األمر رƿم  1
ال يجوز البدء في تƽتيƫ المساكن و " من ق Ɯ ƍ التي جاء فيها 47لمادة و ǋو ƽǈس الǈهƝ المعتمد من ƿبý المشرƳ في ا 2

معايǈتها ƿبý الساعة الخامسة ƮباحاŹ و ال بعد الثامǈة مساءƍ Üال ƍذا طلƮ ƔاحƔ المǈزý ذلǁ أو وجهت ǈـداءات مـن   
Źاǈوǈاƿ ائية المقررةǈاالستث ýأو في األحوا ýالداخ  

و الحجز في كý ساعة من ساعات الǈهار أو الليƮƿ ýد التحقيـق فـي جميـƹ    ƴير أǈه يجوز ƍجراء التƽتيƫ و المعيǈة 
من ƿاǈون العقوبات و ذلǁ في داخý كý فǈدق أو مǈـزý مƽـروƫ أو    ƍ348لى  342الجرائم المعاƔƿ عليها في المواد 

اÜ و في أǐ مكـان  فǈدق عائلي أو محý لبيƴ المشروبات أو ǈاد أو مǈتدǎ أو مرƭƿ أو أماكن المشاǋدة العامة و ملحقاته
 ƭ...مƽتوƟ للعموم أو يرتادǉ الجمهورƍ Üذا تحقق أن أشخاƮاŹ يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة

3  Üونǈكر و القاƽدار ال Üýو االعتقا ƜفراǗا Üالحبس Üƫتيƽالت ÜƯالقب Üاتهǈحقوق المتهم و ضما Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮم
ƭ Üةǈدون س Üر العربيةƮجمهورية م ÜورةƮǈ94الم 
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  واüـاع األقـجمƲ اǕيضاحات و سم :النقطة الثالثة
يتجه رجý الضبط القضائي بعد تلقي البƷǚ أو الشكوǎ و تبليƸ وكيý الجمهورية 
بمحتواǋا و من بعدǉ التǈقý لمسرƟ الجريمة من أجƍ ýجراء المعايǈةÜ يتجه ƍلى ƍجراء 

     سماƳ أƿواǋ  ýوƻ من وراءǉ اǗلمام بمختلƻ جواƔǈ الƽعý اǗجراميÜ موالي يستهد
عƿǚة للوǋلة األولى بدت الو تƮريحات من كان يƲهر أن لهم عƿǚة بهذا الƽعÜý سواء 

مباشرة كعƿǚة الشخƭ المشتبه فيه بالجريمةÜ و عƿǚة الضحية بالجريمةÜ أو كاǈت عƿǚة 
ƿǚة ƹير مباشرة كعƿǚة الشهود بالجريمة أو كذلǁ تبدو ǋي بدورǋا للوǋلة األولى ع

  .عƿǚة الخبراء و األشخاƭ المؤǋلين فǈياŹ و تقǈياŹ لǘدالء بƿƋوالهم حوý الجريمة
 ýيضاحات حوǗالمزيد من ا ƴال جمƍ ؤالءǋ ýك ýواƿأ Ƴمن سما ƻو ليس الهد

ƽا للسطح جزء الجريمة المراد البحƚ و التحرǐ بشǈƋهاǋ Üذǉ اǗيضاحات التي Ʋهر و ط
مǈها من خƍ ýǚجراء المعايǈةÜ و بالتالي كان على رجý الضبط القضائي المشرƻ على 
 ƻفي الكش ýد يكون له دور فاعƿ ƭشخ ǐذا أǋ في عمله ýǋأن ال يتجا Ƴعملية االستما
عن الجريمة و تƽاƮيلهاÜ و لما كاǈت العبرة ǈǋا بتحقيق فاعليه االستماƳ و جمƴ أكثر 

المستمƍ ƴليهمƍ Üذ  ƭممكǈةÜ أƮبح من الواجǈǋ Ɣا توسيƴ دائرة األشخااǗيضاحات ال
 ƳستماǗسواء من الذين تم ا Üيد ضبط المشتبه فيهƽهم معلومة تǈم ǐأ ǎيمكن أن تكون لد

  .ƍلى أƿوالهم أو خارǋ Ɯؤالء
و ƍن كان لسماƳ أƿواý من لهم عƿǚة مباشرة أو ƹير مباشرة بالجريمة عƲيم 

ƍال أǈه يطرƟ بعƯ اǗشكاý خƮوƮاŹ في حالة  Üلمزيد من اǗيضاحاتالƽائدة في جمƴ ا
 Ɣاء حقيقة مرتكƽخƍ ƻبهد ƴائƿالو ƻؤالء و محاولتهم طمس الحقيقة و تزييǋ Ɣكذ
 ƭحو شخǈ أعضاء الضبطية القضائية ǉتباǈƍ و توجيه ýعلى تضلي ýأو العم Üالجريمة

ǉ األƿواý أǐ حكمÜ بý دورǉ أخرÜ لذلǁ ليس لرجý الضبطية القضائية أن يؤسس على ǋذ
  .  يقتƮر على تلقيها و تسجيلها في محاضر خاƮة بها تسلم لوكيý الجمهورية

و لقد تعرƯ المشرƳ لǘجراء الخاƭ بسماƳ أƿواý المشتبه فيهم أو من لهم عƿǚة 
فقرة واحد من ق ÜƜ ƍ حين ƿرر بǈƋه يمكن لضابط الشرطة  65بالجريمة في ƭǈ المادة 

 ƭأخذ ƍذن من وكيý الجمهورية أن يستخدم القوة العمومية Ǘحضار األشخا القضائية بعد
 ƻيƿه ال يتم توǈو أ Üوالهمƿأ Ƴسما ƻأمامه بهد ýستدعائين بالمثوǗ الذين لم يستجيبوا
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 Źرتكابهم للجريمة مرجحاƍ رتكابهم أو محاولةƍ ýتجع ýالذين ال توجد أية دالئ ƭاألشخا
همÜ و يتولى ضابط الشرطة القضائية أو أعوان الضبط سوǎ المدة الǚزمة ألخذ أƿوال

ذوو الرتƔ في الدرǁ الوطǈي و رجاý الدرÜ         ǁموƽƲو مƮالح الشرطة Üالقضائي
من العسكرǐ الذين ليست لهم ƽƮة ضباط الشرطة القضائية تحرير ألو مستخدمو ا
ýواƿƋليهم محضر بƍ ƴعليه المادة  المستم ƭǈه مثلما تǈمن 18و يرسلو  ýلوكي Ɯ ƍ ق

ƭ1الجمهورية المخت.  
ستماƳ ألƿواý من لهم عƿǚة ƹير مباشرة بالجريمةÜ يمتلǁ ضابط Ǘو في مجاý ا

ستدعاء من يمكن لهم مساعدته Ǘالشرطة القضائية في حالة المعايǈة اǗستعجالية السلطة 
Źؤالء اليمين كتابةǋ ƻعلى أن يحل Üة الجريمةǈي في معايǈي و التقǈƽبداء  برأيهم الƍ على

Ńثم ي Üو الضمير ƻوالهم و أرائهم            رأيهم بما يمليه عليهم الشرƿƋحرر محضر ب
  . و مǚحƲاتهم يرسله لوكيý الجمهورية

 ǐالمشتبه فيهم الذ ýواƿأ Ƴجراء سماƍ ة بينƿرƽلى ضرورة التƍ شارةǗا Ɣذا و تجǋ
ǐ عن الجرائم التي تقوم به مثلما تمت اǗشارة ƍليه يعتبر من ƍجراءات البحƚ و التحر

 2ستجواƍƍƔجرائي سماƳ الشهود و بين الضبطية القضائية ƿبý بداية التحقيق القضائيÜ و 
أضƽى عليهما المشرƳ حيÜ  ƚعتبران من ƍجراءات التحقيـق القضائـيذين يŃلالمتهمين ال

 Üالمشتبه فيهــم ýواƿأ Ƴعن سما Źاƽمختل Źياǈوǈاƿ Źالشفطابعا Ƴسبة لسماǈهود بال ƭǈقرة تƽال
يستدعي ƿاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد " من ق Ɯ ƍ على أǈه  88األولى من المادة 

 Ɣسخة من طلǈ و تسلم Üشهادته Ƴفائدة من سما ǎير ƭشخ ýأعوان القوة العمومية ك
 ǐعاد Ɣبكتا Źستدعاء الشهود أيضاƍ كما يجوز ǉحضور Ɣالمطلو ƭلى الشخƍ ستدعاءǗا

Ńى عليه أو أو مƮوǐدارǗبالطريق اÜ  عن Źǚسماعهم فض Ɣالمطلو ƭو لهؤالء األشخا

                                                 
يجƔ على مƋمور الضبط القضـائي أن يسـمƴ   " جراءات الجزائية المƮرǐ على ما يليǗمن ƿاǈون ا 36تƭǈ المادة  1

و يجـƔ   فوراŹ أƿواý المتهم المضبوطÜ و ƍذا لم يات بما يبرأǉ يرسله في مدǎ أربƴ و عشرين ساعة ƍلى الǈيابة العامـة 
 "ساعة ثم تƋمر بالقبƯ عليه أو بƎطǚق سراحهعلى الǈيابة العامة أن تستجوبه في Ʋرƻ أربƴ و عشرين 

يعرƻ االستجواƔ بǈƋه مواجهة المتهم بالتهمة المǈسوبة ƍليه و مطالبته بƎبداء رأيه فيها ثم مǈاƿشته تƮƽيŹǚ فـي أدلـة    2
   ÜƯالقـب Üاتهǈحقوق المتهم و ضـما Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮعن  م Üعن الحقيقة ƻكمحاولة للكش Źياƽǈ أو Źثباتاƍ ǎالدعو

  .241لتƽتيÜƫ الحبسÜ اǗفراƜ و اǗعتقاÜý دار الƽكر و القاǈونÜ المƮǈورةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ دون سǈةƭ Üا
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 Źالحضور طواعية ǁكما يكون " ذل " ƭشخ ýكƍ شهادتــه ملـزم Ƴستدعــي لسما
بالحضـور و حلƻ اليميــن و أداء الشهادة مƴ مراعاة األحكام القاǈوǈيــة 

  .المتعلقــة بسر المهǈة
قيق بǈاء على طلƔ وكيý الجمهورية و ƍذا لم يحضر الشاǋد فيجوز لقاضي التح

 ƍ2000لى  ƍ200ستحضارǉ جبـراŹ بواسطـة القوة العمومية و الحكم عليه بغرامة من 
دƹ ÜƜير أǈه ƍذا حضر فيما بعد و أبدǎ أعذار محقــة و مدعمــة بما يؤيـد 
Ʈحتـها جاز لقاضــي التحقيق بعد سماƳ طلبات وكيý الجمهورية ƍعƽائه من الغرامة 

  .أو جزء مǈهاكلها 
و يجوز توƿيƴ العقوبة ƽǈسها بǈاء على طلƔ رجý القضاء المذكور على الشاǋد 

 ǐدالء بشهادتـهالذǗعن أداء اليمين أو ا ǉم حضورƹر ƴǈ1"يمت  
 ƭǈفت ƔستجواǗا ƭأما فيـما يخـ ýالمثا ý101المادة على سبيـ  Ɯ ƍ من ق

تضيات األحكام المƮǈوƭ يجوز لقاضي التحقيق على الرƹم من مق" علـى ما يلـي
ستجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة ƍأن يقوم في الحاý بƎجراء  100عليها في المادة 

ƍ ǁمارات على وشƍ د في خطر الموت أو وجودǋاجمـة عـن وجود شاǈ ýستعجـا
ýأن تذكر في المحضر دواعي االستعجا Ɣو يج Üاءƽ2"االخت.  

وجهة من طرƻ رجاý الضبطية ƍلى المشتبه فيه الم ةلذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أن األسئل
 ƻرƮǈأن ال ت Ɣأن تكون عليه  -يج Ɣالشهود الموجهة سئلة األعلى عكس ما يج      

ƍلى األمور التƮƽيلية التي تهدƍ ƻلى ƍثبات  -و ƍستجواƔ المتهم في التحقيق القضائي
األسئلة تخرƜ سماƳ  و اǗيقاƳ بهÜ ذلǁ ألن مثǋ ýذǉبها التهمة أو التي يمكن ƍستدراجه 

األƿواý عن ǈطاƿه ƍلى االستجواƔ المحضور عليهم أŹǚƮ و لو في حالة التلبس أو 
Ɣدǈ3ال.  

                                                 
المتضمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائيـة المعـدý و    1966يوǈيو  08المؤرƢ في  66/155من  األمر رƿم   97المادة  1

 المتمم
مكرر من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  لعبارة اǗسـتجواƔ فـي    ƹ51ير أǈه يجƔ تسجيƍ ýستخدام المشرƳ في المادة  2

كý شخƭ أوƻƿ للƲǈر يخبرǉ ضـابط  " ƍطار حديثه عن ƍجراء سماƳ أƿواý المشتبه فيه ƍذ تǋ ƭǈذǉ المادة على ما يلي
 "محضر اǗستجواƔ أدǈاǉ و يشار ƍلى ذلǁ في 1مكرر  51الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 

 123د محدةÜ ضماǈات المشتبه فيه في التحريات األولية Ü المرجƴ السابق ƭ محم 3
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فبعد ƍحاطة المشتبه فيه علماŹ بالواƿعة تسمƴ أƿواله دون مǈاƿشته أو مواجهته باألدلة القائمة 
جراءات سماƳ و بالƲǈر ƍلى ما تǈطوǐ عليه ƍ. 1ضدǉ أو بالشهود أو بغيرǉ من المتهمين

أƿواý المشتبه فيه من وسائƿ ýسر و ƍكراǉ حياý المشتبه فيهÜ و ƍزاء أǋمية تحقيقات 
ه ـه فيـة ƍجراءات سماƳ أƿواý المشتبـة حرƮت بعƯ التشريعات على ƍحاطـالشرط

ة جهات ـستجواƔ المتهم بمعرفƍلواجƔ توفرǋا عǈد تلǁ اة كـبالضماǈات اǗجرائي
  .2التحقيق

ǈات في ǋذا المجاý شرعية ƍجراء سماƳ األƿواý في مرحلة البحƚ       ومن أǋم الضما
و التحرǐ عن الجرائمÜ فهو مقرر بموجƿ Ɣاǈون اǗجراءات الجزائية في حالة الجريمة 

عليه في  مƮǈوƭالمتلبس بها و في حالة التحقيق االبتدائيÜ سواء بشكý مباشر مثلما ǋو 
التي  52واحدÜ و الƽقرة األولى من المادة  65من المادة  الثاǈية و الثالثة و الرابعة اتالƽقر

 ƭشخ ýك Ƴضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سما ýعلى ك Ɣه يجǈƋتقرر ب
موƿوƻ للƲǈر مدة ƍستجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلǁ و اليوم و الساعة الذين 

Ĉأſƿ أو Üطلق سراحه فيهماƭلى القاضي المختƍ ق3..."دمƽو ال Ü التي  51رة الثالثة من المادة
رتكابهم أو ƹƍير أن األشخاƭ الذين ال توجد أية دالئý تجعý "...تقرر بدورǋا ما يلي 

..." رتكابهم للجريمة مرجحاÜŹ ال يجوز توƿيƽهم سوǎ المدة الǚزمة ألخذ أƿوالهمƍمحاولة 
                                                 

1 ƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýالضبـد عاد ǐمورƋسلطات م Üعالية و ضـمان الحريـات و الحقـوق    ـاƽط القضائي بين ال
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ353ال  

 194 اǗستدالÜý المرجƴ السابقƍ ƭ Üدريس عبد الجوادعبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرحلة 2
يجƔ على ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماƳ كـý شـخƭ   " من ق Ɯ ƍ على ما يلي  52تƭǈ المادة  3

موƿوƻ للƲǈر مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلǁ و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهماÜ أو ƿدم علـى  
ƭالقاضي المخت.  

يدون على ǋامǋ ƫذا المحضر ƍما توƿيƮ ƴاحƔ الشƋن أو يشار فيه ƍلى ƍمتǈاعهÜ كما يجƔ أن تذكر في ǋذا و يجƔ أن 
  .البيان األسباƔ التي ƍستدعت توƿيƻ الشخƭ تحت الƲǈر

و يجƔ أن يذكر ǋذا البيان في سجý خاƭ ترƿم ƽƮحاته و يوƴƿ عليه من وكيý الجمهورية و يوضƴ لدǎ كý مراكـز  
  .ǁ التي يحتمý أن تستقبý شخƮاŹ موƿوفاŹ للƲǈرالشرطة أو الدر

يتم التوƿيƻ للƲǈر في أماكن الئقة و مخƮƮة لهذا الغرƯ يمكن وكيý الجمهورية المختƿƍ ƭليمياŹ فـي أǐ وƿـت أن   
  .يزور ǋذǉ األماكن

شخƭ الموƿوƻ و يجوز لوكيý الجمهورية ƍذا ƿƍتضى األمرÜ سواء من تلقاء ƽǈسه أو بǈاء على طلƔ أحد أفراد عائلة ال
 "أعǉǚ  51للƲǈر أو محاميهÜ أن يǈدƔ طبيباŹ لƽحƮه في أية لحƲة من اآلجاý المƮǈوƭ عليها في المادة 
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راءات من ƿاǈون اǗج 63و Ü13،17 12أو بشكƹ ýير مباشر من خƮǈ ýǚوƭ المواد 
  .1الجزائية

و لما كان سماƳ أƿواý المشتبه فيه من طرƻ الضبطية القضائية ƹير استجواƔ المتهم من 
ƿبý جهات التحقيق القضائيÜ مƴǈ المشرƳ على رجý الضبط القضائي في ƍطار حماية 

الحريات و الحقوق الƽردية للمشتبه فيه أن يǈتهƝ أسلوƔ المواجهة مǋ ƴذا األخير         
ǈعليه و م Ưرƽأو أن ي Üي الجريمةƽǈ ثبات أوƍ لها من أدلة ýƮشته في ما تم التوƿا

عترافات و أƿواý معيǈة أو أن يلزمه باǗدالء Ǝبوسائý اǗكراǉ المادية و الƽǈسية اǗدالء ب
بƿƋوالهÜ لذلǁ يقرر القضاء بƋن ƍستجواƔ المتهم الذǐ يحƲرǉ القاǈون ǋو مǈاƿشة المتهم 

مواد التهمة و أحوالها و Ʋروفها و مجابهته بما ƿام عليه من األدلة     مǈاƿشة تƮƽيلية في
ستخƭǚ الحقيقة التي يكون كاتما لهاÜ أما مجرد ƍو مǈاƿشته في أجوبته مǈاƿشة يراد بها 

ستعǚم البسيط أو لƽت الƲǈر ƍلى ما يقوý الشاǋد فليس فيه Ǘتوجيه سؤاý على سبيý ا
  .2و ال مساس بحق الدفاƳأدǈى خروƜ على محارم القاǈون 

                                                 
من ƿاǈون اǗجراءات المƮرǐ لǚƮحية مƋمور الضبط القضائي في سماƳ أƿواý المشتبه فيه حين  29تتعرƯ المادة  1

الالت أن يسمعوا أƿواý من يكون لديه معلومات عن الوƿائƴ الجǈائية تقرر بǈƋه لمƋمور الضبط القضائي أثǈاء جمƴ االستد
و مرتكبيها و أن يسƋلوا المتهم عن ذلǁ و لهم أن يستعيǈوا باألطباء و ƹيرǋم من أýǋ الخبرة و يطلبوا رأيهم شـƽهياŹ أو  

  "بالكتابة
  :التي تقرر ما يلي ƭǈ Ɣ78 المادة أما في التشريƴ الƽرǈسي فقد تم التعرǗ Ưجراء سماƳ أƿواý المشتبه فيهم بموج

 
Article 78 du code français de procédure pénal: Les personnes convoquées par un officier de 
police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de 
police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation 
préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une 
convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle 
convocation. 
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 
temps strictement nécessaire à leur audition. 
 
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police 
judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police 
judiciaire, entendre les personnes convoquées. 
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1» 

 
Ü  بتـاريƣ  168مجموعة القواعد القاǈوǈيةÜ محكمة الǈقƯ المƮريةÜ القسم الجǈائيÜ الجزء الرابـÜƴ القضـية رƿـم     2
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على  - كýƮƋ عام –و على اعتبار أن سماƳ أƿواý المشتبه فيه بما وǈƽƮاǉ سابقاŹ ليس فيه 
عكس االستجواƔ و المواجهة ما يتعرƯ لحقوق و حريات األفرادÜ فƎن المشرƳ لم يمǈح 
للمشتبه فيه بعƯ الضماǈات التي مǈحها للمتهم في االستجواƔ و من أǋمها ƍلزامية 

 105ضور محامي المتهم خýǚ جلسة االستجواƔ و المواجهةÜ الذǐ تقررǉ مثŹǚ المادة ح
من ق Ɯ ƍ حيƚ تƭǈ على أǈه ال يجوز سماƳ المتهم أو المدعي المدǈي أو ƍجراء مواجهة 
بيǈهــما ƍال بحضور محاميــه أو بعد دعوتــه ƿاǈوǈاŹ ما لم يتǈازƮ ýراحـة عن 

ǁذل.  
 Ɣالمتهم يستدعـى المحامي بكتا Ɣستجواƍ ýبƿ ýƿليه يومين على األƍ ýى عليه يرسƮمو

  .أو سماƳ الطرƻ المدǈي حسƔ الحالة
 ƴأن يوض Ɣبمحضر و يج ǁة و يثبت ذلǋاƽش ƻستدعاء محامي األطراƍ Źيمكن أيضا
ملƻ اǗجراءات تحت طلƔ محامي المتهم ƿبý كƍ ýستجواƔ بƋربعة وعشرين ساعة على 

   ت طلƔ محامي المدعي المدǈي ƿبý سماƳ أƿواله بƋربعة األÜýƿ كما يجƔ أن يوضƴ تح
ýƿ1"و عشرين ساعة على األ Ƴن حضور محامي المشتبه فيه في جلسة االستماƎف ǁلذل Ü

 ýرج ýلى عدم تخويƍ رƲǈبال Üعن الجرائم ǐو التحر ƚفي مرحلة البح Źاǈوǈاƿ ير مقررƹ
Ɣجراء االستجواƍ حيةǚƮ الضبط القضائي.  

مر كذلƍ ǁلى طبيعة دور المشتبه فيه في ƍجراء سماƳ أƿواله من طرƻ و يعود ǋذا األ
و عدم  2الضبطية القضائيةÜ فƽيه العديد من االمتيازات التي تتراوƟ بين الحق  في الƮمت

اǗدالء باألƿواÜý وعدم التعرƯ لǖسئلة المǈاƿضة لروايتهÜ لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أن 
في يد  األسلحةوسائý الدفاƳ عن ƽǈسهÜ فهو أفضý  سؤاý المشتبه فيه يعد وسيلة من

لدرء الشبهات و االتهامات عن ƽǈسهÜ فمن خýǚ سماƳ أƿواله  االمشتبه فيه و أبسطه
ƴ في كثير من األحيان تبديد الشبهات التي أحاطت بهÜ و تǈƽيد الدالئý القائمة ـيستطي

                                                                                                                                                         
ـ ـي مـƯ جǈائـذلǈ ǁقـو كÜ 222ة ـÜ الƽƮح25/03/1931 ـ 03/05/1990ي ـؤرƢ ف ـ ـÜ مجموع ام ـة أحك

 Ü119 رƿم ƭ Ü689 41الǈقÜƯ س 
1  ƴة راجǈجراءا 114ادة المللمقارǗون اǈاƿ و المتمم  تمن ýسي المعدǈرƽفي بدايتها الجزائية ال ƭǈعلى ما يليالتي ت :  

« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y 
renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés…». 

Ü أبريـÜ14  ý س 35أƲǈر في ǋذا المجاý د سامي Ʈادق المÜǚ حق المتهم في الƮمتÜ مجلة األمن العـامÜ العـدد    2
1971 ƭ Üر العربيةƮرة جمهورية مǋالقا Ü21 
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Ɣǈ األضرار الجسيمة التي ضدÜǉ و ƍثبات برائته و من ثم ƍطǚق سراحهÜ و بالتالي يتج
  .1تǈجم عن ƍجراءات التحقيق و بقاء Ʈلته عالقة بالجريمة لƽترة طويلة

كما ألزم المشرƳ رجý الضبط القضائي بعدم التماطý في سماƳ أƿواý المشتبه فيهÜ لما 
لهذا اǗجراء من أثر في تقييد الحرية الشخƮية للمشتبه فيه وال سيما حرية التǈقý و حرمة 

ة الخاƮةÜ فǈجدǉ يƮر على أن ال يتم توƿيƻ األشخاƭ لسماƳ أƿوالهم سوǎ المدة الحيا
ǁزمة لذلǚالمشتبه 2ال ýواƿأ Ƴية الضرورية لسماǈالتمييز بين المدة الزم Ɣه يجǈير أƹ Ü

 ƭوƮǈر المƲǈلل ƻيƿساعتين من الزمن و مدة التو Źعمليا ǎفيه التي ال يمكن أن تتعد
ساعة من مرة ƍلى خمسة  48ق Ɯ ƍ التي ƿد تتجاوز  من 513ادة ـي المـا فـعليه

                                                 
المـؤرƢ فـي يوليـو     15ة الشرطةÜ العدد ـة كليـيÜ مجلـواƔ البوليسـة االستجـد محمد سامي الǈبراوÜǐ أǋمي 1

1969 ƭ Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Ü33. 
  :من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  المعدý و المتمم 78و ǋو ƽǈس ما ƿررǉ المشرƳ الƽرǈسي في المادة   2

   
« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de 
l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à 
comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, 
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre 
qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. 
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 
temps strictement nécessaire à leur audition. 
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations.  
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un 
officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. 
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1. » 

ƍذا رأǎ ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيـقÜ أن يوƿـƻ للƲǈـر    " من ق Ɯ ƍ على ما يلي  51تƭǈ المادة  3
ورية بذلǁ و يقدم له تقريراŹ عن دواعي Ü فعليه أن يطلƴ فوراŹ وكيý الجمه50شخƮاŹ أو أكثر ممن أشير ƍليهم في المادة 

  .التوƿيƻ للƲǈر
  .ال يجوز أن تتجاوز مدة التوƿيƻ للƲǈر ثمان و أربعين ساعة

 ǎهم سوƽيƿال يجوز تو ÜŹرتكابهم للجريمة مرجحاƍ رتكابهم أو محاولةƍ ýتجع ýالذين ال توجد أية دالئ ƭير أن األشخاƹ
  المدة الǚزمة ألخذ اƿوالهم

الشخƭ دالئƿ ýوية و متماسكة من شǈƋها التدليý على ƍتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضـائية أن   و ƍذا ƿامت ضد
  .يقتادƍ ǉلى وكيý الجمهورية دون أن يوƽƿه للƲǈر أكثر من ثمان و أربعين ساعة
ƭالجمهورية المخت ýمن وكي Ɣذن مكتوƎر بƲǈلل ƻيƿالتو ýيمكن تمديد أجا:  

  مر بجرائم اǗعتداء على أƲǈمة المعالجة اللية للمعطياتمرة واحدة عǈدما يتعلق األ -
 مرتين ƍذا تعلق األمر باǗعتداء على أمن الدولة -
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 ýواƿأ Ƴالضبطية القضائية سما ýد يباشر رجƿ هǈعلى اعتبار أ Üمشتبه فيه المرات
من ق ÜƜ ƍ و ƿد  52وǋو ما تشير ƍليه المادة  Üموجود أŹǚƮ في حالة توƿيƻ للƲǈرال
Ńواليƿأ Ƴسما ýر من أجƲǈلل ƻيƿير موجود في حالة توƹ ƭته الغير ستدعى شخƿǚه لع

  .من ق Ɯ ƍ 65مباشرة بالجريمة و ǋو ما تƭǈ عليه المادة 
 Ƴجراء سماƍ ýƲ وحة للمشتبه فيه فيǈات الممǈقرات المتعلقة بالضماƽال ǉذǋ Ɵبرǈ وال
 ǉررƿ ǐواله الذƿلضمان تدوين أ Ưال بالتعرƍ Üالضبطية القضائية ýرجا ýبƿ واله منƿأ

بموجƔ الƽقرتين الثالثة و الخامسة من المادة المشـرƳ الجزائـرǐ بشكـý مبـاشر 
  18الƽقرة األولى و الƽقرة الثاǈيةÜ و بشكƹ ýير مباشر بƭǈ المادة  Ü52 و المادة 65-1

Ü و ǋو اǗجراء الذǐ يحقق فائدة مزدوجةÜ أولها للمشتبه فيه الذǐ 1من ق Ɯ ƍ 54و المادة 
Ƴ األƿواý الذǐ سيرسý لها من ستتƋكد الجهة القضائية المختƮة من خýǚ محضر ƍستما

                                                                                                                                                         
-  ýاألموا Ưية و جرائم تبييǈمة عبر الحدود الوطƲǈذا تعلق األمر بجرائم المخدرات و الجريمة المƍ ثة مراتǚث

ƻرƮبال ƭالخا ƴو الجرائم المتعلقة بالتشري 

 لق المر بجرائم موƮوفة بƋفعاƍ ýرǋابية أو تخريبيةخمس مرات ƍذا تع -

ƍن ǈƍتهاǁ األحكام المتعلقة بƋجاý التوƿيƻ كما ǋو مبين في الƽقرات السابقة يعرƯ ضابط الشرطة القضائية للعقوبـات  
Źياƽتعس ŹاƮلها من حبس شخ Ưالتي يتعر" 

 :ي المعدý و المتمم على ما يليمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈس 64في ǋذا المجاý تƭǈ المادة  1
 «   Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute 
personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui 
ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à 
partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été 
soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-
verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a 
été donnée. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au 
cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à 

vue. »  
  : من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي المعدý و المتمم فǈƎها على ما يلي 429أما المادة 

« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son 
auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce 

qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. 
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est 

répondu »  
يجƔ أن تثبت جميƴ اǗجراءات التي : ات الجǈائية المƮرǐ على ما يليمن ƿاǈون اǗجراء 2فقرة  24كما تƭǈ المادة 

 Ɣولها و يجƮجراءات و مكان حǗتخاذ اƍ تƿهم يبين بها وǈعليها م ƴƿمور الضبط القضائي في محاضر موƋيقوم بها م
ƍلى الǈيابة العامة أن  تشتمý تلǁ المحاضر زيادة على ما تقدم توƿيƴ الشهود و الخبراء الذين سمعوا و ترسý المحاضر 

 " مƴ األوراق واألشياء المضبوطة
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ƿبý الضبطية القضائيةÜ من أǈه لم تǈتهǁ حقوƿه الشخƮية أثǈاء ƍجراء االستماÜƳ و أǈه تم 
ǋذا اǗجراء في Ʋروƻ ماديـة و معǈويـة ƿاǈوǈيةÜ و أǈه مثŹǚ لم يتحوý اǗستماƍ Ƴلى 

ريمةÜ كما ǈه لم تخلى سبيله رƹم عدم ورود دالئý على ضلوعه في الجأƍستجواÜƔ أو 
ساحته بعد أن يطلƴ على محضر سماƳ  ته فيه حƲƽ أƿواله و تتم تبرأـيتحقق للمشتب

  .أƿواله
وثاǈي ǋاتين الƽائدتين مقررة للمخاƮمة الجǈائية التي تبدأ بوثيقة مكتوبة تتضمن أƿواý أحد 
أفراد ǋذǉ المخاƮمة أو أكثر في وƿت ƿريƔ من وƿوƳ الƽعý اǗجراميÜ مما سيضƽي 

عماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم ƿدراŹ من الواƿعية و القابلية لدǎ جهات التحقيق على أ
و اǗتهام القضائي و حتى جهة الحكمÜ خƮوƮاƍ Źذا ƍحترمت في ǋذǉ األعماý القواعد 

القاǈوǈية المقررة في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية و ال سيما تلǁ القواعد اǗجرائية         
لقة بعدم تعرƯ أعضاء الضبطية القضائية لحريات و حقوق األفراد و الموضوعية المتع

الشخƮيةÜ حتى ƍذا كاǈت الجهة القضائية ال تبǈي على ǋذǉ المحاضر ƿراراتها فǈƎها في 
ستئǈاسÜ و ǋو ما يعتبر في حد ذاته ǈجاحاŹ ألعماǋǗ ýذǉ الحالة سترجƍ ƴليها من باƔ ا

  .الضبطية القضائية
لتشريƴ الجǈائي المقارن ƍلى التسجيý السمعي و البƮرǗ ǐجراء ǋذا و لقد تعرƯ بعƯ ا

Ü مما 1سماƳ أƿواý المشتبه فيهم و من كاǈت لهم عƿǚة مباشرة أو ƹير مباشرة بالجريمة
ترǁ الƽقـه الجǈائـي بعد ذلǁ في جداý حوƍ ýيجابية أو سلبية ǋذا اǗجراء المقرر 

تسجيý أƿواý المشتبه فيه من ميزاتƍ Üال ƿاǈوǈاÜŹ فرأǎ البعƯ بǈƋه مهما كاǈت لطريقة 
أǈهـا تخـý بضماǈـات المشتبـه فيهÜ خاƮة ضماǈات الدفاƳ المتƽرعة عن ƿريǈة 

فيما بعد ƍذا رƔƹ في  األƿواýالبراءةÜ و مǈها ضمان حق الكذƔ و اǈǗكار و العدوý عن 

                                                 
 : من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية الƽرǈسي التي جاء في بدايتها 64/1للمقارǈة راجƭǈ ƴ المادة   1

 «  Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les 
locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police 
judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. 
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de 
jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision 
du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou 
d'une des parties… »  
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ǁ1ذل ǁلم يتر ƴذا التشريǋ ير أنƹ Üيǈتب Ƴالمستحدثة في سما ýالوسائ ǉذǋ  المشتبه ýواƿأ
سجý أƿواƍ ýال أولها أن ال تÜ ſفيه بدون ضوابط بý جعƍ ýستخدامها مقترن بعدد من القيود

 ǉلهذ Ƴو أن ال يتم الرجو Üر في مقرات الضبطية القضائيةƲǈتحت ال Źمن كان موجودا
التسجيǚت أمام ƿضاة التحقيق أو ƿضاة الحكم ƍال في حالة الطعن في المحاضر المكتوبة 

تضمǈة أƿواý المشتبه فيهÜ و ال يقرر ƿاضي التحقيق أو ƿاضي الحكم الرجوƍ Ƴليها ƍال الم
ǁومة ذلƮالخ ƻيابة أو أحد أطراǈذا طلبت الƍ.  

ǋذا و يعاƔƿ من ƿام بǈشر ǋذǉ التسجيǚت بعقوبة الحبس لمدة سǈة و بغرامة تقدر       
لمشرƳ تدميرǋا بمرور أوروÜ أما عن مƮير ǋذǉ التسجيǚت فلقد ƿرر ذات ا 15000بـ

 ƣوات من تاريǈخمس سƍ حقوق األفراد ƴم Źسجم تماماǈو ما يǋ و Üالعمومية ǎتهاء الدعوǈ
و حرياتهم في أن ال تبقى حياتهم الخاƮة و ال سيما تلǁ المرحلة التي تتعلق بمرورǋم 
أمام الضبطية القضائية من أجý سماƳ أƿوالهم موجودة طيلة الدǋرÜ فالهدƻ من 

د ويع نتم كشƽها لحيǈما يǚت ǋو المساǋمة في كشƻ حقيقة الجريمةÜ التي لما التسجي
خǚلها ǈǋاǁ داǗ Ƴبقاء ǋذǉ التسجيǚتÜ أما لماذا ǋذǉ المدة فهو راجǗ ƴمكاǈية Ʋهور 

معلومات جديدة ذات عƿǚة بالجريمة تستدعي العودة لهذǉ التسجيǚتÜ و بالتالي يمكن 
  .ياط في التسجيǚت السمعية البƮرية ألƿواý المشتبه فيهمتسمية ǋذǉ المدة بمدة االحت

الواجƔ سماƳ أƿوالهم بشكý و كان من ه فيهم الموƿوفين للƲǈر ـأما ƍذا تعدد المشتب
łم Źالجمهورية يحدد كتابة ýن وكيƎف Üǐهم موازǈواله و من مƿأ ýؤالء سيتم تسجيǋ ن من

 Üواله فقطƿالضبطية القضائية بكتابة أ ýي رجƽاء على ضرورات القضية يكتǈذا بǋ و    
و طبيعة عƿǚة كý واحد مǈهم بهاÜ و بالتالي ال يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يختار 

łسه مƽǈ ة من تلقاءǈي في حقيقة األمر ضماǋ و Üوالهƿأ ýن من المشتبهين سيتم تسجي
ýذا المجاǋ ضافية للمشتبه فيه فيƍ.  

ضرورة التسجيý السمعي و المرئي ألƿواý و يƲهر Ʈƍرار المشرƳ الƽرǈسي على 
المشتبه فيه المتواجد تحت الƲǈر بمقرات الضبطية القضائيةÜ حيǈما يقرر أǈه في حالة عدم 

Ńه يǈƎف ýذا التسجيǋ جراءƍ ية علىǈيذ القدرة المادية و التقƽǈبت ƻالضبطية المكل ýلزم رج

                                                 
 209لسابقƭ Ü د ƍدريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرحلة اǗستدالÜý المرجƴ ا 1
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ƿاأل Ƴفي محضر سما ƴǈطبيعة الما ýبتسجي ƳستماǗجراء اƍ ýوكي Ƹو أن يبل ýوا
  .الجمهورية بذلǁ في حيǈه

و ƍن كان ǋذا الǈوƳ من ƍجراءات تسجيý أƿواý المشتبه فيهم مشروعاŹ متى ƭǈ عليه 
 Ưوت و في بعƮ ýأخر من تسجي Ƴوǈ جدǈ دƿ اǈǈƎف ÜلةƮين ذات الǈفي القوا Ƴالمشر

طرƟ على الحاالت Ʈورة المشتبه فيهم بشكý خƽي أǐ بدون علم الشخƭ الخاضƴ لهÜ ت
 ýبة و تسجيƿية مراǈوǈاƿ ǎما مد ýبيƿ من ÜهǈƋائي العديد من األسئلة بشǈقه الجƽال ǎمستو

األحاديƚ الشخƮية و ýǋ يعتبر مثǋ ýذا اǗجراء  من األمور المباحة لرجý الشرطة     
و ǋو في مرحلة جمƴ االستدالالت أم ال Þ و بمعǈى أخر ýǋ يمكن ƍعتبار التسجيǚت 

ƍ ǎجراءات جمƴ االستدالالت المشروعةÞ و بالتالي يجوز لرجǋ ýيئة الƮوتية ƍحد
Þ االستدالالت ƴدد جمƮالضبط القضائي مباشرتها ب ǐمورƋ1الشرطة من م.  

و لـم يتجاǋـý المشرƳ الجǈائـي الجزائـرǋ ǐـذا الǈوƳ من تسجيý أƿواý المشتبه 
Ü  حيƚ تǈ22006 ƭǈة فيهمÜ فتعرƯ له في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية بموجƔ تعديý س

ƍذا اƿتضت ضرورات التحرǐ في الجريمة المتلبس بها أو " على أǈه  5مكرر  65المادة 
الجريمة المƲǈمة العابرة للحدود الوطǈية أو و التحقيق االبتدائي في جرائم المخدرات 

ƔاǋرǗأو ا ýاألموا Ưمة المعالجة األلية للمعطيات أو جرائم تبييƲǈƋأو  الجرائم الماسة ب
الجرائم المتعلقة بالتشريƴ الخاƭ بالƮرƻ و كذا جرائم الƽسادÜ يجوز لوكيý الجمهورية 

  :المختƭ أن يƋذن بما يƋتي
- ƍ السلكيــة أو ýاƮاالت ýت التي تتـم عن طريـق وسائǚالمراس Ưعترا

  Ýالǚسلكيــة

                                                 
  
د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ السلطة الشرطية و مǈاط شرعيتها  جǈائياŹ و ƍداريـاÜŹ مǈشـƋة المعـارÜƻ اǗسـكǈدرية      1

   ƭ Ü172 1977جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
ءات لما تم تعـديƿ ýـاǈون اǗجـرا    2006لم يتعرƯ المشرƳ لهذا الǈوƳ من تسجيý أƿواý المشتبه فيهم ƍال في سǈة  2

مكرر  65عǈدما أضاƻ المواد من  2006ديسمبر  20المؤرƢ في  06/22بموجƔ القاǈون رƿم  66/155الجزائية رƿم 
 .10مكرر  ƍ65لى  5
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بƚ و تسجيý  وضƴ الترتيبات التقǈيةÜ دون موافقة المعǈيينÜ من أجƍ ýلتقاط و تثبيت و -
الكǚم المتƽوǉ به بƽƮة خاƮة أو سرية من طرƻ شخƭ أو عدة أشخاƭ في أماكن 
ƭيتواجدون في مكان خا ƭأو عدة أشـخا ƭور لشخƮ لتقاطƍ ة أو عمومية أوƮخاÝ  

يسمح اǗذن المسلم بغرƯ وضƴ الترتيبات التقǈية بالدخوƍ ýلى المحǚت السكǈية أو  -
من ǋذا القاǈون و بغيـر علم أو  47المحددة في المادة ƹيــرǋا و لو خارƜ المواعيد 

  Ýرضا األشخاƭ الذين لهم حق على تلǁ األماكن
تƽǈذ العمليات المƋذون بها على ǋذا األساس تحت المراƿبة المباشرة لوكيý الجمهورية  -

ƭالمختÝ  
  يق في حالة فتح تحقيق ƿضائي تتم العمليات المذكورة بǈاء على ƍذن من ƿاضي التحق -

  .1"و تحت مراƿبته المباشرة 
ǉذǋ اآلن في مادته ýƮد فƿ Ƴن كان المشرƍ مشروعية لجوء الضبطية  2و ǎفي مد

القضائية ƍلى تسجيý أƿواý األشخاƭ الذين يشتبه بارتكابهم واحدة من الجرائم المحددة في 

                                                 
فضيý العيƿ Üƫاǈون اǗجراءات الجزائيةƿ Üاǈون العقوباتƿ Üاǈون مكافحة الƽسادÜ وفقاŹ  للتعـديǚت األخيـرةÜ رƿـم     1

Ü مǈشـورات  Ü2007 طبعة جديدة 2006ديسمبر  20المؤرƢ في  06/22و رƿم  2006ديسمبر 20المؤرƢ في  06/22
 ƭ Üالجزائر Üǐ27بغداد 

لقاضي التحقيق أن يƋمر بضبط : من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ على ما يلي 95في ǋذا المجاý تƭǈ المادة  2
 لبريد و جميƴ البرƿيات لدǎ مكاتƔ البـرق  جميƴ الخطابات و الرسائý و الجرائد و المطبوعات و الطرود لدǎ مكاتƔ ا

   ǁمتى كان لـذل ƭجرت في مكان خا ƚت ألحاديǚجراء تسجيƍ سلكية أوǚبة المحادثات السلكية و الƿمر بمراƋو أن ي
  فائدة في Ʋهور الحقيقة في جǈاية أو في جǈحة معاƔƿ عليها بالحبس لمدة تزيد على ثǚثة شهور

ن الضبط أو اǗطƳǚ أو المراƿبة أو التسجيý بǈاء على أمر مسبƔ و لمدة ال تزيد على و في جميƴ األحواý يجƔ أن يكو
  "ثǚثين يوماƿ Źابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرǎ مماثلة 

المتضمن تكييƻ العدالة  2004مارس  09المؤرƢ في  2004/204رƿم  نأما في التشريƴ الƽرǈسي فǈǈƎا ǈجد مثŹǚ القاǈو
 Üتطورات الجريمة ƴسيةمǈرƽالجريدة الرسمية للجمهورية ال Ɣادر بموجƮم  الƿ2004مارس  10المؤرخة في  59ر.  

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité 
« Art. 706-96. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit 
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, 
après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et 
agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif 
technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la 
transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre 
privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou 
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األشخاÜ ƭ فƿƋر ƿاǈوǈية ǋذا اǗجراء و لم يربطه ب5مكرر 65الƽقرة األولى من المادة 
الموضوعين للƲǈر في مقرات الضبطية القضائيةÜ فƎن جدالŹ فقهياŹ سابقاŹ ثار بشƋن أǋمية 

  .ǋذǉ التسجيǚت و مدǎ اعتبارǋا من وسائý جمƴ االستدالالت
 ýفي التدلي ýذا التسجيǋ لىƍ ادǈو االست Źوت خلسةƮال ýلى أن تسجيƍ ýاألو ǐالرأ Ɣǋفذ

المحرم على العدالة أن تستعين بثمرات التطور ليـس ƍجراء باطـŹǚ ألǈه ليس من 
Ńد خدم العلم العدالة و عاون مكافحي الجريمة في سƿ و Üـالعلمي ǐالرأ Ɣǋو ذ Üكثيرة ýب

الثاǈي ƍلى أن ǋذا التسجيý أمر يǈافي ƿواعد الخلق القويم و تƋباǉ مبادƏ الحرية التي كƽلتها 
حدƚ من شخƭ أخر دخý خƽيةŹ لكي و أǈه ال يعدو أن يكون تلƮƮاÜ  Źكافة الدساتير

و ǋو ما يتǈافى مƴ مبدأ الحرية  Üيسترق السمƴ ثم يƲهر بعد ذلǁ في Ʈورة شاǋد أخر
Ƌخذ به من ـتجاǉ ثالƍ ƚجراء يƍŃالمكƽولة لǖماكن و األشخاƭ سواء بسواءÜ و رأǎ فيه 

حرم على باƔ القياس على حكم مراƿبة المحادثات التليƽوǈيةÜ و أǈه ƍذا كان القاǈون سي
 الجرائمسلطات التحقيق اللجوء ƍلى الوسائý العلمية فǈƎها ستýƲ متخلƽةŹ عن مǚحقة 

    أن ǈǋاǁ أǈواعاŹ من الجرائم كتهريƔ الǈقد و الجاسوسية يƮعƔ كشƽها حيƚ خاƮة ال
و ضبط مرتكبيها دون اǗستعاǈة بتلǁ الوسائÜý باǗضافة ƍلى أǈه ال خشية من ƍساءة 

حيط استخدامها بضماǈات و شروط مراƿبة المحادثات لتسجيý طالما أĈاستعماý أجهزة ا
التليƽوǈيةÜ أما اǗتجاǉ الرابƴ فǈƎه ميز بين مراƿبة التليƽوǈات التي تعد ǈƍتهاكاŹ لسرية 
 ǐال تجر ƚألحادي Źǚد يكون تسجيƿ ذƍ السرية ǁتل ǁتهǈال ي ǐالذ ýت و التسجيǚالمراس

ǐرأ ýو لم يقب Üƻذا  عن طريق الهاتƍ الƍ طاق االستدالالتǈ ت فيǚالتسجي ǉخامس بهذ
كاǈت مقدمةŹ للتدليý على براءة المتهمÜ و ƿبولها ǈǋا يكون بدون شرط حتى و لو كان 

Ƴير مشروƹ عليها ýوƮ1طريق الح.  
  
  
  

                                                                                                                                                         
plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous 
l'autorité et le contrôle du juge d'instruction… »  

 172ا  جǈائياŹ و ƍدارياÜŹ المرجƴ السابقÜ من الƮـƽحة  د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ السلطة الشرطية و مǈاط شرعيته 1
 ƍ177لى الƽƮحة 
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  اتƢاذ اǕجراءات التحفưية :النقطة الرابعة
سائý متعددة تبيح لهم أعطى المشرƳ في القواǈين المختلƽة لرجاý الضبط القضائي و 

الكشƻ عن الجريمة و القبƯ على مرتكبيهاÜ و تعتبر اǗجراءات التحƲƽية التي يقوم بها 
ǋؤالء في ƍطار أعماý االستدالý من أǋم الوسائý التي تؤدƍ ǐلى المحافƲة على أدلة 

 ýوƮلىالجريمة و الوƍ 1مقترفيها ƚالبح ýفي مجا Ɲتائǈال ýضمان أفض ƻو بهد ǁلذل Ü 
التحرǐ عن الجرائم مǈح المشرƳ الجǈائي الجزائرǐ للضبطية القضائية الحق في القيام  و

بمجموعة من األعماý التحƲƽية على األشخاƭ و على األشياء و المركبات و األماكن ال 
  .ة الجǈاية أو الجǈحة المتلبس بهاسيما في حال

لذǐ بلƸ بجǈاية في حالة من ق Ɯ ƍ ضابط الشرطة القضائية ا 42بعد أن ألزمت المادة ف
  ثم يǈتقý بدون تمهƍ ýلى مكان الجǈاية  Üتلبس بƋن يخطر بها وكيý الجمهورية على الƽور

فǈƎها تǈتقƍ ýلى ƍلزامه بالقيام بمجموعة من اǗجراءات  Üو يتخذ جميƴ التحريات الǚزمة
ى اآلثار التحƲƽية على مستوǎ مسرƟ الجريمةÜ و ال سيما واجƔ السهر على المحافƲة عل

 ǐما يمكن أن يؤد ýوضبط ك Üيƽالتي يخشى أن تختƍ Ưعر ǁو كذل Üهار الحقيقةƲƍ لى
  .2األشياء المضبوطة على األشخاƭ المشتبه في مساǋمتهم في الجǈاية للتعرƻ عليها

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبط القضائي ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý503د جما 
 التي جـاء فـي  من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرƭǈ24  ǐ المادة يرجى العودة ƍلى في ذات المجاý للمقارǈة و  2

  : يليبدايتها ما 
وراŹ يجƔ على مƋمورǐ الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات و الشكاوǎ التي ترد ƍليهم بشƋن الجرائمÜ و أن يبعثوا بها ف" 

Ýيابة العامةǈلى الƍ  
 ƴائƿتحقيق الو ýزمة لتسهيǚات الǈيضاحات و يجروا المعايǗا ƴلوا على جميƮعليهم و على مرؤوسيهم أن يح Ɣو يج

ي تبلƍ ƸليهمÜ أو التي  يعلǈون بها بƋية كيƽية كاǈت و عليهم أن يتخذوا جميƴ الوسائý التحƲƽية الǚزمة للمحافƲة على الت
  ..."أدلة الجريمة

و في ƹير األحواý المبيǈـة فـي   "...ما يلي التي جاء في بعƯ مقاطعها من ذات القاǈون المƮرƭǈ35  ǐ المادة و ل
ئý كافية على اتهام شخƭ بارتكاƔ جǈاية أو جǈحة سرƿة أو ƔƮǈ أو تعد شديد أو مقاومة المادة السابقة ƍذا وجدت دال

 Ɣو أن يطل Üاسبةǈية المƲƽجراءات التحǗمور الضبط القضائي أن يتخذ اƋجاز لم Üƻǈالسلطة العامة بالقوة و بالع ýلرجا
  ..".فوراŹ من الǈيابة العامة أن تƮدر أمراŹ بالقبƯ عليه

ǈالمادةكما ت ƭ 54 سي في على ما يليǈرƽائية الǈجراءات الجǗون اǈاƿ من : 
 

« En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe 
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et 
procède à toutes constatations utiles. 
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و اǗجراءات التحƲƽية المباƟ لرجاý الضبط القضائي اتخاذǋا في حالة التلبس بالجريمة 
التمهيدǐ أǐ في ƹير حالة التلبسÜ سواء كان محŹǚ لها األشخاƭ أو  أو في حالة التحقيق

تستلزم  - ƿضائي - 1أو األماكن ƿد ال تعد في جميƴ الحاالت ƍجراءات تحقيق ءاألشيا
 Ɣالتي يج ýاالستدال ýأعما ýبيƿ د تعد منƿ ماǈƍ ة وƮذن من السلطة المختƍ دارƮاست

رعة اتخاذǋا من تلقاء ƽǈسه و لحين سبعلى رجý الضبط القضائي المختƭ المبادرة 
  .2عرƯ األمر على السلطة القضائية

فƎذا التزم رجý الضبط القضائي بƋحكام القاǈون التي تخوله ǋذǉ الǚƮحيات التي تتسم في 
ألشخاƭ و ال سيما للمشتبه فيهم و للشهودÜ و يƽرƯ اأƹلبها بالشدة على حريات وحقوق 
أǐ رجý الضبط القضائي المباشر لǘجراء  -Ü فǈƎه بشǈƋها المشرƳ العديد من الضوابط

  .لن يتعرƯ للمسائلة القاǈوǈية و لن تتعرƍ Ưجراءاته التحƲƽية للبطǚن - التحƲƽي 
و حريات األفراد حقوق اǗجراءات التحƲƽية على يرǎ الƽقه الجǈائي أن حجم ضغط و 
أǐ  -بار أǈها على ƍعت ƽǈÜسه  حسƔ طبيعة اǗجراءمن ƍجراء ألخرÜ و ǋذا ختلƻ ي

على الحقوق           دةـشالد في ـوǎ واحـليست على مست - اǗجراءات التحƲƽيـة 
Üما  و الحرياتǈƍ خطورتها على و ƚمن حي Ɯتتدر ƴوض Üلها خطورة فالمشتبه فيهƿƋ وǋ

األمر بعدم التحرǁ لحين اǈǗتهاء من تحرير المحضرÜ و ذلǁ في أحواý التلبس عǈد 
ةÜ و اǗستدعاء من ƿبý جهات ـبط القضائي لمسرƟ الجريماý مƋمور الضـǈƍتق

                                                                                                                                                         
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à 
la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le 
crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de 
cecrime. 
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir 
participé au crime, si elles sont présentes. » 
 

ـ ـير من Ʈمـة تعتبـعلى اعتبار أن أǋم اǗجراءات التحƲƽي 1 ة أǐ تعتبـر ƍجـراءات تحقيـق    ـم األعماý القضائي
   Ƴالشـار ǉفقد أجـاز ǁذل ƴو م Üال لسلطة التحقيق أو المحاكمةƍ ŹǚƮال يجوز أ Źǚمث ƭعلى األشخا Ưفالقب Üضائيƿ
استثǈاء لسلطة جمƴ االستدالالتÜ كذلǁ التƽتيƫ الذǐ يعد عمý من أعماý التحقيق ƍال أǈه من الجائز أن يقƴ في مرحلـة  
    ƴالمرجـ Üائبـةǈجـراءات الجǗم اƲǈ Üثروت ýǚد ج ýذا المجاǋ ر فيƲǈأ Üاالستدالالت أو في مرحلة المحاكمة ƴجم

 472الƽƮحة  426المذكور سابقاŹ الƽƮحة 
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبط القضائي ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý503د جما 
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ÜýستدالǗا  Ưجراء القبƍ ذروتها في Ƹتياد و تبلƿفاال Üƻو يليها في الخطورة االستيقا    
  .1التƽتيƫو التحƲƽ و 

و تƉثيرǉا علǍ  رجü الضبط القضاƏي في التحفư علǍ األشƢاƫ سلطات :1الفقرة 
ǈفي ǈحقوق  و حريات المشتب.  

تƴ رجý الضبط القضائي في مجاý التحƲƽ على األشخاƭ بعدد من السلطات         يتم
و الǚƮحيات مǈحها ƍياǉ المشرƳ الجǈائيÜ بهدƻ تمكيǈه من تحقيق ما أǈيط به من مهام  
و ال سيما ضبط الجريمة و كشƻ مرتكبيها و تقديمهم للجهة القضائية المختƮة لتƲǈر 

ين التحƲƽ على األشخاƭ في حالة التلبس بالجريمة        فيهمƹ Üير أǈه يمكن التمييز ب
ǐفي حالة التحقيق التمهيد ƭعلى األشخا Ʋƽو التح.  

Ǘا: أوǊب Ƨفي حالة الجريمة المتلب ƫاƢاألش Ǎعل ưالتحف : ýبƿ األمر Ɣيستوج
التعرƯ لسلطات رجý الضبط القضائي في مجاý التحƲƽ على األشخاƭ في حالة 

  .اÜ تحديد أوالŹ ماǋية الجريمة المتلبس بهاالجريمة المتلبس به
من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية تƭǈ على  ƍ41ذا كاǈت المادة : حالة التلبƧ بالجريمة: 1

 Ɣأو عق ýت مرتكبة في الحاǈذا كاƍ ها في حالة التلبسǈƋحة بǈاية أو الجǈالج ƻƮأن تو
ان الشخƭ المشتبه في ƍرتكابه ƍرتكابهاÜ كما تعتبر الجǈاية أو الجǈحة متلبساŹ بها ƍذا ك

ƍياǋا في وƿت ƿريƔ جداŹ من وƿت وƿوƳ الجريمة ƿد تبعه العامة بالƮياƟ أو وجدت 
أو    بحوزته أشياء أو وجدت أثار أو دالئý تدعو ƍلى ƍفتراƯ مساǋمته في الجǈاية 

  Ýالجǈحة
ا تتسم بوƻƮ التلبس كý جǈاية أو جǈحة وƿعت و لو في ƹير الƲروƻ المƮǈوƭ عليه

 Ɣها عقǈع ýزǈالم ƔاحƮ ƻأو كش ýزǈرتكبت في مƍ دƿ تǈذا كاƍ Üقرتين السابقتينƽفي ال
Ü فǈƎه يمكن 2"وƿوعها و بادر في الحاý بƎستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية Ǘثباتها 

                                                 
 387و  386 بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرحلة االستدالÜý المرجƴ السابقƍƭ Üدريس عبد الجواد عبد اهللاد   1
تكون الجريمة " من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ على ما يلي  30في مجاý الجريمة المتلبس بها Ʈǈت المادة  2

  .المتلبس بها حاý ارتكابها أو عقƔ ارتكابها ببرǋة يسيرة
بها ƍذا تبƴ المجǈي عليه مرتكبهاÜ أو تبعه العامة مƴ الƮياƍ Ɵثر وƿوعهاÜ أو ƍذا وجد مرتكبها و تعتبر الجريمة المتلبس 

 Üفيها ǁأو شري ýه فاعǈها أǈم ýيستد ǎأو أشياء أخر Źاƿالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراƈ Źǚحام Ɣريƿ تƿوعها بوƿبعد و
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 Ɣى التقارǈيد معƽبالجريمة ي ƭخا ƻƮها وǈƋالجريمة ب Ɣحالة التلبس بارتكا ƻتعري
مة و كشƽها و يخوý سلطات استثǈائية في ǈطاق اǗجراءات الزمǈي بين وƿوƳ الجري

لƮالح الضبطية القضائيةÜ أو ǋي الحالة الواƿعية المعبر عǈها بمجموعة من  1الجزائية
المƲاǋر الخارجية التي تدý بذاتها على أن جريمة تقƴ أو بالكاد وƿعت و ƿوامها ǈƍعدام 

       Ü أو أǈها المشاǋدة العقلية للجريمة 2ه بين وƿوƳ الجريمة و ƍكتشافهابالزمن أو تقار
    و عليه فǈƎها تعد وƽƮاŹ يǈطبق أساسا3Ü  Źو التقارƔ الزمǈي بين وƿوƳ الجريمة و كشƽها

و بالدرجة األولى على الجريمة أǐ وƽƮاŹ عيǈياŹ و كذلǁ وƽƮاŹ يǈطبق على المشتبه فيه 
 ن األوƮاƍ ƻذا تحققت كلها بارتكاƔ الجريمة أǐ وƽƮاŹ شخƮياÜŹ فالمشرƳ ذكر عدد م

 ƭǈ ر فيǋاƲ وǋ مثلما ƻاƮاألو ǉذǋ و Üا أمام حالة التلبس بالجريمةǈها كǈم Ưأو البع
القسم األوý خاƭ بالجريمة و مǈها  Üالمذكورة و ƹيرǋا تǈقسم ƍلى ƿسمين 41المادة 

ى وƻƮ االرتكاƔ في الحاÜý و العلم بها عقƔ ارتكابها مباشرة أو بعد فترة وجيزة عل
وƿوعهاÜ بمعǈى مشاǋدة رجý الضبط القضائي للجريمة ذاتها سواء ميز الجاǈي أو لو 

ǉيميزÜ  المشتبه ƭبالشخ ƭي خاǈدة ماديات الجريمة و القسم الثاǋو ما يسمى مشاǋ و
 ƟياƮالعامة بال ýبƿ ه منǈها متابعته في حيǈه ارتكبها و مǈحيازته على أشياء أو في أ

ǋبمسا ƯفتراǗلى اƍ تدعو ǁتدعو مته فيها أو كذل ýوجود أثار أو دالئƍ عتقادǗلى ا
  .Ü4 وǋو ما يسمى حالة التلبس اǗعتبارǐابمساǋمته في ƍرتكابه

       ƿسم الƽقه الجǈائي الجريمة المتلبس بها ƍلى ǈوعينÜ حالـة التلبس الƽعلي  Üو عليه
من الƮǈوƭ التشريعية و ǋاتين الحالتين مستǈبطتين  Üأو الحقيقي و حالة التلبس الحكمي

المتعرضة لحالة التلبس بالجريمةÜ و يǈقسم الǈوƳ األوý بدورƍ ǉلى حالتينÜ حالة مشاǋدة 

                                                                                                                                                         
 ǁيد ذلƽمات تǚت أثار أو عƿذا الوǋ ذا وجدت به فيƍ أو"  

  .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي 54و  53 تينالمادǘستزادة يرجى الرجوƳ في ذات السياق لƭǈ و ل
 386د جýǚ ثروتƲǈ Üم اǗجراءات الجǈائيةÜ المرجƴ المذكور سابقاŹ الƽƮحة  1
ن عƮام زكريا Ü عƭ Ü370 1964أماý عثمانÜ الخبرة في المسائý الجǈائيةÜ رسالة دكتوراǋن جامعة القاǋرةÜ سǈة  2

 ƭ السابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Ü155عبد العزير 
عمر سعيد رمضانÜ مبادƿ Əاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سـǈة   3

1985 ƭ Ü292 ƴالمرج Üسان في البط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮعن ع Ü ƭ Ü155السابق. 
4 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚ102د حسن ع 
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 ǐة للركن المادǈها المكوǈم Źالمادية أو أيا ýاألفعا ǁدراƍ ýǚرتكابها من خƍ ýالجريمة حا
ƽال ǁدراǗعقاد اǈƍ ىǈبمع Üالضبط القضائي ýية حاسة من حواس رجƋعلي للجريمة ب

    ǗرتكاƔ الجريمة بالمشاǋدة أو بغيرǋا من طرق اǗدراǁ العضوية األخرǎ كاللمس 
أو التذوق أو اǗستماÜƳ أو عǈدما يƽاجƋ الجاǈي بالشرطة أو بالشهود الذين يرون جريمته 
في أثǈاء تƽǈيذǋاÜ و حالة مشاǋدة الجريمة عقƍ Ɣرتكابها ببرǋة يسيرة التي ال تƔƮǈ على 

لما  قثار الǈاجمة عن الجريمة بذاتهاÜ فهي الحالة التي تتحقأليمة و ǈƍما على اماديات الجر
تكون الجريمة بالكاد وƿعت و تم ƍكتشافها و الوƿوƻ على أثارǋا و على معالمها التي ال 

تزاý موجودةǋ Üذǉ المعالم التي ليست ƍال مجموƳ المƲاǋر الخارجية الممكن ƍدراكها     
الجريمة لم يمضي ƍال وƿت Ʈƿير جداŹ على ƍرتكابهاÜ فǚ مجاǈǋ ýا  و تدý بذاتها على أن

 Źǚه فعǈأو أ ÜجراميǗا ýفعلية العم ýد حوǋالضبط القضائي أو الشا ýرج ýألن يتساء
  .جريمة متلبس بها

فالƽرق األوý بين الحالة األولى و الحالة الثاǈية يكمن في أن المشتبه فيه يƽاجƐ في األولى 
ǈتهى فعŹǚ من ǋذا ƍعمله اǗجرامي أم في الثاǈية فǈƎه يƽاجƐ و ǋو ƿد و ǋـو يباشر 

العمÜý و يهم بمغادرة مسرƟ الجريمةÜ أما الƽرق الثاǈي فيتمثý في ذلǁ الƽارق الزمǈي 
بيـن ƍرتكـاƔ الجريمـة و ƍكتشافهاÜ على ƍعتبار أǈه في الحالة األولى يǈعدم ǋذا 

Ńفالمشتبه فيه ض Üارقƽو متلالǋ د بط وƿ وǋ ية ضبط وǈيذ الجريمة و في الحالة الثاƽǈبس بت
  .وƿت Ʈƿير جداŹ من االǈتهاء مǈها اǈتهى مǈهاÜ بعبارة أكثر دƿةŹ بعد

 ÜŹير جداƮت القƿشكالية تقدير الوƍ ا تثورǈǋو  ةرتبطالمǋ ýǋ جراميǗا ýعƽال ƻبتكيي Źأوال
ǁير ذلƹ جريمة متلبس بها أوÞ Źياǈو ثا Üية السلطات المǋوحة لضابط الشرطة بماǈم

 ÜالقضائيةŃت ال يƿذا الوǋ Ɯدراكها خارƍ الضبط ألن الجريمة التي يتم ýح فيها لرجǈم
 ƚعليه أن يتقيد بضوابط البح ýب ƫتيƽو الت Ưائية في القبǈالسلطات االستث ǁالقضائي تل
دة و التحرǐ في ƍطار التحقيق التمهيدÜǐ و يعود ǋذا اǗشكاƍ ýلى أن المشرƳ لم يحدد م

 41في الƽقرة األولى من المادة " أو عقƔ ارتكابها  "ǋذا الوƿت بý اكتƽى باستخدام عبارة 
  .ƿي الƽقرة الثاǈية من ƽǈس المادة" في وƿت ƿريƔ جداŹ " و عبارة 
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أمام ǋذا الوضƴ رأǎ الƽقه الجǈائي أن الƽاýƮ الزمǈي ǋو الوƿت اليسير الǚحق مباشرة 
 زم ǈǗتقاý رجý الضبط القضائي ƍلى يƽوق الوƿت الÜǚ على أن ال1على وƿوƳ الجريمة

مكان وƿوƳ الƽعý اǗجراميÜ أو تلǁ اللحƲات التي تلي ƍرتكاƔ الجريمة حيƚ يمكن 
لرجـý الضبـط القضـائي ضبط العمý اǗجرامي المرئي الذǐ لم يتعرƯ ألية 

د ǋذا الƽاýƮ مؤثراتÜ و بغƯ الƲǈر عن ǋذǉ المحاوالت التي ال تقدم مدة معيǈة لتحدي
الزمǈي أƿدم بعضهم على تقدير ǋذا األخير بƋربƴ و عشرين ساعةŹ أو حتى ثمان و أربعين 

  .ساعة تحسƔ من وƿت ارتكاƔ الجريمة
 ǁأو كذل ǐعتبارǗبالتلبس الحكمي أو ا Źو المسمى فقهاǋ ي من حاالت التلبسǈالثا Ƴوǈال

ý الضبطية القضائية متى توفرت ǋذǉ التلبس باالمتداد أو بالقريǈةÜ حيƚ يكون بƎمكان رجا
الحالة ƍستخدام ما مǈحهم القاǈون من سلطات و ƍختƮاƮات لضبط ǋذǉ الجرائمÜ و تتجسد 
 ƭشخ ýبƿ جرامي منǗا ýعƽال Ƴوƿالمشتبه فيه بعد و ƴعتي تتبƿالحالة في وا ǉذǋ      

و ضبط حتمý أن يكون من بيǈهم شهود عيان عن الجريمة شخاƭ يŃألأو مجموعة من ا
ƭأشياء أو أثار أو أدلة تدين الشخ.  

من ƿاǈون  61بالǈسبة للواƿعة األولى ǈشير ƍلى أن المشرƳ الجزائرƿ ǐرر في المادة 
اǗجراءات الجزائية مǈح الحق لكý شخƭ في حاالت الجǈاية أو الجǈحة المتلبس بها     

يادƍ ǉلى أƿرƔ ضابط و المعاƔƿ عليها بعقوبة الحبس ضبط المشتبه فيه بارتكابها و اƿت
للشرطة القضائيةÜ دون أن يحدد المشرƳ طريقة التتبƴ و كيƽية سيراǈه و من يباشرÜǉ على 
ƍعتبار أن ǋذǉ الوƿائǋ ƴي بالƽعý محكومة بƲروفها و حيثياتها و جزئياتهاÜ لذلǁ ال يمكن 

ǈمطاŹ موحداŹ في التعامý مǋ ƴذǉ الحاالتÜ لذلǁ فƎن ضبط  ƭأن ƽǈرƯ على األشخا
Ńذ يƍ Üاتǋاريوǈالوجهة يمكن أن يتم بالعديد من السي ǁلى تلƍ ǉتيادƿƍ و ýاعƽال ƴتتب  ýحتم

 Üƭواحد أو مجموعة من األشخا ƭشخ ƻهم المشتبه فيه من طرǈد يكون بيƿ يǈالمج
و يحتمý أن  2أشخاƭ لم يطلهم الƽعý اǗجرامي و ƿد يكون التتبƴ بƮياƿƟبý عليه أو من 

                                                 
1  Üر العربيـةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üهضة العربيةǈدار ال Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Ɵشر ÜىƽطƮد محمود محمود م

 ƭ234 1988الطبعة الثاǈية عشرÜ سǈة 
االتهام الموجه للعامة الذǐ يƮدرǉ المجǈي عليه أو عدد مـن الشـهود   عرƻ الƽقه الجǈائي ǋذا الǈوƳ من الƮياƟ بǈƋه  2

ƍرتكابها زمن بعيد حيƚ يƲهر في Ʈورة ƮياƟ مثý أƿبضوا على ǋذا اللÜƭ أو أوƽƿوǉ أو  ىعلى جريمة لم يمƯ عل
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 ƟياƮ بدون ƴه ال يكون تتبǈائي أǈقه الجƽيقرر ال ǁلذل ÜŹأو مشيا Źعدوا ƴد يكون تتبƿ و
من شخƍ ƭلى شروط محددة تختلƻ في تحققها يعقý أن يتوƿ ƻƿيام حالة التلبس على 

أخرÜ فǚ يمكن أن ǈطلƔ الƮياƟ من المجǈي عليه المريƯ بمرƯ يحوý بيǈه و بين 
هÜ بƿ ýد يخشى ƍذا ƮاƟ أن Ʈƍدار ƮوتÜ كما أن الجريمة ƿد تعقد لسان المجǈي علي

 ƴمت مƮال Źǚفيختار مث Üجدتهǈأحد من العامة ل ýي دون أن يتدخǈمن الجا ǎيلحقه األذ
Ü و في 1تعقƔ الجاǈي حتى ƍذا ما وجد فرƮة ساǈحةŹ أمامه ووجد شرطي أخبرǉ بالواƿعة

ريمة ǋذا اǗتجاǉ التشريعي حماية لحقوق و حريات األفراد و ال سيما المتضررين من الج
ƭوƮعلى وجه الخ.  

ƹير أǈه يƲهر بƋن التتبƴ مشروط بشرطين أساسيين أولهما أن فعý اǗتباƳ يجƔ أǐ يكون 
Źافهم أو  موجهاƮوƋسمائهم أو بƋما بƍ ونǈمعي ƭمحدد أو مجموعة أشخا ƭضد شخ

يتحدد بشكƮ ýريح و مباشر الشخƭ المراد  نبوسيلة ǈقý محددة يستقلوǈهاÜ بمعǈى أ
ال يختلط على القائمين بالمتابعة من يتابعونÜ فالمتابعة بالشبهة و ƍن كاǈت ƿد تتبعهÜ و أن 

تؤدƍ ǐلى توƿيƻ الƽاعý الحقيقي ƍال أǈها ƿد تؤدƍ ǐلى ǈتائƝ معاكسةÜ تقيد الكثير من 
على رجý الضبطية القضائية واجƔ  سقطألشخاƹ Üƭير أن ǋذا ال يو حريات احقوق 

بالتوƻƿ للتعرƻ على  أمرǉات التحƲƽيةÜ و ال سيما اتخاذ بشƋن المتابƴ بعƯ اǗجراء
  . تهǋوي

أما الشرط الثاǈي فمرتبط بواجƔ القائم بالمتابعة بƎبƷǚ أوý من يƿǚيه من رجاý الشرطة 
 Üمن أجله ƴو متابǋ ǐالذ ýعƽرتكابه الƍ المشتبه في ƭلكي يتخذبالشخ  ƴما يستدعيه الوض

مبارحة مكان الجريمةÜ أو التعرƻ على  من همن ƍجراءاتÜ و ال سيما ƍجراءات مǈع
من ق ƹ ÜƜ ƍير أن  50أو التحقـق من شخƮيتـه مثلمـا تƭǈ على ذلǁ المادة  تهǋوي

Ńالم ƭالشخ ƴǈالشرطة في المتابعة ال يم ýرج ýالشرطة في تدخ ýمن مساعدة رج Ƹبل
ƻƿر المشتبه فيه على عدم التوƮذا أƍ عملية المتابعة ýستكماƍ              .  

                                                                                                                                                         
ǈه و من يكوǈدروƮن من يǋفي ذ ǁش ǐأ ýال يحتم ýتهام محدد و فعاƍ ǁه كذلǈأو أ Üýذا القاتǋ بضوا علىƿأ Źون شهودا

  181و  180عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ المرجƴ السابق ƭ . على الجريمة
ـ   ـادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمور الضبط القضائي بين الƽعاليـد ع 1 وق ـة و ضـمان الحريـات و الحق

 ƍ191لى الƽƮحة  161الƽرديةÜ المرجƴ السابقÜ أƲǈر من الƽƮحة 
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بƋن التلبس بالجريمة ǋو وƻƮ يسبغه المشرƳ على  ǋ1ذا و ƿرر بعƯ الƽقه الجǈائي
الجريمة ال المجرم و لهذا فهو عيǈي ال شخƮي و ǋو ƽǈس رأǐ بعƯ القضاء الجǈائي 

الجǈائية  2من ƿاǈون اǗجراءات 30حين يرǎ بƋن التلبس على ما يبين في ƭǈ المادة 
ƹ Üير أǈه ال يجƔ التركيز فقط 3 شخƭ مرتكبهاالمƮرƽƮ ǐة تǚزم الجريمة ذاتها ال

على ǋاذين البعدين في تعريƻ الجريمة المتلبس بها و ǈƍما يجƔ كذلǁ التعرƯ للبعد 
الثالƚ في ǋذا التعريƻ و المتمثý في أن الجريمة المتلبس بها تمǈح لرجý الضبطية 

على حريات و حقوق القضائية المختƭ مجموعة من السلطات اǗستثǈائية المتسمة بالشدة 
األشخاƭ المشتبه فيهم بƎرتكاǋ Ɣذǉ الجرائمÜ و ال شǁ أن التعرƯ لتعريƻ الجريمة 
   المتلبس بها بهذا الشكý سيضƽي ƿدراŹ من األǋمية على موضوƳ الضماǈات الممǈوحة 

  .أو الواجƔ مǈحها لǖشخاƭ المخاطبين بƎجراءات الضبط القضائي في جرائم التلبس
لواƿعة الثاǈية المتعلقة بضبط أشياء أو أثار أو أدلة تدين المشتبه فيه فهي أما بالǈسبة ل

 ǐƋأشياء بيديه أو ب ýو يحمǋ دة المشتبه فيه وǋفي مشا ýالحالة األولى تتمث Üحالتين ýتحتم
وسيلة ǈقƹ ýير يديه أو بحوزته ǋذǉ األشياءÜ و الحالة الثاǈية وجود أثار أو دالئý تدعو 

ة المشتبه فيه في الجريمةÜ و كلتا الحالتين تدعوان في حقيقة األمر ƍلى افتراƯ مساǋم
ƍلـى االعتـقاد القـوǐ بƋن ǋذا الشخـǋ ƭو من ƽǈذ العمý اǗجرامي أو ساǋم في 
 Ưتعر ýمن مح ǐير عادƹ تƿو في و ǐير عادƹ ýبشك Ɯخار ƭدة شخǋفمشا Üǉيذƽǈت

ýداخ ƴت موضوعة للبيǈأشياء كا ýو يحمǋ ة وƿللسر ǉيعتبر  لتو ƴذا الوضǋ Üýالمح
ƿريǈة ƿوية على ارتكاǋ Ɣذا الشخƭ لƽعý السرƿةÜ كذلǁ الحاý حين تواجد المشتبه فيه 

                                                 
  385ات الجǈائيةÜ المرجƴ السابق ƭد جýǚ ثروتƲǈ Üم اǗجراء 1
تبǈت بعƯ التشريعات الجǈائية العربية عبارة الجرم المشهود بدال عن عبارة الجريمة المتلبس بها للداللة على مشاǋدة  2

وƿت Ʈƿير جداŹ أو مشاǋدة مرتكبها و ǋو يقتـرǋ ƻـذǉ   برجý الضبط القضائي للجريمة لحƲة وƿوعها أو بعد وƿوعها 
عد أن ǈƍتهى مǈها كذلǁ بوƿت Ʈƿير جداÜŹ و ƿد ƿدمت ǋذا المƮطلح فـي المشـروƳ التمهيـدǐ لقـاǈون     الجريمة أو ب

        Üǐ كما ǈجد ƽǈس العبارة في ƿاǈون أƮـوý المحاكمـات الجزائيـة السـور    1948اǗجراءات الجزائية المƮرǐ لسǈة 
ردǈيÜ عن أحمد ƹاÜǐ ضماǈات المشتبه فيه و ƿاǈون أƮوý المحاكمات الجزائية العراƿي و ƿاǈون أƮوý المحاكمات األ

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü136في مرحلة التحريات األولية 
3 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚفـي  102د حسن ع Ƣرية المؤرƮالم Ưقǈرار محكمة الƿ Ü30 

 .1977جاƽǈي 
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في سيارة أوƽƿت في حاجز أمن و بعد تƽتيشها وجد أعوان األمن بداخǈƮ ýدوƿها الخلƽي 
Źافها سابقاƮها و عن أوǈع Ƹات التي تم التبليƿالمسرو.  

بوطة لدǎ المشتبه فيه بدورǋا ƍلى ǈوعينÜ فقد تكون أشياء تم و تǈقسم ǋذǉ األشياء المض
االستيǚء الغير شرعي عليها بعد ارتكاƔ المشتبه فيه للƽعý اǗجرامي و مثلها األشياء 

و من أشهر حاالتها في وƿتǈا الحاضر ضبط أعوان األمن عǈد الشخƭ الذÜ  ǐالمسروƿة
لى أحد المارة األƹراƯ الشخƮية ارتكƔ جريمة سرƿة مƴ اعتداء بالسƟǚ األبيƯ ع

للضحيـة و مǈها ǋاتƽـه الǈقاÜý و ƿد تكون أشياء تم ƍستخدامها في تƽǈيذ العمý اǗجرامي 
     و ǋي تلǁ الوسائý المادية التي ƍستخدمها المشتبه فيه في عملية القتý مثý المسدس 

       ه في الضرƔ أو القضيƔ الحديدǐ أو الخشبي أو الخǈجر الذƍ ǐستخدمه المشتبه في
 Ɵاو الجرǎاألخر ýالوسائ ǉذǋ ا منǋيرƹ ة مستديمة وǋلى عاƍ ضيƽالم ǐلعمد.  

أما وجـود أثار أو دالئـý تدعو ƍلى افتراƍ ƯرتكاƔ أو مساǋمة المشتبه فيه في 
الجريمةÜ فمثلها Ʈƍابة ǋذا األخير بجروƟ و خدوƫ سببها له الضحيةÜ حيǈما كان يهم 

سرƿة أو الضرƔ أو القتÜý و ƿد تكون ǋذǉ اƮǗابات الضاǋرة بƽعý باǗعتداء عليه بال
 تهالضحية حيǈما كان يقاوم الجاǈي أو لسبƔ أخر مثý أن يƮاƔ الجاǈي بƽعý وسيل

    الخاƮة التي ƍستخدمها في الجريمةÜ و مثلها كذلǁ أن يƮاƔ بƽعý تدخý أحد المارة 
  .اǋدǉ و ǋو يقوم بƽعلته ǋذǉأو أحد الشهود الذǐ كان ƿد وجه له ضربات لما ش

ختƲ ƻǚروƻ الجرائم و الوسائý المستخدمة ƍو Ǘدراǁ المشرƳ بتعدد ǋذǉ الحاالت و 
ýاألشياء و اآلثار و الدالئ ǉذǋ يةǋلما Ưفيها لم يتعرÜ ýب ƍ ى باشتراط أن تكونƽذات كت

ارتكاƔ يجعý من شاǋدǉ يعتقد بالضرورة أǈه متورط في بالشكý الذǐ بالمشتبه فيه  Ʈلة
  .رتكابهاǋƍم على األýƿ في االجريمة كƽاعý رئيس أو كمس

و لـم يكتƽـي المشرƳ في وƽƮـه لحالة التلبس بالجريمة بما ƿررǉ في الƽقرتين األولى 
بý أضاƻ حالة  Üاللتين يمكن اعتبارǋما من حاالت التلبس الواƿعي 41و الثاǈية من المادة 

 ǎي - أخـرƹ حالة تلبس ýفي يمكـن أن تشكـ Ɣاالرتكا ƻاƮوƋب Źة أساساǈر مقرو
 ǋي كý جريمة وƿعت في مǈزý  - الحاý و ضبط األشياء و اآلثار الǈاجمة عن الجريمة 

ستدعاء أحد ضباط ƍأو كشƻ عǈها ƮاحƔ المǈزý عقƔ وƿوعها و بادر في الحاƍ ýلى 
وƭ عليهما عتبارǋا مقارǈةŹ بالحالتين المƍƮǈالشرطة القضائية ǗثباتهاÜ و بالتالي يمكن 
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و العبرة ǈǋا أن ǋذا الǈوƳ من  1Üبحالة التلبس الحكمي 41من المادة  2و 1في الƽقرتين 
الجرائم يتميز ببقاء مسرƟ الجريمة على حاله كýƮƋ عامÜ لذلǁ اشترط المشرƳ الجǈائي 
في ǋذǉ الحالة ƍخبار الضبطية القضائية و استدعائها في الحاÜý و ǋو ما يƽهم مǈه عدم 

حƔ المǈزý في مسرƟ الجريمة بتغييرǉ أو تعديلهƍ Üذ عليه بعد أن يكتشǋ ƻذǉ تدخƮ ýا
Ü وبمƽهوم المخالƽة يƮبح من البديهي 2الجريمة أن يتýƮ بدون تمهý بالشرطة القضائية

أن تدخƮ ýاحƔ المǈزý في مسرƟ الجريمة أو تماطله في استدعاء أعضاء الضبطية 
القيد الزمǈي في ǋذǉ الحالة بارتكاƔ الجريمةÜ ف ǚ شǁ مشتبه فيهالقضائية ƿد يجعý مǈه ب

بمعǈى أǈه لكي يتحقق التلبس يجƔ أن يتم اكتشاƻ الجريمة في وƿت ƿريÜ  Ɣشرط أساسي
 ýمن العم Źجرامي جداǗحالا ƴم ǁذا شرط مشترǋ اتجـوǈـة التلبس ال ƟياƮة عن ال

  .3العام
فƎن الجǈاية  41من المادة  2و  ƹ1ير أǈه بعكس حالتي التلبس المشار ƍليهما في الƽقرتين 

أو الجǈحة الواƿعة بالمǈزý تثور بشǈƋها ƍشكالية في ƹاية األǋمية بالǈسبة لتكييƻ الجريمة 
 ƴية السلطات التي سيتمتǋعلى ما ǁثير ذلƋير المتلبس بها و بالتالي تƹ بين المتلبس بها و

     دتها على حريات ة شـة و درجـبها رجاý الضبطية القضائية لمواجهة ǋذǉ الجريم
و حقوق المشتبه فيهم بƎرتكابها أو بالمساǋمة فيهاÜ على ƍعتبار أن الƽارق الزمǈي بين 
وƿوƳ الجريمة و ƍكتشافها من ƿبƮ ýاحƔ المǈزý و من ثمة ƍخطار رجاý الشرطة بها ƿد 

ساعة المشار ƍليها  48أو  Ư 24 الحاالت حتى مدةـدǎ في بعـد يتعـوý و ƿـيط
 ÜŹسابقا Ɣبح من الواجƮي ýǋ و بالتاليƍ حةƮ ǎمد ýحو ýر الجريمة المرتكبة اعتبالتساؤ

ستدعاء Ǝفي المǈزý أو التي كشƻ عǈها ƮاحƔ المǈزý عقƔ وƿوعها و بادر في الحاý ب
أحد ضباط الشرطة القضائية ǗثباتهاÜ جريمة متلبس بها مهما كاǈت المدة الƽاƮلة بين 

  .كتشافهاƍÞو  هاوƿوع
                                                 

 229تحرǐ و التحقيقÜ المرجƴ السابقƭ Ü  أوǋابية Ü شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ الأƲǈر عبد اهللا 1
و من أمثلتها مشاǋدة زوƜ زوجته متلبسة بجريمة الزǈاÜ فƋتýƮ بالشرطة من أجƍ ýعǚمهم و طالباŹ مǈهم الحضور ƍلى  2

مسرƟ الجريمة Ǘثبات ǋذǉ الجريمةÜ أو كذلƍ ǁكتشاƮ ƻاحƔ المǈزý لجريمة سرƿة حƮلت أثǈاء ƹيابه عǈهÜ فƎستدعى 
 . من أجƍ ýثبات ǋذǉ الحالة رجý الشرطة

3    Üرديـةƽعالية و ضمان الحريات و الحقـوق الƽمور الضبط القضائي بين الƋسلطات م ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýد عاد
 ƭ Üالسابق ƴ188المرج 
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   أǈه عǈد ƍدراǁ الشرطة بوجود ƍحتماý بشƋن اǗرتكاƔ الحديƚ للجريمة  ƽ1قهǈǋا يرǎ ال
فǈƎه يجوز لها فتح تحقيقاÜ  Źستدý عليها عن طريق أشياء أو أثار أو أدلةيŃأو الجǈحة التي 

بالتلبسÜ و ƍذا تبين في أثǈاء سير التحقيق أǈه ƿد تم تجاوز زمن التلبس بمرور ثǚثة أو 
تكاƔ الجريمة فƽي ǋذǉ الحالة يتم وƻƿ التحقيق حيƚ يجوز للشرطة أربعة أيام على ƍر

متابعة بحثها في الجريمة بƎستخدام ƍجراءات التحقيق اǗبتدائيÜ و ǋذا سوƻ يحمي 
مƮالح الشخƭ المقبوƯ عليه في ƽǈس الوƿت دون أن تتوƻƿ مهمة الشرطةÜ و ǋو ما 

  .                يحقق المƮلحتين العامة و الخاƮة
ƍ المادة ن ƭǈل Źلى أن الجريمة المتلبس بها وفقاƍ تبهǈالضبط القضائي أن ي ý41على رج 

  :من ق Ɯ ƍ تكون في الحاالت الخمسة التالية
- ýالجريمة في الحا ƔرتكاƍÝ  
 Ýمشاǋدة الجريمة عقƍ Ɣرتكابها ببرǋة يسيرة أو عǈد اǈǗتهاء من ƍرتكابها -

لǈاس أو جمƴ اƢ من ƿبý بعƯ في حالة تتبƴ مرتكƔ الجريمة بالƮيح و الƮرا -
مǈهمÜ أو اǗشارة عليه باليد و محاولة القبƯ عليه و ǋو ǋارƔ أو يحاوý أن 

Ɣرǋ أو حتى دون ƔيهرÝ 

 Ýحيازة المشتبه فيه أشياء أو عليه دالئý تدý على ƍرتكابه للجريمة أو مساǋمته فيها -

- ýزǈرتكبت في مƍ حةǈاية أو جǈعن ج ƸالتبليÝ  

لضبطية القضائية لهذǉ الحاالت مردǉ أن جميƮ ƴور التلبس ƿد ƍن وجوƔ تǈبه رجý ا
Ü و ال شǁ أن حرƭ المشرƳ 2وردت على سبيý الحƮرÜ فǚ يجوز القياس عليها

الجزائرǐ و ƹيرǉ من المشرعين اآلخرينÜ على ƍيرادǋا بشكý حƮرǐ راجƴ بالدرجة 
في حالة التلبس األولى ƍلى خطورة الǚƮحيات التي سيتمتƴ بها رجý الضبط القضائي 

بالجريمة و ال شǁ أن أولها و أخطرǋا القبƯ و التƽتيƫ و ما لهذǉ الǚƮحيات من تƋثير 
ة أو االƿتƮادية أو حتى ـمباشر و متتابƴ على حقوق و حريات األفرادÜ االجتماعي

 ǁلذل Üالثقافيةƍ ýجراءات التحقيق في الجرائم المتلبس بها على وكيƎالقيام ب Ƴر المشرƮتƿ

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ189 188المرج 
2  ƭ السابق ƴالمرج Üضوابط السلطة الشرطية Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ 248د 
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Ü على أن أƹلƔ السلطات في ǋذا 1مهورية و ƿاضي التحقيق و ضابط الشرطة القضائيةالج
المجاý يمتلكها ƿاضي التحقيق ووكيý الجمهورية و ليس لضابط الشرطة القضائية ƍال 

  .  2التمهيد لتدخلهما و في بعƯ الحاالت تكملة لدورǋما
2 : ƫاƢاألش Ǎعل ưالتحف üي في مجاƏالضبط القضا üفي حالة الجريمة سلطات رج

  المتلبƧ بǊا 
في حالة الجريمة  ƭيمتلǁ ضابط الشرطة القضائية في مجاý التحƲƽ على األشخا

المتلبس بها مجموعة من السلطات المقررة بموجƿ Ɣاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ و ǋي 
األمر بعدم المبارحةÜ االستيقاƻ بغرƯ تحقيق الهويةÜ ضبط المشتبه فيه و اƿتيادƍ ǉلى 

ƿت في طبيعتها      أƽن اختلƍ ي سلطات وǋ ÜرƲǈلل ƻيƿالتو ǁمركز للشرطة و كذل Ɣر
فǈƎها تشترǁ في  3و درجة خطورتها من حيƚ مدǎ تعرضها للحقوق و الحريات الƽردية

  .تقييدǋا لحرية المخاطƔ بها في الحركة
 Ƴالمشر ýعام ضابط الشرطة القضائية كما خو ýƮƋائية مقررة كǈسلطات استث

ضافة ƍلى تلǁ المهام المكلƻ بها في اǗات القضائية و ǋي سلطة القبƯ و التƽتيƫ بللجه
ƍطار الǈدƔ القضائيƹ Üير أǈه سيتم التعرƯ لهذǉ الǚƮحيات االستثǈائية في موƴƿ الحق 

Ɣذا المطلǋ من.                                                      
  
  
  

                                                 
Ʋهر ǋذا من خýǚ مختلƻ مواد ƿاǈون اǗجراءات الجزائية التي تƲǈم عملية التحقيق في الجǈايات و الجǈح المتلـبس  ي 1

و  56و 54و  53و  52مكـرر و   51و  51و  50و  49مكرر و  47و  47و  45و  44و  42بها و ال سيما المواد 
 .62و  60و   59و  58و 57

2  ýذا المجاǋ المادة في ƭǈضـباط  " ما يلي  على 60ت ýتمام أعماƎه يقوم بǈƎف ƚاضي التحقيق لمكان الحادƿ ذا حضرƍ
ýƮƽذا الǋ عليها في ƭوƮǈالشرطة القضائية الم.  

  .و له أن يكلƻ أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلǁ اǗجراءات
  .ليتخذ الǚزم بشǈƋهاو يرسƿ ýاضي التحقيق عǈد ǈƍتهاء اǗجراءات جميƴ أوراق التحقيق ƍلى وكيý الجمهورية 

و ƍذا وýƮ وكيý الجمهورية و ƿاضي التحقيق ƍلى مكان الحادƚ في ƈن واحد جاز لوكيý الجمهورية أن يطلـƔ مـن   
 "لحاضر ƍفتتاƟ محضر تحقيق ƿاǈوǈيƿاضي التحقيق ا

 233قƭ Ü د عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ التحرǐ و التحقيقÜ المرجƴ الساب 3
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  األمر بعدم المبارحة. أ
من ق Ɯ ƍ على أǈه يجوز لضابط الشرطة القضائيـة مƴǈ أǐ  50ادة تƭǈ الم

  .شخƭ من مبارحـة مكان الجريمـة ريثما يǈتهي من ƍجراء تحرياتـه
و على كý شخƭ يبدو له ضرورياŹ في مجرǎ استدالالته القضائية التعرƻ على ǋويته 

ي ǋذا أو التحقـق من شخƮيتـه أن يمتثý لـه في كý ما يطلبـه من ƍجراءات ف
ƭوƮالخ.  

و كý مـن خالƻ أحكام الƽقرة السابقـة يعاƿـƔ بالحـبس مدة ال تتجـاوز عشرة 
Ü و ليس األمر بعدم المبارحة ƍال ƍجراء تƲǈيمياŹ و ليس 1"دƜ  500أيــام و بغرامة 

 ǐلضمان التحر Źضروريا ǁذل ǎيوجهه ضابط الشرطة القضائية متى رأ ÜŹاƽيƿأو تو Žبضاƿ
 Źهلمن كان حاضراǈم Źريباƿ الجريمة أو Ɵفي مسر.  

 ǉيتخذ ƚحي ƻه محدد الهدǈمها أǋأ ÜرƮاǈيقوم األمر بعدم المبارحة على عدد من الع ǁلذل
رجý الضبط القضائي من أجý تحقيق ǋدƻ محدد ǋو تسهيƍ ýجراءات البحƚ االستداللي 

هود الحادƚ  و أعماý التحقيقات األولية التي يجريها و ƍتاحة الƽرƮة أمامه لسماƳ أǋم ش
المتهم في حالة التلبس  في مواجهةتخاذǋا ƍستعماý سلطات التحقيق التي يخوله القاǈون ƍو 

Ü فهدƻ 2كالقبƯ عليه و تƽتيشه و ذلǁ على ƍعتبار أن المتهم ƿد يكون من بين الحاضرين
 Ņجراءƍ Źǚفهو فع Üƴهومه الموسƽعن الجريمة بم ǐعن دائرة التحر Ɯجراء ال يخرǗذا اǋ

  .هداŹ لها و مسهǚ لعمý ضابط الشرطة القضائيةمم
كما يعد من أǋم عǈاƮر األمر بعدم المبارحة كوǈه محدد المدة أǐ يبدأ مƴ حضور ضابط 
الشرطة القضائية ƍلى مسرƟ الجريمة و Ʈƍدارǉ لهذا األمر و يǈتهي بالضرورة مƴ اǈتهاء 

المبارحة تǈتهي حين يǈتهي  ǋذا الضابط من تحرياتهÜ فالمدة التي يستغرƿها األمر بعدم

                                                 
لمƋمور الضبط القضائي عǈد اǈتقاله في حالـة  " من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ على ما يلي  32تƭǈ المادة  1

  .التلبس بالجرائم  أن يمƴǈ الحاضرين من مبارحة محý الواƿعة أو اǗبتعاد عǈه حتى يتم تحرير المحضر
ƍ ه علىǈم ýوƮمن يمكن الح ýعة و له أن يستحضر في الحاƿن الواƋالمـادة  " يضاحات في ش ƭǈمـن ذات   33كما ت

ƍذا خالƻ أحد الحاضرين أمر مƋمور الضبط القضائي وفقاŹ للمادة السابقةÜ أو ƍمتƴǈ أحد ممن دعاǋم " الƭǈ على مايلي 
لǁ عن الحضورÜ يذكر ذلǁ في المحضرÜ و يحكم على المخالƻ بغرامة ال تزيد على ثǚثين جǈيهاÜŹ و يكون الحكم بـذ 

 "من المحكمة الجزائية بǈاء على المحضر الذǐ يحررǉ مƋمور الضبط القضائي 
2 ƭ السابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý513د جما. 
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 ƭجرامية و تحرير المحضر الخاǗعـة اƿضابط الشرطـة القضائيـة من ضبط الوا
بهاÜ و األǈǋ ýƮا أن ال تطوý مدة األمر بعدم المبارحة حتى يƮاƔ الموجه ضدǋم ǋذا 
األمر باǗرǋاقÜ على ƍعتبار أǈهم في ǋذǉ المرحلة ليسوا ƍال مشتبه فيهم باالفتراƯ و ƿد 

لذلǁ ألزم المشرÜ  ƳيƮـý ضابط الشرطة القضائية ƍلى أǈهم ƹير معǈيين تماماŹ بالجريمة
-  Źياǈد  -ضمǈضابط الشرطة القضائية عƍ ما تسريحƍ تهائه من تحرياته األوليةǈ

من    51الممǈوعون من مبارحة مسرƟ الجريمة أو توƿيƽهم للƲǈر وفقاŹ لما تقررǉ المادة 
ه كان القوý بتحديد مدة األمر بعدم ـÜ و علي1ة األولى مǈهاا الƽقرـق Ɯ ƍ و ال سيم

  .المبارحة
ستخدام ƍو على الرƹم من أن المشرƳ لم يƭǈ على حق ضابط الشرطة القضائية في 

القوة العمومية لمƴǈ الشخƭ المتواجد بمكان الجريمة من مبارحتهÜ مثلما سمح بذلǁ في 
ǈƋيقرر ب ǉجدǈ طار التحقيق االبتدائي أينƍ ýوƮه يجوز لضابط الشرطة القضائية بعد الح

الذين  ƭعلى ƍذن مسبق من وكيý الجمهوريةÜ أن يستخدم القوة العمومية Ǘحضار األشخا
ýستدعائين بالمثوǗ مر 2لم يستجيبواƋب Ɣالمخاط ƭالشخ Ƴية عدم خضوǈمكاǗ بهǈه تǈƎف Ü

لحبس لمدة ال تتجاوز عشرة ǈجدǉ يقرر تلǁ العقوبة باو بالتالي عدم المبارحة لهذا األمر 
دÜƜ و ǋذا يƽترƿ Ưيام ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضر بعدم  500أيام و ƹرامة 

االلتزام بƋمر عدم المبارحة و تقديمه لوكيý الجمهورية الذǐ يتخذ بشǈƋه اǗجراء القاǈوǈي 
  . 3المقرر

                                                 
ممن أشـير  ƍذا رأǎ ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوƻƿ للƲǈر شخƮاŹ أو أكثر " تƭǈ على ما يلي  1

 "Ü فعليه أن يطلƴ فوراŹ وكيý الجمهورية بذلǁ و يقدم له تقريراŹ عن دواعي التوƿيƻ للƲǈر ƍ50ليهم في المادة 
 .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرǐ المعدý و المتمم 1-65الƽقرة األولى من المادة  2
ضمǈياŹ لسلطة ضابط الشرطة القضائية فـي توجيـه    و لوالƽرǈسي من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  1-55تشير المادة  3

  :حيƚ جاء فيها الذين يحتمý ارتكابهم الجريمة أو المساǋمة فيها ƭأمر بعدم مبارحة مسرƟ الجريمة ضد األشخا
  

 « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute 
personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute 
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes 
nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les 
traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. 
 
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et 
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Ɣ. يةƬƢوية و التحقق من الشǊال Ǎإجراء التعرف عل  
التي تمǈح  Üالƽقه الجǈائي باǗستيقاƻ ألجý التعرƻ على الهوية أو ما يسمى في

من ق Ɯ ƍ المذكورة أعǉǚ السلطة لضابط الشرطة  50بشǈƋه الƽقرة الثاǈية من المادة 
المتواجدون بمسرƭ  Ɵة األشخاـرƻ على ǋويـة بƋن يباشر ƍجراء التعـالقضائي
مجريات التحرǐ األولية ذلǁ  متى بدا له من خÜ ýǚو أن يتحقـق من ǋويتهم الجريمة
Źفي 1ضروريا ýيƮله تواجد أ ýعلى الضبطية القضائية ب Źجراء حكراǗذا اǋ و ليس Ü

الضبط اǗدارƹ Üǐير أǈه ƍذا كان الهدƻ من وراءƿ ǉمƴ الجريمة و ضبط المجرم فƎن 
  .الثاǈي ǋدفه وƿاية الƲǈام العام من كý ما يمكن أن يخý به

  ي ǋذا اǗجراء  بǈƋه مجرد ƍيقاƻ الشخƭ لسؤاله عن ƍسمه و يعرƻ بعƯ الƽقه الجǈائ
ǈواǈجراءات ـو عƍ جراء منƍ ه ووجهته و من ثم فهو ال يعدو أن يكون مجرد
ýه ووجهته2االستدالǈواǈليه عن أسمه و عƍ األسئلة Ưلتوجيه بع ƭالشخ ƻيقاƍ هǈأو أ Ü3 

 ةو اختيارا موضƴ الريب أو أǈه ال يعدو أن يكون مجرد ƍيقاǈƍ ƻسان وضƽǈ ƴسه طواعية

                                                                                                                                                         
notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à 
l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de 
ces fichiers. 
 
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles 
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux 
opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par 
l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros 
d'amende ». 

       خƭƮ المشرƳ الƽرǈسي الýƮƽ الثاǈي من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية لموضوƳ مراƿبة و تحقيـق و بيـان الهويـة    1
كذلǁ في ƹاية األǋمية من  3-78تبدو المادة Ü كما  2-78و 1-78تينتعرضت له مجموعة من المواد و ال سيما  المادف
  :ن حيƚ جاء في بعƯ مقاطعهاýǚ تعرضها لحقوق و حريات الشخƭ المطالƔ بتقديم أوراق ǋويتهخ

« Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en 
cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de 
vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de 
police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant 
d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il 
est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la 
vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de 
son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient 
lui-même la famille ou la personne choisie... »  

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üضوابط السلطة الشرطية Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ 181د 
3 ǈجراءات الجǗون اǈاƿ Ɵشر ÜىƽطƮمحمود محمود م ƭ السابق ƴالمرج Ü214ائية 
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ǈبƐ عن ضرورة تستلزم تدخý المستوƻƿ للتحرǐ و الكشƻ و كان ǋذا الوضƴ يÜ Ńو الƲن
سمه و عمله و محƿƍ ýامته ووجهتهÜ أو ǋو ذلǁ اǗجراء ƍعن حقيقته و ذلǁ بسؤاله عن 

 ýلرجا Ɵو أمر مباǋ و Üه ووجهتهǈواǈلسؤاله عن أسمه و ع ƭالشخ ƻيقاƍ لىƍ الرامي
كما يعرƻ بǈƋه ƍجراء  1Üعǈد الشǁ في أمر عابر سبيý سواء كان راجŹǚ أم راكباŹالضبط 

   بمقتضاǉ يحق لرجý السلطة العامة أن يوƻƿ الشخƭ ليسƋله عن ǋويته و عن حرفته 
  .2و محƿƍ ýامته ووجهته ƍذا اƿتضى األمر

بت بƋن ǈǋاǁ كما يعرƻ كذلǁ بǈƋه ذلǁ اǗجراء الذǐ يباشرǉ ضابط الشرطة القضائية ƍذا ث
مؤشر يؤدƍ ǐلى االفتراƯ بوجود عƿǚة بين المعǈي باǗجراء و الجريمةÜ كƋن يكون ƿد 

ƍ ýأو حاو Ɣرتكƍ دد التحضيرƮه بǈالجريمة أو أ ƔرتكاǗ ǁه يمتلǈƋهر بƲأو ي Üرتكابها
أو أخيراŹ أǈه محý بحƚ من طرƻ أعضاء الضبطيـة  الجǈائيÜمعلومات مƽيدة للتحقيق 

ǈادر من السلطة القضائيةالقضائيـة بƮ ن 3اء على أمرƋعتقاد بǗو بالتالي يمكن ا Ü
 ƭالشخƴالخاض ǗيةƮعلى الهوية و التحقق من الشخ ƻجراء التعرÜ  بعد وƍ اءǈستث

األشخاƭ الذين خضعوا لهذا اǗجراء و ليست لهم أية عƿǚة بما تبحƚ عǈه الضبطية 
 ƭما شخƍ يمكن أن يكون Üة با علىالقضائيةƿǚع ǁيمتل ƭعة أو شخƿلجريمة الوا

  .شخǋ ƭارƔ من العقوبة القاǈوǈيةكذلǁ معلومة حوý الجريمة أو 
Ńون على وثيقة محددة يǈالقا ƭǈذا و لم يǋ فيمكن أن تكون Üويتهǋ ƭلها الشخǚثبت من خ

ƿية ـبطاǈالوط ƻسخة عن الوثيقة  أوة التعريǈ تǈأية وثيقة رسمية حتى و لو كا
ن وراء ǋذا اǗجراء ǋو التعرƻ على ǋوية ǋذا الشخƭ و تقييد كÜ ý فالهدƻ م4األƮلية

 ƻذا االستيقاǋ ýمث ýو ال يخو Üǐية في محضر التحرƮما تعلق به من معلومات شخ
                                                 

د رؤوƻ عبيدÜ المشكǚت العلمية الهامةÜ الجزء األوÜý الطبعة الثالثةÜ  دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮـر   1
 ƭ Ü426 427 1981العربيةÜ سǈة 

العربـيÜ القـاǋرةÜ   ون محمد سǚمةƿ Üاǈون اǗجراءات الجǈائية معلقاŹ عليه بالƽقه و أحكام الǈقÜƯ دار الƽكر ـد مƋم 2
  1980ƭ Ü241جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعة األولى سǈة 

3 « Soit que l’intéressé ait commis ou tenté de commettre une infraction, soit qu’il se préparât 
à commettre un crime ou un délit, soit qu’il apparaisse susceptible de fournir des 
renseignements utiles à une enquête sur un crime ou un délit, soit enfin qu’il ait fait l’objet de 
recherches ordonnées par l’autorité judiciaire » in Gaston Stefani, Georges Levasseur, 
Bernard Bouloc, Procédure Pénale, collection  Dalloz, 17 eme édition, paris, France, 2000, 
p359   
4 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure Pénale, op-cit p 362 
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ƍ ثباتƍ أو عجز عن ƴǈمتƍ ذاƍ الƍ يǈالوط ǁلى مركز الشرطة أو الدرƍ ƻƿتياد المستوƿ
  .1ركز للتƋكد من ǋويتهǋويته مثÜŹǚ مما يتطلƔ عǈدǋا اƿتيادƍ ǉلى أƿرƔ م

و يتميز ƍجراء التعرƻ على الهوية و التحقق من الشخƮية بمجموعة من الخƮائƭ التي 
تميزǉ عن اǗجراءات التي تشبهه و ال سيما القبÜƯ فهو من ƍجراءات االستدالÜý بمعǈى 

عتبارǉ من ƍجراءات التحقيق القضائيÜ سواء تم ƍجراءǉ في ƍطار الجريمة ƍأǈه ال يمكن 
المتلبس بها أو في ƍطار ƍجراءات التحقيق التمهيدÜǐ و على خƻǚ القبƯ الذǐ يجيز 
تƽتيƫ األشخاƭ المشتبه فيهم فƎن ƍجراء التعرƻ على الهوية و التحقق من الشخƮية ال 
 ƭشخ ƫتيƽت ƻد مباشرة االستيقاǈالشرطة ع ýفليس من الجائز لرج Üƫتيƽيجيز بذاته الت

Ü فƭǈ الƽقرة 2ون معه من جسم الجريمة أو أǐ شيء له Ʈلة بهاالمتهم بحثاŹ عما عساǉ يك
حين تقرر بǈƋه على الشخƭ المطلوÜ  Ɣتƽيد بشكý ضمǈي ذلǁ 50الثاǈية من المادة 

متثاý لضابط الشرطة القضائية في كý ما Ǘالتعرƻ على ǋويته و التحقق من شخƮيته ا
ƭوƮذا الخǋ جراءات فيƍ يطلبه منÜ العبارة األخي ǉذǋ يد أن طلبات ضابط وƽرة ت

الشرطة القضائية ال يجƔ أن تخرƜ عن دائرة التعرƻ على ǋوية ǋذا الشخƭ و التحقق 
ǈـم ƻالوثائق التي تسمح  بالتعر Ɣو طل Ƴذا الموضوǋ أسئلة في Ɵها عن طريق طر
  .Ü دون القيام بƎجراءات أخرǎ ال ترتبط بهدƻ االستيقاƻ و مǈها مثǚ التƽتيƫيهعل

ƻ ال يجيز حجز المتهم مثلما ǋو عليه الحاý في القبƯ أو الوضƴ تحت و االستيـقا
الƲǈرÜ فهو ƿاƮر على ƍيقاƻ الشخƭ بما يكƽي للتعرƻ على شخƮه و التحقق مثŹǚ من 
أǈه ƹير مطلوƔ القبƯ عليهÜ فهو ƍذن ƍجراء يتم تƽǈيذǉ خýǚ مدة زمǈية ƮƿيرةÜ لذلǁ ال 

ƻ على الهوية في حالة ƍحتجازÜ و لذلǁ لم يمكن ƍعتبار الشخƭ الخاضǗ ƴجراء التعر
 ÜجراءǗذا اǋ على مدة Ƴالمشر ƭǈيƍŹاعاǈتƿ  بذاته و بطبيعته Ɣجراء ال يتطلƍ هǈƋه بǈم

Źǚطوي Źتاƿو.  
من التعرƯ و لو بشكý ضمǈي كذلǁ لعدد من  2فقرة  50و لم يخلو ƭǈ المادة 

يما الضماǈة المتعلقة الضماǈات الممǈوحة للشخƭ الخاضǗ ƴجراء اǗستيقاƻ و ال س
بضرورة ƍرتباط ǋذا اǗجراء بالواƿعة المتحرǎ عǈهاÜ فليس لضابط الشرطة القضائية أن 

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üو التحقيق ǐالتحر Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ235د عبد اهللا أو. 
2  Üضوابط السلطة الشرطية Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ د ƭ Üالسابق ƴ192المرج 
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         ƚطار البحƍ ذا فيǋ ذا لم يكنƍ يـةƽه التعريƿو يطالبه بتقديم أورا ŹاƮشخ ƻـƿيستو
Ƴ عبارة و التحـرǐ عن الجريمـة و ال سيما الجريمـة المتلبس بهاÜ لذلǁ استخدم المشر

ا يƲهر لǈا الطابƴ الضرورǐ لهذا ـÜ كم"رǎ استدالالتـه القضائيـةـي مجـف" 
 Źضروريا ǁذا كان ذلƍ الƍ جراءǗلهذا ا Ƌالضبط القضائي ال يلج ýى أن رجǈبمع ÜجراءǗا
و بالتالي يمكن القوý أن االستيقاǋ ƻو االستثǈاء من األýƮ الذǋ ǐو عدم توجيه طلبات 

يبدو له "التعرƻ على ǋوياتهمÜ لذلǁ استخدم كذلǁ المشرƳ عبارة لǖشخاƭ تهدƍ ƻلى 
و الضرورǈǋ ǐا بمعǈى تواجد ǋذا الشخƍ ƭما في وضƽǈ ƴسي أو مادǐ أو في " ضروريا

 ƭذا الشخǋ ƻستيقاƍ لىƍ ǁذا الشǋ ضابط الشرطة القضائية فيدفعه ǁمكان يثير ش
  .بالذات

 ýǋتجاǈ أن Ɣو ال يجƍالجهة المخ Ƴار المشرƮتƿ ƻالتعر ýمن أج ƻجراء االستيقاƍ ولة
على ǋوية األشخاƭ على ضباط الشرطة القضائية دون ƹيرǉ من أعضاء الضبطية 

Ńي ǐو األمر الذǋ و Üهاǈالقضائية و ال سيما أعوا ƭمن الحماية على الشخ Źوعاǈ يƽض
 ýǚجراء من خǗلهذا ا ƴالخاضƍضباط الشرطة القضائية بقدر مهم من الحذ ýر تسام أعما

  .و الحيطة من المساس بحريات و حقوق األفراد الشخƮية
 ýبƿ اǋبغي توافرǈشروط ي ƻستيقاǚأحكام القضاء أن ل Ưذا السياق جاء في بعǋ و في

ǋذا اǗجراء و ǋي أن يضƴ الشخƽǈ ƭسه طواعيةŹ مǈه و ƍختياراŹ في موضوƳ  ذƍتخا
ýورة تستلزم تدخƮ عن ƴذا الوضǋ Ɛبǈو أن ي Ɣعن  الشبهات و الري ƻللكش ƻƿالمستو

   شتبه في أمر المتهم لمجرد تلƽته و ǋو سائر في الطريق ƍفمتى كان المخبر ƿد  Üحقيقته
و ǋو عمý ال يتǈافى مƴ طابƴ األمور و ال يؤدƍ ǐلى ما يتطلبه اǗستيقاƻ من مƲاǋر 
 تبررÜǉ فƎن اǗستيقاƻ على ǋذǉ الƮورة ǋو القبƯ الذǐ ال يستǈد ƍلى أساس في القاǈون

لما كان الýƮƽ في ƿيام المبرر لǘستيقاƻ و تخلƽه من األمور كذلÜ ǁ 1فهو باطýو بالتالي 
Ɣبغير معق Ƴاضي الموضوƿ اǋبتقدير ýالتي يستقÜ  ه لما كانƹتاجه ما يسوǈستǗ مادام

ذلǁ و كان الحكم ƿد استƲهر بحق الطاعن وضƽǈ ƴسه طواعيةŹ و ƍختياراŹ موضƴ الشبهات    
بسيارة األجرة في عدة أوضاƳ مريبة و ƹريبة في وƿت متƋخر من الليý  و الريƔ بوƿوفه

                                                 
Ü عن المستشار مƮطƽى مجـدǋ ǐرجـةÜ حقـوق    30/12/1957حكم محكمة الǈقƯ المƮرية الجلسة المؤرخة في  1

ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈ25المتهم  و ضما 
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و بها الشاǋد و المتهمين مما يبرر لرجý السلطة العامة ƍستيقافهم للكشƻ عن حقيقة 
  .1أمرǋم

Ɯ . مرتكب الجريمةإقتياد ضبط و  
من بين اǗجراءات التي يمكن أن تباشر في مواجهة المشتبه فيه في الجريمة 

بهاƍ Üجراء ضبطه و ƿƍتيادǉ ألƿرƔ ضابط شرطة ƿضائيةÜ مثلما تƭǈ على ذلǁ المتلبس 
التي تقرر بǈƋه يحق لكý شخƭ في حاالت الجǈاية أو الجǈحة  2من ق Ɯ ƍ 61المادة 

المتلبس بها و المعاƔƿ عليها بعقوبة الحبس ضبط الƽاعý و اƿتيادƍ ǉلى أƿرƔ ضابط 
حق لكý شخƭ فǈƎه من باƔ أولى من سلطات ǋذا اǗجراء كان للشرطة القضائيةÜ و ƍن 

الضبطية القضائيةÜ لذلǁ كان من أبرز سلطات ضباط الشرطة القضائية اƿتياد المشتبه 
  .فيهم بارتكاƔ الجريمة خƮوƮاŹ في حالة التلبس

و لما كان مǈح الحق في مباشرة ǋذا اǗجراء لكý األشخاƭ و ليس فقط لرجاý الضبطية 
ƿرر بشǈƋه العديد من الشروط التي تضبطه و ال تسمح له باالعتداء فƎن المشرÜ  Ƴالقضائية

ط و اƿتياد ƍال الƽاعý الحقيقي ـǚ يحـق ضبفى حريات و حقوق األشخاÜƭ ـعل
 ƭاألشخا ýن تدخƎو بالتالي ف Üضبط المشتبه فيه للجريمة ýدتهم من أجǋمقترن بمشا

ǈالج Ƴجد المشرǈ ǁلذل Üعلية للجريمة و لمن ارتكبهاƽدة الǋعلى مشا ƭǈ ǐرƮائي الم
 ǐسي و الجزائرǈرƽالمشرعين ال ýمثلما فع Ưحة و لم يتعرǈاية أو جǈبج Źي متلبساǈالجا
حيǈما Ʈǈا على ضبط الƽاعý و ƿƍتيادƹ Üǉير أǈه يمكن القوý بƋن معرفة فاعý الجريمة 

ألفراد مقترǈة بمشاǋدته و ǋو يرتكبها أو يساǋم في ƍرتكابهاÜ لذلǁ ليس لمن يباشر من ا
                                                 

Ü عن المستشار مƮطƽى مجدǋ ǐرجـةÜ حقـوق   05/01/1976حكم محكمة الǈقƯ المƮرية الجلسة المؤرخة في ال 1
 20تهÜ المرجƴ السابقƭ Üالمتهم  و ضماǈا

  : من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي على ما يلي 73في ǋذا المجاý تƭǈ المادة   2
« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute 
personne a qualité   pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police 

judiciaire le plus proche. » 
لكý من شاǋد الجاǈي متلبساŹ بجǈايـة أو  : " على ما يلي 37أما ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ فǈƎه يƭǈ في مادته 

دون احتياƍ Ɯلـى أمـر    بجǈحة يجوز فيها ƿاǈوǈاŹ الحبس االحتياطيÜ أن يسلمه ƍلى أƿرƔ رجý من رجاý السلطة العامة
  "بضبطه 

ǐرƮالم ƭǈلى الƍ هاǈسي مǈرƽال ƭǈلى الƍ Ɣرƿأ ǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ جد أن المادة فيǈ ǁلذل.  
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ضبط و اƿتياد شخƭ لضابط الشرطة القضائية بمجرد تواجدǉ في مسرƟ الجريمة أو ألǈه 
 ƭالشخ ǁة ما فيعتقد بذلƿǚأو ألن المقتاد يرتبط بالضحية بع Üذا المكانǋ Ɣبقر Źكان مارا
المباشر Ǘجراء الضبط و اƿǗتياد بǈƋه ǋو الƽاعÜý و عليه يمƴǈ في ǋذا المجاý على 

شر Ǘجراء الضبط و االƿتياد االستǈتاÜƜ أǐ استǈتاƜ من ǋو الƽاعÜý فدورǉ الشخƭ المبا
محدد بƋن يضبط و يقتاد ƍلى أƿرƔ ضابط شرطة ƿضائية الشخƭ الذǐ ارتكƔ فعليا 
الجريمةÜ و في ǋذǉ الضوابط حماية أكيدة لحريات و حقوق األشخاƭ الذين ƿد يتواجدون 

  .بحكم الƮدفة بمكان وƿوƳ الجريمة
في الضبط و اƿǗتياد في ƍطار  ي يكƽي ألن يباشر ǋؤالء األفراد حقهم القاǈوǈكذلǁ ال

الجǈاية و الجǈحة المتلبس بها بمجرد مشاǋدتهم للجريمة أو لمخلƽات الجريمةÜ على ƍعتبار 
أن ǋذا الحق ممǈوƟ لمن شاǋد الجريمة و شاǋد كذلǁ من ƍرتكبهاÜ فالشرط المطلوǈǋ Ɣا 

    ة و المجرمƹ Üير أǈه ƿد تƍ ýƮلى ǋذا الشخƿ ƭرائن ƿوية يتمثý في مشاǋدة الجريم
 ƻلها على مقترǚمن خ ƻالجريمة يتعر Ɣرتكاƍ مباشرة بعد ǁليها الشƍ ىƿال ير ýو دالئ
الƽعý اǗجراميǈǋ Üا حتى و لو لم يشاǋد ǋذا الشخƭ الجريمة حين وƿوعها فǈƎه يمكن له 

ǋ و Üýاعƽتياد ضد الƿǗمباشرة حق الضبط و ا Ƴلى أن المشرƍ بالدرجة األولى ƴذا راج
  .لم يتحدƚ عن مشاǋدة الجريمة و ǈƍما تحدƚ عن فاعلها 61الجزائرǐ في ƭǈ المادة 

على حق األفراد الذين  61ن أن المشرƳ لم يƭǈ في المادة ـم مـى الرƹـو عل
ƻǈستخدام القوة أو العƍ ضابط شرطة في Ɣرƿأل ýاعƽذا الǋ تيـادƿƍ يباشرون ضبـط و 

 ýاعƽال Ưذا الحق في حالة رفǋ عتقاد بمشروعيةǗيمكن ا Źياǈه ضمǈير أƹ Üǐالماد
 Ɣو يرتكǋ و ǉدوǋمن شا ýبƿ جراء المباشر منǗاوم اƿ لى مقر الشرطـة أوƍ ýتقاǈǗا

 ǁش ǚا تتضمن بǈǋ فالسلطة المخولة لكافة األفراد Üالجريمة ǉذǋƍ Ʋƽالقوة للتح ýستعما
  .1ن تسليمه ƍلى رجاý السلطة العامةمادياŹ على المتهم Ǘمكا

و ال يمǈح ƍجراء ضبط و اƿتياد مرتكƔ الجريمة ألƿرƔ ضابط شرطة ƿضائية الحق في 
تƽتيƫ من تم مباشرة ǋذا اǗجراء في حقهÜ أو مسائلته خýǚ اǗجراء عن ǋويته و عن 

هذا اǗجراء كابها و ƹيرǋا من األسئلة التي ƿد يرƔƹ الشخƭ القائم بتالجريمة و كيƽية ƍر
ƿتياد ليس التحقيـق مـƴ المجرم أو سماǗ ƳمعرفتـهاÜ ألن الهدƻ مـن الضبط و ا

                                                 
1  ƭ السابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚ126د حسن ع 
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 ýƮفهو في األ Üالضبطية القضائية ýرار من رجاƽو ال Ɣعه من الهرǈما مǈƍ و Üوالهƿأ
Ü الذǐ تم ضبطه في ƍطار جريمة محدد ǈوعها بموجƔ المادة 1تعرƯ مادǐ للمشتبه فيه

41 ǁو لذل ÜƜ ƍ ير األمر بالمبارحة  من قƹ و ƻير االستيقاƹ تيادƿن الضبط و االƎف
Źلهما سابقا Ưمثلما تم العر.  

لذلǁ جاء في القضـاء أن القبƯ على اǈǗسان يعǈي تقييد حريته و التعرƯ له بƎمساكه 
 Źترة يسيرة تمهيداƽو لو ل ǉو حجزǗǉجراءات ضدǗا Ưتخاذ بعÜ  يǈيع ƭالشخ ƫتيƽو ت

Ɣقيǈو الت ƚر  البحƲد حƿ و Üالمراد ضبطه Ɛد العثور على الشيƮبسه بقǚبجسمه و م
القاǈون القبƯ على أǈƍ ǐسان أو تƽتيشه ƍال بترخيƭ مǈه أو بƎذن من سلطة التحقيق 

 اŹأن يباشر أي -و ǋو ليس من مƋمورǐ الضبط القضائي -المختƮةÜ فǚ يجوز للشرطي 
اعتبارǉ من رجاý السلطة العامة أن كý ما خوله القاǈون ƍياǉ بف Üمن ǋذين اǗجراءين

 38و 37يحضـر الجاǈـي فـي الجرائـم المتلبس بها بالتطبيق ألحكام المادتين 
 ǐالضبط القضائي و ليس له أن يجر ǐمورƋمور من مƋم Ɣرƿلى أƍ و يسلمه Üجراءاتƍ

Źتيشاƽعليه أو ت ŹبضاƿÜ عليه Ưعلى أن الطاعن لم يقب ýال  و لما كان الثابت في الحكم يدƍ
ة في أمرǉ و من ثم فƎن القبƯ عليه و تƽتيشه ƿد وƿعا ـرد ƍشتباǉ رجý الشرطـلمج

  .2باطلين
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 236قÜ المرجƴ السابقǋ Üامƫ الƽƮحة د عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ التحرǐ و التحقي 1
Ü عن عن المستشار مƮطƽى مجدǋ ǐرجةÜ حقوق المـتهم   16/05/1966حكم محكمة الǈقƯ المƮريةÜ المؤرƢ في  2

ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈ37و ضما 
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  كƢƉطر اǕجراءات علǍ حقوق و حريات األفراد التوقيف للنưر. د
يكتسي ƍجراء التوƿيƻ للƲǈر أǋمية بالغة لما له من أثار وخيمة على حريات      

ǈحرية محددة و حقوق األفراد الموضوعين لل ƻيƿي بتوƽفهو ال يكت Üر في مقرات األمنƲ
لهؤالء بý يترتƔ عǈه توƿيƻ العديد مǈها و ال سيما الحقوق الشخƮية و المهǈية          

Źجراء متميزاƍ يعد ǁفهو بذل Üا سلطة  و االجتماعيةǋجراءات التي تباشرǗي اƿعن با
 Üعن الجرائم ǐو التحر ƚاء البحǈسواء في الجرائم المتلبس بها أو في الضبط القضائي أث

 ǁلذل Üǐطار التحقيق التمهيدƍƴجراءات  يجمǗو أخطر اǋ رƲǈلل ƻيƿقه أن التوƽال        
  الممǈوحة لرجاý الضبطية القضائية لكوǈه ماساŹ بالحرية الشخƮية لǈǘسان و السلطات 

من جهة أخرǎ يعد  و المساس بالحرية ǋو أŹǚƮ من اختƮاƭ السلطات القضائية ƍال أǈه
  .ƍ1جراءا ضرورياŹ تستلزمه مرحلة التحريات لتمكين رجاý الضبطية من جمƴ تحرياتهم

التي تƭǈ  48و يƲهر ǋذا التميز من خýǚ تعرƯ الدستور للتوƿيƻ للƲǈر في مادته  
يخضƴ التوƿيƻ للƲǈر في مجاý التحريات الجزائية للرƿابة القضائيةÜ و ال " على أن 

  Ýساعة) 48(تجاوز مدة ثمان و أربعين يمكــن أن ي
  Ýيملǁ الشخƭ الذǐ يوƻƿ للƲǈر حق اǗتƮاý بƋسرته

  Ýو ال يمكن تمديد مدة التوƿيـƻ للƲǈرƍ Üال استثǈاءÜ وفقـا للشروط المحددة بالقاǈون
 ǎو لدƍ ƭطبي على الشخ ƭفح ǎأن يجر Ɣيج ÜرƲǈلل ƻيƿتـهاء مـدة التوǈ

اǗجراءات  Ü3 لذلǁ لم تخلوا ƿواǈين2"م بهذǉ اǗمكاǈية الموƿوƍ Üƻن طلƔ ذلÜǁ على أن يعل
  ǉواعدƿ فحددت ýƮƽم ýر بشكƲǈلل ƻيƿللتو Ưمن التعر ǐالجزائية و ال سيما الجزائر

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üات المشتبه فيه في التحريات األوليةǈضما Ü201محمد محدة. 
Ü 76لƮادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزلئرية الديمقراطية الشعبيةÜ العـدد رƿـم   Ü ا1996ديسمبر  8دستور  2

    .2002أفريý  10المؤرƢ في  02/03المعدý بالقاǈون رƿم 
التي شهدت العديد من التعديǚت أخرǋا  77في ǋذا المجاý تعرƯ المشرƳ الجǈائي الƽرǈسي للوضƴ للƲǈر في المادة  3

 : جاء في بعƯ مقاطعهاƍذ  2007مارس  05المؤرƢ في  291-2007جƔ القاǈون بمو  2007كان سǈة 
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition 
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début 
de la garde à vue le procureur de la République… »  
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على  511و ضبطت طرق مباشرته و بيǈت ما للموƿوƻ للƲǈر من حقوقÜ فتƭǈ المادة 
وƻƿ للƲǈر شخƮاŹ أو أكثر ǎ ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيقÜ أو يأأǈه ƍذا ر

Ü فعليه أن يطلƴ فوراŹ وكيý الجمهورية بذلǁ و يقدم له 50ممن أشير ƍليهم في المادة 
  .تقريراŹ عن دواعي التوƿيƻ للƲǈر

  .ساعــة) 48(ال يجوز أن تتجاوز مدة التوƿيــƻ للƲǈر ثمان و أربعين 
محاولة ارتكابهم للجريمة ƹير أن األشخاƭ الذين ال توجد أية دالئý تجعý ارتكابهم أو 

  .مرجحاÜŹ ال يجوز توƿيƽهــم سوǎ المدة الǚزمــة ألخذ أƿوالهــم
و ƍذا ƿامت ضد الشخƭ دالئƿ ýويــة و متماسكــة من شǈƋها التدليý على اتهامــه 
فيتعين على ضابط الشرطــة أن يقتادƍ ǉلى وكيý الجمهوريــة دون أن يوƽƿــه 

  .عين ساعــةللƲǈر أكثر من ثمان و أرب
ƭالجمهورية المخت ýمن وكي Ɣذن مكتوƎر بƲǈلل ƻيƿالتو ýيمكن تمديد أجا:  

عǈدما يتعلق األمر بجرائم االعتداء على أƲǈمــة المعالجــة ) 1(مرة واحدة  -
  .اآللية للمعطيات

 ƍذا تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة) 2(مرتين  -

                                                 
Ü و مس التعديý موضوƳ تمديـد أجـاý   2006ديسمبر  20المؤرƢ في  06/22تم تعديǋ ýذǉ المادة بموجƔ القاǈون  1

ƍذا رأǎ ضابط الشرطة القضائية : بيعة الجرائم المعǈية بالتمديد Ü حيƚ كان الƭǈ القديم بالشكý األتيو ط الوƻƿ للƲǈر
Ü فعليـه أن يطلـƴ فـوراŹ وكيـý     50لمقتضيات التحقيقÜ أن يوƻƿ للƲǈر شخƮاŹ أو أكثر ممن أشير ƍليهم في المـادة  

  .الجمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي التوƿيƻ للƲǈر
  .تتجاوز مدة التوƿيƻ للƲǈر ثمان و أربعين ساعة ال يجوز أن

 ǎهم سوƽيƿال يجوز تو ÜŹرتكابهم للجريمة مرجحاƍ رتكابهم أو محاولةƍ ýتجع ýالذين ال توجد أية دالئ ƭير أن األشخاƹ
  .المدة الǚزمة ألخذ أƿوالهم

على ضابط الشرطة القضـائية أن   و ƍذا ƿامت ضد شخƭ دالئƿ ýوية و متماسكة  من شǈƋها التدليý على ƍتهامه فيتعين
  .ساعة) 48(يقتادƍ ǉلى وكيý الجمهورية دون أن يوƽƿه للƲǈر أكثر من ثمان و أربعين 

تضاعƻ جميƴ اآلجاý المƮǈوƭ عليها في ǋذǉ المادة ƍذا تعلق األمر باعتداء على أمن الدولة و يجوز تمديدǋا بƎذن من 
  يوماƍ Źذا ما تعلق األمر بجرائم موƮوفة بƋفعاƍ ýرǋابية أو تخريبية )12(وكيý الجمهورية دون أن تتجاوز اثǈي عشر 

ƍن اǈتهاǁ األحكام المتعلقة بƉجاý التوƿيƻ للƲǈر كما ǋو مبين في الƽقرات السابقةÜ يعرƯ ضابط الشـرطة القضـائية   
 Źياƽتعس ŹاƮلها من حبس شخ Ưللعقوبات التي يتعر"  
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-  ƚǚذا تعلق األمر بجرائم الم) 3(ثƍ مة عبر الحدود مراتƲǈخدرات و الجريمة الم
ƻرƮبال ƭالخا ƴو الجرائم المتعلقة بالتشري ýاألموا Ưية و جرائم تبييǈالوط. 

 .مرات ƍذا تعلق األمر بجرائم موƮوفة بƋفعاƍ ýرǋابية و تخريبية) 5(خمس  -

ƍ Ưن اǈتهاǁ األحكام المتعلقة بƉجاý التوƿيƻ للƲǈر كما ǋو مبين في الƽقرات السابقة يعر
 Źياƽتعس ŹاƮلها من حبس شخ Ưكما تم "ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعر Ü

 ǎفي العديد من المواد األخر Ƴلهذا الموضو Ưميته - التعرǋعلى أ ǁكذل ýو ما يدلǋو- 
الخاƮة بالتوƿيÜ65  ƻ و كذلǁ المادة Ü52 1مكرر 51مكررÜ  51و ال سيما في المواد 

الخاƮة بالتوƿيƻ للƲǈر في ƍطار اǈǗابة  141تمهيدÜǐ و المادة للƲǈر في ƍطار التحقيق ال
  .القضائية

 ƻƿفهو الو ÜهǈƋية التي استخدمت بشǈوǈطلحات القاƮتعدد الم ǐر الذƲǈلل ƻيƿالتو ƻيعر
 ƴشارة أو الوضǗن اǋر ƻيقاǗا ǁو كذلǋ و ÜƻيقاǗو اǋ و حجز المشتبه فيه وǋ ر وƲǈلل

حتياطات الǚزمة لتقييد حرية المقبوƯ عليه ووضعه Ǘلǁ اتخاذ تÜƍ بـǈƋه 1تحت المراƿبة
تحت تƮرƻ البوليس أو الدرǁ فترة زمǈية مؤƿتة تستهدƻ مǈعه من الƽرار و تمكين 

Ü أو أǈه ذلǁ اǗجراء البوليسي الذǐ 2تخاذ اǗجراءات الǚزمة ضدƍǉالجهات المختƮة من 
بموجبه يوضƴ المشتبه  ÜوليةيƋمر به ضابط الشرطة القضائية  لضرورات التحريات األ

                                                 
1 ƻيƿعبارة التو ǐالجزائر Ƴستخدم المشرƍ    عبارة الحجـز فـي ǁستخدم كذلƍ هǈير أƹ Üا العبارة الغالبةǋعتبارƎر بƲǈلل

Ü أما المشرƳ المƮرǐ فƎستخدم عبارتي الوضƴ تحت التحƲƽ و اǗحتجـاز أمـا المشـرƳ    65الƽقرة الثاǈية من المادة 
ءات الجǈائيـة  من ƿـاǈون اǗجـرا   35أǐ الوضƴ تحت الƲǈرÜ تƭǈ المادة  la garde à vueالƽرǈسي فƎستخدم عبارة 
ƍذا لم يكن المتهم حاضراŹ في األحواý المبيǈة في المادة السابقة جاز لمƋمور الضبط القضائي أن : المƮرǐ على ما يلي

  .يƮدر أمراŹ بضبطه و ƍحضارǉ و يذكر ذلǁ في المحضر
ƔرتكاƎب ƭتهام شخƍ كافية  على ýذا وجدت دالئƍ ة في المادة السابقةǈالمبي ýير األحواƹ ة    و فيƿحة سـرǈاية  أو جǈج

أو ƔƮǈ أو تعد شديد أو مقاومة لرجاý السلطة العامة بالقوة و العÜƻǈ جـاز لمـƋمور الضـبط القضـائي أن يتخـذ      
  .اǗجراءات التحƽضية المǈاسبةÜ و ƍن يطلƔ فوراŹ من الǈيابة العامة أن تƮدر أمرا بالقبƯ عليه

ية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجـاƲ  ýاǗجراءات الǈحƽو في جميƴ األحواý تƽǈذ أوامر الضبط و اǗحضار و 
يجƔ على مƋمور الضبط القضائي أن يسـمƴ فـوراŹ أƿـواý المـتهم     " على ما يلي  36كما تƭǈ المادة " السلطة العامة

  .المضبوطÜ و ƍذا لم يƋت بما يبرئهÜ يرسله في مدǎ أربƴ و عشرين  ساعة ƍلى الǈيابة العامة المختƮة
 ".ى الǈيابة ـن تستجوبه في Ʋرƻ أربƴ و عشرين ساعة ثم تƋمر  بالقبƯ عليه أو بƎطǚق سراحه و يجƔ عل

ƭ Ü250 Ü 1971د سامي ƮǈراوÜǐ أƮوý المحاكمات الجزائيةÜ الجزء األوÜý دار الطباعة  الحديثةÜ العراقÜ سǈة  2
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü201عن محمد محدة 
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    في مكان معين و طبقاŹ لشكليات ) الشرطة -الدرǁ( فيه تحت تƮرƻ مƮالح األمن 
عرƻ بǈƋه ƍجراء بوليسي سالÜ Ɣ كما ي1Ńو لمدة زمǈية يحددǋا القاǈون حسƔ الحاالت

للحريةÜ يƋمر به ضابط الشرطة القضائيةÜ و يبدو سلƔ الحرية فيه في عدم ترǁ الƽرد 
اŹ في ƹدوǉ و رواحهÜ ووضعه تحت مراƿبة الشرطة القضائية لƽائدة البحƚ و التحرǐ حر

حتجاز تحت المراƿبة الهدƍ ƻكما يرǎ فيه بعƯ الƽقه الجǈائي بǈƋه  2Üالذǐ يجريه الضابط
مǈه حماية مƮلحة التحقيق كخشية التƋثير على الشهود أو ƍخƽاء معالم الجريمة أو لمجرد 

Ü أو أǈه احتجاز 3ه ƍذا كشƽت االستدالالت عن أمارات أو وƿائƴ جديدةاحتماƍ ýعادة مǈاƿشت
 Ɣو عدة أيام حس Üبين عدة ساعات Ɵرادته لمدة تتراوƍ عن Źماƹت للمشتبه فيه رƿمؤ

اŹ للشكليات المقررة ƿاǈوǈاŹ تحت رƿابة القضاءÜ ألجý ضرورات ـوفقوات ـالتشريع
على االتهام من أجý حسن سير  قÜ أو بسبƔ وجود دالئƿ ýوية و متطابقةـالتحقي

  .4التحقيق
و يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية بعد سلطة توƿيƻ الشخƭ للƲǈر بمقر الشرطة و بالتالي 
 ƭاألشخا ƻيƿاتجـة عن سلطة توǈمن السلطات ال Źعددا Üـهƿتقييد حرياتـه و حقو

كماý البحƚ ستǗحتجاز ǋؤالء لمدة زمǈية كافية في Ʋǈر المشرƍ ƳللƲǈرÜ و أǋمها سلطة 
و التحرǐ و جمƴ االستدالالت عن الجريمةÜ على ƍعتبار أن المشرƿ Ƴرر أن الحد األدǈى 

ساعة ƍذا توفرت بطبيعة الحاý دالئý تجعý ) 48(للتوƿيƻ للƲǈر ǋو ثماǈية و أربعين
ƍرتكاƔ أو محاولة ƍرتكاƔ الموضوƳ تحت الƲǈر للجريمة مرجحاÜŹ لذلǁ أمكن لضابط 

  .أن يباشر مهامه القاǈوǈية على المشتبه فيه خýǚ مدة زمǈية كافيةالشرطة القضائية 
على أن يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية سلطة طلƔ تمديد ǋذǉ المدة من وكيý الجمهورية 
بالƲǈر ƍلى طبيعة الجريمةǋ Üذǉ الطبيعة الخاƮة التي تƽرƯ وƿتاŹ أطوý في حجز المشتبه 

ساعة من مرة واحدة ƍلى خمس مرات  48مدة  فيهÜ لذلƿ ǁرر المشرƳ أǈه يمكن تمديد
                                                 

 ǈ205اء التحريات األوليةÜ المرجƴ السابقƭ Ü أحمد ƹاÜǐ ضماǈات المشتبه فيه أث 1
عبد اهللا أوǋابيةÜ ضماǈات الحرية الشخƮية أثǈاء مرحلة البحƚ التمهيدÜǐ اǗستدالÜý أطروحة لǈيý دكتوراǉ في الدولة  2

ƭ Üالسابق ƴالمرج Üونǈ121في القا Źبة بـدالƿابية يستخدم عبارة الحجز تحت المراǋا أن عبد اهللا أوǈǋ Ʋحǚو ي Ü   مـن
 .الوضƴ تحت الƲǈر

 191زء الثاǈي Ü المرجƴ السابقƭ Üأحمد شوƿي الشلقاǈيÜ مبادƏ اǗجراءات الجزائية في التشريƴ الجزائرÜǐ الج 3
4  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 400د 
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حسǈ ƔوƳ الجريمةÜ و ǋو اǗجراء الذǐ يجعý ضابط الشرطة القضائية في متسƴ من 
الوƿت يسمح له باستكشاƻ الجريمة جيداÜŹ فهǈاǈ ǁوƳ من الجرائم وفئة من المجرمين 

Ɣت المتطلƿير الوƹ Źتاƿهم و لو في حالة التلبس وǈع ǐو التحر ƚالبح Ɣفي الجرائم  يتطل
 ýاألموا Ưو الجريمة العابرة للحدود و جرائم تبيي ÜƔو التخري ƔاǋرǗفجرائم ا Üالعادية
 ýفي التعام ýأطو Źتاƿو Ɣمة المعالجـة اآلليـة للمعطيات بطبيعتها تتطلƲǈو جرائم أ

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ لضابط الشرطة  51معهاÜ لذلǁ مǈح المشرƳ في المادة 
ة بعد موافقة وكيý الجمهورية بƎذن مكتوÜƔ سلطة تمديد مدة التوƿيƻ للƲǈر القضائي

 ǐلى مرة واحدة أƍ ليةƮدما يتعلق األمر  96األǈأربعة أيام ع ýو ما يعادǋ ساعة و
 ǐو مرتين أ Üمة المعالجة اآللية للمعطياتƲǈو ما  144بجرائم االعتداء على أǋ ساعة و

 192جرائم االعتداء على أمن الدولةÜ و ثƚǚ مرات أǐ يعادý ستة أيام ƍذا تعلق األمر ب
ساعة و ǋو ما يعادý ثماǈية أيام ƍذا تعلق األمر بجرائم المخدرات و الجريمة المƲǈمة عير 
 ƭالخا ƴو الجرائم المتعلقة بالتشري ýاألموا Ưيـة و جرائـم تبييǈالحدود الوط

 ǐو خمس مرات أ ÜƻرƮى 288بالǈثƍ ýو ما يعادǋ في جرائم  ساعة و Źعشر يوما
Ɣو التخري ƔاǋرǗا .  

و باǗضافة ƍلى ǋذǉ السلطة في تمديد مدة التوƿيƻ للƲǈرÜ يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية 
من  52سلطـة سماƳ أƿواý الشخـƭ الموضـوƳ تحـت الƲǈر و ǋو ما تقررǉ المادة 

Ɯ ƍ ضابط للشرطة1ق ýعلى ك Ɣه يجǈفي فقرتها األولى على أ ƭǈالتي ت Ü  القضائية أن

                                                 
كý ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماƳ كý شخƭ موƿـوƻ   يجƔ على" على ما يلي  52تƭǈ المادة  1

للƲǈر مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلǁ اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهماÜ أو ƿدم ƍلـى القاضـي   
ƭالمخت.  

Ɣ أن تذكر في ǋذا و يجƔ أن يدون على ǋامǋ ƫذا المحضر ƍما توƿيƮ ƴاحƔ الشƋن أو يشار فيه ƍلى امتǈاعهÜ كما يج
  .ƿيƻ الشخƭ تحت الƲǈرالبيان األسباƔ التي استدعت تو

  ýكـ ǎلد ƴالجمهورية و يوض ýعليه من وكي ƴƿحاته و يوƽƮ م و تختمƿتر ƭخا ýذا البيان في سجǋ أن يذكر Ɣو يج
  .مراكز الشرطة أو الدرǁ التي يحتمý أن تستقبý شخƮاŹ موƿوفا للƲǈر

الئقة بكرامة اǈǗسان و مخƮƮة لهذا الغرƯ يمكن وكيý الجمهورية المختƿƍ ƭليمياŹ في يتم التوƿيƻ للƲǈر في أماكن 
  .أǐ وƿت أن يزور ǋذǉ األماكن

 ƻوƿالمو ƭأحد أفراد عائلة الشخ Ɣاء على طلǈسه أو بƽǈ سواء من تلقاء Üتضى األمرƿذا أƍ الجمهورية ýو يجوز لوكي
 "أعǉǚ 51ة لحƲة من ƈجاý المƮǈوƭ عليها في المادة للƲǈر أو محاميهÜ أن يǈتدƔ طبيباŹ لƽحƮه في أي
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Ńر مدة استجوابه و فترات الراحة التي يƲǈلل ƻوƿمو ƭشخ ýك Ƴضمن محضر سما
ƭلى القاضي المختƍ دمƿ اليوم و الساعة التي أطلق سراحه فيهما أو ǁتخللت ذل.  

ǈǋا اǗشكاý المتعلق بماǋية سلطات  -على األýƿ على المستوǎ الƽقهي -ƹير اǈه يثار 
مجاý سماƳ أƿواý الشخƭ الموضوƳ للƲǈر في مقرات ضابط الشرطة القضائية في 

الشرطة و ýǋ يختلǋ ƻذا االستماƳ عن االستماƳ المقرر لضابط الشرطة القضائية في 
ƹير حالة الوضƴ تحت الƲǈرÜ و ýǋ يمتلǋ ǁذا الضابط السلطة من أجý الوƮوƍ ýلى 

 ýوƮالح ýية من أجǈالعلمية و التق ýالوسائ Ưستخدام بعƍ على الحقيقة فيƍ عترافات من
الشخƭ الموضوƳ تحت الƲǈرÜ و مǈها ما يعرƻ بمýƮ الحقيقة و جهاز كشƻ الحقيقة  
 ýسيƹ و ýالدم و البو ýالخارجي و تحلي ǐالجسد ƭحƽال ǁاطيسي و كذلǈويم المغǈو الت

  .المعدة و االستجواƔ اآللي و تسجيý الحركات التعبيرية الƍǚرادية
ſǈ و بعد أن ǉذǋ ƴة مƽƿو ýلضابط الشرطة القضائية سج ǎحدد مدǈ ياتǈاألليات و التق

 ƻطاق الكشǈ ة فيƮتيجة للتطور العلمي في كافة المجاالت و بخاǈف Üستخدامهاƍ سلطة
عن الجريمةƲ Üهرت في األفق عدة وسائý علمية حديثة ترمي ƍلى ƍمكاǈية فحƭ حالة 

ة و الوƿوƻ على مدǎ الشخƭ ال سيما عقƍ ƔرتكاƔ الحادƚ من أجý الوƮوƍ ýلى الحقيق
ستخدام ǋذǉ الوسائý في ƹالبيتها في المرحلة التي يتواجد فيها Üƍ لذلǁ كان 1برائته أو ƍداǈته

 ƴفهي تقتضي في استخدامها تقييد حرية الخاض Üالمشتبه فيه في مقرات الضبطية القضائية
سائý في لها و لن يتƋتى ذلƍ ǁال في حالة الوƻƿ تحت الƲǈرÜ على ƍعتبار أن ǋذǉ الو

  .ƹالبيتها ال يمكن عملياƍ Źجراءǋا على المشتبه فيه الطليق
و ƍن كان أƹلƔ الƽقه يتحƲƽ بشƋن ǋذǉ الوسائý و يعتبرǋا مǈافيةŹ لحقوق اǈǗسان و حرياته 

ستخدام ǋذǉ الوسائý في ƍو خƮوƮاŹ ما تعلق بحرمة حريته الشخƮيةÜ فǈƎه و بالƲǈر ƍلى 
  .محددة كان التعرƯ لها و التدƿيق في ماǋيتهابعƯ الدوý و في بعƯ الحاالت ال

الذǐ يؤدǐ تعاطيه ƍلى حدوƚ حالة ǈوم عميق  ǋ3و ذلǁ العقار المخدر 2مýƮ الحقيقة
 Źدراكي سليماǗا Ɣǈالجا ýƲو ي ÜةƲيقة ثم تعقبها اليقƿتستمر فترة ال تتجاوز العشرين د

                                                 
1   ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü Źدارياƍ و Źائياǈج Üيةǈوǈالموسوعة الشرطية القا Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد تال ǐدرƿ 169د 

2 Le sérum de vérité.  
    ǋـذǉ المـواد   Ü و من أشد تـƋثيرات  sodium pentothal, eunarcon, aphiban, scopolamineمن ǋذǉ المواد   3

و خƮوƮاŹ مادة Ʈوديم الباǈتوتاý اǗسترخاء و الرƹبة الملحة و الشديدة في الكǚم و التغلƔ على بعƯ معوƿات الكǚم 
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ر و التحكم اǗرادǐ مما يجعله فترة التخدير على الرƹم من فقد اǈǗسان القدرة على االختيا
Ü فيميý 1أكثر ƿابلية لǘيحاء و رƹبةŹ في المƮارحة و التعبير عن مشاعرǉ الداخلية

Ńرار بمعلومات ال يƿǗريـح و اƮلـى التƍ ƭالشخـ ýدما يكون في كامǈدلي بها ع
وم Ü و يعرƻ كذلǁ بǈƋه تلǁ العقاƿير التي يتǈاولها الƽرد فتؤدǐ به ƍلى حالة ال2ǈوعيه

العميق لƽترة يمكن أن تتراوƟ بين خمس دƿائق ƍلى عشرين دƿيقة يƽقد خǚلها الƽرد القدرة 
على التحكم اǗرادǐ في أƿوالهÜ فتعطý ملكة اǈǗتباǉ لديه و تǈقƭ من سيطرته على 
ƍرادتهÜ فيƮبح أكثر رƹبة في المجاǋرة بمكǈوǈاته الداخليةÜ و أشد ƿابلية لǘجابة على ما 

ǈتباǉ لديهÜ و بذلǗ ǁمن أسئلةÜ دون أن تكون له القدرة على التحكم في ملكة ايوجه ƍليه 
يمكن عن طريق مýƮ الحقيقة ƍستجǚء ما يعمد الƽرد ƍلى كبته أو تحاشي اǗفضاء به أو 

  .3التƲاǋر بǈسياǈه
ƹير أن الƽقه الجǈائي عرƻ بشƋن مýƮ الحقيقة اتجاǋا ƹالباŹ و بعƯ االتجاǋات القليلة 

ر في مدǎ مشروعية استخدام ǋذا العقارÜ فذƔǋ الرأǐ الغالƍ Ɣلى عدم ƍباحة التƋثي
استخدام العقاƿير المخدرة و لو كاǈت بقƮد مسايرة العلم في تطوراتهÜ ألن السǚمة الذǈǋية 
 ǉشي أدق أسرارƽسان حتى يǈǗالمواد لحقن ا ǉذǋ ýستخدام مثƍ جازةƍ سان تستلزم عدمǈǘل

ǋاجمت ƍستخدام ǋذǉ الوسائý مǈذ مثǈ Źǚقابة المحامين في فرǈسا  دون ترددÜ لذلǈ ǁجد أن
                                                                                                                                                         

  .مثý الخوƻ و الخجý و ǋو ما يساعد على ƿوý الحقيقة
  

« Le sérum de vérité est une substance utilisée afin d'obtenir des informations d'un sujet non 
consentant, en général par la police, les services spéciaux ou les militaires.Les psychotropes 
employés à cette fin ont été successivement l'éthanol, des extraits végétaux comme la 
scopolamine, le cannabis, des hallucinogènes comme le LSD et la psilocybine, ou encore des 
opiacés. Le plus célèbre est le thiopental sodique (plus connu sous son nom commercial de 
Pentothal), un barbiturique à effet rapide. Ces substances interfèrent toutes avec la capacité de 
jugement et les fonctions cognitives supérieures. L'alcool, méthode populaire, serait 
également en usage chez les professionnels » 
 in http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rum_de_v%C3%A9rit%C3%A9 
 

و د أماý عبد الرحيم عثمانÜ الخبرة في المسائý الجǈائيةÜ  178الƽƮحة  1975د سامي المƍ Üǚعترافات المتهم طبعة  1
لƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيـةÜ جǈائيـاŹ و ƍداريـاÜ    ÜŹ عن د ƿدرǐ عبد ا162الƽƮحة  1964طبعة سǈة 

 ƭ Üالسابق ƴ173المرج 
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاء التحريات األوليةǈات المشتبه فيه أثǈضما Üǐاƹ 177أحمد 
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ231 
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و ƍعتبرتها مساساŹ خطيراŹ بحقوق اǈǗسانÜ كما أشارت أكاديمية الطƔ  1948سǈة 
لخطورة ƍستعماǋ ýذǉ الموادÜ و يرǋ ǎذا اǗتجاǉ عدم  1949الشرعي الƽرǈسية في سǈة 

ƭبرضا الشخ ǁستخدام و لو كان ذلǗذا اǋ لة  مشروعيةƋعتبار أن مسƍ على Üيǈالمع
      و ǈƍما ǋي كذلǁ حق للمجتمƭ  ƴحريات و حقوق األǈسان ليست ملكاŹ فقط لǖشخا

و بالتالي حتى و ƍن ƿبý الشخƭ التǈازý عن حقوƿه الشخƮية بƋن يعرƽǈ Ưسه للضرر 
 جراء تǈاوله لهذǉ العقاƿيرÜ فهو بشكƹ ýير مباشر يعرƯ المجتمƴ لهذǉ األضرار و مǈه
 ƻيكي Ɣالغال ǉذا االتجاǋ سƽǈ و في Üسهƽǈضرار بǗفي ا Źسان ليس حراǈǗن اƋب ýكان القو
البعƯ استخدام ǋذا العقار بǈƋه اǈتهاǁ لسرية الضميرÜ فللضمير ƍذن حرمة مثý حرمة 

  .الجسد و بالتالي ليس جائزاŹ المساس به
  1945د في سويسرا سǈة و ƿد أكد ƿوة ǋذا اǗتجاǉ المؤتمر الدولي للطƔ الشرعي المǈعق

حيǈما رفضا ƍستعماý  1949و المؤتمر الدولي للدفاƳ اǗجتماعي المǈعقد في بلجيكا سǈة 
  .ǋذا العقار لكوǈه ƍعتداء على حرية العقý الباطن للمتهم

 Ưالراف ǉتجاǗذا اǋ وةƿ م منƹو على الرǗ قهƽال Ưبع ǁاǈǋ ال أنƍ الحقيقة ýƮستخدام م
 ǎادǈي ǐائي الذǈها في الجرائم الجǈو م ÜائيةǈستثǗالحاالت ا Ưستخدامه في بعƍ بجواز

الخطيرة التي تتقدم فيها مƮلحة المجتمƴ على مƮلحة الƽردƹ Üير أن ذات اǗتجاǉ يقر 
بعدم ƍطǚق يد رجý الضبط القضائي في ƍستخدام ǋذǉ العقاƿير و ǈƍما يربط ƍستخدامها 

ة الطعن في القرار القضائي الذǐ يبيح ƍستخدام مƍ ƴمكاǈي Üبموافقة الجهة القضائية عليها
ǋذا العقار أمام ƹرفة اǗتهام أو أǐ جهة ƿضائية أخرÜǎ أما الحالة الثاǈية التي رأǋ ǎذا 
 ǐأ Ưر بالمرǋاƲي حالة التǋ يرƿالعقا ǉذǋ مكان أن تستخدم فيهاǗه باǈقهي أƽال ǉتجاǗا

تى العضوƹ Üǐير أǈه ƍشترط ǈǋا تƲاǋر المشتبه فيه بالمرƯ الƽǈسي أو العقلي أو ح
كذلǁ شرط عدم ƍستخدام ǋذǉ العقاƿير من أجý الحƮوý على ƍعترافات المشتبه فيه و ǈƍما 

  .1من أجý معرفة حقيقة وضعه الƮحي

                                                 
 173شƋن مýƮ الحقيقة أƲǈر د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطيةÜ المرجƴ المشار ƍليه من الƮـƽحة  ب 1

 البحƚ العلمي الجǈائي و التقǈية المتقدمة المشار ƍليه سابقاÜƔ Ź و كذلǁ مؤلƽه المعǈون بƋساليƍ191لى  
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Ɣالكذ ƻجهاز كش ýحو ýالحقيقة يثار التساؤ ýƮلى مƍ ضافةǗ1با  ǁه ذلǈƋب ƻيعر ǐالذ
عن طريق ƿياس تƽǈسه  Üية التي تحدƚ بالمتهمالجهاز الذǐ يختƭ بقياس التغيرات الƽجائ

و ǈبضه و ضغط دمه في وƿت واحد و بذلǁ يتبين مǈها مدǎ عƿǚته بالجريمة أثǈاء 
Ü أو ǋو مجموƳ األجهزة و اآلالت القادرة على ƿياس التغييرات 2استجوابه عن تƮƽيǚتها

ǈو ضغط الدم و الت Ưبǈياس الƿ ýمث Üشارات الجسمية و العضويةǗس و سرعة و اƽ
ƍفراز العرق و حركة العضǚت عǈد اǗجابة على األسئلة التي يطرحها الǈƽي القائم على 

  .3تشغيǋ ýذا الجهاز
سهŹǚ لعملية اǗستدالý قد ثار بشƋن ǋذا الجهاز جدý فقهي بين مؤيد يرǎ في ƍستخدامه مŃل

Üم المشتبه فيهǚمته في تحديد درجة الحقيقة في كǋلها كمسا Źو موجها  ýǋ ه معرفةǈو م
 Ɲتائǈه يمكن عدم تقديم الǈأ ǉتجاǗذا اǋ ǎكما ير Üديق روايته عن الجريمةƮيمكن ت
المتوýƮ لها بعد ƍستخدام جهاز كشƻ الكذƔ لقاضي الحكمÜ فاǗستعاǈة بهذا الجهاز تكون 

    Ü و أǈه ال يؤثر فعŹǚ على ƍرادة المتهم 4فقط في مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم
و المشتبه فيهÜ و أن ƍستعماله من الوسائý الحديثة التي يمكن اǗستعاǈة بها على ƹرار أ

  5.رفƴ البƮمات ما دام ذلǁ برضاء الشخƭ المعǈي
و لم يسلم ǋذا األسلوƔ من الǈقد و المعارضة ǋو كذلÜǁ فقيý فيه معارضته للحريات     

از كشƻ الكذǋ Ɣو و الحقوق الشخƮية لǈǘسانÜ فمحاولة الوƮوý عن طريق جه
ƍفتراƯ لعـدم Ʈدق ǋذا الشخƭ و ǋو ما يخالƻ بشكý كبير افتراƯ براءة المشتبه 

                                                 
1 « Un détecteur de mensonge, ou polygraphe est un ensemble d'appareils qui mesurent les 
réactions physiologiques d'une personne pendant qu'on l'interroge, afin de déterminer si elle 
dit la vérité, le postulat étant qu'un mensonge entraîne une réaction émotive mesurable. » in 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tecteur_de_mensonge  

عـن د ƿـدرǐ عبـد الƽتـاƭ Ü222      Ɵ  1955اء حسين محمود ابراǋيمÜ التحقيق الجǈائي العلمي و الǈƽيÜ سǈة لو 2
 ƭ Üليهƍ المشار ƴالمرج Üالموسوعة الشرطية Üǐ192الشهاو 

3  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 247د 
الƮدد د سامي Ʈادق المÜǚ حماية حقوق افǈسان أثǈاء مرحلة االستدالالتÜ األفاق الحديثة فـي تƲǈـيم   أƲǈر في ǋذا  4

Ü و د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوƭ170 Üǐ 1971العدالة الجǈائيةÜ المركز القومي للبحوƚ اǗجتكماعية و الجǈائيةÜ سǈة 
السـǈة   65ي كشƻ الجريمةÜ مجلة األمن العامÜ العدد ǚƮحيات رجý الشرطة ƍزاء استخدام الوسائý العلمية الحديثة ف

Ü و كذلǁ عدǈان عبد الحميد زيدانÜ ضماǈات المتهم و األساليƔ الحديثة للكشƻ عن  1974ƭ Ü41أبريý من سǈة  16
 ƭ Ü406 1973الجريمةÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

5  Üǐاƹ أحمد ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاء التحريات األوليةǈات المشتبه فيه أثǈ178ضما 
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 ǉكراƍ سي وƽǈ الطريقة في معرفة الحقيقة من ضغط ǉذǋ لى ما تسببهƍ ضافةǗبا Üفيه
معǈوǐ للخاضƴ لهاÜ يƲهر في شعور ǋذا األخير بالقلق و الخوƻ و التوجس طيلة ƍجراء 

  .ذǐ يشرƻ عليه ضباط الشرطة القضائيةǋذا اǗختبار ال
ومن جهة ثاǈية اǈتقد جهاز كشƻ الكذƔ ليس لمعارضته لحريات و حقوق األǈسان و ǈƍما  

 ƔاƮد يƿ جراءǗلهذا ا ƴعتبار أن الخاضƍ على Üحقيقية Ɲتائǈ الحاالت ýه ال يقدم في كǈأل
كان المشتبه فيه بالقلق و تتذبذƔ حواسه دون أن يعǈي ذلǁ بǈƋه يكذÜƔ خƮوƮاƍ Źذا 

أŹǚƮ ضعيƻ الشخƮية أو رǋيƻ اǗحساسÜ لذلǁ يǈادǎ بعƯ الƽقه بضرورة تحريم 
ƍستخدام ǋذا الجهاز و القضاء ببطǚن ما يترتƔ عǈه من ǈتائƝ و كذلǁ تجريم ƍستخدامه 
بƎعتبارǉ واحد من Ʈور االعتداء على الحرية الƽردية مثله مثý التعذيƔ أو القسوة في 

Ü و ال شǁ أن القضاء و ال سيما الƽرǈسي ƿد رفƯ استخدام جهاز 1لمواطǈينالتعامý مƴ ا
كشƻ الكذƔ باعتبارǉ يتعارƯ مƴ اǗعǚن الƽرǈسي لحقوق اǈǗسان و المواطن لسǈة 

1789 .  
و باǗضافة ƍلى العقاƿير المخدرة و جهاز كشƻ الكذƔ اللذين ثار بشƋن أǋمية و ƿاǈوǈية 

 ƻ2 للƲǈر في مقرات الشرطةÜ فƎن التǈويم المغǈاطيسيƍستخدامهما في مواجهة الموƿو
 ýأحد وسائ ǉذا باعتبارǋ و Üقهيƽال ýللجد Źǚا محǋت بدورǈالتي كا ýالوسائ ǉذǋ ƚثال
 ƚر التي تحدǋواƲستخدام مجموعة من الƍ عن طريق Üس البشريةƽǈلى بواطن الƍ ýالتسل

الحالة الجسماǈية و الƽǈسية  ǈعاساƹ Źير حقيقي لدǎ الخاضƴ لهÜ مما يحدƚ تƋثيراŹ على
ǈتهاǁ حرمة شخƮه و كشƻ ما ال يرÜƍ Ɣƹ مما يمكن من الولوƍ Ɯلى أعماƿهÜ و 3للǈائم

ǋذا األخير في كشƽه في الحالة العاديةÜ فتǈتƽي بذلƍ ǁرادته و يƮبح من السهý توجيهه   

                                                 
د حسن محمد ربيÜƴ حماية حقوق اǈǗسان و الوسائý العلمية المستحدثة للتحقيق الجǈائيÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكليـة   1

  ƭ Ü252 1985الحقوق بجامعة اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
2 Hypnose : état voisin du sommeil, provoqué par des moyens artificiels, in dictionnaire 
encyclopédique, 2005, p 951, et aussi état psychique proche du sommeil  provoqué par 
suggestion, in dictionnaire Hachette, 2004, p792 
Hypnotisme : ensemble des techniques de suggestion de l’hypnose, in dictionnaire 
encyclopédique, 2005, p 951, et aussi ensemble des moyens, des techniques mis en œuvre 
pour provoquer le sommeil hypnotique, in dictionnaire encyclopédique, 2005, p 951.   

 235مرحلة اǗستدالÜý المرجƴ السابقƍ  ƭ Üدريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في 3
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حƮوý و دفعه ƍلى التحدƚ بشكý عƽوǐ و بدون ضوابط و تحÜƲƽ و مǈه كاǈت ƍمكاǈية ال
  .1على معلومات تƽيد البحƚ و التحرǐ عن الجرائم

و بغƯ الƲǈر عن المعلومات التي يمكن أن يتحýƮ عليها من استخدام التǈويم 
المغǈاطيسيƍ Üال أن الƽقه الجǈائي ƿرر بشكý يكاد يكون كلي رفƯ استخدام ǋذǉ الوسيلة 

تباشرǋا الضبطية عمومـاŹ و ال سيـما في مرحلة جمƴ االستدالالت األولية التي 
 Ɣحتى لو طل ýب ÜŹاطيسياǈويمه مغǈليس فقط في حالة موافقة المشتبه فيه على ت Üالقضائية
ذلǁ و ǋو في كامý وعيه و بكامƍ ýرادته ƲǗهار براءتهÜ طالما يوجد ƍحتماƿ ýائم أن 
يكون ذلǈ ǁاتجاŹ عن خوƻ من أن يعتبر رفضه الخضوƳ لهذǉ الوسائƿ ýريǈة على 

  .2اǗداǈة
ƹير أǈه تجدر اǗشارة ƍلى ƿبوý بعƯ الƽقه الجǈائي لهذǉ الوسائƍ ýذا ما كاǈت الجريمة 

ستخدام التǈويم ƍالمراد البحƚ و التحرǐ بشǈƋها تتعلق بƋمن الدولةÜ و يمكن حسبه 
Ü و ما يبرر ǋذا الرأǐ تغليƔ الƮالح 3المغǈاطيسي في مواجهة المشتبه فيه و كذلǁ الشاǋد

حساƔ المƮلحة الخاƮة للمشتبه فيه و للشاǋدÜ و ǋو ƽǈس االتجاǉ  العام للمجتمƴ على
  .4الذǐ تبǈاǉ القضاء الƽرǈسي في بعƿ Ưراراته

كما يضƽي الƽقه الجǈائي أǋمية خاƮة على ƍجراء أخذ بƮمات المشتبه فيه ألن ƍستعمالها 
ثر دƿة  و دراستها بدƿة و تبƮر و ƍستبعاد ما ƿد يحيط بها من شكوǁ تعتبر الوسيلة األك

و ǚƮحية للوƮوƍ ýلى الحقيقة في بعƯ األحواÜý فهذا اǗجراء يوازن بين مƮلحتي 
الجماعة و األفرادÜ و ǋو ƍجراء مقيد بعجز المشتبه فيه عن ƍثبات ǋويته أو ƍمتǈاعه عن 

ǎاألخر ýي الوسائƿمن با Źاǋكراƍ ýƿأ ǁو كذلǋ و ǁجراء فائدة عملية 5ذلǗكما أن لهذا ا Ü
ة على ƍعتبار أǈه يساعد في ضبط المجرم الحقيقي من خƿ ýǚيام الضبطية و ƍستداللي

                                                 
1  Üرةǋالقا Üالمطبعة العربية الحديثة ÜƻعتراǗالمتهم لحمله على ا Ɣتعذي Üيǈاروق الحسيƽن د عمر الƋذا الشǋ ر فيƲǈأ

و ما بعدǋاÜ و أيضاŹ رابح لطƽي جمعةÜ مشروعية الدليý الذǐ تحƮـƭ Ü147   ý 1986جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
 .43الƽƮحة  Ü1968 أبريý سǈة Ü11 السǈة 41طةÜ مجلة األمن العامÜ العدد عليه الشر

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ237 
3 Paul Ravier, la recherche de la verité judiciaire et l’audition de suspect, thèse de doctorat, 
tome 2, présenté à l’université de paris 2, 1978, France, pages 101 et 102.  
4 Cass-crim, 18/02/1958, bulletin criminel, n° 163 et, cass-crim 16/03/1961, j.c.p, la semaine 
juridique, 1961, 2, 12157. 

 107البحƚ التمهيدÜǐ رسالة دكتوراÜǉ المرجƴ السابقƭ Üعبد اهللا أوǋابيةÜ ضماǈات الحرية الشخƮية أثǈاء مرحلة  5
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القضائية بمقارǈة البƮمات المƋخوذة من المشتبه الموƿوƻ تحت الƲǈر و البƮمات 
  .المƋخوذة من مسرƟ الجريمة

Ńةعلى أن ال يǈفالتشريعات المقار Üجراء دون ضوابطǗذا اǋ ǁه من  1ترǈƋرت بƿأ
Ńأن ال ي Ưروƽلجالم ǎأمر تقدير مد ǁالضرورة التي تر ǉذǋ Üال في حالة الضرورةƍ له Ƌ

توفرǋا لضابط الشرطة القضائية تحت مراƿبة السلطة القضائيةÜ و أن ال يخضƴ لهذا 
الذين يƋمرǋم  ƭالذين يستوƽƿهم رجاý األمن أو الدرǁ أو األشخا ƭاǗجراء ƍال األشخا

و المراد التحقق من ǋويتهم و الذين الضابط بعدم مغادرة مكان ƍرتكاƔ الجريمةÜ أ
ǁعون عن ذلǈثباتها أو يمتƍ 2يعجزون عن .  

و يميز الƽقه الجǈائي في تعرضه لهذǉ الوسائý التقǈية بين تلǁ التي تƋثر في ƍرادة المشتبه 
فيه فتقلý مǈها أو تعدمها و بالتالي يكون ƍستخدامها ƹير جائز ƿاǈوǈاŹ و مǈها العقاƿير 

كشƻ الكذƔ و التǈويم المغǈاطيسيÜ و تلǁ التي ال تؤثر على ƍرادة  المخدرة و جهاز
الخاضƴ لها فتبقي ƿدرتة الذاتية في اǗدراǁ كما ǋي فǚ تǈقƭ مǈها و ال تعدمها           

         ƚالضبطية القضائية في مرحلة البح ƻليها من طرƍ اللجوء ýبوƿ و بالتالي أمكن
ي مواجهة المشتبه فيه الموƿوƻ للƲǈر في مقرات و التحرǐ عن الجرائمÜ خƮوƮاŹ ف

  الضبطية القضائيةÜ و من ǋذǉ الوسائý التحاليý الطبية و ال سيما تحليý بوý المشتبه فيه 
  .تهو ƹسý معد

ƹير أن ذات الƽقه و ƍن ƿبý بهذǉ الوسائý فǈƎه ربط ƍستخدامها بمجموعة من الضوابط 
ƿرائن ƿوية تدý على أن المشتبه فيه تǈاوý مواد أǋمها أن تتوفر في حالة التحليý الطبي 

مسكرة أو مخدرةÜ وأن تتوفر في الوسيلة الثاǈية حالة الضرورة التي تقتضيها ƍجراءات 
 Ɣتدǈي ƭمخت Ɣو بواسطة طبي ƭالعملية بمعرفة القاضي المخت ǉذǋ و أن تتم ýستدالǗا

ǁ3.لذل       

                                                 
عدد من موادǉ و ال سـيما  لم يتردد المشرƳ الƽرǈسي في تبǈي ƍجراء أخذ البƮمات في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية في  1

  .55-706و   54-706المادتين 
2 ǐالتمهيد ƚاء مرحلة البحǈية أثƮات الحرية الشخǈضما Üابيةǋعبد اهللا أوÜ ا ƭ Üالسابق ƴ108لمرج 
ƍلى  ƍ268دريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرحلة اǗستدالÜý المرجƴ السابقÜ من الƽƮحة  3

 .275الƽƮحة 
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ǈاطيسي و ال للعقاƿير المخدرة و ال كذلǋ ǁذا و لم يتعرƯ المشرƳ الجزائرǐ للتǈويم المغ
ستخدام ƍلجهاز كشƻ الكذƔ في ƿاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ و ǋو ما يƽهم مǈه عدم جواز 

ǋذǉ األساليƔ في مواجهة المشتبه فيه الموضوƳ تحت الƲǈرÜ و عليه ليس لضابط الشرطة 
Ńفهو م Üلزم باحترام السالقضائية أية سلطة على جسد المشتبه فيه ƻوƿمة الجسدية للموǚ

      تحت الƲǈر من خýǚ تƲǈيم فترات سماƳ أƿواله و تحرير محضر يتضمن جزئيات 
و كليات فترة التوƿيƻ للƲǈر و كذلǁ توفير الرƿابة الطبية للمشتبه فيه عǈد اǈتهاء فترة 

  . 1التوƿيƻ للƲǈر
ضائية في ƹير أن ǋذا لم يمƴǈ ذات المشرƳ من التعرƯ لسلطة ضابط الشرطة الق

Ƌخذ عيǈات من و أن تÜ ſة و سريريه و بيولوجيةـاƳ األشخاƭ لƽحوƮات طبيـƍخض
المتعلق بتƲǈيم  14-01دمهم في مجاý السياƿة تحت تƋثير الكحوý بموجƔ القاǈون رƿم 

على أǈه في حالة  Ü19 حيƮǈ ƚت المادة 2حركة المرورعبر الطرق و سǚمتها و أمǈها
Üيǈمرور جسما ƚحاد ǐأ Ƴوƿضباط أو أعوان الشرطة القضائية على السائق  و ǐيجر

أو على المرافق للسائق المتدرƔ المتسبƔ في وƿوƳ حادƚ المرورÜ عملية الكشƻ عن 
  . تǈاوý الكحوý عن طريق جهاز زفر الهواء

  .كما يمكǈهم ƍجراء ƽǈس العمليات على كý سائق أثǈاء ƍجراء التƽتيƫ في الطريق
     ) الكوتاست (بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحوý يتم ƍجراء ǋذǉ العمليات 

و مقياس اǗيتيÜý الذǐ يسمح بتحديد ǈسبة الكحوý بتحليý الهواء المستخرÜƜ و يمكن /أو
  .ƍجراء فحƭ فورǐ ثان بعد التƋكد من ƍشتغاý الجهاز بƽƮة جيدة

ƍعتراƯ و عǈدما تبين عمليات الكشƻ عن ƍحتماý تǈاوý مشروƔ كحولي أو في حالة 
السائـق أو المرافـق للسائـق المتدرƔ على ǈتائǋ Ɲذǉ العمليات أو رفضه ƍجراء 

الكشÜƻ يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بƎجراء عمليات الƽحƭ الطبي          
ǁثبات ذلƍ لىƍ ýوƮائي و البيولوجي للوƽستشǗالمادة . " و ا ƭǈمن ذات  20كما ت

                                                 
 .من ق Ɯ ƍ 52أƲǈر في ذلƭǈ ǁ المادة  1
الرسمية للجمهوريـة  Ü الƮادر في الجريدة 2001أوت  ǋ19جرية الموافق  1422جمادǐ األوý سǈة  29المؤرƢ في  2

ǈـوفمبر   10الموافـق   1425رمضـان   27المؤرƢ في  Ü04/16 المعدý و المتمم بموجƔ القاǈون 46الجزائرية العدد
 .72الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد  2004
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خضƴ ضباط ƿوƳ حادƚ مرور أدƍ ǎلى القتý الخطƋ يجƔ أن يŃالقاǈون على أǈه في حالة و
و أعوان الشرطة القضائية السائق ƍلى فحوƭ طبية و ƍستشƽائية و بيولوجية Ǘثبات ما 

 21أما المادة " ƍذا كان يقود سيارته تحت تƋثير مواد أو أعشاƔ مƽǈƮة ضمن المخدرات 
لتحليý و الƽحوƭ الطبية و اǗستشƽائية فǈƎها تقرر بǈƋه عǈدما يتم التحقق بواسطة وسائý ا

Ü يجƔ اǗحتƽاƲ بعيǈة من التحاليÜý كما 20و  19و البيولوجية المذكورتين في المادتين 
من ƽǈس القاǈون أن تبلǈ Ƹتائǋ Ɲذǉ التحاليý لوكيý الجمهورية  22يجƔ وفقاŹ لƭǈ المادة 

ƚالحاد Ƴوƿلى والي مكان وƍ ة وƮالجهة القضائية المخت ǎلد .  
و لم يتواǈى المشرƳ في تقرير عقوبات Ʈارمة لǖشخاƭ المخالƽين لǖحكام القاǈوǈية 
المتعلقة بƎلزامية الخضوƳ لهذǉ الƽحوƮاتÜ حيƚ تقرر معاƿبتهم بالحبس من شهرين ƍلى 

ن ألƻ ديǈار ـة أالƍ ƻلى خمسيـة مالية من خمسـة عشر شهراŹ و بغرامـثماǈي
Ü و تسلط ذات العقوبة على كý سائق أو مرافق 1نجزائرÜǐ أو بƎحدǋ ǎاتين العقوبتي

السائق المتدرƔ في ƍطار التمهين بمقابý أو بدون مقابý ضبط تحت تƋثير مشروƔ كحولي 
في األلƻ و من كان تحت تƋثير مواد مخدرةÜ كما  0.10يتميز بوجودǉ في الدم بǈسبة 
  .2تضاعƻ العقوبة في حالة العود
مشرƳ أولى عǈاية خاƮة لضماǈات حماية حريات و حقوق ǋذا و تجدر اǗشارة ƍلى أن ال

األشخاƭ الموضوعين تحت الƲǈرÜ و ǋذǉ الضماǈات ماǋي في حقيقة األمـر ƍال 
حـدود و ƿيود تضبط عمý رجاý الضبطية القضائية في مرحلة الوƻƿ للƲǈرÜ و ǋي 

Ɣذا الباǋ ي منǈالثا ýƮƽلها في ال Ưالضوابط التي سيتم التعر.  
  
  
  علǍ المشتبǈ فيǈ و Ƣطورتǈ الشديدة علǍ حقوق و حريات ǉذا األƢير ƭــبالق. ǉـ

 Ɣلƹأ ƴة مǈفهو مقار Üتخذ في حقهƍ يم األثر على منƲع ƭعلى األشخا Ưيكتسي القب
السلطات الممǈوحة للضبطية القضائية يتسم بالخطورة الشديدة و بالوطƋة الثقيلة على 

الموƿوƻ أو بعائلتهÜ و ƿد ال يقتƮر أثر حريات و حقوق األفراد سواء تعلق األمر ب
                                                 

 .المذكور المعدý و المتمم 01/14من القاǈون   68المادة   1
 .المذكورÜ المعدý و المتمم 01/14ون من القاǈ 67المادة  2
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القبƯ على ǋذǉ الدائرة الضيقة بý يمتد ليشمý الهيئة التي يشتغý فيها ǋذا الموƿوÜƻ فƎذا 
 Ɲتائǈ ت من أولىǈالكا Ưية على قبƮه الشخƿم و أبرز حرياته و حقوǋأ ýتعطي ƭالشخ

ال محالة من ǋذا و ال سيما حرية الحركة و التǈقÜý فƎن عائلة ǋذا الشخƭ ستتƋثر 
 ýلى تحمƍ اǋباضطرار Źها من حق االستقرار العائلي و مادياǈبحرما Źوياǈجراء معǗا

Ü و ال شǁ أن ǈƍقطاƳ الǈاجمة عن ǋذا اǗجراء الƽǈقات المادية و المالية االستثǈائية
ه عن العمý سيƮيƔ الجهة المستخدمة بخلý في أدائها ـƭ المقبوƯ عليـالشخ

كن القوý بƋن دائرة أثر القبƯ على األشخاƭ ال تتوƻƿ عǈد الشخƭ الوƲيƽيÜ لذلǁ يم
  .المتعرƯ له و ǈƍما ǋي في ƍتساƳ مستمر

و ǋو الوضƴ الذǐ دفƴ المشرƳ الدستورƍ ǐلى تقرير عدد من المواد الدستورية ذات 
ال يتابƴ أحد و ال " التي تقرر بǈƋه  471العƿǚة بالقبƯ على األشخاƭ و مǈها المادة 

 ƻƿعليهايو ƭǈ التي ýشكاǖل Źون و طبقاǈال في الحاالت المحددة بالقاƍ و " أو يحتجزǋ و
ذات الشيء المحدد بموجƔ المادة التاسعة من اǗعǚن العالمي لحقوق اǈǗسان لسǈة 

1948 Źاƽيه تعسƽǈ أو ǉسان أو حجزǈƍ ǐأ ýه ال يجوز اعتقاǈعلى أ ƭǈالتي ت.    
اý للقبƯ و لتعريƽه ƍذ رأǎ البعƯ فيه تقييد حرية ǋذا و تعرƯ الƽقه الجǈائي باسترس

شخƭ و مǈعه من التǈقý بحرية لسبƔ مشروƳ بهدƿƍ ƻتيادǉ أمام الǈيابة أو ƿاضي التحقيق 
بƋن للقبƯ معǈيين أولهما عام   Ü3 كما رأǎ بعƯ الƽقه2أو بغرƍ Ưيداعه مؤسسة عقابية

ماǈه من حرية التجوý دون و المقƮود به ƍمساǁ الشخƭ من جسمه و تقييد حركته و حر
أن يتعلق األمر على ƿضاء فترة زمǈية معيǈةÜ و ǋو القبƯ المعاƔƿ عليه بحكم المادة 

من ƿاǈون العقوبات التي تƭǈ على أن يعاƔƿ بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر  291
سǈوات كý من اختطƻ أو ƿبƯ أو حبس أو حجز أǐ شخƭ بدون أمر من السلطات 

 Ɯة و خارƮعلى األفرادالمخت Ưون بالقبǈمر فيها القاƋالحاالت التي يجيز أو ي.  
ƭذا الشخǋ لحبس أو لحجز Źاǈو تطبق ذات العقوبة على من أعار مكا.  

                                                 
 . 1996من دستور  1
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاء التحريات األوليةǈات المشتبه فيه أثǈضما Üǐاƹ 194أحمد 
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ159د ع 
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ƍذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤƿت من عشر 
  .1"سǈوات ƍلى عشرين سǈة

و يƲǈم أحكامه ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  القبƯ بمعǈاǉ الخاƭ الذǐ يتعرƯ لهأما 
يمكن تعريƽه بǈƋه ƍجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بƎمساǁ شخƭ المشتبه فيه 

أو ǋو من ƍجراءاذÜ لƽترة محددة تمهيداŹ لتقديمه لوكيý الجمهورية التخاذ ما يراǉ بشǈƋه 
تجوý و التǈقý فترة من ذلǁ اǗجراء الذǐ يتم من خǚله حرمان المشتبه فيه من حرية ال

الوƿت بƎبقائه في مركز الشرطة أو الدرǁ تمهيداŹ لتسليمه للجهة المختƮة و ǋي الǈيابة 
  و ال يجوز ألعوان الضبط القضائي و ال للموƽƲين  Üالعامة ممثلة في وكيý الجمهورية

ƽقه Ü كما يعرفه بعƯ ال2و األعوان المكلƽين ببعƯ مهام الضبطية القضائية القيام به
 ýبƿ ت منƿيرة من الوƮƿ ترةƽو حجز حريته ل Źماديا Źمساكاƍ ƭبالشخ ǁمساǗه اǈƋاألخر ب

Źاǈوǈاƿ ةƮ3السلطات المخت  ǐفي المكان الذ ǉيرة باحتجازƮƿ لمدة ƭحرية شخ Ɣأو سل
ǁون لذلǈالقا ǉو لو 4يعد ǉمساكه و حجزƎله ب Ưسان و التعرǈǗتقييد حرية ا ǁو كذلǋ و Ü
Ü كما يعد ƍجراء من ƍجراءات التحقيقات 5هيداǗ Źتخاذ بعƯ اǗجراءات ضدǉلƽترة يسيرة تم

 ƻرƮترة يسيرة ووضعه تحت تƽو لو ل ýمن حرية التجو ƭالتي يراد به حرمان الشخ
ات حتى يتضح مدǎ لزوم حبسه ƍحتياطياŹ أو اǗفراƜ ـة االستدالالت و التحقيقـسلط
تبارǉ واحد من Ʈور حجز األشخاƭ التي بƎع Ü7 كما يتعرƯ له بعƯ الƽقه الجǈائي6عǈه

 ƻرƮعليه ووضعه تحت ت Ưزمة لتقييد حرية المقبوǚحتياطات الǗفي ا ýالتي تتمث

                                                 
المتضمن ƿاǈون العقوبات المعدý  1966يوǈيو سǈة  08افق المو ƽƮ1386ر عام  18المؤرƢ في  66/156األمر رƿم  1

 ƭ السابق ƴساد المرجƽون مكافحة الǈاƿ ون العقوبات وǈاƿ Üجراءات الجزائيةǗون اǈاƿ Üƫالعي ýفضي Ü230و المتمم 
      248ة الجزائرÜǐ التحرǐ و التحقيـقÜ المرجـƴ السـابقƭ Ü    ـةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيـعبد اهللا أوǋابي 2

 ƭ 248و 
د فاروق الكيǈǚيÜ محاضرات في ƿاǈون أƮوý المحاكمات الجزائية األردǈي و المقـارنÜ الجـزء الثـاǈيÜ شـركة      3

 1995ƭ Ü42المطبوعات الشرƿيةÜ الطبعة الثاǈيةÜ بيروت لبǈانÜ سǈة 
Ü 1999لجامعـة القـاǋرةÜ سـǈة    عبد اǗله الǈوايسةÜ ضماǈات المتهم أثǈاء التحقيق االبتدائيÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة  4

ƭ105 
5  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üيǈالجزء الثا Üǐالجزائر ƴجراءات الجزائية في التشريǗا Əمباد Üيǈي الشلقاƿ182أحمد شو 
6  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈحقوق المتهم و ضما Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮ09المستشار م 
 .13السǈة  Ü102 رƿم Ƣ15/06/1912 في و ǋو ƽǈس تعريƻ محكمة الǈقƯ المƮرية في حكمها المؤر 7
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البوليس أو الدرǁ فترة زمǈية مؤƿتة تستهدƻ مǈعه من الƽرار و تمكين الجهات المختƮة 
ǉزمة ضدǚجراءات الǗتخاذ اƍ 1من .  

ǈعه من الهرƔ تمهيداŹ لسماƳ أƿواله من كما عرƻ بǈƋه حجز الشخƭ لƽترة من الوƿت لم
أو ǋو حجز المتهم لƽترة Ʈƿيرة تمهيداǗ ŹستجوابهÜ و يǈتهي وƿته بمجرد  2الجهة المختƮة

  . 3تقديم المقبوƯ عليه للجهة المختƮة ƿاǈوǈاÜŹ لتقرر حبسه احتياطيا أو ƍخǚء سبيله
ية لعديد Ʈور و علـى ƍعتبـار أǈـه تـم التعـرƯ في ƿاǈون اǗجراءات الجزائ

القبÜƯ و لمختلƍ ƻجراءاتهÜ فǈƎه يثور ƍشكاý ماǋية القبƯ في ƍطار الجريمة المتلبس 
تƭǈ على القبƯ في ƍطار التحقيق القضائي حيƚ تقرر بƋن يساق  120بهاÜ فالمادة 

المتهم المقبوƯ عليه بمقتضى أمر ƿبƯ بدون تمهƍ ýلى مؤسسة ƍعادة التربية المبيǈة في 
  .4121ذلǁ في ƹير الحالة المƮǈوƭ عليها في الƽقرة الثاǈية من المادة  أمر القبÜƯ و

Ü أما المادة "و يسلم المشرƻ رئيس ǋذǉ المؤسسة ƍلى المكلƻ بالتƽǈيذ ƿƍراراŹ بتسلمه المتهم
61 Ńمن ض Ưبƿ في ƭعلى حق األشخا ƭǈها تǈƎف Ɣƿحة معاǈاية أو جǈبج Źبط متلبسا

الذين تتوفر  ƭرتها الثالثة تتعرƯ لقبƯ األشخافي فق 51عليها بالحبسÜ و المادة 
                                                 

1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالمحاكمات الجزائية ýوƮأ ÜǐراوƮǈ ات المشـتبه  250ساميǈضما Üمحمد محدة ǁر كذلƲǈأ Ü
 .ƍ206لى الƽƮحة  201فيه في التحريات األوليةÜ المرجƴ السابقÜ من الƽƮحة 

ƮرÜǐ دار الجيý للطباعـةÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة مƮـر     د رؤوƻ عبيدÜ مبادƏ اǗجراءات الجǈائية في القاǈون الم 2
 Üالطبعة السادسة عشر Ü1985العربية ƭ Ü279 

ور الضبط القضائي بين الƽعالية و ضـمان الحريـات و الحقـوق    ـاÜ سلطات مƋمـم ƍسماعيƽƮ ýـد عادƍ ýبراǋي 3
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ205ال 

Ɣ المتهم خýǚ ثمان و أربعين ساعة من ƍعتقالهÜ فƎن لم يسـتجوƔ  يستجو" من ق Ɯ ƍ على ما يلي  121تƭǈ المادة  4
و مضت ǋذǉ المهلة دون ƍستجوابه يقتاد أمام وكيý الجمهوربة الذǐ يطلƔ من القاضي المكلƻ بالتحقيقÜ و فـي حالـة   

  .ƹيابهÜ فمن أƿ ǐاƯ من ƿضاة الحكم ليقوم بƎستجوابه في الحاý و ƍال أخلي سبيله
أمر بالقبƯ و بقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان و أربعين ساعة دون أن يستجوƔ اعتبـر  كý متهم ضبط بمقتضى 

Źياƽتعس Źمحبوسا.  
  .كƿ ýاضي أو موƻƲ أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرƯ للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسƽي

يق المتهم فـي الحـاƍ ýلـى وكيـý     و ƍذا ƿبƯ على المتهم خارƜ دائر ƍختƮاƿ ƭاضي التحقيق الذǐ أƮدر األمر س
  ǁعن ذلـ ǉوǈو ي Üما ýواƿƋدالء بǗه حر في عدم اǈƋبيه بǈواله بعد تƿه أǈعليه كي يتلقى م Ưله المقبو ƴالجمهورية التاب

  التǈبيه في المحضر
ـ   ي و يقوم وكيý الجمهورية بغير تمهý بƎخطار القاضي الذǐ أƮدر أمر القبƯ و يطلǈ Ɣقý المتهم فƎن تعذر ǈقلـه ف

 " الحاý فعلى وكيý الجمهورية أن يعرƯ الموضوƳ على القاضي األمر
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 Ɣرتكاƍ موا فيǋرتكبوا أو ساƍ همǈعلى أ ýها التدليǈƋوية و متماسكة من شƿ ýم دالئǋضد
الجريمة التي باشرت الضبطية القضائية بشǈƋها أعماý البحƚ و التحرÜǐ كما تعرضت 

ن ƍجراءاتÜ كما تم يستلزمه مما مواد ألمر القبƯ و الو ما يليها من  109المادة 
التعرƯ ضمǈياŹ للقبƯ في ƍطار التحقيق التمهيدǐ من خýǚ الƽقرة األولى من المادة 

651.  
بƋن المƮدر القاǈوǈي للقبǋ Ưو ƭǈ الƽقرة  2لكǋ ýذǉ المواد و ƹيرǋا يقرر الƽقه الجǈائي

ة  من ق Ɯ ƍ التي تƭǈ على أǈه ƍذا ƿامت ضد الشخƭ دالئƿ ýوي 51الرابعة من المادة 
 ǉعلى اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاد ýها التدليǈƋو متماسكة من ش

ساعةƹ Üير أǈه ) ƍ)48لى وكيý الجمهورية دون أن يوƽƿه للƲǈر أكثر من ثمان و أربعين 
 Ưعن بع ýƮƽǈم ýبشك Ưجراء القبƍ مƲǈلم ي Ƴن المشرƋب ýالقو Ɣيعد من الواج

ا التوƿيƻ للƲǈرÜ لذلǈ ǁجدǉ يشير للقبƯ بمǈاسبة حديثه عن اǗجراءات األخرǎ و ال سيم
  .المذكورة أƽǈاŹ 51التوƿيƻ للƲǈر و ǋو حاý المادة 

و يقوم ǋذا الǈوƳ من القبƯ على عدد من الشروط المقررة أƹلبها في ƭǈ الƽقرة الرابعة 
ر من ق ÜƜ ƍ أولها و أǋمها على اǗطǚق أن يتم ǋذا القبƯ في ƍطا 61من المادة 

من  41الجريمـة المتلبس بـها التي حدد المشرƳ أوƮافـها و شروطها في ƭǈ المادة 
 ƚالمباح ýي أن رجǋ عة الثابتة بالحكمƿت الواǈذا كاƍ هǈالقضاء أ Ưرر بعƿ ǁلذل ÜƜ ƍ ق

رتاƔ في Ƌرأǎ المتهم في الشارƳ و أن المتهم عǈدما وƲǈ ƴƿرǉ عليه أسرƳ في مشيته ف
ركزÜ و بمجرد وƮوله ƍليه استƋذن مǚحƲ البوليس الǈيابة في تƽتيشه أمرǉ و اƿتادƍ ǉلى الم

و عǈد تƽتيشه و جد بجيبه مادة تبين من التحليý أǈها أفيونÜ فƎن ǋذا المتهم ال  ÜفƋذǈت
 Ưفالقب Üعليه في حالة تلبس Ưت القبƿه كان وǈƍ هǈع ýح أن يقاƮذن يƍ ذنǗو ا Üýباط

Üǁكذل Źǚيكون باط ƫتيƽادر بالتƮلم يكن  ال ýعلى دلي ýوƮما كان للحǈƍ ǉدارƮألن است
في ƿدرة البوليس الحƮوý عليه لوال ذلǁ القبÜƯ و ƿد كان للبوليس ƍذا كاǈت القرائن 

                                                 
من ق Ɯ ƍ التي تƲǈم اǗكراǉ البدǈي في مجاý  تحƮـيƍ611   ýلى  597كما تم التعرƯ للقبƯ من خýǚ المواد من  1

 .المƮاريƻ القضائية و الغرامات المالية
 249زائرÜǐ التحرǐ و التحقيقÜ المرجƴ السابقƭ Ü د عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الج 2
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متوفرة لديه على اتهام المتهم أن يعرضها على الǈيابة الستƮدار ƍذǈها بالتƽتيƫ من ƹير 
Ưجراء القبƍ1.  

Ư أعوان الضبط القضائي فهو حكر على ثاǈي ǋذǉ الشـروط ǋو أن ال يقوم بالقب
        ýالدالئ ǁي تلǋ ذا توفرت أسبابه و دواعيه وƍ الƍ كما يشترط أن ال يتم Üضباطها

 51و القرائن القوية و المتماسكة المشار ƍليها كذلǁ في الƽقرة الرابعة من المادة 
 ƻيƿكما يشترط أن ال يستمر ضابط الشرطة القضائية في تو Üر المذكورةƲǈالمشتبه فيه لل

 Ưالمقبو ƭتياد الشخƿو أن يتم ا Üýالدالئ ǉذǋ أكثر من ثمان و أربعين ساعة متى تحققت
  . عليه حين ذاǁ فوراŹ لوكيý الجمهورية

   و ألن القبƯ على المشتبه فيه أو المتهم يتقاطƴ مƴ عدد من ƍجراءات التحقيق 
ستيقاƻ و التعرƯ المادÜǐ درǗ Ɯو الضبط القضائي األخرǎ و مǈها الحبس المؤƿتÜ ا

ي على التمييز بيǈهاÜ فƎذا كان القبƯ يتƽق في جوǋرǉ مثŹǚ مƴ الحبس ـالƽقه الجǈائ
Ɣهما في الكم فحسǈارق بيƽجراءان من طبيعة واحدة و الƍ فهما Üتƿأن 2المؤ ƚحي  Ü

ون ƍال كǋǚما يقوم على حجز المشتبه فيه أو المتهم فترة من الزمنƍ Üال أن القبƯ ال يك
ساعة في حين مدة الحبس االحتياطي أكثر من ǋذǉ المدة  48لƽترة ال تتجاوز كحد أƮƿى 

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية أربعة  1-125حيƚ أǈها ƿد تبلƸ وفقاŹ لƭǈ المادة  Üبكثير
حسƔ الحالةÜ باǗضافة ƍلى أن تقرير حبس  3أشهر ƿابلة للتمديد مرتين و حتى ثƚǚ مرات

                                                 
  385رƿـم   Ü05 مجموعة القواعد القاǈوǈيةÜ الجـزء  20/03/1942أƲǈر ƿرار محكمة الǈقƯ المƮرية المؤرƢ في  1

 ƭ645 ƭ السابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Ü مǚعن د حسن ع Ü120 
 422جƴ السابقƭ Ü د جýǚ ثروتƲǈ Üم اǗجراءات الجǈائيةÜ المر 2
مدة الحبس المؤƿت في " من ق Ɯ ƍ على ما يلي  1-125تƭǈ الƽقرات األولى و الثاǈية و الثالثة و الرابعة من المادة  3

مادة الجǈايات أربعة أشهرƹ Üير أǈه ƍذا اƿتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق استǈادا ƍلى عǈاƮـر الملـƻ و بعـد    
مسبƔ أن يƮدر أمراŹ مسبباŹ بتمديد الحبس المؤƿت للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر في استطƳǚ رأǐ وكيý الجمهورية ال

  .كý مرة
ƍذا تعلق األمر بجǈايات معاƔƿ عليها بالسجن المؤƿت لمدة عشرين سǈة أو بالسجن المؤبد أو باǗعدامÜ يجـوز لقاضـي   

  .أعǉǚ التحقيق أن يمدد الحبس المؤƿت ثƚǚ مرات وفقاŹ لƽǈس األشكاý المبيǈة
  كý تمديد للحبس المؤƿت ال يمكن أن يتجاوز أربعة أشهر في كý مرة

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجǈايات أن يطلƔ من ƹرفة اǗتهام تمديد الحبس المؤƿت في أجý شهر ƿبǈƍ ýتهـاء  
ǉǚللحبس المحددة أع ǎوƮالمدة الق" 
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بادر به بيǈما القبƯ يمكن أن يÜ Ńياطيا ǋو من اختƮاƭ سلطة القضاء لوحدǉحتƍالمتهم 
Źلها سابقا Ưللشروط المتعر Źو األمر 1ضابط الشرطة القضائية و حتى األفراد وفقاǋ و Ü

الذǐ يمكن استǈتاجه من التعريƻ الƽقهي للحبس االحتياطي الذǐ يرǎ فيه ƍجراء استثǈائي 
بƋن يƋمر بƋن يودƳ السجن لمدة  Üق و الحكم كý فيما يخƮهيسمح لقضاة الǈيابة و التحقي

محدودة كý متهم بجǈاية أو جǈحة من جǈح القاǈون العام لم يقدم ضماǈات كافية لمثوله من 
  .2جديد أمام القضاء

كما يƲهر الƽرق بيǈهما من خýǚ تلǁ الشروط الموضوعية و الشكلية التي يتطلبها 
للبعƯ مǈها مثيŹǚ في ƍجراء القبƯ على المشتبه فيه أو الحبس المؤƿتÜ و التي ال ǈجد 

فاǗضافـة ƍلى شرط Ʈدور ƿرار الحبس المؤƿت عن ƿاضي التحقيق في شكÜ  ýالمتهم
الموضوعية أن يتم استجواƔ المتهمÜ أن تكون الجريمة  هأمر ƍيداÜƳ فƎن من شروط

الحبس المؤƿت ƍما ǋو المǈسوبة للمتهم جǈاية أو جǈحة معاƔƿ عليها بالحبس و أن يكون 
 علىالوسيلة الوحيدة للحƽاƲ على الحجƝ أو األدلة الماديةÜ أو وسيلة لمƴǈ الضغوط 

 Źأو أن يكون ضروريا Üبين المتهمين أو الشركاء Ƌالتواط ǎادƽأو لت Üالشهود أو الضحايا
هم لحماية المتهم أو لوضƴ حد للجريمة أو الوƿاية من حدوثها من جديدÜ أو أن يكون المت

الرƿابة القضائية المحددة  ته الواجبات المترتبة على ƍجراءاـƻ من تلقاء ƽǈسـƿد خال
  .Ü و ǋي في أƹلبها شروط ال يقررǋا المشرƳ بشƋن القبƯ على المشتبه فيهم3لها

ƍن ǋذا التقارƔ بين الحبس المؤƿت و القبǋ Ưو الذǐ دفƴ ببعƯ الƽقه ƍلى 
امة أو المشتركة بيǈهماÜ ثم القواعد الخاƮة بكý التعرƍ Ưليهـما من زاوية القواعد الع

 ƴالخاض ƭفي أن يكون الشخ Źأوال ýا أن الشروط المشتركة تتمثǈوجد ǁلذل Üهماǈواحد م
ƿمشتبـللحبس المؤ Ưويـه فيـت أو للقبƿ ýوجود دالئ Ɣيد على ـه أو متهم بسبƽة ت

مƴ الƽارق الذǐ  -ون Ʈة حددǋا القاǈتذلÜǁ و ثاǈياŹ أن يكون كǋǚما Ʈادر من جهة مخ
Źليه سابقاƍ شارةǗمثلما تمت ا Ưالقب ƭواله  -يخƿبداء أƍ شرط تمكين المتهم من Źو ثالثا

                                                 
 143عماý الضبطية القضائيةÜ المرجƴ السابق ƭد جماý جرجس مجلƴ تاوضروسÜ الشرعية الدستورية أل 1
Ü 1985عبد العزيز سعدƍ Üجراءات الحبس االحتياطي و اǗفراƜ المؤƿتÜ المؤسسة الوطǈية للكتاÜƔ الجزائـرÜ سـǈة    2

 ƭ14 . 
         137و  Ü1999 ƭ Ü136 د أحسن بوسقيعةÜ التحقيق القضائيÜ دار الحكمة للǈشـر و التوزيـÜƴ عǈابـةÜ الجزائـر     3

 من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية Ü118 Ü123 117و اƲǈر كذلƭǈ ǁ المواد 
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بƋسرƳ وƿت ممكنÜ و رابƴ الشروط المشتركة أن يýƲ اǗجراء محƮوراŹ في ǈطاƿه 
  .1الزمǈي المحدد له في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية
على ƍعتبار أن ضابط الشرطة القضائية  ǋذا و ƿد يطرƟ القبƍ Ưشكالية التƽǈيذ

المكلƻ أو القائم بتƽǈيذ ƍجراء القبƿ Ưد تواجهه ƍحدǎ الحالتين Ü فƎما أن يتقبý المشتبه فيه 
 ǉوامرƋيقاومه و يلتزم ب ǚف Ưالقب Ɣهمه بعد أن يوضح له الضابط سبƽو يت Ưجراء القبƍ

ǉكراǗستخدام اƍ لىƍ و بالتالي ال يضطر Üýذا المجاǋ ليس  في ǉكراǗأن ا ýيƿ ǁلذل Üيǈالبد
شرطاŹ لوجود القبÜƯ و ƿد تواجه الضابط الحالة المعاكسة التي تتمثý في رفƯ المشتبه 
     فيه اƮǈǗياƳ ألمر القبƯ و مقاومة ضابط الشرطة القضائيةÜ كƋن يرفƯ مرافقته 

ية ƍستخدام أو ركوƔ سيارة األمن أو أن يبادر بالهرǈǋ ÜƔا جاز لضابط الشرطة القضائ
وسائـý اǗكراǉ البدǈـي لتحقيـق القبƯ من خýǚ اǗمساǁ ضد رƹبة المشتبه فيه 

ƍذا رفƯ " من ق Ɯ ƍ التي تقرر بǈƋه  116بجسدÜǉ و ǋو ما يستشƻ من ƭǈ المادة 
المتهم االمتثاý ألمر اǗحضار أو حاوý الهرƔ بعد ƿƍرارǉ أǈه مستعد لǚمتثاƍ ýليه تعين 

  .بطريق القوةƍحضارǉ جبراŹ عǈه 
ǋذǉ الحالـة استخـدام القوة العمومية للمكان األƿرƔ  يو لحامـý أمـر اǗحضار فـ

Ü لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي "ƍليهÜ و عليها أن تƮدƍ Ƴلى الطلƔ الرسمي الذǐ تضمǈه األمر
  .2بƋن القبƍ Ưجراء ƿهرǐ حتى و لو تجاوƔ معه الخاضƴ له

قبƯ على الشخƭ المعǈوÜǐ ال سيما بعد و ƿد تثور في ǋذا المجاƍ ýشكالية ال
 تقرير كŹǚ من المتابعات الجزائية للشخƭ المعǈوǐ في ƍطار ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 

من ƿاǈون رƿم  Ü53 و مسؤوليته الجزائية بموجƔ المادة 3مكرر 65و ال سيما في مادته 
عليه بموجƔ المادتين  المتعلق بالوƿاية من الƽساد و مكافحتهÜ و العقوبات المطبقة 06/01
ال يكون محŹǚ للقبƯ سوǎ  فبداǋةŹمن ƿاǈون العقوباتÜ  3مكرر  18و  2مكرر  18

 ƴه و مǈأل Üجراء بحقهǗذا اǋ يذƽǈور تƮيت ǚف ǐوǈالمع ƭأما الشخ Üالطبيعـي ƭالشخ
                                                 

 ƍ436لى الƽƮحة   422أƲǈر في ǋذا الشƋن د جýǚ ثروتƲǈ Üم اǗجراءات الجǈائيةÜ المرجƴ السابقÜ ما الƽƮحة  1
ـ ـد عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمورǐ الضبط القضائي بين الƽعالي 2 الحقـوق  ان الحريـات و  ـة و ضم

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ206ال 
التي تم ƍستحداثها بموجƔ  4مكرر  65مكرر ƍلى المادة  65أƲǈر في ǋذا الشƋن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية من المادة  3

 .ǈ2004وفمبر  10المؤرƢ في  04/14القاǈون رƿم 
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تقرير مسؤولية الشخƭ المعǈوǐ الجǈائية فǚ يطبق عليه من اǗجراءات و العقوبات ƍال 
       ǚءم مƴ طبيعتهÜ و لن تكون ƍجراءات تقييد الحرية أو سلبها من اǗجراءات ما يت

Ü و ال يعǈي ǋذا عدم خضوƳ الممثý القاǈوǈي 1أو العقوبات الممكن القيام بها أو الحكم بها
مكرر من  51للشخƭ المعǈوǐ للمسائلة الجزائيةÜ على اعتبار أن الƽقرة الثاǈية من المادة 

ت تƭǈ على أن المسؤولية الجزائية للشخƭ المعǈوǐ ال تمƴǈ مسائلة ƿاǈون العقوبا
ýس األفعاƽǈ في ǁلي أو كشريƮأ ýاعƽالطبيعي ك ƭالشخ.  

المعǈوية ƍال على الممثƭ  ýو ال يمكن أن ǈتƮور ƍجراء القبƯ في مجاý األشخا
ƿ من Ɣ ية فقرةǈهوم المادة الثاƽالعمومي بم ƻƲأو المو ǐوǈالمع ƭي للشخǈوǈون القاǈا

الوƿاية من الƽساد و مكافحتهÜ الذǐ ثبتت بحقه أو اشتبه في ارتكابه واحدة من األفعاý التي 
من ƿاǈون العقوبات من  117جرمها القاǈون الجزائيÜ و مǈها ما Ʈǈت عليه مثŹǚ المادة 

أǈه يعاƔƿ بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر سǈواتÜ الوالة و رؤساء الدوائر و رؤساء 
الشعبية البلدية و ƹيرǋم من رجاý اǗدارة الذين يتدخلون في أعماý الوƲيƽة المجالس 

أو الذين يتخذون ƿرارات  116التشريعية وفقاŹ لما ǋو مقرر في الƽقرة األولى من المادة 
فتƽǈيذ  Ü"عامة أو تدابير ترمي ƍلى Ʈƍدار أية أوامر أو ǈواƍ ǉلى المحاكم أو ƍلى المجالس

من ƿاǈون  35لقبƯ على من ƍرتكبها أو كذلǁ ما Ʈǈت عليه المادة ǋذǉ العقوبة يƽترƯ ا
الوƿاية من الƽساد و مكافحته من أǈه يعاƔƿ بالحبس من سǈتين ƍلى عشر سǈوات و بغرامة 

دƜ كý موƻƲ عمومي يƋخذ أو يتلقى ƍما مباشرة و ƍما  1000000دƍ Ɯلى  200000من 
لعقود أو المزايدات أو المǈاƮƿات بعقد Ʈورǐ  و ƍما عن طريق شخƭ أخرÜ فوائد من ا

أو المقاوالت أو المؤسسات التي يكون وƿت ارتكاƔ الƽعý مديراŹ لها أو مشرفاŹ عليها 
 Źاƽفي عملية ما أو مكل ƴا بالدفǈذƍ درƮن يƋب Źاƽمن يكون مكل ǁو كذل Üة كلية أو جزئيةƽƮب

الƽقرة الثاǈية من المادة  أو كذلǁ ما Ʈǈت عليه" بتƽƮية أمر ما و يƋخذ مǈه فوائد أيا كاǈت
من ذات القاǈون من أǈه يعاƔƿ بالحبس من ستة أشهر ƍلى خمس سǈوات و بغرامة من  40

دƜ كý شخƭ يدير كياǈاŹ تابعاŹ للقطاƳ الخاƭ أو يعمý لديه  500000دƍ Ɯلى  50000

                                                 
ـ ـيد عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمورǐ الضبط القضائي بين الƽعال 1 ان الحريـات و الحقـوق   ـة و ضم

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ206ال  
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بƋية ƽƮةÜ يطلƔ أو يقبý بشكý مباشر أو ƹير مباشرÜ مزية ƹير مستحقة سواء لƽǈسه أو 
Ʈالح شخƭ أخر أو كيان لكي يقوم بƋداء عمý أو االمتǈاƳ عن أداء عمý ماÜ مما يشكý ل

  . ƹ Üير أن القبǈǋ Ưا يتم في مواجهة المشتبه فيه بشخƮهƍ"1خǚالŹ بواجباته
و يتميز الشخƭ الطبيعي محý القبƯ عن ƹيرǉ من األشخاƭ ممن تتقيد حريتهم 

على شخƭ يمكن أن يكون محŹǚ لǚتهام  بƎجراءات مشابهـة فـي أن القبƯ ال يقƍ ƴال
و فرƯ عقوبة سلƔ الحرية عليهÜ و ǋذا ما يميز القبƯ على ƍجراءات التحƲƽ على 
 Źأيضا ǉو ما يميز Üƚلحضور محاكمته أمام محكمة األحدا ƚالشهود أو دعوة ولي الحد
 عن االستيقاÜƻ فالقبƯ مقƮود لذاته بيǈما االستيقاƻ ليس كذلǁ بý بوƽƮه وسيلة

يتƮرƻ على ضوء ǋذا لاستقƮاء يǈهƯ به ذات القائم باالستيقاƿ ƻطعاŹ لشكه باليقين و 
  .2اليقينƍ Üما بترǁ الشخƭ يمضي لحاý سبيله و ƍما بضبطه أǐ القبƯ عليه

ƍعاƿات من ǋذا و ال يؤثر في القبƯ كƋن يؤجله أو يعطله ما يتميز به المشتبه فيه 
ر أن ضابط الشرطة القضائية ملزم بهذا اǗجراء سمعية أو بƮرية أو حركيةÜ على ƍعتبا

Źللعدالة و حماية Źجرامي تحقيقاǗا ýلحق المتضرر من العمÜ  و بالتالي لم يكن له الحق في
التهاون أمام ما ƿد تعترضه من وƿائƴ لم يكن ليتǈبƋ لها مسبقاƹ ÜŹير أǈه عليه أن يراعي 

ةÜ كƋن يجتهد ƿبý تƽǈيذ القبƯ في ƿدر اǗمكان خƮوƮية المشتبه فيه بارتكاƔ الجريم
اختيار أحسن الوسيلة مǚئمة في القبƯ على المشتبه فيه المعاق حركياŹ أو يحاوƍ ýفهام 
المشتبه فيه األطرƫ بماǋية اǗجراء الذǐ سيتم مباشرته ضدÜǉ و ال يعتد بهذا اǗشكاý من 

جسم  و اǗمساǁ أو ضبطـر الجوǋرǐ للقبǋ ƯـÜƯ فالعƮǈـý تعطيý القبـأج
        المتهمÜ و السلطة التقديرية لمƋمور الضبط القضائي في ضمان تƽǈيذ ضبط الجسم 

  .     3لو وجد مكاǈه ادǐو بالطريقة التي كان يستخدمها الرجý الع

                                                 
        المتعلـق بالوƿايـة مـن الƽسـاد      2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرƢ في  06/01القاǈون رƿم  1

  2006مارس  08المؤرƢ في  14و مكافحتهÜ الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
د رمسيس بهǈامÜ اǗجراءات الجǈائية تƮƋيŹǚ و تحليÜŹǚ مǈشƋة المعرÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيـةÜ سـǈة    2

1984 ƭ Ü180 
3 ƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýعاليـد عادƽالضبط القضائي بين ال ǐمورƋسلطات م Üة و ضـمان الحريـات و الحقـوق    ـا

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ207ال 
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و ال شǁ أن من المشاكý العملية في القبƯ على المشتبه فيه ما تعلق بمكان 
التي تقƴ في مكان عام أمكن لضابط الشرطة  القبÜƯ على اعتبار أن الجريمة المتلبس بها

ان و ǋو الوضƴ الذǐ ال يثير ƍشكاالŹ ـا في ذات المكـة القبƯ على فاعلهـالقضائي
محدداÜŹ بيǈما لو ǋرƔ المشتبه فيه و دخý مكاǈاŹ خاƮاŹ كƋن يكون أحد المǈازý المجاورة 

ǋذا األخير االستمرار  لمكان ارتكاƔ الجريمةÜ و تبعه ضابط الشرطة القضائية ýǋ بƎمكان
Þýزǈذا المǋ ýفي متابعة المشتبه فيه حتى داخ.  

 ýأن دخو ǎقهية بين من يرƽاآلراء ال ƻǚلى اختƍ ائيǈقه الجƽا بالذات يشير الǈǋ
ضابط الشرطة القضائية للمسكن يعد تƽتيشاŹ للمساكنÜ و بالتالي كان على ǋذا الضابط 

لتزام بما يƽرضه ǋذا الƲǈام من شروط و ال سيما Ǘالتقيد بالƲǈام القاǈوǈي للتƽتيƫ و ا
الحƮوý على ƍذن من الجهة القضائية المختƮة خƮوƮاƍ Źذا كان المǈزý الذǐ فر بداخله 

  .المشتبه فيه ملكاŹ للغير
 ýفي دخو ǎه ال يرǈعلى اعتبار أ ýاألو ǐعكس الرأ ƻه يقǈƎي فǈالثا ǐأما الرأ

يشاŹ و ǈƍما ǋو عمý مادǐ مرتبط بالقبƯ و مكمý ضابط الشرطة القضائية لهذا المسكن تƽت
رتكاƔ الجرمÜ و ǋذا الرأƎ ǐله خƮوƮاƍ Źذا ضبط الضابط المشتبه فيه في حالة تلبس ب

تبǈاǉ القضاء في عدد من ƿراراته و مǈها ƿوله بƋن دخوý مƋمور الضبط مǈزý شخƭ لم 
 ÜŹتيشاƽون تǈحيح القاƮ تيشه لضبط متهم فيه ال يعد فيƽيؤذن بت ǐماد ýو مجرد عمǋ ýب

Ü و كذلǁ ما ƿررǉ 1تقتضيه ضرورة تعقƔ المتهم أيǈما وجد لتƽǈيذ األمر بضبطه و تƽتيشه
من ق Ɯ ƍ  47من أن الحق في القبƯ يبيح للمƋمور بتƽتيƫ المتهم كما له طبقاŹ للمادة 

ي المƮرǐ في حالة التلبس بجǈاية أو جǈحة أن يƽتƫ مǈزله و يضبط األوراق التي تƽيد ف
فيحق له دون حاجة ƍلى ... كشƻ الحقيقة ƍذا ƍتضح من ƍمارات ƿوية أǈها موجودة فيها

  .ƍ"...2ذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبƯ على مقترفيها و يƽتشه و يƽتƫ مǈزله

                                                 
Ü عن Ü1047 الƽƮحة Ü18 مجموعة ƿرارات السǈة 1967أكتوبر  30ار محكمة الǈقƯ المƮرية المؤرƢ في أƲǈر ƿر 1

 ƭ السابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Ü مǚ146د حسن ع 
    عـن   925ÜالƮـƽحة   Ü23 مجموعة ƿرارات السǈة 12/06/1972أƲǈر ƿرار محكمة الǈقƯ المƮرية المؤرƢ في  2

Ü مǚد حسن ع  ƭ السابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ119 
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 ƚالثال ǐيعتقدالرأ  ƭيتواجد به شخ ǐالذ ƭأو المكان الخا ýزǈالم ýن دخوƋب
ƿضائية مختƮة ال يعد عمƹ Źǚير مشروƮ Ƴادر في حقه أمر بالقبƯ من طرƻ جهة 

 Ɣأو بسب Üحالة الضرورة Ɣضابط الشرطة القضائية لم يكن بسب ýعلى اعتبار أن دخو
Ü و بالتالي يحق لضابط الشرطة القضائية المكلƿ ƻضائيا ياعتبار أخر ƹير القرار القضائ

  . الغرƯ بها بƎجراء القبƯ أن يحقق ǋذا اǗجراء في كý مكان و بالوسيلة التي يتحقق
ǉأشار في مواد Ƴير أن المشرƹ1  لى أن الحاالتƍ ة المساكنǈو معاي ƫتيƽالمتعلقة بت

      التي يمكن فيها دخوǋ ýذǉ المساكن يجƔ أن تقتƮر على الشروط القاǈوǈية المحددة 
و الغرƯ الذǐ تم من أجله كƋن يكون الدخوý بغرƹƍ Ưاثة مستغيƚ من الداخý أو بǈاء 

حƔ المسكنÜ كƋن يطلƔ من ضابط الشرطة القضائية الدخوƍ ýلى مسكǈه على طلƮ Ɣا
 Ưيذ أمر القبƽǈأو لت Üذا المسكنǋ لىƍ Ɣرǋ ǐعلى المشتبه فيه الذ Ưالقب ýمن أج

  .2الƮادر عن القضاء
  و مدǌ تƉثيره علǍ حقوق و حريات ǉذا األƢير تفتيƩ المشتبǈ فيǈ. و

 ƫتيƽمية التǋأ ǐالدستور Ƴالمشر ýǋأفرد له المادة لم يتجا ƚمن دستور  40حي
  .تضمن الدولة عدم اǈتهاǁ حرمة المسكن" التي تقرر بƋن 1996

  .فǚ تƽتيƍ ƫال بمقتضى القاǈونÜ و في ƍطار احترامه
و ǋذا على اعتبار أن " و ال تƽتيƍ ƫال بƋمر مكتوƮ Ɣادر عن السلطة القضائية المختƮة 

و الحقوق الƽردية  في مواجهة الحريات من أبرز سلطات و ǚƮحيات الضبطية القضائية
 ƴقه و التشريƽأولى له ال ǐالذ Üƫتيƽجراء التƍ ائيين و القضاء للمشتبه فيهم سلطةǈالج

 ǉذǋ ýمما جعله يحت ýيƮƽيق و التƿو التد ýيƮƋحين تعرضوا له بالت Üميـة بالغةǋأ
لى ذلǁ حين المكاǈةÜ حتى أǈǈا وجدǈا من أفرد له كتباŹ و مؤلƽات و درƜ المشرƳ ع

خƭƮ له مواد ƿاǈوǈية يƽǈرد بها في ƿواǈين اǗجراءات الجزائيةÜ و لعý مرد ǋذǉ األǋمية 
تكمن في الرƹبة في التوفيق بين مƮلحة المجتمƴ في ضبط المجرمين و ردƳ الجريمة 
أيǈما كاǈت حتى و لو كان ذلǁ في مكمن سر اǈǗسان أال و ǋو مسكǈه و ƹرفته و عربته 

Üǉردية التي ال  و حتى جسدƽية و الƮه الشخƿرد في حماية حرياته و حقوƽلحة الƮو م
                                                 

 من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 122و  47ال سيما المواد  1
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üو التحقيق ǐالتحر Üجراءات الجزائيةǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ255د عبد اهللا أو. 
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مثلما تمت اǗشارة ƍلى يجوز له التǈازý عǈها أو التƽريط فيهاÜ فوجودǉ اǈǗساǈي مرتبط 
 ǁالحريات و الحقوقذل ǉذǋ بوجود.  

    عتبار التƽتيƫ من أعقد اǗجراءات تحضيراŹ و تƽǈيذاŹ و رƿابةƍŹلهذا الترابط أمكن 
و من أكثرǋا تƋثيرا و خطورةÜ ليس فقط على الخاضعين له على اعتبار أǈه ƿد يǈتهǁ في 

وƿت يسير كý ما ƿررته في وƿت طويý االتƽاƿيات و المعاǋدات الدولية و الدساتير            
ýذا المجاǋ ات  فيǈلة من حقوق و ضماƮو التشريعات ذات الÜ  على القائمين ǁكذل ýب

ار أǈه ƿد يدخǋ ýذا اǗجراء و ما ترتƔ عǈه من ǈتائƝ و دالئý دائرة البطǚن به على اعتب
  .متى تم دون مراعاة الشروط القاǈوǈية المقررة لمباشرته

عتداء على حق ƍلذلǁ يرǎ بعƯ الƽقه في التƽتيƍ ƫجراء جǈائي يتضمن ثمة 
حة المجتمƴ في اǈǗسان في االحتƽاƲ بسرǉ و حرمة مسكǈهÜ و يƲǈمه القاǈون لتحقيق مƮل

Ü أو ǋو ƍجراء من ƍجراءات التحقيق تقوم به سلطة مختƮة 1الوƮوƍ ýلى أدلة الجريمة
ƿاǈوǈاŹ بهدƻ البحƚ عن أدلة جريمة وƿعت فعŹǚ و ضبطها في محý مǈحه القاǈون حرمة 
خاƮة أو على شخƭ له عƿǚة بتلǁ الجريمةÜ بغƯ الƲǈر عن ƍرادة ذلǁ الشخƭ أو 

Ü أو ǋو كذلǁ 2تƽتيشهÜ تمهيداŹ لممارسة حق المجتمƴ في العقاƮ ƔاحƔ المكان المراد
البحƚ في مكǈون سر األفراد على دليý للجريمة المرتكبةÜ أو ǋو البحƚ عن الدليÜý و ǋو 
ƍجراء من ƍجراءات التحقيق اǗبتدائي الذǐ يخوله القاǈون لقاضي التحقيق أƍ ÜŹǚƮال أن 

حقيقة يسمح به استثǈاء لضباط الشرطة القضائية القاǈون وحرƮاŹ مǈه على عدم ضياƳ ال
و في ƽǈس الوƿت يقرر على مباشرته ƿيوداŹ يجƔ على ضابط  Üفي الجرائم المتلبس بها

Ü و ǋو كذلǁ البحƚ عن الحقيقة في 3الشرطة القضائية عǈد ƿيامه بالتƽتيƫ االلتزام بها
  .4مستودƳ السر

                                                 
كنÜ المكاتـÜƔ المحـاý العامـةÜ مǈشـƋة     ƫ في التشريƴ المƮرǐ و المقارنÜ األشخاÜƭ األماـط التƽتيـد ضواب 1

 ƭ Ü15 2005المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالح الدباس و علي عليان محمد ابوزيدƮ علي محمد Üسان و حرياتهǈǗ150حقوق ا 
 255و  245يقÜ المرجƴ السابقƭ Ü عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ التحرǐ و التحق 3
Ü مـارس  1د رؤوƻ عبيدÜ أǈواƳ بطǚن التƽتيƫ في القاǈون المƮرÜǐ المجلة الجǈائية القوميةÜ المجلد الثالÜƚ العدد  4

 1960ƭ Ü23من سǈة 
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وǈـما اختƻǚ حقيقي في كما يعرفـه البعƯ األخر من الƽقه الجǈائـي د
موضوÜƳ على أǈه ƍجراء من ƍجراءات التحقيق التي تهدƍ ƻلى ضبط أدلة الجريمة ال

موضوƳ التحقيق و كý ما يƽيد في كشƻ الحقيقة من أجƍ ýثبات ارتكاƔ الجريمة أو 
ǈسبتها ƍلى المتهم و يƔƮǈ على شخƭ المتهم و المكان الذǐ يقيم فيه و يجوز أن يمتد 

ƭلى أشخـاƍ  المحددة في Ƴبالشروط و األوضا ǁهم و ذلǈيـر المتهمين و مساكƹ
 ƻتهد ǐثبات المادǘفيه وسيلة ل ǎفرأ ƫتيƽالت ýأخر على مح ƻكما ركز تعري Üونǈالقا
ƍلى اكتشاƻ أشياء خƽية أو أشخاǋ ƭاربين من وجه العدالةÜ و ƿد يكون موضوعه 

Źأو شيئا Źاǈأو مكا ŹاƮشخÜ فƮي الحالة األولى يقƽ سانǈǗجسم ا ýيشم ǐماد ƚد به بح    
ƔاحƮي ǐية الذƮالحماية الشخ ýما يتواجد في مجا ýو ك ƫتيƽللت ƴلضبط  الخاض ǁو ذل

أشياء يشتبه في كوǈها مخبƋة في مǚبسه أو أمتعته التي تتواجد في ǋذا المجاÜý و في 
أحد األفراد لضبط الحالة الثاǈية فالتƽتيƫ يقƮد به أيضاŹ بحƚ مادǐ يƽǈذ في مكان ƿƍامة 

أشياء تƽيد Ǘثبات الحقيقة و التي يشتبه في أن ƮاحƔ المسكن أو المحý يتحƲƽ عليها في 
Ü و ǋو كذلǁ اǗطƳǚ على محý مǈحه القاǈون حرمة خاƮة باعتبارǋ1 ǉذا المكان

مستودعاŹ لسر ƮاحبهÜ لضبط ما ƿد يوجد به مما يƽيد في كشƻ الحقيقة عن جريمة 
كذلǁ البحƚ فيما يعتبرǉ الشخƭ سراŹ من أسرارǉ سواء تعلق األمر بجسم Ü و يعǈي 2معيǈة

الشخƽǈ ƭسه أو ما يحوزǉ من أشياء و األشياء تشمý المǈقوالت و العقارات على 
Ü و التƽتيƫ بهذا المعǈى يǈقسم ƍلى عدد من الƮورÜ أǋمها التƽتيƫ الوƿائي الذǐ 3السواء

عـام بمكوǈاتـه الثǚثـة من أمن عام و سǚمة يباشر به من أجý الحƽاƲ على الƲǈـام ال
Ü و ƿد يكون باǗتƽاق Ü5 و التƽتيƫ اǗدارǐ الذƿ ǐد يƭǈ عليه القاǈون4و Ʈحة عموميين

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈحقوق المتهم و ضما Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮ94 المستشار م 
2 ǈاƿ Ɵشر Üة   د فوزية عبد الستارǈسـ Üر العربيـةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üة العربيةƲهǈدار ال Üائيةǈجراءات الجǗون ا

1986 ƭ Ü278 عالية و ضمان الحرياتƽالضبط القضائي بين ال ǐمورƋسلطات م ÜاƽƮ ýسماعيƍ يمǋبراƍ ýعن د عاد Ü
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü رديةƽ287و الحقوق ال 

  30لجǈائية في القاǈون المقارنÜ المرجƴ السابقƭ Ü محمود محمود مƮطƽىÜ اǗثبات في المواد ا 3
من أمثلته تƽتيƫ السيارات  من ƿبý أعوان األمن في ƍطار حواجز المرورÜ و كذلǁ تƽتيƫ السلƴ المعروضة للبيƴ في  4

 األسواق و المحǚت 
ضائƴ المƮǈوƭ عليه فـي  من أمثلته تƽتيƫ زائرǐ المسجوǈين و تƽتيƫ المسجوǈين كذلÜǁ و كذلǁ تƽتيƫ السلƴ و الب 5

ǁون الجمارǈاƿ. 
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ƫتيƽللت ƴو الخاض ƫتƽبحكم الضرورة 1بين الم Źد يكون أخيراƿ 2و ǉذǋ ýو في كǋ و Ü
اءات التحقيقÜ على الحاالت ال يشترط فيه وƿوƳ جريمة معيǈةÜ فهو ƍذن ليس من ƍجر

عكس التƽتيƫ المقƮود في ǋذا الجزء من البحƚ الذǐ يتسم بǈƋه من ƍجراءات التحقيق 
  .3القضائي المرتبط أǚƮ بوƿوƳ الجريمة

 ƭبين األشخا ƫتيƽالت ýمح Ƴوǈلى تƍ شارةǗعن ا ƻƿال يتو ƫتيƽالت ƻوألن تعري
تƽتيƫ شخƭ المشتبه فيه في و األماكن و األشياءÜ فǈƎه سيتم التعرƯ في ǋذǉ الƽقرة ل

 ýا من المحاǋيرƹ المساكن و ƫتيƽلت Ưعلى أن يتم التعر Üحالة الجريمة المتلبس بها
Źالحقا ǎاألخر.  

يقƮـد بتƽتـيƫ شخـƭ المشتبه فيه كý ما يتعلق بجسمه المادǐ و كياǈه 
شمý ما المادÜǐ فيشمý األعضاء الخارجية و الداخلية لجسم اǈǗسان و ما يتýƮ بهاÜ كما ي

Ü فعملياƿ Źد ال 4يتحلى به من مǚبس أو يحمله من أمتعة سواء كاǈت في يديه أو في جيبه
يثور أدǈى ƍشكاý في ƍجراء التƽتيƫ الخارجي لشخƭ المشتبه فيهÜ فهي عملية ƿد ال تƋخذ 
بضعـة دƿائـق فـي حاý لم يبدǋ ǐذا األخير أية مقاومة للضابط المباشر Ǘجراء 

ي أن يلجƋ ذات الضابط ƍلى اǗكراǉ البدǈي لتحقيق التƽتيƫ في حاý رفƯ التƽتيÜƫ و بديه
المشتبه فيه االƮǈياƳ طواعيـة لـهƹ Üيـر أن استخدام القوة يجƔ أن يتǚءم مƴ درجة 

 ÜƳيـاƮǈالتعقيد كما أن عدم اال Źهر أساساƲي ƚكبير حي ýجراء وارد بشكǗذا اǋ في
يتطلƔ بعƯ الجهد لتحقيقهÜ من الذǐ لمشتبه فيه بمǈاسبة ƍجراء التƽتيƫ الداخلي لجسم ا

 Ɣه يجǈليهم مهام زاوية أƍ ýالذين توك ƭالدم أو أن يكون األشخا ýجراء تحليƍ يذƽǈت

                                                 
 من أمثلته ما ǋو معموý به في بعƯ القطاعات من تƽتيƫ العاملين لحƲة خروجهم من المعمý أو من المؤسسة 1
2  ýاƮتǗعليه و ا ƻالتعر ýفي الطريق العمومي من أج ƴƿالوا Ưالمري ƭبس الشخǚم ƫتيƽاألمن بت ýن يقوم رجƋك

Ǘا ƴمـن   بذويه  بالموازاة م ƻسـعاǗا ýما يقوم به رج ǁأو كذل Üىƽقله للمستشǈ ýية من أجǈعوان الحماية المدƋب ýاƮت
التƽتيƫ في مǚبس الشخƭ الƽاƿد لƮوابه جراء حادƍ ƚستثǈائي كتعرضه لحادƚ مرور أو السقوط من مكان عـالي أو  

 .ƹيرÜǉ بهدƻ ضبط ǋويته
3  Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ رƲǈأ ýيƮƽحة لمزيد من التƽƮالسابق من ال ƴالمرج Üƫتيƽحة   24ضوابط التƽـƮلى الƍ

49 
4    Üـر العربيـةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üهضة العربيةǈدار ال Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ الوسيط في Üأحمد فتحي سرور

 .ƭ Ü417 1985سǈة 
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و مؤǋلون ذلÜǁ و ǋو الموضوƳ الذǐ تم التعرƯ  ونتخƮƮأشخاƮاŹ مƹسيـý المعدة 
Źله و لمشروعيته سابقا.  

حديثه عن سلطات ضابط الشرطة  ƿد تعرƯ  أثǈاء 1و ƍذا كان المشرƳ الƽرǈسي
ǋذا األخير من خƭǈ ýǚ المادة  مالقضائية في مواجهة المشتبه فيه ƍلى ƍجراء تƽتيƫ جس

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية التي تتحدƚ عن البحƚ و التحرǐ الداخلي لجسد  36-5
  :المشتبه فيه حيƚ تقرر ما يلي

« Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à 
des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne 
peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. » 2 

 علىو ǋذا كذلÜ  ǁفƎن المشرƳ الجزائرǐ  لم يتعرƯ في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية
بشكý مباشر لماǋية تƽتيƫ شخƭ المشتبه فيهÜ و ǈƍما  3Üعكس بعƯ التشريعات المقارǈة

المذكورة سابقاŹ  51أوحى بذلǁ في عدد من موادǉ و ال سيما في الƽقرة الرابعة من المادة 
التي يستƽاد مǈها ƍمكاǈية ارتباط ƿيام الدالئý القوية و المتماسكة التي من شǈƋها التدليý على 

المشتبه فيه بƎجراء التƽتيÜƫ بعبارة أخرǎ يƽهم ضمǈياƿ Źوý المشرƳ بǈƋه ƍذا تم  اتهام
تƽتيƫ المشتبه فيه في الجريمة المتلبس بها و ƿامت ضدǉ دالئƿ ýوية و متماسكة من شǈƋها 

                                                 
الـǈقƯ المـؤرƢ فـي     كان القضاء الƽرǈسي ƿد تعرƯ لهذا الموضوƳ من خƿ ýǚرار الغرفة الجǈائية بمحكمـة  و 1

 :  يليما Ü الذǐ جاء فيه Ü24 المǈشور في الǈشرة الجǈائية رƿم 22/01/1953
« D’après une certaine jurisprudence, la fouille à corps est assimilable à une perquisition. Les 
règles de la perquisition s’appliqueraient donc. Dans le cas d’une enquête préliminaire, il 
faudrait le consentement de la personne fouillée » in www.guidejuridique.net/fouilles2.html. 

2  ǉذǋ قرة األولى من المادةƽال ƭǈ Źياǈد يقابلها ضمƿ تضـى     49المادةƿƍ ذاƍ ـهǈعلى أ ƭǈالتي ت ǐالجزائر Ɯ ƍ من ق
 " فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بƋشخاƭ مؤǋلين لذلÜ  ǁاألمر ƍجراء معايǈات ال يمكن تƋخيرǋا

فـي  " من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ على تƽتيƫ المشتبه فيه المقبوƯ عليه حيƚ تقرر بǈƋه  46تƭǈ المادة  3
  .األحواý التي يجوز فيها القبƿ ƯاǈوǈاŹ على المتهم يجوز لمƋمور الضبط القضائي أن يƽتشه

 49كذلƮǈ ǁت المادة " يكون التƽتيƫ بمعرفة أǈثى يǈدبها لذلǁ مƋمور الضبط القضائي  نلمتهم أǈثى وجƔ أو ƍذا كان ا
على تƽتيƫ األشخاƭ حين ƿررت بǈƋه ƍذا ƿامت أثǈاء تƽتيƫ مǈزý متهم ƿرائن ƿوية ضد المتهم أو شخƭ موجود فيـه  

  "ط القضائي أن يƽتشه على أǈه يخƽي معه شيئاŹ يƽيد في كشƻ الحقيقةÜ جاز لمƋمور الضب
 Ưالبلجيكي كما تعر Ƴالمشر ýيƮƽبشيء من الت ƫتيƽالتƭفي  و بين حاالته ألشخا Ƣون المؤرǈالقا Ɣأوت  05بموج

1992  ƚحي Üة الشرطةƽيƲالمتضمن و ƭǈ ثـة   28 تهمادجاء فيǚفي ث ƫتيƽي الشرطة المبادرة بالتƽƲه يمكن لموǈأ
ارسة المهام في ƍطار تƽǈيذ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ التƽتيƫ في حالـة  التƽتيƫ في حالة مم: حاالت أساسية ǋي

  ƴراجـ ÜƯوضعهم في أماكن القب ýبƿ وفينƿالمو ƭاألشخا ƫتيƽت Źممارسة المهام المرتبطة بالضبط القضائي و اخيرا
 ǁفي ذلwww.ssgpi.be/frafra.htm?F/lex-f/wetlijst-f.htm~bottom. 



 385

التدليý على اتهامهÜ كان على ضابط الشرطة القضائية أن يقتادǉ لوكيý الجمهورية دون 
  .ƻ للƲǈرأن يǈتƲر مدة التوƿي

التي تتعرƯ للقبƯ  120كما ǈجد ƍشارة ƍلى تƽتيƫ المشتبه فيه في ƭǈ المادة 
 ƫتيƽجراء التƍ Ɲتǈكما يمكن أن يست ÜةƮعادة التربية المختƍ يداعه بمؤسسةƍ على المتهم و
على شخƭ المشتبه فيه في كý المواد التي تتعرǗ Ưجراء القبƯ الذǐ يقوم به ضابط 

ƍ رالشرطة القضائية وƲǈتحت ال ƴجراء الوض.  
 Ưللقب ƴو تاب ýجراء مكمƍ وǋ المشتبه فيه ƫتيƽائي أن تǈقه الجƽال ýاƿ ǁلذل      

ſƿ ǐن المشتبه فيه الذƋطق يقرر بǈفالم ÜرƲǈتحت ال ƴفي مقرات و الوض Ƴعليه و أود Ưب
قد األمن للƲǈر سيخضƴ مسبقاŹ و حتما للتƽتيÜƫ خƮوƮاŹ في حالة الجريمة المتلبس بهاÜ ف

يحمǋ ýذا المشتبه بجيبه دليý الجريمة و ƿد يمسǁ بيديه أشياء تؤدƍ ǐلى ƍثبات التهمة 
 Ưبƿ عتداء على منǗا ýمن أج ǉƋكان يخب Źحاǚد يستخدم سƿ و Üعليه أمام جهات الحكم
عليـهÜ فƎذا ألقى ضابط الشرطة القضائية القبƯ على المشتبه فيه تطبيقاŹ لحكم المادة 

تƽتيشاŹ  هجاز له أن يقوم بتƽتيش 120ى أمر ƿضائي تطبيقاŹ لحكم المادة أو بǈاء عل 51-4
ƿاǈوǈياƮ ŹحيحاŹ مǈتجا ألثارǉ القاǈوǈيةÜ و ǋو تƽتيƫ مقترن بالقبƯ في الجǈاية أو الجǈحة 

  .1المتلبس بها أو تƽǈيذ األمر بالقبƯ الƮادر من ƿاضي التحقيق
ƍجراء تƽتيƫ المشتبه فيه في من ق Ɯ ƍ أƿرƔ المواد ƍلى  44و ƿد تكون المادة 

 ýتقاǈه ال يجوز لضباط الشرطة القضائية االǈعلى أ ƭǈها تǈأ ƚحي Üالجريمة المتلبس بها
ƍلى مساكن األشخاƭ الذين يƲهر أǈهم ساǋموا في الجǈاية أو أǈهم يحوزون أوراƿاŹ أو 

Ɣذن مكتوƎال بƍ ƫتيƽجراء تǗ ائية المرتكبةǈالج ýة باألفعاƿǚأشياء لها ع  ýمن وكي
 ýزǈلى المƍ ýالدخو ýبƿ هار بهذا األمرƲاالست Ɣوجو ƴاضي التحقيق مƿ الجمهورية أو  

ƫتيƽفي الت Ƴو الشرو.  
و يكون األمر كذلǁ في حالة التحرǐ في الجǈحة المتلبس بها أو التحقيق في ƍحدǎ الجرائم 

  .من ǋذا القاǈون 40و  37المشار ƍليها في المادتين 

                                                 
1  Üابيةǋعبد اهللا أوƭ Üالسابق ƴالمرج Üƚو البح ǐالتحر Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵ264شر 
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Ǘأن يتضمن ا Ɣيج     ýعن الدلي ƚالبح Ƴالجرم موضو ƻƮبيان و ǉǚذن المذكور أع
و عǈوان األماكن التي سيتم زيارتها و تƽتيشها و ƍجراء الحجز فيهاÜ و ذلǁ تحت طائلة 

  .البطǚن
تǈجز ǋذǉ العمليات تحت اǗشراƻ المباشر للقاضي الذǐ أذن بها و الذǐ يمكǈه عǈد 

  .لسهر على احترام أحكام القاǈوناالƿتضاء أن يǈتقƍ ýلى عين المكان ل
ƍذا اكتشƽت أثǈاء العمليات جرائم أخرƹ ǎير تلǁ التي ورد ذكرǋا في ƍذن القاضي فƎن 

أǐ بين  -ƹ Üير أن ǋذا القرƔ المƽترƯ "ذلǁ ال يكون سبباŹ لبطǚن اǗجراءات العارضة 
مǈتقد من ƿبý  - من ق Ɯ ƍ و ƍجراء تƽتيƫ المشتبه فيه في الجريمة المتلبس بها 44المادة 

بعƯ الƽقه الجǈائي الذǐ يرǎ بƋن ƍسقاط ǋذا الƭǈ على موضوƳ تƽتيƫ األشخاǋ ƭو 
 Ưأن يتعر ǐالجزائر Ƴكان من األولى على المشر ǁلذل Üبما ال يتحمله ƭǈلل ýتحمي

  .1بƮ ƭǈريح ƭلتƽتيƫ األشخا
łلى مƍ رƲǈيمكن التمييز بين البال Üƫتيƽللت ƴيمكن أن يخض ƭن من األشخا ƫتيƽت

الضيق الذǐ ال يخضƍ ƴليه ƍال شخƭ المشتبه فيه و التƽتيƫ الموسƴ الذƿ ǐد يخضƴ له 
ه فيه من كان من األشخاƭ اآلخرين موجود بجاǈبه لحƲة ـة ƍلى المشتبـباǗضاف
ƫتيƽالتÜ  ها ماǈة و مǈالتشريعات المقار Ưراحة بعƮ ليهƍ أشارت ǐالذ ƴو الوضǋ و

جراءات الجǈائية المƮرية من أǈه ƍذا ƿامت أثǈاء تƽتيƫ من ƿاǈون اƿ49 Ǘررته المادة 
Ńه يǈموجود فيه على أ ƭوية ضد المتهم أو شخƿ رائنƿ متهم ýزǈيد في مƽي Źي معه شيئاƽخ

  ".كشƻ الحقيقةÜ جاز لمƋمور الضبط القضائي أن يƽتشه
ه على كما ƿد تثور بمǈاسبة تƽتيƫ المشتبه فيه ƍشكالية تƽتيƫ األǈثىÜ التي يتƽق الƽق

ǈتهǁ حرمة المشتبهة فيها من خýǚ أǈثىÜ خيƽة من أن تſمن طرƍ ƻال ها عدم جواز تƽتيش
الكشƻ على عورتها باللمس أو بالرؤياÜ و ǋو ما يتعارƯ في حقيقة األمر مƴ الƲǈام 
العام و مƴ األخǚق العامة و الخƮوƮية التي تتمتƴ بها المرأةÜ لذلǁ كان على ضابط 

Ü و ƿد 2ن بين ضباط الشرطة القضائية الǈساء من تقوم بƎجراء التƽتيƫالشرطة أن يǈتدƔ م

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üات المشتبه فيه في التحريات األوليةǈضما Ü213محمد محدة 

  
و فـي  : من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية حيƚ تƭǈ على ما يلي 46تعرƯ المشرƳ المƮرǐ لتƽتيƫ األǈثى في المادة  2
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سار القضاء في ƽǈس ǋذا اǗتجاǉ حيǈما ƿرر أن مǈاط ما يشترطه القاǈون من تƽتيƫ األǈثى 
بمعرفة أǈثى أن يكون مكان التƽتيƫ من المواضƴ الجسماǈية التي ال يجوز لرجý الضبط 

بƎعتبارǋا من عورات المرأة التي تخدƫ حيائها ƍذا  Üالقضائي اǗطƳǚ عليها و مشاǋدتها
ƴالمواض ǁمن تل ǁش ǚو بǋ در المرأةƮ مست وÜ ذƍ كان الحكم المطعون فيه أجاز  او

التƽتيƫ و سوƹه بمقولة أن ƍلتقاط العلبة المحتوية على مخدر من Ʈدر المتهمة ال يعتبر 
اŹ على الدليý المستمد من ǋذا التƽتيƫ تƽتيشاŹ يمس مواطن العƽة فيها و ƿضى بƎداǈتها ƍعتماد

ǉوحد ýالباطÜ  ويله مما يتعين معهƋون و في تǈفي تطبيق القا Źيكون مخطئا ǉه وحدǈƎف
   ǈ.1قضه

كما يرǎ الƽقه الجǈائي أن تƽتيƫ األǈثى من طرƻ ضابط الشرطة القضائية الرجý يعد 
من ƿاǈون العقوبات  335ادة ǈƍتهاǁ لحرمة الجسد و يقيم مسؤوليته الجزائية طبقاŹ لƭǈ الم

 Źǚفع Ɣمن ارتك ýوات كǈلى عشر سƍ ت من خمسƿبالسجن المؤ Ɣƿن يعاƋالتي تقرر ب
 ǁفي ذل Ƴأو شر ƻǈثى بغير عǈكان أو أ Źسان ذكراǈƍ بالحياء ضد Źǚ2"مخ   .  

ŷفي حالة التحقيق  :ثانيا ƫاƢاألش Ǎعل ưالتحف üي في مجاƏالضبط القضا üسلطات رج
   تƉثيراتǊا علǍ حقوقǊم و حرياتǊم و اǕبتداƏي

                                                                                                                                                         
  ý التي يجوز فيها القبƿ ƯاǈوǈاŹ على المتهم يجوز لمƋمور الضبط القضائي أن يƽتشهاألحوا

  "و ƍذا كان المتهم أǈثىÜ وجƔ أن يكون التƽتيƫ بمعرفة أǈثى يǈتدبها لذلǁ مƋمور الضبط القضائي 
Ü المتضمن 1959فبراير  23المؤرƢ في  322-59أما المشرƳ الƽرǈسي فلقد تعرƯ لتƽتيƫ األǈثى من خýǚ المرسوم 

 25تطبيق ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسيÜ الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية للجمهورية الƽرǈسية المؤرخـة فـي   
   1959فبراير 

 
« Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de 
l’établissement l’estime nécessaire 
Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits 
et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l’objet d’une 
fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. 
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe »  

Ü عن مƮطƽى مجدǋ ǐرجـةÜ حقـوق المـتهم و     19/11/1955ق جلسة  25لسǈة  ƿ605رار محكمة الطعن رƿم  1
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈ120ضما  

لعقوبات المعـدý و  المتضمن ƿاǈون ا 1966يوǈيو  08الموافق  ƽƮ1386ر عام  18المؤرƢ في  66/156األمر رƿم  2
 Üالمتمم 
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ǋي الحالة الثاǈية التي تƲهر من خǚلها سلطات و ǚƮحيات رجý الضبط القضائي في 
مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائمÜ فمثلما ƿد يضطر ضابط الشرطة القضائية التخاذ ما 

و ملزم كذلǁ يمليه عليه ƿاǈون اǗجراءات الجزائية Ʈراحة أو ضمǈاŹ في حالة التلبسÜ فه
ة من اǗجراءات تدخý في ƍطار ما خوله له ـالتخاذ مجموع اǗبتدائية التحقيق ـفي حال

  .ق ƍ Ɯ ƍما بشكý محدد أو بشكƹ ýير محدد
على أن يقوم ضابط الشرطة القضائيةÜ و تحت رƿابتهم أعوان  631لذلǁ تƭǈ المادة 

ƿوƳ الجريمة ƍما بǈاء على الشرطة القضائيةÜ بالتحقيقات االبتدائية بمجرد علمهم بو
تعليمات وكيý الجمهورية و ƍما من تلقاء أƽǈسهمÜ و لذلǁ يƲهر أن ǋذǉ اǗجراءات 
المخوý ضابط الشرطة القضائية ǚƮحية القيام بها تخرƜ عن دائرة الجرائم المحدد 

  .الخاƮة بالجرائم المتلبس بها 41وƽƮها في المادة 
لكي يباشر ضابط الشرطة القضائية  63مادة و ال يشترط مثلما ǋو واضح في ƭǈ ال

أعماý التحقيق االبتدائي أن يطلƔ مǈه وكيý الجمهورية ذلÜǁ على اعتبار أن شرط 
تحريǋ ǁذا الǈوƳ من التحقيق ǋو العلم بوƿوƳ الجريمةÜ فمتى بلƍ Ƹلى علم ضابط الشرطة 

ة المبادرة القضائية عن أǐ طريق كان خبر وƿوƳ الجريمة كان عليه و كاǈت له سلط
بالتحقيقÜ و لئن كان الƿ ƭǈد ƿدم بداية التحقيق بǈاء على طلƔ من وكيý الجمهورية على 
 ýيدل ƴƿن الواƎف Üسهƽǈ ضابط الشرطة القضائية من تلقاء ƻبداية التحقيق من طر Ɣحسا
على أن خبر وƿوƳ الجريمة ƹالباŹ ما يƍ ýƮلى علم رجý الشرطة ƿبý أعضاء الǈيابة 

ذلǁ فǈƋهم عادة ما يبادرون ببعƍ Ưجراءات البحƚ و التحرǐ عن ǋذǉ الجرائم العامةÜ و ل
  .بمجرد علمهم بهاÜ و ال سيما ما تعلق بسماƳ البƷǚ و تحرير المحضر الخاƭ به

عن تحديد اǗجراءات  63وأمام سكوت المشرƳ الجزائرǐ في ƭǈ المادة 
عتقاد بƋن لضابط الشرطة المذكورةÜ ذƔǋ الƽقه ƍلى اال 63المǈطوية تحت ضý المادة 

                                                 
1  ý2006ديسمبر  20بتعدي  Ƴالمشر ƻابتهم أعوان الشرطة القضائية" رة عباأضاƿو تحت ر " ƭǈعتبار أن الƍ على Ü

يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات اǗبتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوƿوعها ƍما بǈـاء علـى   " القديم كان كاألتي 
ـ "ة و ƍما من تلقاء أƽǈسهمـوريات وكيý الجمهـتعليم ـ   ـÜ أƲǈر ƿاǈون اǗجراءات الجزائي ة ـة فـي ضـوء الممارس

  .2002ƭ Ü36القضائيةÜ د أحسن بوسقيعةÜ الطبعة الثاǈيةÜ الديوان الوطǈي لǖشغاý التربويةÜ الجزائرÜ سǈة 
  .لƽرǈسيÜ مƴ الƽارقمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ا 75المادة   63و تقابý المادة 
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القضائية و تحت ƍمرته عون الضبط القضائي اتخاذ اǗجراءات التي يكون من شǈƋها أن 
 ýتحو- ǚد تتخذ -مثƿ و ÜتهامǗفه أو تشويه أدلة اǚدون ات ýدون فرار المتهم أم تحو 

 ǉحتجازƍ أو Üلى مركز الشرطةƍ ǉتيادƿƍ أو Üالمتهم ƻستيقاƍ ورةƮ جراءاتǗا ǉذǋ Źتاƿو
 ƿليŹǚ أو تجريدǉ من السƟǚ الذǐ يحمله أو ƍرƹامه على التخلƭ من متاƳ مريƔ يحمله 
و ǋذǉ اǗجراءات ليست ƿبضاÜŹ ألǈها ال تǈطوǐ على مساس بالحرية و ƍن فرضت عليها 

  1.ثم ƍن لها طابعاŹ عارضاŹ و سǈد ǋذǉ اǗجراءات الضرورة اǗجرائية ÜبعƯ القيود
اƭ يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية عدداŹ من السلطات التي ƍذن في مواجهة األشخ

ǈهر من مقتضيات التحقيق االبتدائي أƲلها على من يǚمن خ Ʋƽم في  هيتحǋأو سا Ɣارتك
ارتكاƔ الجريمةÜ و من أǋم ǋذǉ السلطات و أخطرǋا على حريات و حقوق األفراد 

ا دعت مقتضيات التحقيق ƍذ" على أǈه  2من ق Ɯ ƍ 65التوƿيƻ للƲǈرÜ حيƚ تƭǈ المادة 
االبتدائي ضابط الشرطة القضائية ƍلى أن يوƻƿ للƲǈر شخƮاŹ مدة تزيد عن ثماǈية       

ساعةÜ فǈƎه يتعين عليه أن يقدم ذلǁ الشخƿ ƭبý اǈقضاء ǋذا األجƍ ýلى ) 48(و أربعين 
  .وكيý الجمهورية

ز بƎذن كتابي أن يمدد و بعد أن يقوم وكيý الجمهورية بƎستجواƔ الشخƭ المقدم ƍليه يجو
  .ساعة أخرǎ بعد فحƭ ملƻ التحقيق 48حجزƍ ǉلى مدة ال تجاوز 

                                                 
ة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيـةÜ سـǈة   ـد محمد ǈجيƔ حسǈيÜ الدستور و القاǈون الجǈائيÜ دار الǈهض 1

1992  ƭ86 الشرعي Üتاوضروس ƴجرجس مجل ýـعن د جما    ƴالمرجـ Üالضـبطية القضـائية ýة الدستورية ألعما
 ƭ Ü519السابق. 

ƍذا ƿضت مقتضيات التحقيق االبتدائي ضـابط الشـرطة   : األتيك 65كان ƭǈ المادة  ƿ2006بý التعديý األخير لسǈة  2
ساعةÜ فǈƎه يتعين عليه أن يقدمه ذلǁ الشخƭ ) 48(القضائية ƍلى أن يوƻƿ للƲǈر شخƮاŹ مدة تزيد عن ثمان و أربعين 

  ƿÝبý اǈقضاء ǋذا األجƍ ýلى وكيý الجمهورية
 48جوز بƎذن كتابي أن يمد حجزƍ ǉلى مدة ال تجـاوز  و بعد أن يقوم وكيý الجمهورية باستجواƔ الشخƭ المقدم ƍليه ي

  Ýساعة أخرǎ بعد فحƭ ملƻ التحقيق
  Ýو يجوز بƽƮة استثǈائية مǈح ذلǁ اǗذن بقرار مسبƔ دون تقديم الشخƍ ƭلى الǈيابة

تضاعƻ جميƴ اآلجاý المƮǈوƭ عليها في ǋذǉ المادة ƍذا تعلق األمر بجǈايات أو جǈح ضـد أمـن الدولـةÜ و يجـوز     
  Ýيوماƍ Źذا تعلق األمر بجرائم موƮوفة  بƋفعاƍ ýرǋابية أو تخريبية) 12(دǋا دون أن تتجاوز اثǈي عشر تمدي

  "من ǋذا القاǈون Ü52 و 1مكرر 51مكررÜ و  Ü51 و 51و تطبق في جميƴ األحواƮǈ ýوƭ المواد 
 .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي 77من ق Ɯ ƍ المادة  65تقابý المادة 
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ƹير أǈه يمكن تمديد المدة األƮلية للتوƿيƻ للƲǈر بƎذن كتابي من وكيý الجمهورية 
ƭالمخت :  

  Ýمرتين ƍذا تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة -
بر الحدود الوطǈية و جرائم تبييƯ ثƚǚ مرات ƍذا تعلق األمر بالجريمة المƲǈمة ع -

ƻرƮبال ƭالخا ƴو الجرائم المتعلقة بالتشري ýاألمواÝ  
  Ýخمس مرات ƍذا تعلق األمر بجرائم موƮوفة بƋفعاƍ ýرǋابية أو تخريبية -

  Ýستثǈائية مǈح ذلǁ اǗذن بقرار مسبƔ دون تقديم الشخƍ ƭلى الǈيابةƍو يجوز بƽƮة 
من ǋذا  52و  1مكرر 51مكرر و  51و  51واد و تطبق في جميƴ األحواƮǈ ýوƭ الم

  ". القاǈون
التوƿيƻ للƲǈر في ƍطار التحقيق االبتدائي أخطر من  1و ليس ƹريباŹ أن يعتبر الƽقه الجǈائي

 ƭثبات الجريمة على الشخƍ على اعتبار أن Üر في حالة الجريمة المتلبس بهƲǈلل ƻيƿالتو
سهý كýƮƋ عام على الموƿوƻ للƲǈر في الحالة الموƿوƻ للƲǈر في الحالة الثاǈية أƿوǎ و أ
  .األولى خƮوƮاŹ في حالة التلبس الحقيقي

ƍن مكمن الخطورة ǈǋا يƲهر من خýǚ دواعي التوƿيƻ تحت الƲǈر التي ال 
يضبطها المشرƳ بضوابط محددة مثلما ǋو عليه حاý التوƿيƻ للƲǈر في الجريمة المتلبس 

رطة القضائية يستخدمها كلما دعت مقتضيات بهاÜ فهو يمǈح ǋذǉ السلطة لضابط الش
 متǁǚ ضابط الشرطة القضائية لǚƮحية حجز األشخاƍ ƭالتحقيق ذلÜǁ و ǋذا ما يعǈي 

و ƍستخدام الوضƴ تحت الƲǈر ضدǋم بشكý موسÜƴ فمتى بدا له ذلƿ ǁام بهÜ و عليه ƿد 
على واجƔ  تميǈǋ ýا بالذات كƽة السلطة على كƽة الحريةÜ و يرجح ǋدƻ ضبط الجريمة

عدم ǈƍتهاǁ حريات و حقوق اǈǗسانÜ على اعتبار أن رƹبة رجý األمن الشديدة في ضبط 
المجرم ƿد تدفعه ƍلى سوء تقدير معطيات التحقيق االبتدائي و بالتالي حجز من كان ال 

ǈتقد ذات الƽقه ƍستدعائهم و سماƳ أƿولهم فقطÜ و لذلƍ ǁيجƔ حجزǋم أو من كان يكƽي 
ƍذا دعت مقتضيات التحقيق " المذكورة و ال سيما الƽقرة التالية  65ة المادة Ʈياƹ 2الجǈائي
Ü بحجة أǈها تمǈح السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية في اتخاذ ƍجراء "االبتدائي

                                                 
 272اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائيةÜ التحرǐ و التحقيقÜ المرجƴ السابقƭ Ü عبد  1
 .المرجƴ السابق ƽǈسه 2
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 ýر في مجاƲǈلل ƻيƿير المتلبس بها -التوƹ حيات  -الجريمةǚƮال ǉذǋ ƭتقلي Ɣكان يج
الجريمة المتلبس بها عكس الجريمة في ƹير حالة التلبس ƿد فيه ƍلى أدǈى مستوǎ ممكنÜ ف

تبرر تخويـý سلطة الضبط القضائي الǚƮحيات الǚزمة لسرعة ضبط الجريمة        
  . 1و فاعليهاÜ و من بيǈها اǗجراءات الماسة بالحرية الشخƮية

ý يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية تقديم طلƔ تمديد فترة التوƿيƻ للƲǈر لوكيكما 
ه متى كاǈت ǈǋاǁ دواƳ ـه الموƿوƻ للƲǈر الستجوابـة دون أن يقدم أمامـالجمهوري

لذلÜǁ ال سيما و أن الجرائم التي يƽترƯ تورط الموƿوƻ فيها ǋي تلǁ الجرائم 
Ü التي تميزǋا درجة خطورتها العالية 65المƮǈوƭ عليها في الƽقرة الثالثة من المادة 

يƮبح من الواجƔ اǗشارة ƍلى أǈه واƿعياŹ ال يمكن لضابط على الƲǈام العام في الدولةÜ و 
 ýوكي ǁذا أعلم بذلƍ الƍ الجمهورية ýر أمام وكيƲǈلل ƻوƿالشرطة القضائية عدم تقديم المو
الجمهورية مسبقاŹ ووافق ǋذا األخير على ذلÜǁ أو أن يƋمر وكيý الجمهورية بذلǁ من 

  .ذاته
ƭǈضابط الشرطـة القضائيـة ب ǁقرة األولى من المادة  كمـا يمتلƽمن  1- 65ال

Ɯ ƍ سلطة  2قƍحضار األشخاǗ ستخدام القوة العموميةƭ  ستدعائينǗ الذين لم يستجيبوا
بالمثوý أمامه من أجý أخذ أƿوالهم في ƍطار التحقيق االبتدائيÜ و ǋي السلطة التي تتسم 

المسبقة لوكيý بالشدة علـى الخاضعين لهاÜ لذلǁ ربطها ذات المشرƳ بشرط الموافقة 
الجمهوريةÜ و ليس خƽي أن المشرƳ عǈدما ƿرر ǋذǉ الǚƮحية لضابط الشرطة القضائية 

ƿريǈة على رفƯ المخاطƔ دليý أو كان يƽترƯ أن عدم التقدم أمام الضابط المعǈي ǋو 
 Ưذا الرفǋ سرƽد يƿ و بالتالي ÜةƮأمام جهة الضبط القضائي المخت ýستدعائين المثوǗبا

ولى على أǈه ƍثبات لعƿǚة المشتبه فيه بالجريمةÜ و ال تعǈي ǋذǉ العƿǚة للوǋلة األ
عليها أو حامý لمعلومات تƽيد مجرǎ  اŹبالضرورة ارتكاƔ المشتبه فيه لهاÜ فقد يكون شاǋد

البحƚ و التحرǐ عǈهاÜ لذلƿ ǁد يكون من الواجƍ Ɣستخدام الطرق ƹير العادية أو ƹير 

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý517د جما 
المعـدý و المـتمم لقـاǈون     2006ديسـمبر   20المؤرƢ فـي   06/22و ǋي المادة المستحدثة بموجƔ القاǈون رƿم  2

 .اǗجراءات الجزائية
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 Üƭذا الشخǋ حضارƍ التقيد بمامالودية في ƴ ون من ضوابطǈرضه القاƽي  ýفي مجا
  .حماية حقوق و حريات األفراد

يترǁ لضابط الشرطة القضائية تقدير و تخطيط الطريقة و تƽǈيذ اǗجراء الذǐ و 
 1-65يتم بواسطته ƍخضاƳ المشتبه فيه لǘستدعاء بالمثوý المƮǈوƭ عليه في الƽقرة 

بدأ المواءمة بين حجم القوة العمومية المستخدمة المذكورةÜ بما يǈسجم من جهة أولى مƴ م
متثاý المشتبه فيه لǚستدعاءÜ فقد يكون عدم المثوý راجƴ ألسباƿ Ɣاǋرة لم ƍو طبيعة عدم 

يýƮ علمها لضابط الشرطة القضائيةÜ و مǈه كان واجƔ الحذر و الحيطة في تƽǈيذ ǋذا 
تخدم ضدǉ القسوة المƽرطة و أن اǗجراءÜ و من جهة ثاǈية مƴ حقوق اǈǗسان في أن ال تس

يعامý بما يƮون كرامته و يحƲƽ سمعة ذويهÜ و ǈǋا بالذات تبرز أǋمية مبدأ التدرƜ في 
ƍاألمن ýهر الوجه االجتماعي لرجاƲستخدام مرفق األمن للقوة العمومية و ي.  

 ýǚهر من خƲي ýب Üƻو الهدǋ باالستدعاء على الحضور Ɣجبار المخاطƍ و ليس
أن الهدǋ ƻو ضمان سماƳ أƿواý  1-65 1اǈية و الثالثة و الرابعة من المادةالƽقرة الث

بواحد من أطراƻ الجريمةÜ لذلǁ كان  ǋ2ؤالء األشخاÜƭ و ال سيما أولئǁ الذين يرتبطون
Ńمن ي ýواƿأ Ƴوالهم و ضبط سماƿها و أخذ أǈƋبش ǎة بالجريمة المتحرƿǚأن لهم ع Ưترƽ

يـق االبتدائيÜ ال يمكن تجاǋله أو اǈǗقاƭ من رواياتهـم ƍجراء أƮيـý في التحق

                                                 
من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية لمسƋلة ƍسـتخدام القـوة العموميـة Ǘحضـار      78تعرƯ المشرƳ الƽرǈسي في المادة  1

  : األشخاƭ و سماƳ أƿوالهمÜ حيƚ تƭǈ على مايلي
« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de 
l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à 
comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, 
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre 
qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. 
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 
temps strictement nécessaire à leur audition. 
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police 
judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police 
judiciaire, entendre les personnes convoquées. 

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1 ».  
تختلƻ طبيعة العƿǚة بين العائلية و المهǈية و الجوارية و التجارية و ƹيرǋا من ǈƮوƻ العƿǚـات اǈǗسـاǈية التـي     2
 .تكشƽها الضبطية القضائية في التحقيق االبتدائيتس
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المشرƳ الجزائي في ذات المادة ضابط الشرطة القضائية بتحرير  ƍختƭأǋميتهÜ و عليه 
ýواƿاأل ǉذǋ ال مهمة تلقيƍ ألعوان الضبط القضائي ǁوالهم و لم يترƿƋمحضر ب.  

تلقي ƍن ǋذا الýƮƽ بين تحرير المحضر المكلƻ به ضابط الشرطة القضائية و 
Ńي Üبه عون الضبط القضائي ƻالتي يمكن أن يكل ýواƿعلى أن األ Ƴالمشر ƭه حرǈهم مƽ

المسموعينÜ على  ƭتتحقق الƮياƹة الƮحيحة و الدƿيقة لتƮريحات و أƿواý األشخا
ƍعتبار أن ǋذا المحضر ǋو الذǐ سيتم ƍرساله ƍلى وكيý الجمهورية الذǐ سيقرر ما يتخذ 

  .    بشǈƋه من ƍجراءات
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ŷفي حالة  :ثالثا ƫاƢاألش üع ưالتحف üي في مجاƏالضبط القضا üنابةسلطات رجǕا 
  .و مدǌ تƉثيرǉا علǍ حقوقǊم و حرياتǊم ةالقضاƏي

سبقـت اǗشارة بمǈاسبة الحديƚ عن مهام الضبط القضائي في ƍطار المادتين 
أن رجاý الضبط القضائي ƍلى  Üمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 1الثاǈية عشر و الثالثة عشر

ملزمـون بتƽǈيذ تƽويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتها و ǋو ما يعرƻ باǈǗابة 
كلƿ ƻاضي التحقيق سلطات معيǈة ها اǗجراء الذǐ بواسطته يŃبالقضائيةÜ التي يقƮد 

و كذلÜ ǁ أو 2ǋبالقيام ببعƍ Ưجراءات التحقيق التي ال يريد أو ال يستطيƴ القيام بها بƽǈسه
تƽويƯ يƮدر من سلطة التحقيق المختƮة ƍلى أحد مƋمورǐ الضبط القضائيÜ لكي يقوم 

دǎ بها بعمý ال يتسǈى لتلǁ السلطة القيام به ƍزاء عائق Ƌو بƽǈس الشروط التي ي ابدالŹ مǈه
  .3مادǐ أو ƿاǈوǈي

ǈه م 138و لقد أƿر ƿاǈون اǗجراءات الجزائية اǈǗابة القضائية بƮريح ƭǈ المادة 
 ƚمن ب تقررحي Ưاƿ ǐابة القضائية أǈǗبطريق ا ƻه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلǈƋ

ƿضاة محكمته أو أǐ ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختƮة بالعمý في تلǁ الدائرة 
أو أƿ ǐاƯ من ƿضاة التحقيق بالقيام بما يراǉ الزما من ƍجراءات التحقيق في األماكن 

  .التي يتبعها كý متهمالخاضعة للجهة القضائية 
                                                 

  : من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي على ما يلي 81في مجاý اǈǗابة القضائية تƭǈ الƽقرة الرابعة من المادة  1
«  Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes 
d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de 
leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les 

réserves prévues aux articles 151 et 152. »  
لقاضي التحقيـق أن يكلـƻ   : من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية ما يلي 70مادة أما المشرƳ المƮرǎ فǈƎه يقرر بموجƔ ال

    أعضاء الǈيابة العامة أو أحد مƋمورǐ الضبط القضائي للقيام بعمý أو أكثر من أعماý التحقيق عـدا ƍسـتجواƔ المـتهم    
  .و يكون للمǈدوƔ في حدود ǈدبه كý السلطة التي لقاضي التحقيق

اذ ƍجراء من اǗجراءات خارƜ دائرة ƍختƮاƮه أن يكلƻ به ƿاضي محكمة الجهـة أو أحـد   و له ƍذا دعت الحاǗ ýتخ
  أعضاء الǈيابة العامة أو أحد مƋمورǐ الضبط القضائي بها  

و للقاضي المǈدوƔ أن يكلƻ بذلǁ عǈد الضرورة أحد أعضاء الǈيابة العامة أو أحد مƋمورǐ الضبط القضائي طبقاŹ للƽقرة 
  األولى

"                                         ƿاضي التحقيق أن يǈتقý بƽǈسه للقيام بهذا اǗجراء كلما ƿƍتضت مƮلحة التحقيق ذلǁو يجƔ على 
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالتحقيق القضائي Ü109د أحسن بوسقيعة 
 640تحي سرورÜ الوسيط في اǗجراءات الجǈائيةÜ المرجƴ السابقƭ Ü د أحمد ف 3
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و يذكر في اǈǗابة القضائية ǈوƳ الجريمة موضوƳ المتابعة و تؤرƢ و توƴƿ من القاضي 
  .الذǐ أƮدرǋا و تمهر بختمه

و ال يجوز أن يƋمر فيها ƍال بƎتخاذ ƍجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاƿبة على 
السلطات التي يباشرǋا رجاƹ Ü ýير أǈه ƍذا كاǈت 1"جريمة التي تƔƮǈ عليها المتابعة

الضبطية القضائية في ƍطار البحƚ و التحرǐ عن الجرائم سواء في ƍطار الجريمة 
على  Üالمتلبس بها أو في ƍطار التحقيق االبتدائي تعد األýƮ في مهام الضبطية القضائية

يداŹ اعتبار أǈها تمارس ƿبý البدء بالتحقيق القضائي في الجريمة مثلما أشارت ƍلى ذلǁ ج
من ق ÜƜ ƍ فƎن ما سيقوم به رجý الضبط القضائي بعد بداية ǋذا التحقيق  12المادة 

من ق ÜƜ ƍ فهو في حقيقة  13القضائي ǋو االستثǈاء من األýƮ المحدد بموجƔ المادة 
łاألمر م ŹذاƽǈƍŃم ǁبعد ذل ǎلى الدعوƍ ائيا للضبطية القضائية يعودون عن طريقهǈستثŽدين رت

لى مƋمور Üƍ و ƽƮة التحقيق التي أضيƽت 2يرتدوǈه عǈد التحريات اكاǈوزياŹ يخالƻ ما 
الضبطية و ƍجراءاته ال تكون ƍال في ما أǈيط بـه من مهامÜ أما ما عداǋا فيبقى على ماǋو 
عليـه أŹǚƮ أǐ مƋمور ضبط ƿضائي و ƍجراءاتـه ǋـي عبارة عن تحريات أوليـة في 

  .3التلبس األحواý العاديـة أو تحريات فـي حالـة
ƍستثǈائياŹ في مهام الضبطية القضائية فƎن المشرƳ أخضعها  اĄŹو بƎعتبارǋا ƍجراء

لمجموعة من الضوابط التي يجƔ أن يتقيد بها من جهة من أƮدرǋا و من جهة ثاǈية من 
ǋو مكلƻ بتƽǈيذǋاÜ أولها و أǋمها على وجه اǗطǚق أن تƮدر عن الجهة القضائية 

عياŹ بمباشرة التحقيق القضائي في الجريمةǋ Üذǉ الجهة ماǋي ƍال المختƮة ƿƍليمياŹ و ǈو
  .ƿ138اضي التحقيق وفقاŹ لما تقررǉ الƽقرة األولى من المادة 

حيƚ أǈه يجƔ أن يكون ƿرار اǈǗابة  Üثاǈي ǋذǉ الضوابط مرتبط بشكلية الكتابة
اǗضافة ƍلى القضائية مكتوƔ و موƴƿ عليه و ممهور بختم ƿاضي التحقيق الذǐ أƮدرÜǉ ب

تحديـد المعلومـات الموضوعيـة الخاƮـة بالجريمـة و ال سيـما طبيعتـها         

                                                 
  .من ق ƍ142 Ɯ ƍلى  138تم التعرƯ لǈǘابة القضائية بشكý مباشر في المواد من  1

 من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية  151كما تعرƯ المشرƳ الƽرǈسي لǈǘابة القضائية بشكý مباشر في ƭǈ المادة 
 231مشتبه فيه في التحريات األوليةÜ المرجƴ السابقƭ Üمحمد محدةÜ ضماǈات ال 2
3  ƭ Üالسابق ƴ240المرج. 
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 ýابة من بين رجاǈǗعلى ا ýوƮرد بحق الحƽǈو ي Üاǋيذƽǈجراءات المراد تǗو ا Üوعهاǈ و
يقرر بǈƋه  138الضبطية القضائية ضباطها دون أعواǈهاÜ على ƍعتبار أن ƭǈ المادة 

  حقيق أن يكلƻ عن طريق اǈǗابة القضائية أƿ ǐاƯ من ƿضاة محكمته يجوز لقاضي الت
أو أǐ ضابط من ضباط الشرطة القضائيةÜ و بالتالي تم ƍستثǈاء مثلما ǋي القاعدة في 

ة سواء في حالة التلبس أو حالة التحقيق ـة القضائيـات الضبطيـمعƲم ǚƮحي
  .القضائية ةون الضبطياǗبتدائيÜ رجاý الضبطية القضائية الحائزين لƽƮة ع

 ýعام أو على شك ýحها بشكǈابة القضائية عدم جواز مǈǗم ضوابط اǋو تعد من أ
من  193تƽويƯ عـامÜ علـى ƍعتبـار أǈها مخƮƮة الهدƻ و ǋو ما تشير ƍليه المادة 

Ɯ ƍ 1قÜ  يذƽǈتدبون للتǈه يقوم القضاة و ضباط الشرطة القضائية المǈعلى أ ƭǈحين ت
المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود اǈǗابة القضائيةƹ Üير أǈه ليس  بجميƴ السلطات

Ńلقاضي التحقيق أن يŹعاما ćŹويضاƽابة القضائية تǈǗاء من عطي بطريق اǈذن استثƍ فهي Ü
استثǈاءÜ بمعǈى أن اǈǗابة القضائية تسمح بتدخý استثǈائي لضابط الشرطة القضائية في 

دورǉ بشكý استثǈائي من خýǚ ما يحدد في ƿرار اǈǗابة التحقيق القضائيǋ Üذا التدخý يتم ب
  .من سلطات

التي تمƴǈ  139و ما يدعم ǋذǉ اǗستثǈائية ǋو ما تقررǉ الƽقرة الثاǈية من المادة 
ضابط الشرطة القضائية من القيام ببعƯ اǗجراءات في مواجهة المتهم أو المشتبه فيه 

Ü و ال سيما ƍجراءات االستجواƔ و المواجهة بƎرتكاƔ الجريمة أو بالمساǋمة في ƍرتكابها
و سماƳ أƿواý المدعي المدǈيǋ Üذǉ الǚƮحيات التي تبقى حكراŹ على من ǋو حائز لƽƮة 
 ǉذǋ سان فيǈǗمن حريات و حقوق ا ýوƽو مكǋ ما ǁتهاǈƍ و ما يضمن عدمǋ و Üالقاضي

  .اǗجراءات
ت و محروم كذلǁ من سلطة و ƍن كان ضابط الشرطة القضائية محروم من ǋذǉ اǗجراءا

Ʈƍدار ƿرارات التحقيق القضائي مثƿ ýرار القبƯ و ƿرار اǗحضار و ƿرار اǗيداÜƳ فهو 
                                                 

  .من ق Ɯ ƍ الƽرǈسي 152و ǋي المادة التي تقابلها من حيƚ الموضوƳ المادة  1
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و ال سيما في مجاý التوƿيƻ للƲǈر و التƽتيƫ و سماƳ  ةيتمتƴ بعدد من السلطات التƽǈيذي
دة من أƿواý الشهود و تحرير المحاضر المتعلقة بهذا اǗجراءاتÜ و ǋي السلطات المستم

  .141و  ƭǈ140 المادتين 
ستدعاء الشهود ƍلضابط الشرطة القضائية  140فƽي ǋذا المجاý بالذات تمǈح المادة 

لذلÜǁ و في حالة رفƯ الشهود  ةمن أجý سماƳ شهادتهم و تقييدǉ في المحاضر المقرر
رار ستدعاء ضابط الشرطة القضائية لهم جاز له بعد أن يƋذن له القاضي المƮدر لقƍتلبية 

اǈǗابـة أن يستخدم القوة العمومية ضدǋم من أجƍ ýجبارǋم على الحضور و تقديم 
السلطة لضابط الشرطة القضائية ƍذا اƿتضت الضرورة  1411شهادتهمÜ كما مǈحت المادة 

 Ɣو أن يطل Üالمشتبه فيه ƭر ضد شخƲǈلل ƻيƿجراء التوƍ ابة القضائية أن يتخذǈǗيذ اƽǈلت
ƿذن بتمديد مدة التوƍ رƲǈلل ƻما  48ي ýƲ جراء فيǗذا اǋ على أن يتم Üǎساعة أخر

  .من ق Ɯ ƍ من ضوابط 1مكرر 51مكرر و  51المواد  ǉتقرر
و يقـƴ على عاتق ضابط الشرطـة القضائيـة واجƔ تحرير المحاضر المتضمǈة 
 Ưاƿ اǋالمدة التي يحدد ýǚابة القضائية في خǈǗطار اƍ ام به فيƿ كليات و جزئيات ما

حقيق المǈيÜƔ و في حالة عدم تحديد ǋذǉ المدة فيجƔ أن ترسý المحاضر ƍليه في مدة الت
ǈتهاء اǗجراءات المتخذة بموجƔ اǈǗابة القضائية وفقا لما Ǘثماǈية أيام التالية الأƮƿاǋا 

  .        المذكورة 141تقررǉ الƽقرة األخيرة من المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  154تقابǋ ýذǉ المادة في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي المادة  1
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  Əي في مجاü التحفư علǍ األشياء و الممتلكاتسلطات رجü الضبط القضا :2الفقرة 
 ýالضبط القضائي في مجا ýقطة السابقة لسلطات رجǈفي ال Ưبعد أن تم التعر
التحƲƽ على األشخاƭ سيتم التعرƯ في ǋذǉ الǈقطة لما يتمتƴ به رجý الضبط القضائي 

  .التƽتيƫ و الممتلكات في الجريمة المتلبس بها و ال سيما في مجاý ءفي مواجهة األشيا
لتƽتيƫ المساكن و جعý عدم ǈƍتهاكها  1996تعرƯ المشرƳ الدستورǐ من خýǚ دستور 

ƿاعدة دستورية على المجموعة الوطǈية عدم الخروƜ عليها و ألزم الدولة برعايتها       
  Ýعلى أن تضمن الدولة عدم ǈƍتهاǁ حرمة المسكن 40و ضماǈهاÜ حيƚ تƭǈ المادة 

  Ýالقاǈون و في ƍطار ƍحترامه فǚ تƽتيƍ ƫال بمقتضى
وبالعودة ƍلى مختلƻ " و ال تƽتيƍ ƫال بƋمر مكتوƮ Ɣادر عن السلطة القضائية

 ýة الضبطية القضائية باألشياء و الممتلكات في مجاƿǚم عƲǈية التي تǈوǈالقواعد القا
البحƚ و التحرǐ عن الجرائـمÜ يƲهر تƽتيƫ المساكن من أǋم المواضيƴ المƲǈمة في ǋذا 
 ƫتيƽعن ت Źالمساكن بدال ƫتيƽلت Ưما يرجح التعر Źائي كثيراǈقه الجƽحتى أن ال Üýالمجا
األشخاÜƭ و مرد ǋذا أن تƽتيƫ المساكن ǋو في الحقيقة تƽتيƫ مزدوƜ على أعتبار أǈه 
تƽتيƫ للمكان الذǐ يعتبر مستودƳ سر األفرادÜ فالشخƭ معǈي بشكý مباشر و ƹير 

ǈمسك ƫتيƽذا بـمباشر بتǋ ÜضافهǗـاǈلى أƍ ـة ƫتيƽاسبة تǈبم ƭالشخ ƫتيƽد يتم تƿ ه
  .مسكǈه

 Ưالتعر Ɣه يجǈƎف ÜŹله سابقا Ưتم التعر ǐالذ ƫتيƽالت ƻر عن تعريƲǈال Ưو بغ
 ǐالمكان الذ ǁائي فيه ذلǈقه الجƽال ǎفير Üƫتيƽللت Źǚمح ǉية المسكن باعتبارǋا لتحديد ماǈǋ

المكان الذǐ يعدǉ لسكǈاǉ و ƍن كان  ýÜ في ذلǁيƋوƍ ǎليه اǈǗسان و يتخذǉ مقراŹ له و يدخ
يتغيƔ عǈه في فترات معيǈةÜ فهو يشمý المكان المسكون فعÜŹǚ أو المعد للسكن و يمتد 
ليشمý كý جزء يضم ǋذا المكان و ملحقاته التي يحتƲƽ فيها الشخƭ و لو بجاƔǈ من 

معد لƿǘامة فيه  Ü و ǋو كذلǁ كý مكان خا1ƭأسرارǉ الشخƮية أو مƲاǋر حياته الخاƮة
و كذلǁ ملحقاته التي تتýƮ به أو يضمها معه سور واحدÜ كسطح المǈزý و حديقته      

                                                 
مƋمورǐ الضبط القضائي بين الƽعالية و ضمان الحريات و الحقوق الƽرديـةÜ   د عادƍ ýبراǋيم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات 1

 ƭ Üالسابق ƴ318المرج 
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Ü أو ǋو كذلǁ كý مكان يتخذǉ الشخƭ مسكǈاŹ لƽǈسه على 1و المستودƳ الموجود بƋسƽله
 ǁه و على ذلǈذƎال بƍ دخوله ǉلغير Ɵا ال يباǈأم Źيكون حرما ƚيت أو الدوام بحيƿوجه التو

كý مكان خاƭ يقيم فيه الشخƭ بƽƮة مؤƿتة أو دائمة و لو لم يكن مكتمŹǚ أو لم  فƎن
Ɣوافذ و أبواǈ ون 2يكن بهǈالقا ǉلما يقرر Źائيا وفقاǈتيشه استثƽو مسكن يجوز تǋ.  

و ƿد ƿرر القضاء في ǋذا المجاý بƋن التƽتيƫ المحضور ǋو الذǐ يقƴ على 
تƮاله ƍأما حرمة المستودƳ فمستمدة من  Üاألشخاƭ و المساكن بغير مبرر من القاǈون

فما دام ǈǋاǁ أمر من الǈيابة العامة بتƽتيƫ أحدǋما أو كليهما  ÜبشخƮ ƭاحبه أو مسكǈه
ǁكذل Ƴبه و المستود ŹǚƮبالضرورة ما يكون مت ýه يشمǈƎفÜ ق فǚطƍ نƎف ǁلما كان ذل

على ƹير ذǐ  القوý ببطǚن تƽتيƫ المستودƳ لعدم الƭǈ عليه Ʈراحة في األمر يكون
  .3سǈد

Ńمعين كو ال ي ýشترط في المسكن شكƋ ت أو مسكنǚيƽكال ǐرادƽǈƍ ن يكون مسكن
متواجد ضمن تجمƴ مساكن كالعماراتÜ أو أن يكون مسكǈا مبǈي من الخرساǈة أو مسكن 
من الطوƔ أو أن يكون كشكا من الخشÜƔ أو شاليهاŹ أو خيمة أو عربة متǈقلة أو عائمة في 

المواÜƐǈ فالعبرة ǈǋا في كون ǋذا المكان مقراƿǗ Źامة ƮاحبهÜ سواء كاǈت  الǈهر أو أحد
 ǉللمسكن أو باستئجار ƭكما ال يعتد بملكية الشخ Üادقǈƽتة كالƿامـة مؤƿƍ امة دائمة أوƿƍ
لهÜ و ال يهم موƿعه ƍال من ǈاحية االختƮاƭ المكاǈي للجهة القضائية التي تƮدر أمر 

ƫتيƽالت.  
   للجريمة من جهة  ياǋية المسكن على مستوǎ التكييƻ القاǈوǈو ألǋمية تحديد م

 Ƴله المشر Ưتعر Üيةǈتهاكه من جهة ثاǈات عدم اǈح لهذا المكان من ضماǈو ما يم
من ƿاǈون العقوبات أǈه يعد مǈزالŹ مسكوǈاŹ  355الجزائرǐ بالتعريƻ حيǈما ƿرر في المادة 

متǈقý متى كان معداŹ للسكن و ƍن لم يكن كý مبǈى أو دار أو ƹرفة أو خيمة أو كشǁ و لو 
   مسكوǈاŹ وƿتذاǁ و كافة توابعه مثý األحواƫ و حƲائر و مخازن الغýǚ و اǗسطبǚت 

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ý175د جما 
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈحقوق المتهم و ضما Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮ135م. 
3 ǈم محكمة الƿالطعن ر ÜريةƮالم Ưة  1011قǈحقـوق  26/11/1984ق جلسة  54لس Üرجةǋ ǐى مجدƽطƮعن  م Ü

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈ137المتهم و ضما 



 400

حتى و لو كاǈت محاطة بسياƜ خاÜ  ƭو المباǈي التي توجد بداخلها مهما كان ƍستعمالها
ورد المشرƳ في Ü و بغƯ الƲǈر عن ǋذǉ المادة لم ي1أو السور العمومي Ɯداخý السيا

 ƴƿم من تعرضه في العديد من المواƹللمسكن على الر Źاƽجراءات الجزائية تعريǗون اǈاƿ
 ƫتيƽجراء التƍ ية األماكن التي يتم فيهاǋيشير و لو بقدر محتشم لما ǉجدǈ اǈǈير أƹ Üتيشهƽلت

Ʒ لهم من ق Ɯ ƍ بǈƋه ال يسو 22حيǈما يقرر في بعƯ من مقاطƴ الƽقرة الثاǈية من المادة 
             أǐ لǖعوان الǈƽيون و التقǈيون المختƮون في الغابات و حماية األراضي -

 ƍلىالدخوý  -عتبارǋم يحوزون بعǚƮ Ưحيات الضبط القضائيƎستǚƮحها بƍو 
المǈازý و المعامý أو المباǈي أو األفǈية و األماكن المسورة المتجاورة ƍال بحضور أحد 

   .ضباط الشرطة القضائية
و من أǋم عǈاƮر المسكن أن يتحقق استئثار شاƹله به و لو كان ǋذا المسكن 
عبارة عن ƹرفة واحدةÜ و أن يتمتǋ ƴذا المسكن بحرمة دخوله بدون ƍذنÜ و لذلƍ ǁذا كان 
 ǁذاǈذ ال يكون حيƍ ال تحميه ƫتيƽواعد التƿ نƎف Üرتياد المكان و ملحقاتهƍ ƴالجمهور يستطي

م فƎن المحاý العامة التي يسمح للجمهور بدخولها دون تمييز ال مستودعاŹ للسرÜ و من ث
Źاǈ2تعد مسك   ýو الحقو Ƴالمزار ýتوحة مثƽطبق على األماكن المǈس الشيء المƽǈ وǋ و Ü

و الغابات و لو كاǈت ملكاŹ لشخƭ ما أو مستƋجرة لهÜ لذلƿ ǁرر القضاء بǈƋه من المقرر 
مقƮور على حالة تƽتيƫ المساكن و ما يتبعها من  أن ƍيجاƍ Ɣذن الǈيابة في تƽتيƫ األماكن

و من ثم فتƽتيƫ المزارƳ دون ƍذن ال  Üالملحقات ألن القاǈون أراد حماية المسكن فقط
و من ثم يكون الحكم المطعون فيه ƿد أخطƹÜ  Ƌبار عليه ƍذا كاǈت ƹير متƮلة بالمساكن

تƽتيƫ مما الن الǈيابة في في تطبيق القاǈون حين ƿضى بتبرئة المطعون ضدǉ لعدم استئذا
  .3يستوجǈ Ɣقضه

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسادƽون مكافحة الǈاƿ Üون العقوباتǈاƿ Üجراءات الجزائيةǗون اǈاƿ Üƫالعي ý247فضي 
2 ƫتيƽضوابط الت Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ ƭ Üالسابق ƴالمرج Ü145 
Ü عن مƮطƽى مجدǋ ǐرجةÜ حقـوق  13/10/1981ق جلسة  51لسǈة  1436محكمة الǈقƯ المƮريةÜ الطعن رƿم  3

 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üاتهǈ170المتهم و ضما 
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 ýأربعة مراح ýǚالمساكن من خ ƫتيƽت Ƴجراءات الجزائية موضوǗون اǈاƿ مƲǈذا و يǋ
بعها التƮرƻ في ǈتائƝ االتƽتيƫ و ر اǈتقاý و ثاǈيها الدخوý و ثالثهǗأساسية أولها ا

  .التƽتيÜƫ و ǋي مǈهجيتǈا في التعرƯ لموضوƳ تƽتيƫ المساكن
Źالمساكن :أوال Ǎإل üنتقاǗقرة األولى من المادة : اƽه ال يجوز  44تقرر بداية الǈعلى أ

الذين يƲهر أǈهم ساǋموا في  ƭلضابط الشرطة القضائية االǈتقاƍ ýلى مساكن األشخا
أو أǈهم يحوزون أوراƿاŹ أو أشياء لها عƿǚة باألفعاý الجǈائية المرتكبة Ǘجراء  Üالجǈاية

مƴ وجوÜ  ƔتوƮ Ɣادر من وكيý الجمهورية أو ƿاضي التحقيقالتƽتيƍ ƫال بƎذن مك
ƫتيƽفي الت Ƴو الشرو ýزǈلى المƍ ýالدخو ýبƿ هار بهذا األمرƲاالست.  
Ü أولها أǈه ال يجوز ىو عليه تƲهر مجموعة من الضوابط في ǋذǉ المرحلة األول

ǋو ما  االǈتقاý لتƽتيƫ المسكن ƍال لمن ǋو حائز على ƽƮة ضابط الشرطة القضائية و
يستثǈي بطبيعة الحاý أعوان الضبط القضائيƹ Üير أǈه يمكن لهؤالء األعوان تƽǈيذ ما 
يطلƔ مǈهم في ǋذا المجاý تحت ƍشراƻ الضابطÜ و ال يجوز ǋذا االǈتقاƍ ýال ƍذا توفرت 
 Źاƿأو حيازته أورا Üالمسكن في الجريمة ƔاحƮ ƭمة الشخǋمكان مساƍ ماƍ يدƽت ýدالئ  

  ƿǚة بهذǉ الجريمةÜ و بالتالي يƮبح ǋدƻ االǈتقاý ليس التƽتيƫ بحد ذاته أو أشياء لها ع
  .مهيجربالالمشتبه  عƿǚةو ǈƍما الحƮوý على ما يثبت 

و ال يجوز االǈتقاƍ ýال ƍذا أذن وكيý الجمهورية أو ƿاضي التحقيق بذلÜǁ و ǋي 
شرطة القضائية من ǈتيجة حتمية Ǘجراء ƍعǚم وكيý الجمهورية بما بلƍ Ƹلى علم ضابط ال

علم ضابط الشرطة القضائية وكيý الجمهورية اعتبار أǈه بمجرد ما يŃ ىخبر الجريمةÜ عل
بخبر الجريمة كان لهذا األخير أن يƋذن للضابط باالǈتقاƍ ýلى مكان وƿوƳ الجريمة 

على أن يكون ǋذا اǗذن المكتوƔ سابق على االǈتقاÜý و بالتالي يƮبح ƹير جائز  Üلتƽتيشه
Ƌتýتقاǈلى ما بعد االƍ ذنǗخير ا.  

و ƍذا لم يحدد المشرƳ شكŹǚ معيǈاŹ في اǗذن فǈƎه ال يمكن اǗستغǈاء على عدد من 
سم و لقƔ القاضي و ƽƮته و ختمه      ƍبالجهة التي أƮدرته مثý أساساŹ المعلومات المرتبطة 

 ƣو تاري ǉيذƽǈة القائم بتƽƮ و ƫتيƽي بالتǈيعه و المكان المعƿو تو ǁلذل ÜذنǗدور اƮ
المذكورة بǈƋه يجƔ أن يتضمن اǗذن بيان ƽƮة الجرم  ƿ 44ررت الƽقرة الثالثة من المادة

موضوƳ البحƚ عن الدليý و عǈوان األماكن التي سيتم زيارتها و تƽتيشها و ƍجراء الحجز 



 402

ǈǗا في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق االبتدائي أو اǈǋ األمر ǐو يستو Üابة فيها
القضائيةÜ فǚ تƽتيƫ دون ƍذن من الجهة القضائية المختƮةÜ و ǋو ما ƿررتـه الƽقرة 

أǐ عدم اǈǗتقاƍ ýال  -حين Ʈǈت على أن يكون األمر كذلǁ  44الثاǈيـة مـن المادة 
في حالة التحرǐ في  -بƎذن مكتوÜƔ و اǗستƲهار به ƿبý الدخوý للمǈزý من أجý تƽتيشه 

من  40و  37و التحقيق في ƍحدǎ الجرائم المشار ƍليها في المادتين الجǈحة المتلبس بها أ
Ɯ ƍ ق.  

لذلƿ ǁرر القضاء أǈه لما كان ما أوردǉ الحكم في شƋن رفƯ دفƴ الطاعǈة ببطǚن 
ذلǁ أن خلو اǗذن بالتƽتيƍÜ  ƫذن التƽتيƫ لخلوǉ من تاريƮƍ ƣدارƹ ǉير سديد في القاǈون

ǈǚه باعتبار أن ورƿة اǗذن ƍذ تتضمن ƍجراء من من ǋذا البيان الجوǋرǐ يؤدƍ ǐلى بط
و ǋي ورƿة رسمية يجƔ أن تحمý تاريƮƍ ƣدارǋا و ƍال بطلت لƽقدǋا  ƍÜجراءات التحقيق

عƮǈراŹ من مقومات وجودǋـا ƿاǈوǈـاÜŹ ألǈها السǈد الوحيد الذǐ يشهد بوجود اǗذن على 
ǚببط ƴلحـة أن يدفƮالم ƔاحƮدر بـه و يكون لƮ ǐحو الذǈالƔها لهذا السبǈÜ  ذا ماƎف

   1.بطلت بطý اǗذن بذاته
ŷالمسكن :ثانيا üوƢد : ǐالمسكن الذ ýدخو ýي بطبيعة الحاǋ ýتقاǈǚالمرحلة التالية ل

تحكمه بدورǉ مجموعة من الضوابط التي ال يجوز ǋƍمالها و عدم التوƻƿ عǈدǋاÜ و عليه 
ǋذا الدخوǈǋ Þýا تقرر المادة متى يجوز دخوý المسكن و كيƻ يتم : يطرƟ السؤاý التالي

47 Ɯ ƍ الساعة الخامسة  2من ق ýبƿ تهاǈالمساكن و معاي ƫتيƽه ال يجوز البدء في تǈ5(أ (
ƍ Üال ƍذا طلƮ ƔاحƔ المǈزý ذلǁ أو وجهت ǈداءات من Ʈ3باحاŹ و ال بعد الثامǈة مساء

                                                 
Ü عن  مƮطƽى مجدǋ ǐرجةÜ حقوق 19/03/1995ق جلسة  59لسǈة  40979محكمة الǈقƯ المƮريةÜ الطعن رƿم  1

 ǈ180اتهÜ المرجƴ السابقƭ Ü المتهم و ضما
و مǈهـا اسـتثǈاء جـرائم     2006عدد من المواضيƴ المستحدثة في تعـديý  لى لم يكن يشير ا 47الƭǈ القديم للمادة  2

  Ưمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبيـيƲǈƋية و الجرائم الماسة بǈمة عبر الحدود الوطƲǈالمخدرات و الجريمة الم
كذا الجرائم المتعلقة بالتشريƴ الخاƭ بالƮرƻ من شرط الƽترة الزمǈية المسموƟ فـي خǚلهـا    األمواý و اǗرǋاƔ و
 .دخوý المسكن لتƽتيشه

ƍذا كاǈت ǋذǉ الƽترة الزمǈية تتǚءم مƴ التوƿيت الƮيƽي فǈƎها ال تعد كذلǁ في التوƿيت الشتوÜǐ على اعتبار أن الثامǈة  3
األمر و في حقيقة تقاليد و عادات المجتمƴ الجزائرǐ ساعة متقدمـة مـن    اء في شهر ديسمبر مثǋ Źǚي في حقيقةـمس

الليÜý و بالتالي يƲهر أǈه من الƮوƔ مǚئمة التوƿيت المسموƟ في خǚله دخوý المسكن لتƽتيشه مǋ ƴذا المعطىÜ كـƋن  
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 ýبح من  الداخƮو بالتالي ي ÜŹاǈوǈاƿ ائية المقررةǈاالستث ýأو في األحوا  ýافلة القوǈ
اǗشارة ƍلى أن الوƿت المسموƟ به لدخوý المسكن من أجý تƽتيشه يكون من شروق 
الشمس ƍلى ƹروبها كýƮƋ عامÜ على اعتبار أن المشرƳ أجاز بعƯ االستثǈاءات الواƿعية 
و الموضوعية التي تسمح لضابط الشرطة القضائية الدخوý للمسكن خارǋ Ɯذǉ الƽترة 

الليý حيǈما يكون ذلǁ راجǗ ƴرادة ƮاحƔ المسكن أو بداعي الزمǈيةÜ أǐ في وƿت 
  .االستعجاý أو الضرورة

حيǈما يتعلق األمر بجرائم تحريÜ  Ưيضاƍ ƻلى ǋذا االستثǈاء األوý استثǈاء أخر
القƮر على الƽسق و الدعارة و جريمة السماƟ لǖشخاƭ باحتراƻ الدعارة سراŹ في 

و جرائم المخدرات و الجريمة المƲǈمة عبر  1هورمحǚت أو أماكن ƹير مستعملة من الجم
 Ưمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييƲǈƋية و الجرائم الماسة بǈالحدود الوط

ƻرƮبال ƭالخا ƴو كذا الجرائم المتعلقة بالتشري ƔاǋرǗو ا ýاألموا.  
أǈها  دخƍ ýستثǈاء أخر على القاعدةÜ حيƚمن ق Ɯ ƍ أن ت 82كما ƿررت المادة 

لقاضي التحقيق ƍذا  47المحددة في المادة  تتمǈح الحق في تƽتيƫ المسكن في ƹير األوƿا
كاǈت الجريمة عبارة عن جǈايةÜ على أن يباشر التƽتيƫ بƽǈسه و أن يكون ذلǁ بحضور 

  .  وكيý الجمهورية
من ق Ɯ ƍ للعديد من المسائـý المرتبطة بكيƽيات ƍجراء  45تتعرƯ المادة و 

أǈها تشير ƍلى مسƋلة مرتبطة بدخوý المسكن ǋي شرط حضور المشتبه فيه التƽتيƹ Üƫير 
ƍما بشكý شخƮي أو من خýǚ من يختارǉ ليǈوƔ عǈه أو من يختارǋم  Ʈ2احƔ المسكن

                                                                                                                                                         
ـ  Ʈƽيا في ذات الǈالساعة الد ƴالشتاء على السادسة مساء و أن ترف ýƮفي ف ǎوƮالساعة الق Ưƽلـى السـابعة   تخƍ ý

ŹباحاƮ  . 
 .من ƿاǈون العقوبات 347 342أƲǈر المادتين  1
  : من ق Ɯ ƍ حيƚ تقرر ما يلي 57و ǋو ذات الشرط الذƿ ǐررǉ المشرƳ الƽرǈسي في المادة  2

« Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret 
professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites 
en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. 
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un 
représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis 
à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. 
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les 

personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. » 
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ضابط الشرطة القضائية ليشهدوا عملية الدخوý و التƽتيÜƫ فƎذا كان التƽتيƫ ال يتم ƍال 
أن ال يدخý ضابط الشرطة القضائية  بحضور ǋذا المشتبه فيه فيƮبح من باƔ أولى

للمسكن لتƽتيشه ƍال بحضور المشتبه فيه بشكý مباشر أو بشكƹ ýير مباشرÜ و ǋو ما يƽهم 
Ü و ذات الشرط يǈطبق كذلǁ على حالة تƽتيƫ مسكن 145من ƭǈ الƽقرة األولى من المادة 

حضورǉ وƿت من يعتقد بǈƋه يمتلǁ مستǈدات و أشياء لها عƿǚة بالجريمةƍ Üذ يتعين 
ǉه من اختيارǈع ŹاƮشخ Ɣاǈأ ǉن تعذر حضورƍ تيشه وƽلى المسكن لتƍ ýالدخوÜ  و في

ƹياǋ Ɣذا الشخƭ عين ضابط الشرطة القضائية شخƮين من ƹير الموƽƲين الخاضعين 
لسلطته يشهدان على عملية الدخوý للمسكن و تƽتيشهÜ كما يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية 

جريمة المƲǈمة عبر الحدود الوطǈية و الجرائم الماسة بƲǈƋمة في جرائم المخدرات و ال
المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييƯ األمواý و اǗرǋاƔ و كذا الجرائم المتعلقة 

ƻرƮبال ƭالخا ƴبالتشريÜ  ýه من أجǈر أو المحبوس لمسكƲǈلل ƻوƿالمو ýقǈ سلطة عدم
الشروط الثƚǚ التاليةÜ أولها ƍذا كان  أن يحضر عملية دخوý و تƽتيƫ المسكنƍ Üذا تحققت

في ǋذا الǈقý خطر على الƲǈام العام أو ƍحتماǋ ýربه أو ƍختƽاء األدلة خýǚ المدة الǚزمة 
لǈقلهÜ و ثاǈيها الموافقة المسبقة لوكيý الجمهورية أو لقاضي التحقيق على ذلÜǁ و ثالثها أن 

ن ƹير الموƽƲين الخاضعين يتم دخوý المسكن و تƽتيشه بحضور شاǋدين مسخرين م
ƫتيƽالت ýالمسكن مح ƔاحƮ هǈيعي ýلسلطة الضابط أو بحضور ممث.  

على ضابط الشرطة  44من الƽقرة األولى من المادة  ǋ2ذا و تƽرƯ الجملة األخيرة
أن يستƲهر اǗذن بالتƽتيƫ كƎجراء وجوبي  Üالقضائية ƿبý دخوله المسكن من أجý تƽتيشه

 ýمسابق عن الدخو ƻه الهدǈ مر منƋزله سيتم بǈلم ýن الدخوƋب ýزǈالم ƔاحƮ مǚعƍ
تƽتيƿ ƫاǈوǈي سيتم وفقاŹ لما يقررǉ  ثمدخوý  ـǈƎهالي فـالسلطـة القضائيـة و بالت

ستƲهار ƍذن التƽتيƫ فائدة عملية من حيƚ أǈه يحقق كýƮƋ عام عدم ǗالقاǈونÜ و 
يقي ǋذا األخير من اعتراƮ ƯاحƔ المسكن على دخوý ضابط الشرطة لمسكǈهÜ و مǈه 

                                                 
ǈه يجƔ أن Ǝالجǈاية ف ارتكاƍƔذا وƴƿ التƽتيƫ في مسكن شخƭ يشتبه في أǈه ساǋم في : تǋ ƭǈذǉ الƽقرة على ما يلي 1

ǉبحضور ƫتيƽالت ýƮيحÜ ذا تعƎن ضابط الشرطة فƎف ƫتيƽجراء التƍ تƿـه    مالقضائية ملزذر عليه الحضور وƽن يكلƋبـ
عن ذلǁ أو كان ǋارباŹ استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلǁ العملية شاǋدين مـن   امتƴǈبتعيين ممثý لهÜ و ƍذا 

 "ƹير الموƽƲين الخاضعين لسلطته
 "بهذا األمر ƿبý الدخوƍ ýلى المǈزý و الشروƳ في التƽتيƫمƴ وجوƔ االستƲهار " تǋ ƭǈذǉ الجملة على ما يلي  2
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شر اللجوء ƍلى القوة العمومية من أجƍ ýرƹام ƮاحƔ المسكن على االƮǈياƳ لقرار 
ƫتيƽالت.  

و ال شǁ أن المشرƳ حيǈما استخدم كلمة االستƲهار كان Ʈƿدǉ أن يبادر ضابط 
الشرطة القضائية ƍلى Ʋƍهار األمر لƮاحƔ المǈزƿ ýبý أن يطالبه به ǋذا األخيرÜ و في 

خاضƴ لهÜ مما سيساعد على أن يحقق للراء ǈوƳ من الراحة الƽǈسية لمƽǈذ األمر و ǋذا اǗج
 ýبƿ Źو تحديداǋ هارƲت االستƿن وƋرر بƿ Ƴلى أن المشرƍ ضافةǗبا ÜƝتائǈأحسن ال ƫتيƽالت
الدخوƍ ýلى المسكنÜ أǐ أن يتم خارƜ حدود المسكن مثلما تم التعرƯ لها في تعريǈƽا 

  .للمسكن
يز بين استƲهار اǗذن بالتƽتيƫ و استƲهار أوراق الهوية المهǈية ǋذا و يجƔ التمي

للضابط المكلƻ بالتƽتـيÜƫ حيƚ يجƔ علـى الضابط أن ال يكتƽي باستƲهار واحد 
مǈهماÜ كƋن يستغǈي باستƲهار أوراق ǋويته المهǈية عن استƲهار اǗذن بالتƽتيÜƫ فالمقرر 

Ńا أن يǈǋالمسكن بهويته الش ƔاحƮ ذن علم الضابطǗية و أن يقدم له اǈية و المهƮخ
لوحƲ من تƮريحات المتهم أمام ƿاضي " بالتƽتيƫ ليطلƴ عليهÜ لذلƿ ǁرر القضاء بǈƋه 

 ƭالتحقيق و أمام المجلس في ǋذا االستئǈاƻ تمسكه بالقوý بعدم استƲهار ǋؤالء األشخا
ارǁ بمديǈة بƋوراق ǋويتهم الشخƮية و المهǈية التي تثبت Ʈحة اǈتسابهم Ǘدارة الجم

األƹواط و ال بالرخƮة القاǈوǈية التي تخوý لهم القيام بمهمتهم و االتƮاý بزوجته       
 ǉذǋ في أمر ǉيد االشتباƽلى علمهم األخبار التي تƍ لتƮبيته بعد أن و ƫتيƽو محاولة ت

Ü و يتم دخوý المسكن من اجý تƽتيشه وفقا لقواعد األخǚق و اآلداƔ العامة 1"الزوجة
متى كان ذلǁ ال يتعارƯ مƭ  ƴلتقاليد و أعراƻ األشخا عارƻ عليها و مراعاةŹالمت

  .تحقيق أمر التƽتيƫ و ال يعيقه
   من ق Ɯ ƍ على أǈه ال يجوز تƽتيƫ المساكن و معايǈتها  64و لقد Ʈǈت المادة 

المثبتة للتهمة ƍال برضاء Ʈريح من شخƭ الذǐ ستتخذ لديه ǋذǉ  ءو ضبط األشيا
يجƔ أن يكون ǋذا الرضا بتƮريح مكتوƔ بخط يد ƮاحƔ الشƋنÜ فƎن كان اǗجراءات و 

ال يعرƻ الكتابة فبƎمكاǈـه االستعاǈة بشخƭ يختارǉ بƽǈسـهÜ و يذكر ذلǁ في المحضر 
ǉلى رضاƍ راحةƮ شارةǗا ƴمÝ  

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üات المشتبه فيه في التحريات األوليةǈضما Ü127عن محمد محدة 
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  Ýمن ǋذا القاǈون 47على  44و تطبق فضŹǚ عن ذلǁ أحكام المواد من 
 3فقرة  47حقيق جار في ƍحدǎ الجرائم المذكورة في المادة مر بتألƹير أǈه عǈدما يتعلق ا
Ü وǋي "مكرر 47حكام الواردة في تلǁ المادة و كذا أحكام المادة ألمن ǋذا القاǈونÜ تطبق ا

ة مǈها من ƿبý الƽقه الجǈائي ـǈتقدت Ʈياƹتها و ال سيما الƽقرة الثاǈيƍالمادة التي 
ǐالجزائرÜ ذا كان من المƍ هǈ44قرر تطبيق أحكام المادة على اعتبار أ  ƫتيƽعلى الت

فهذا يعǈي أن ƍجراء اǗذن السابق واجǈǋ Ɣا  46ي ƍطار المادة ـف المƮǈوƭ عليـه
كذلÜǁ فماǋو داعي ƍشتراط رضا ƮاحƔ المسكن ƍذنÜ و ما ǋي فائدة الجمƴ بين اǗذن 

التƽتيƫ القضائي بالتƽتيƫ ورضاء ƮاحƔ المسكـنÜ فهý األǈǋ ýƮا ǋو اǗذن القضائي ب
أم الرضا الƮريح لƮاحƔ المسكنÜ أم كǋǚما مستوجƔ في ǋذǉ الحالةÜ فاǗحالة على 

من ق Ɯ ƍ لم تكن في محلها و جاǈبت الƮواƔ ألن من شƋن توفر رضاء  44المادة 
ƮاحƔ المسكن أن يغǈي ضابط الشرطة القضائية عن سعيه للحƮوý على ƍذن من 

  .1السلطة القضائية
ن المǈطقي القوý بƋن حƮوý ضابط الشرطة القضائية على ƍذن من و بالمقابý يƮبح م

السلطة القضائية المختƮة يغǈيه عن الحƮوý على ƍذن ƮاحƔ المسكنǋ Üذا باǗضافة 
ƍلى ما يراǉ جاƔǈ من الƽقه من أن التƽتيƫ ال يجƔ أن يخضƴ لرضا ƮاحƔ المǈزý على 

تسهر السلطة القضائية على  أساس أǈه خاضƴ أǚƮ لعدد من الضوابط القاǈوǈية التي
ƫ في ـن يتم التƽتيـامÜ بما يضمن حريات و حقوق األفراد الذيـتطبيقها بشكý ت
ŃذنƎف Üهمǈبح الرضا  مساكƮو بالتالي ي Üالمسكن ƔاحƮ رضا Ɣيحج ƭالقاضي المخت

ǈǋا مجرد دعماŹ من ƮاحƔ المسكن لقرار القاضيÜ و ما يؤكد ǋذا االتجاǉ القوý بعدم 
شخاƭ السلطة التقديرية في رفƯ أو ƿبوƍ ýجراء التƽتيƫ متى ƿرر القاضي امتǁǚ األ

  .المختƭ ذلǁ وفقاŹ لما يقررǉ القاǈون
تƭǈ ضمǈياŹ من جهة على أن يجرǎ التƽتيƫ في ƍطار  64و ƍذا كاǈت المادة 

في مجاý ميقات التƽتيÜƫ و تقرر من جهة ثاǈية  47التحقيق اǗبتدائي وفقاŹ لم تقررǉ المادة 
أن ال يتم التƽتيƍ ƫال برضا ƮاحƔ المسكنÜ فهذا يعǈي أǈه يتم مباشرة التƽتيƫ في ƹير 

ما دام توفر رضا ƮاحƔ المسكنÜ لكǋ ýذا يرǎ  47الƽترة الزمǈية المحددة في المادة 
                                                 

1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Ü ابيةǋ267د عبد اهللا أو 
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ال يتقيد فيه ضابط الشرطة القضائية  64الƽقه الجǈائي بƋن التƽتيƫ بǈاء على حكم المادة 
       ألن رضا ƮاحƔ الحق بدخوý مسكǈه  47و  45و  44في المواد بالقيود الواردة 

  .      1لتزام بالقيود الواردة فيهاǗو تƽتيشه يغǈي عن وجوƔ ا
ŷالمسكن :ثالثا Ʃتفتي:  ýللمسكن من أج ýو الدخو ýتقاǈلمرحلتي اال Ưبعد أن تم التعر

تƽتيÜƫ فƎن ƍجراء التƽتيƫ و ǋما المرحلتين اللتين يدخǚن في المƽهوم الموسƴ لل تƽتيشه
من المادة  5و الƽقرة  4بمƽهومـه الضيـق يخضـƴ لعدد من المواد و ال سيما الƽقرة 

Ü التي تمǈح لضابط الشرطة القضائية عدداŹ من 45من المادة  ƍ6لى  Ü3 و الƽقرات من 44
  .2السلطات تمكǈه من ƍجراء التƽتيƫ بشكý سليم

في اǗطƳǚ المباشر على الوثائق             يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية الحق
و المستǈدات و األوراق التي تم العثور عليها بعد تƽتيƫ المسكنÜ على أن يشاركه في ǋذا 

Ĉمن أ ƳǚطǗالمشتبه فيه أو ا ƭسواء كان شخ ƫتيƽلديه الت ǐمن ليس مشتبها حتى جر
          أو من عيǈه ǋذا األخير  في مسكǈه أوراƿاŹ أو أشياء لها عƿǚة بالجريمةÜ بý تتواجد

  .دون ƹيرǉاǗطƳǚ حق بال يƽǈرد  أو الشاǋدينÜ و بالتالي فƎن ضابط الشرطة القضائية
بعد أن يتم البحƚ في المسكن عن ما يمكن أن يكون له عƿǚة بالجريمة من أشياء 

ن بين موƿتها من كان حاضراŹ حين العثور عليها أو وثائق أو مستǈدات و يطلƴ عليها 
Ü يمتلǁ ضابط الشرطة  45األشخاƭ المحددة أوƮافهم في ƭǈ الƽقرة األولى من المادة 

القضائية سلطة حجز ǋذǉ الموجودات أǐ وضƴ اليد عليها و أخذǋا من مكان وجودǋا 
 ǉذǋ على Ʋƽام الضابط بالتحƿ ذاƍ الƍ الحجز ǐو ال يستو ÜŹاǈممك ǁلي متى كان ذلƮاأل

ǐالذ ýقرة الرابعة من المادة  الموجودات بالشكƽتقرر ال ǁلذل Üƻيضمن عدم تعرضها للتل
45 Ɯ ƍ ذا أمكن " على أن  3من قƍ دات المحجوزة و يختم عليهاǈتغلق األشياء أو المست

                                                 
رƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƴ السابقÜ مـن الƮـƽحة   أƲǈر في ǋذا الƮدد د عبد اهللا أوǋابية Ü ش 1

266 ƍ 269لى. 
من ƿاǈون اǗجـراءات الجǈائيـة المƮـرǐ     57و  56و  55و  53و  52و  51و  50و  49و  47تعرضت المواد  2

 .المƽتƫ عǈها ءلماǋية سلطات ضابط الشرطة القضائية في مجاý ماǋية األشيا
ǈسي بشيء من التƮƽيý لماǋية اǗجراءات التي يمكن أن يتخذǋا ضابط الشرطة القضـائية فـي   تعرƯ المشرƳ الƽر 3

و ǋذا بموجƔ عليها من جراء تƽتيشه لمسكن من يرتبط بالجريمةý  Üو الوثائق و المستǈدات التي يتحƮ ءمواجهة األشيا
 .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ƭǈ56 المادة 
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ذلÜǁ فƎذا تعذرت الكتابة عليها فǈƎها توضƴ في وعاء أو كيس يضƴ عليه ضابط الشرطة 
Ü و لن يكون التعامý مǋ ƴذǉ األشياء "هالقضائية شريطاŹ من الورق و يختم عليه بختم

مǈتهياŹ بداخý المسكن ƍال ƍذا ƿام ضابط الشرطة القضائية بجرد ƿائمة ǋذǉ األشياء و تقييدǋا 
Ü و يقرر المشرƳ مثلما ǋو 45في محضر خاƭ بها وفقا لƭǈ الƽقرة الخامسة من المادة 

اآللية للمعطيات و جرائم  الشƋن حيǈما يتعلق األمر بالجرائم الماسة بƲǈƋمة المعالجة
 Ɯالخرو ÜƻرƮبال ƭالخا ƴو كذا الجرائم المتعلقة بالتشري ƔاǋرǗو ا ýاألموا Ưتبيي

على  45من المادة  4و  2و  1عن القاعدة ƍذ ǈجدǈǋ ǉا يقرر عدم تطبيق أحكام الƽقرات 
  .ǋذا الǈوƳ من الجرائم

لشرطة القضائية أثǈاء و تشير الƽقرة الخامسة ƍلى حالة واƿعية ƿد تƮادƻ ضابط ا
ǋ Üƫتيـƽذن ـمباشرة التƍ ا فيǋالتي ورد ذكر ǁير تلƹ ǎجرائم أخر ƻي اكتشا

القاضيǈǋ Üـا كان لهذا الضابط التدخý من أجý ضبط ما يدلý على الجريمة الجديدة     
 مو ليس في ǋذا التدخý ما يبطý عملية التƽتيÜƫ ما دام أن ضابط الشرطة القضائية ل

كتشافه الجريمة الجديدة كان ƍن أاý التƽتيƫ المحدد في اǗذن القضائي و يخرƜ عن مج
ƍذا كان لرجý الضبطية القضائية أن يƽتƫ عن " عرضيـاÜŹ لذلǁ يـرǎ القضاء بǈƋه 

سÜƟǚ فƎن له أن يضبط كý جريمة تƲهر له عرضاŹ في أثǈاء تƽتيشه عن السƟǚ دون 
ǋذǉ الجريمة التي لم يؤذن بالتƽتيƫ من ه في ƍجراء التƽتيƫ بحثاŹ عن ـسعي من جاǈب

أجلهاÜ فƎذا ǋو تجاوز عن ǋذǉ الحدود و فتƫ لغير الغاية التي أبيح له التƽتيƫ من أجلها 
Źǚ1"كان عمله باط.  

الملزمون بكتمان  ƭو تجدر اǗشارة ƍلى التƽتيƫ الواƴƿ على أماكن يشغلها األشخا
وƮية التي تتميز بمƴǈ ضابط الشرطة الخƮ 2حيƚ أفرد لها المشرƳ بعÜ Ưالسر المهǈي

                                                 
Ü عن د حسـن  ƭ68  40رƿم  42المجموعة الرسمية س  27/11/1950لمؤرƢ في حكم محكمة الǈقƯ المƮرية ا 1

 ƭ السابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚ159ع 
على اعتبار أن المشرƳ الƽرǈسي من خƿ ýǚاǈون اǗجراءات الجǈائية أفرد لهذا الموضوƳ عدداŹ من المواد التي تكتسي  2

ǈ ƚحي Ƴر المشرƲǈ مية بالغة فيǋالمادة أ Źǚالمحامي تقرر ما يلي 1-56جد مث Ɣفي مكت ƴƿالوا ƫتيƽة بالتƮالخا :  
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées 
que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision 
écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions 
sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-
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القضائية من ممارسة بعƯ السلطات التي يحوزǋا حيǈما يقƴ التƽتيƫ على المساكن الغير 
معǈية بضمان ƍحترام السر المهǈيÜ حين ƿرر بǈƋه متى تم التƽتيƫ في مسكن يشغله 

ǚالتدابير ال ƴجمي Źاتخاذ مسبقا Ɣي وجǈبكتمان السر المه Źاǈوǈاƿ ملزم ƭزمة لضمان شخ
Ü و ǋكذا ƍذا أجرǐ التƽتيƫ على سبيý المثاý في مكتƔ محام فيتم ذلǁ 1احترام ذلǁ السر

 ýفي حضور ممث ǁموثق يتم ذل Ɣذا كان في مكتƍ المحامين المحلي و Ɣقيǈ في حضور
  .ƹ2رفة الموثقين المحلي

ŷرف  :رابعاƬالتƩالتفتي ƛƏفي نتا  
عدد من السلطات في مجاý التƮرƍ  ƻذا كان ضابط الشرطة القضائية يحوز على

حيǈما يǈتقƍ ýلى  و الممتلكات و ال سيما في مجاý الجريمة المتلبس بها ءعلى األشيا
ما يجƔ من ƍجراءات تهدƍ ƻلى  من ق ƍ Ɯ ƍتخاذ Ü42 حيƚ تخوله المادة مسرحها

Ńة على اآلثار التي يƲما يمكن المحاف ýالجريمة و أن يضبط ك Ɵي من مسرƽخشى أن تخت
المضبوطة على األشخاƭ المشتبه في  ءأن يؤدƍ ǐلى Ʋƍهار الحقيقة و أن يعرƯ األشيا

 Üعليها ƻمتهم في الجريمة للتعرǋه مساǈƎءعدد من السلطات على األشياعلى يحوز ف 
مǈقولة أو ƹير يمكن أن تكون Ü أشياء بمǈاسبة التƽتيƫ المادية التي يقƴ عليها الضبط

  .كون عبارة عن مراسǚتمǈقولة مثý العقارات و ƿد ت
ضبط األدلة المادية التي تƽيد في كشƍ  ƻلىفƎذا كان التƽتيƫ يهدƻ بالدرجة األولى 
 Üýجرامي في كواليس المجهوǗا ƚهحقيقة الحدǈƎي  فǈيع ǁعلى األشياكذل Ʋƽالمادية  ءالتح

  .3التي ƿد تشكý الجريمة أو تكون ƿد تولدت عǈها أو تكون ƿد وƿعت عليها
األشياء المǈقولة التي يمكن أن تخضƴ لتƮرƻ : المنقولة ءف علǍ األشياالتƬر .1

التي ƿد توجد في مكان وƿوƳ الجريمة أو ƹيرǉ  ءضابط الشرطة القضائية ǋي كý األشيا
      التي تؤدǐ بطريق مباشر أو ƹير مباشر ƍلى معرفة مرتكƔ الجريمة  Üمن األماكن

أǈها بطبيعتها الذاتية و مميزاتها المادية تمثý من حيÜ  ƚأو الوƿوƻ على المساǋمين فيها

                                                                                                                                                         
ci Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du 
bâtonnier ou de son délégué par le magistrat… » 

 .من ق Ɯ ƍ 45أƲǈر الƽقرة الثالثة من المادة  1
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالتحقيق القضائي Ü93د أحسن بوسقيعة 
3 ƯƮ Üالسابق ƴالمرج Üƫتيƽضوابط الت Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ167 
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ستخدمها الجاǈي في جريمته مثý السƟǚ الǈارÜƍ ǐ و تǈقسم ƍلى أشياء 1دالئý تƽيد التحقيق
أو السƟǚ األبيƯ أو القضيƔ الحديدǐ أو أجهزة و ƈالت تقليدية أو حديثة تم استخدامها 

كة للمجǈي عليه استخدمها حيǈما كان في التƽǈيذ المادǐ للجريمة و ƿد تكون أشياء مملو
يدافƴ عن ƽǈسه من اعتداء الجاǈيÜ أو أǈها أشياء مملوكة للجاǈي أو للضحية ƹير أǈها لم 

Ńثر يƋد تتƿ بس التيǚالم ýسه مثƽǈ الضحية عن Ƴالجريمة أو في دفا Ɣستعان بها في ارتكا
جراء المشاجرة بيǈه    كƋن تتلطƣ بدم الضحية أو دم المعتدƍ ǐذا أƮيƔ بجرÜ Ɵبالجريمة

  .و بين الضحية
             ýدات ووثائق أو رسائǈقولة عبارة عن أوراق أو مستǈاألشياء الم ǉذǋ د تكونƿ و

 ýيذ الجريمة مثƽǈا وسليه لتǋما باعتبارƍ ات استخدمتǈشورات وبياǈأو م Ɣو كت
جريمة مثý األوراق المالية و العقود المزورة        المǈشورات التحريضية أو ǋي بذاتها

  .و ƹيرǋا
ǋذا و لم يحدد المشرƿ Ƴائمة حƮرية باألشياء المǈقولة التي يمكن لضابط الشرطة 

أوراƿاŹ أو أشياء لها عƿǚة " القضائية ضبطها و التحƲƽ عليهاÜ فǈجدǉ مرة يستخدم عبارة 
        أو كذلǁ 3"أشياء و مستǈدات" ƍلى عبارة Ü و يلجƋ في موƴƿ أخر 2"باألفعاý الجǈائية

أǐ عدم تحديد ƿائمة األشياء الواجÜ -  Ɣ و مرد ǋذا األمر 4" المثبتة للتهمة ءاألشيا" 
راجـƴ بالدرجة األولى ƍلى ال محدودية ما ƿد يستخدم من وسائý في  -ضبطهـا

قليدية و الوسائý الجريمةÜ و اشتماǋ ýذǉ الوسائý على ما يمكن أن تسمى الوسائý الت
الحديثة في ارتكاƔ الجريمةÜ كما أن ǋذǉ الوسائý و األشياء التي ƿد يكون لها عƿǚة 

بالجريمة تتسم بالتغير و التǈوƹ Ƴير المحدود و ǋي في ذلǁ متƋثرة بتطور الجريمة      
ؤكدة و أساليƔ اǗجرامÜ حتى ƿيý بƋن جمƴ أدلة الجريمة ليست باألمر اليسيرÜ فالحقيقة الم

 Ƴتزاǈا محاولة الǋيئة الشرطة باعتبارǋ ýرجا ýǋوء بها كاǈة التي يƿها من األمور الشاǈأ
 ýلمام الكامǗال باƍ ǁتى ذلƋو لن يت ÜƔواƮعلى جادة ال ƻوƿالحقيقة من براثن البهتان للو

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ169المرج 
 .45من ق ÜƜ ƍ و الƽقرة األولى من المادة  44أƲǈر الƽقرة األولى من المادة  2
 .من ق Ɯ ƍ 45الƽقرة الخامسة من المادة  3
 .من ق Ɯ ƍ 64الƽقرة األولى من المادة  4
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بƋساليƔ البحƚ الǈƽي الجǈائي طبقاŹ للتقǈية المتقدمةÜ خاƮة بعد أن أضحت الجريمة       
  .1أساليƔ ارتكابها جد مختلƽة عما كاǈت عليه في المجتمعات القديمة و

التي يمكن لضابط  ءمن ق ƿ Ɯ ƍد تضمǈت بعƯ التƮƽيý في األشيا ƹ84ير أن المادة 
 ƻرƮيهافالشرطة القضائية أن يتÜ  جراء تحقيقƍ اءǈتضى األمر أثƿذا أƍ هǈƋتقرر ب ƚحي

يق أو ضابط الشرطة المǈوƔ عǈه وحدǋما مستǈدات فƎن لقاضي التحقالوجوƔ البحƚ في 
الحق في اǗطƳǚ عليها ƿبý ضبطها مƴ مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق و ما 

  83Ýجبه الƽقرة الثالثة من المادة تو
  Ýو يجƔ على الƽور ƍحƮاء األشياء و الوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة

بحضور المتهم مƮحوباŹ بمحاميه أو بعد و ال يجوز فتح ǋذǉ اǗحراز و الوثائق ƍال 
لحضور ǋذا اǗجراء     ءاستدعائهما ƿاǈوǈاŹ كما استدعي كý من ضبطت لديه ǋذǉ األشيا

  الǈافعة في Ʋƍهار الحقيقة  قو الوثائ ءو ال يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط ƹير األشيا
  الحƮوý على ƽǈقتهم  و يجوز لمن يعǈيهم األمر Üأو التي ƿد يضر ƍفشائها بسير التحقيق

و في أƮƿر وƿت على ǈسخة أو Ʈورة فوتوƹرافية لهذǉ الوثائق التي بقيت مضبوطة ƍذا 
  Ýلم تحý دون ذلǁ مقتضيات التحقيق

و ƍذا اشتمý الضبط على ǈقود أو سبائǁ أو أوراق تجارية أو أوراق ذات ƿيمة مالية و لم 
حقوق أطراƻ الدعوǎ االحتƽاƲ بها يكن من الضرورة ƲǗهار الحقيقة أو المحافƲة على 

  ".فǈƎه يسوƷ لقاضي التحقيق أن يƮرƟ للكاتƔ بƎيداعها بالخزيǈة Üعيǈا
و ƍذا كان ƿاǈون اǗجراءات الجزائية لم يýƮƽ في ماǋية المǈقوالت التي يمكن للضبطية 
 ƭوƮǈعدد من ال ýǚمن خ Ƴن المشرƎف Üتها بالجريمةƿǚالقضائية ضبطها باعتبار ع

 10فýƮ حسƔ طبيعة الƭǈ في ǋذǉ المǈقوالتÜ و لذلǈ ǁجد أن المادة  ǈǎية األخرالقاǈو
المتعلق بمكافحة التهريƔ تضƿ ƴائمة للمǈقوالت التي يعاƔƿ على  05/062من األمر رƿم 

و بالتالي يمكن أن تضبط من ƿبý الضبطية القضائية حين ƿيام ǋذǉ األخيرة  Üتهريبها
يمكن " من ƽǈس القاǈون  33هريƔ وفقا لما تقررǉ المادة بالبحƚ و التحرǐ عن جرائم الت

                                                 
 09لمرجƴ السابقƭ Ü البحƚ العلمي الجǈائي و التقǈية المتقدمةÜ ا ƿƔدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ أسالي 1
Ü المتعلق بمكافحة التهريÜƔ الƮـادر  2005أوت  23الموافق  1426رجƔ عام  18المؤرƢ في  06-05األمر رƿم  2

 .2005أوت  Ü28 المؤرƢ في 59بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
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  اللجوء ƍلى أساليƔ تحر خاƮة من أجý معايǈة الجرائم المƮǈوƭ عليها في ǋذا األمر
   المحروƿات أو الوƿود " Ü و تشمǋ ýذǉ القائمة 1"و ذلǁ طبقاŹ لقاǈون اǗجراءات الجزائية

ماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو مǈتجات أو الحبوƔ أو الدƿيق أو المواد المطحوǈة الم
     البحر أو الكحوý أو التبƸ أو المواد الƮيدالǈية أو األسمدة التجارية أو التحƻ الǈƽية 

مƴ اǗشارة ƍلى أن المادة الثاǈية من ذات األمر  2Ü"أو الممتلكات األثرية أو المƽرƿعات
  المǈتجات " محŹǚ لجريمة التهريǋ Ɣي كý المǈقوالت التي يمكن أن تكون أن تشير ƍلى 
القابلة للتداوý           ءالتجارية أو ƹير التجاريةÜ و بƽƮة عامة جميƴ األشيا ءو األشيا
ǁ3"و التمل.  

المتعلق بالوƿاية من الƽساد و مكافحتهÜ فǈƎه يشير في  014-06أما القاǈون رƿم 
الموجودات بكý " لكات التي يعǈي بها مـن مادته الثاǈية ƍلى عبارة الممت) و(الƽقرة 

أǈواعهاÜ سواء كاǈت مادية أو ƹير ماديةÜ مǈقولة أو ƹير مǈقولةÜ ملموسة أو ƹير 
ملموسةÜ و المستǈدات أو السǈدات القاǈوǈية التي تثبت ملكية تلǁ الموجودات أو وجود 

جرامية التي من ذات المادة للعائدات اǗ) ز(كما تتعرƯ الƽقرة  5"الحقوق المتƮلة بها
كý الممتلكات المتƋتية أو المتحýƮ عليهاÜ بشكý مباشر أو ƹير مباشر من " تتكون من 

  .       6"ارتكاƔ جريمة الƽساد
   التƬرف علǍ العقار. 2

يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية سلطة ضبط العقار الذǐ يضم أثار أو أشياء  لها 
ت عليه الجريمة أو تم التخطيط فيه عƿǚة بالجريمة كƋن تكون ƿد وƿعت فيه أو وƿع

Ǘ   ة المباشرةƿǚة العقار بالجريمة بين العƿǚطبيعة ع ƻو بالتالي تختل Üالجريمة Ɣرتكا

                                                 
علق بمكافحة التهريÜƔ الƮـادر  Ü المت2005أوت  23الموافق  1426رجƔ عام  18المؤرƢ في  06-05األمر رƿم  1

 .2005Ü  ƭ07أوت  Ü28 المؤرƢ في 59بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
2  ƭ السابق ƴ05المرج. 
3  ƭ السابق ƴ03المرج. 
        Ü المتعلـق بالوƿايـة مـن الƽسـاد     2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرƢ في  01-06األمر رƿم  4

 .2006مارس  08المؤرƢ في  14كافحتهÜ الƮادر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد و م
5  ƭ السابق ƴ05المرج. 
 .المرجƴ السابق ƽǈسه 6
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التي لم يكن لتتم الجريمة لوال وجود ǋذا العقار و العƿǚة ƹير المباشرة التي كاǈت ƿد تتم 
  .شكý عرضيالجريمة حتى لو لم يتوفر ǋذا العقار ƹير أن تدخله كان ب

من ق Ɯƍ  42و يمتلǁ ضابط الشرطة القضائية من ƭǈ الƽقرة الثاǈية من المادة 
السلطـة مـن أجـý اتخاذ ما يجƔ من ƍجراءات تحافƲ على اآلثار المتولدة عن 
 ýذا األخير بالشكǋ ضبط ýǚال من خƍ ذا تعلق األمر بعقارƍ ǁى له ذلǈو لن يتس Üالجريمة

يبقي مسرƟ الجريمة كما ǋو دون تغيير أو تبديý ف Üح الجريمةالذǐ يمƴǈ من تغيير مǚم
حتى اǈتهاء الضبطية القضائية أو الجهة القضائية المختƮة من استكماý التحريات 

يستثǈى من ǋذا " أǈه من  43والتحقيقاتÜ مƴ مراعاة ما تقررǉ الƽقرة الثاǈية من المادة 
         ياء للسǚمة و الƮحة العمومية الحƲر حالة ما ƍذا كاǈت التغييرات أو ǈزƳ األش

من التدخƭ  ýو المقƮود بالحƲر ǈǋا ǋو مƴǈ األشخا" أو تستلزمها معالجة المجǈي عليهم
  . في مسرƟ الجريمة بهدƍ ƻجراء تغيير على حالة المكان الذǐ وƿعت فيه الجريمة

ن بǐƋ حاý داخý العقار أثار متعددة للجريمة ال يمكبو بالƲǈر ƍلى ƍمكاǈية تواجد 
 ءوالتعامý معها كاألشيا ةأو األƲرف سمـن األحـواǈ ýقلها أو وضعها في األكيا

  ÜقولةǈهالمǈƎأو جزء  ف Źما كلياƍ ذا المكانǋ ذا العقار أوǋ ضبط ǐبح من الضرورƮي
مǈـه حتـى يضمـن ضابط الشرطة القضائية عدم طمس أو ƍزالة ǋذǉ اآلثار من 

 Ʋـƽذا التحǋ و يكون Üهاǈجراء التحريات مكاƍ على العقار للمدة التي يستلزمها
من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرƿ ǐد Ʈǈت على  531الضروريةÜ لذلǁ كاǈت المادة 

أǈه لمƋمورǐ الضبط القضائي أن يضعوا األختام على األماكن التي بها أثار أو أشياء تƽيد 
Ńالحقيقة و لهم أن يقيموا ح ƻي في كشǋ عليها و Źفي راسا Źǚجد لها مقابǈ المادة التي ال
ǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ.  

العقار بين من يراƹ  ǉير أن الƽقه الجǈائي اختلƻ حوý ماǋية ضبط المكان أو
و من يرǎ فيه ƍجراء تحقيقÜ حيƚ ذƔǋ البعƍ Ưلى أن وضƴ األختام  ƍجراء تحƲƽي

Źجراءات  على األماكن و تعيين الحراس عليها ال يعتبر ضبطاƍ للمكان و بالتالي ال يعد من
التحقيـقÜ و ǈƍما ǋو مجرد ƍجراء تحƲƽي ƿد تقتضيه مƮلحة التحقيق للتحƲƽ على اآلثار 

خƮوƮاƍ Źذا اƿتضى الكشƻ عǈها و التعرƻ على  Üو األشياء التي تƽيد في كشƻ الحقيقة
                                                 

1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üمǚ161حسن ع  
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يتƋتى  نالمضبوط ƍلى حي متداد يد العبƚ بالمكانƍحقيقتها االستعاǈة بالخبراء للحيلولة دون 
لسلطات التحقيق معايǈتهÜ بيǈما رأǎ البعƯ بƋن ضبط ǋذǉ األماكن ǋو في حقيقة األمر 
 ǐرƮالم Ɯ ƍ ية من قǈقرة الثاƽال ƭǈ جراءات التحقيق القضائي على اعتبار أنƍ من
 ƴجراء وضƎيابة العامة بǈخطار الƍ مور الضبط القضائيƋعلى م Ɣه يجǈلى أƍ يشير

و على الǈيابــة العامــة ƍذا رأت ضرورة  Üعلى المكان و ƿƍامة حارس عليه األختام
  .  ئـي ƿǗرارǉاǋذا اǗجراء أن ترفـƴ األمـر ƍلى القاضـي الجز

3.  Ǎرف علƬت التǘالمراس  
بالمراسǚت جميƴ الخطابات و الرسائý و الجرائد و المطبوعات     ƍذا كان يقƮد

و جميƴ البرƿيات لدǎ مكاتƔ البرق و الƽاكسات و  Üدـرود لدǎ مكاتƔ البريـو الط
 Ü65 فƎن المǚحƲ في ƭǈ المواد من 1و المحادثات السلكية و الǚسلكية يالƽاكس ميل

أن المقƮود بالمراسǚتÜ المحادثات بين األشخاƭ التي تتم  10مكرر ƍ56لى  5مكرر
في مساǋمتهم في  بالطرق السلكية و الǚسلكية و الƮور الملتقطة لǖشخاƭ المشتبه

  .5مكرر ý65 من الجرائم المحددة في الƽقرة األولى من المادة ƿواحدة على األ
التي تقرر بǈƋه ƍذا اƿتضت ضرورات التحرǐ في الجريمة المتلبس بها  ǋذǉ المادة

   أو التحقيق االبتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المƲǈمة العابرة للحدود الوطǈية 
الماسة بƲǈƋمة المعالجة اآللية للمعطيات أو جرائم تبييƯ األمواý أو اǗرǋاƔ أو الجرائم 

 ýيجوز لوكي Üسادƽو كذا جرائم ال ƻرƮبال ƭالخا ƴأو الجرائم المتعلقة بالتشري
  :الجمهورية المختƭ أن يƋذن بما يƋتي

وضƴ و اعتراƯ المراسǚت التي تتم عن طريق وسائý االتƮاý السلكية و الǚسلكية -
من أجý التقاط و تثبيت و تسجيý الكǚم المتƽوǉ به  Üالترتيبات التقǈية دون موافقة المعǈيين

 بƽƮة خاƮة أو سرية من طرƻ شخƭ أو عدة أشخاƭ في أماكن خاƮة أو عمومية 
ƭيتواجدون في مكان خا ƭأو عدة أشخا ƭور لشخƮ أو التقاطÝ  

       دخوƍ ýلى المحǚت السكǈية يسمح اǗذن المسلم بغرƯ وضƴ الترتيبات التقǈية بال
من ǋذا القاǈون و بغير علم أو رضا  47أو ƹيرǋا و لو خارƜ المواعيد المحددة في المادة 

  Ýاألشخاƭ الذين لهم حق على تلǁ األماكن
                                                 

1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üƫتيƽضوابط الت Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ 182د  
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المباشرة لوكيý الجمهورية تƽǈذ العمليات المƋذون بها على ǋذا األساس تحت المراƿبة 
Ýƭالمخت  

ƿضائيÜ تتم العمليات المذكورة بǈاء على ƍذن من ƿاضي  في حالة فتح تحقيق
Ü و تخضƴ سلطة ضابط الشرطة القضائية في ǋذا 1" التحقيق و تحت مراƿبته المباشرة

المجاý لعدد من الضوابط أǋمها أن ال يتم ǋذا اǗجراء ƍال في مواجهة جرائم المخدرات 
ئم الماسة بƲǈƋمة المعالجة اآللية أو الجريمة المƲǈمة العابرة للحدود الوطǈية أو الجرا

 ƭالخا ƴأو الجرائم المتعلقة بالتشري ƔاǋرǗأو ا ýاألموا Ưللمعطيات أو جرائم تبيي
 ýذن من وكيƎال بƍ فتح التحقيق القضائي ýبƿ و أن ال تباشر Üسادƽو كذا جرائم ال ƻرƮبال

يتضمن اǗذن كý الجمهورية و بƎذن من ƿاضي التحقيق بعد فتح التحقيق القضائيÜ و أن 
العǈاƮر التي تسمح بالتعرƻ على اǗتƮاالت المطلوƍ Ɣلتقاطها و األماكن المقƮودة 
سكǈية أو ƹيرǋا و الجريمة التي تبرر اللجوء ƍلى ǋذǉ التدابير و مدتهاÜ كما يسلم اǗذن 

ǐمقتضيات التحر Ɣابلة للتجديد حسƿ ي أربعة أشهرǋ لمدة محددة.  
الجزائية لضابط الشرطة القضائية سلطة تسخير كý و يخوƿ ýاǈون اǗجراءات 

عون مؤýǋ لدǎ مƮلحة أو وحدة أو ǋيئة عمومية أو خاƮة مكلƽة بالمواǚƮت السلكية 
و الǚسلكية للتكýƽ بالجواƔǈ التقǈية لعمليات اعتراƯ المراسǚت و تسجيý األƮوات    

و ƿاضي التحقيق له و التقاط الƮورÜ بشرط أن يƋذن حسƔ الحالة وكيý الجمهورية أ
بذلÜǁ و ال تكتمǋ ýذǉ السلطة ƍال بتحرير الضابط للمحضر الخاƭ بهذǉ العملية سواء ما 
تعلق بالتحضير لها أو بسرياǈهاÜ و بǈسƣ أو وƻƮ المراسǚت و الƮور أو المحادثات 

Ʋƍ يدة فيƽالمسجلة و المƻبالمل Ƴهار الحقيقة في محضر يود.  
المعǈية بهذǉ اǗجراءات فǈƎه من المرجح أن يشارǁ  و بالƲǈر ƍلى طبيعة الجرائم

من ق Ɯ ƍ أǈه تǈسƣ  10مكرر  65فيها شخƭ أجǈبيÜ لذلǁ تقرر الƽقرة الثاǈية من المادة 
ء بمساعدة مترجم يسخر لهذا و تترجم المكالمات التي تتم باللغات األجǈبية عǈد االƿتضا

Ưالغر.  

                                                 
المؤرƢ في  06/22تم ƍستحداǋ ƚذǉ المادة بموجƔ التعديý األخير لقاǈون اǗجراءات الجزائية الذǐ تم بموجƔ القاǈون  1

 .2006ديسمبر  20
 



 416

ة ƍطƳǚ ضابط الشرطة القضائية مدƿ ǎاǈوǈييŃطرƟ بشƋن التسـاؤý لما كان و 
 Üتǚالمراس ǉذǋ ǎنعلى محتوƎائي  فǈقه الجƽمن جهة        ال ýيميز بين ضبط الرسائ

دƔ تǈي حيǈماضبط الرسائý  جوازفي  ال جداýو تقتيشها من جهة ثاǈيةÜ حيƚ يقرر بǈƋه 
بة العامة فالرأǐ الراجح أǈه ال يƮح للǈيا هامƋمور الضبط القضائي ǗجرائهÜ أما تƽتيش

  .ǈ1دƔ مƋمورǐ الضبط القضائي لمباشرته
في مضموǈه الرخƮة  فǈǈƎا ǈجدǉ يمǈحمن ق ƭǈ65-9  Ɯ ƍ المادة و بالعودة ل

على اعتبار أǈه  Üلضابط الشرطة القضائية في أǈه يطلƴ على محتوǋ ǎذǉ المراسǚت
لي مكلƻ بتحرير المحضر الخاƭ بكý عملية اعتراƯ و تسجيý المراسǚتÜ و بالتا

ýƮحا ýيƮعه عليها تحǚطƍ بحƮي  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üƫتيƽضوابط الت Üǐالشهاو Ɵتاƽ184د عبد ال 
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الواردة علǍ مرفق األمن باعتباره جǊاƦ بحƘ و تحرǎ  الحدودو القيود : الفüƬ الثاني
  عن الجراƏم

بعد أن تم التعرƯ في الýƮƽ األوý من الباƔ الثاǈي المتعلق بسلطات مرفق األمن 
ة الضبط القضائي و طبيعة عƿǚته بارǉ جهاز بحƚ و تحرǐ عن الجرائمÜ لماǋيتبƎع
        رفق األمنÜ حيƚ تم التدƿيق في عدد من المسائý أǋمها ماǋية الضبط القضائي مب

السلطات الممǈوحة ألعوان مرفق األمن الحائزين على ƽƮة الضبطية  ةـو ماǋي
بتدائي و في التحقيق اǗأحيƚ بيǈا ǋذǉ السلطات سواء في الجريمة المتلبس بها  Üالقضائية

  .و كذلǁ في ƍطار اǈǗابة القضائيةأ
و بعد أن أƲهرǈا شدة ǋذǉ السلطات و ƿسوتها على حريات و حقوق األفراد من 

توƻƿ حق اǈǗسان و ال سيما المشتبه فيهÜ في التمتƴ بها و ƿد تحرمه من أǋم  احيƚ أǈه
ǈǋا  طرƟيفǈƎه Ü ات كرسها الدستور و ضمن حمايتهياحقوƿه و ƿد تتعرƯ لحقوق و حر

السؤاý التاليƍ Üذا كان المشرƳ الدستورǐ يقرر في كý مرة أǈه ال يجوز التعرƯ  بالذات
لحريات و حقوق اǈǗسان مثŹǚ في التوƿيƻ للƲǈر و في القبƯ و في التƽتيƍ ƫال بالقدر 
الذǐ يقررǉ القاǈونÜ فǈƎه يƮبح من الضرورǐ معرفة ماǋية ǋذا القدر و ماǋي الحدود 

ƽتالتي ي Ưة الضبطية القضائية عدم رƽƮ على أعوان مرفق األمن الحائزين على
و ما ǋي القيود التي تغý يد ǋؤالء أثǈاء مباشرتهم أعماý البحƚ  و التحرÞ  ǐتجاوزǋا

  .Þعن الجرائم في حاالتها الثÜƚǚ التلبس و التحقيق اǗبتدائي و اǈǗابة القضائية
ǈهر لƲي Üالتساؤالت ǉذǋ جابة علىǗقه و بعد اƽال ƴم ǁفي ذل ƻختلǈ حن الǈ ا و

الجǈائي أو الƽقه الدستورǐ أو الƽقه الجǈائي الدستورÜǐ أǈه ال بد من التعرƯ لمسƋلة 
ح و ƍخýǚ جوǋرǐ بموضوƳ ـة يعد ƽƹƍالها ǈƍقاƭ فاضـة األǋميـأخرǎ في ƹاي

ǐ البحÜƚ تتعلق بالرƿابة القضائية على أعماý مرفق األمن باعتبارǉ جهاز بحƚ و تحر
عن الجرائم على اعتبار أن ضبط حدود عمý أعضاء مرفق األمن ال يكƽي لوحدǉ بý من 

ة من خýǚ السلطة القضائية على أن يلتزم ǋؤالء بهذǉ ـالضرورǐ أن تسهر الدول
و تقرر الجزاءات المقررة ƿاǈوǈاŹ متى تجاوز و تعدǎ أعضاء الضبطية القضائية  Üالحدود

لضوابطÜ و يبقى الهدƻ من ǋذǉ الرƿابة القضائية على ǋذǉ الحدود و اعلى المعǈيون 
عن الجرائم ǋو حماية حريات و حقوق  ǐأعماý مرفق األمن باعتبارǉ جهاز بحƚ و تحر
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اǈǗسان الذǐ يجد ƽǈسه في مواجهة ƍجراءات الضبطية القضائيةÜ بسƔ أǈه ساǋم في 
در جعله في عƿǚة ƹير ƍال أن الق Üالجريمة ƍرتكاباŹ أم مساعدة أو أǈه ƹير معǈي بها

  . مباشرة بها
Ƙالمبح üيةالقيود : األوƏجراǕمرفق األمن باعتباره  الموضوعية و ا üأعما Ǎالواردة عل

  جǊاƦ بحƘ و تحرǎ عن الجراƏم
يخضƴ مرفق األمن باعتبارǉ جهاز بحƚ و تحرǐ عن الجرائم لǈوعين من القيود    

د ذات الطابƴ الموضوعي التي يƔƮǈ التي تضبط أداء مهامهÜ الǈوƳ األوý يضم القيو
دورǋا علـى موضوƳ مهام الضبطيـة القضائيـةÜ و ǋـي ƍحترام ƿريǈة البراءة 

 ÜليةƮحترام األƍمǚحترام السƍ Ɣواج ǁو كذل Ƴسية و الجسدية للمشتبه حقوق الدفاƽǈة ال
 Üأعوان مرفق األمن الحائزين علفيه ýالقيود أو الحدود تضبط عم ǉذǋ أن ǁى و ال ش
ƽƮعن ـة فـة القضائيـة الضبطيـ ǐو التحر ƚالبح ýجراءات و مراحƍ ýي ك

جراء تتخذǉ الضبطية القضائية ه من أوƍ ýلى أخر ƍـه فيـالجرائمÜ و تƮاحƔ المشتب
ǉضد.  

بدورǋا عدداŹ من  تضمالقيود ذات الطابƴ اǗجرائي التي ب تعلقأما الǈوƳ الثاǈي في
حترام مشروعية ƍلتزام ǋƍي  Üبط القضائيااللتزامات المƽروضة على رجاý الض

لتزام عدم التعسƻ في ƍلتزام الموضوعية في تƽǈيذ ǋذǉ اǗجراءات و أخيراƍ ŹاǗجراءات و 
  .استعماǋ ýذǉ اǗجراءات

üالقيود الموضوعية : المطلب األو Ǎيالواردة علƏسلطات الضبط القضا  
Ʈة البراءة األǈقطة األولى لقريǈفي ال Ưيتم التعر ƻية لحق سوǈقطة الثاǈلية و في ال

المشتبه فيه في الدفاƳ عن ƽǈسه و في الǈقطة الثالثة للسǚمة الƽǈسية و الجسدية للمشتبه 
  .فيه

üليـالب مبـدأ: الفرع األوƬةـراءة األ  
مقتضى ǋذا المبدأ أن كý متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجƔ معاملته بوƽƮه 

     Ü لذلǁ أولت له مختلƻ المعاǋدات 1كم ƿضائي باتشخƮاŹ بريئاŹ حتى تثبت ƍداǈته بح
                                                 

لقاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعـة  د أحمد فتحي سرورÜ الحماية الدستورية للحقوق و الحرياتÜ دار الشروقÜ ا 1
  ƭ Ü553 1999األولىÜ سǈة 
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و االتƽاƿيات الدولية ذات الƮلة بحريات و حقوق اǈǗسان مكاǈة ال تǈازعه فيها العديد من 
في يƭǈ  1984لسǈة  1الحريات و الحقوق األخرÜǎ فهذا اǗعǚن العالمي لحقوق اǈǗسان

  :عشرة على ما يلي الحاديةمادته 
1 . ƭشخ ýية  متهمكǈا في محاكمة علǈوǈاƿ لى أن يثبت ارتكابه لهاƍ بجريمة يعتبر بريئا

  .تكون ƿد وفرت له فيها جميƴ الضماǈات الǚزمة للدفاƳ عن ƽǈسه
2 . ýه يشكǈلم يكن في حي ýعن عم Ƴاǈأو امت ýعم ǐأ Ɣبجريمة بسب ƭشخ ǐال يدان أ

ية عقوبة أشد من تلǁ التي جرما بمقتضى القاǈون الوطǈي أو الدوليÜ كما ال توƴƿ عليه أ
 ýعƽفيه ال Ɣارتك ǐت الذƿت سارية في الوǈلجرمياكا " ƭذا العهد الدولي الخاǋ و

من  "بالحقوق المدǈية و السياسية يƭǈ في الƽقرة الثاǈية من مادته الرابعة عشر على أǈه 
ما ƿررت Ü ك2"حق كý متهم بارتكاƔ جريمة أن يعتبر بريئا ƍلى أن يثبت عليه الجرم ƿاǈوǈا

                                                                                                                                                         
 
كـاǈون   10المـؤرƢ فـي   ) 3-د(ألـƻ   217لǖمم المتحـدة   اعتمد وǈشر على المǖ بموجƿ Ɣرار الجمعية العامة 1

ý1948 ديسمبر/األو  
المؤرƢ ) 21-د(ألƻ  2200لǖمم المتحدة  اعتمد وعرƯ للتوƿيƴ والتƮديق واالǈضمام بموجƿ Ɣرار الجمعية العامة 2

Ü و يقـرر الـÜ49    ƭǈ وفقا ألحكام المادة 1976مارس / ƈذار  23: تاريƣ بدء الƽǈاذÜ 1966ديسمبر / كاǈون 16في 
  : ما يلي 14لمادة الكامý ل

           ومن حق كý فردÜ لدǎ الýƮƽ فـي أيـة تهمـة جزائيـة توجـه ƍليـه أو فـي        . الǈاس جميعا سواء أمام القضاء. 1
ـ ـƿه والتزاماته في أية دعوǎ مدǈيةÜ أن تكون ƿضيته محƲǈ ýر مƮǈحقو ǈوعل ƻـة     ـƮمحكمـة مخت ýبـƿ ي مـن   

       ويجوز مƴǈ الƮـحافة والجمهـور مـن حضـور المحاكمـة كلهـا أو بعضـها        . حياديةÜ مǈشƋة بحكم القاǈون مستقلة
        راطـيÜ أو لمقتضـيات حرمـة الحيـاة     لدواعي اآلداƔ العامة أو الƲǈام العام أو األمـن القـومي فـي مجتمـƴ ديمق    

    Ưيـة فـي بعـǈن العلƋا المحكمة ضرورية حين يكون من شǋى الحدود التي تراǈأو في أد Üǎالدعو ƻة ألطراƮالخا
الƲروƻ االستثǈائية أن تخý بمƮلحة العدالةƍ Üال أن أǐ حكم في ƿضية جزائية أو دعوǎ مدǈية يجƔ أن يƮدر بƮورة 

   األمر يتýƮ بƋحداƚ تقتضي مƮلحتهم خƻǚ ذلǁ أو كاǈت الدعوǎ تتǈاوý خǚفات بـين زوجـين    علǈيةƍ Üال ƍذا كان
ــق أو ــاية  تتعلــــ ــى عبالوƮــــ ــاýاأللــــ .                                                             طƽــــ
ــا    . 2 ǈوǈاƿ ــرم ــه الج ــت علي ــى أن يثب ــا ƍل ــر بريئ ــة أن يعتب ــاƔ جريم ــتهم بارتك ــý م ــق ك ــن ح   .م
  :لكý متهم بجريمة أن يتمتƴ أثǈاء الƲǈر في ƿضيتهÜ وعلـى ƿـدم المسـاواة التامـةÜ بالضـماǈات الـدǈيا التاليـة       . 3
ــه ) أ( ــاÜ بطبيعــة التهمــة الموجهــة ƍلي ــتم ƍعǚمــه ســريعا وبالتƮƽــيÜý وفــى لغــة يƽهمه   وأســبابهاÜ أن ي
)Ɣ (           Üسـهƽǈب ǉبمحـام يختـار ýـاƮتǚعـداد دفاعـه ولǗ يـهƽت مـا يكǚـت ومـن التسـهيƿأن يعطى من الو  
)Ɯ (Üخير ال مبرر لهƋأن يحاكم دون ت  
أن يحاكم حضوريا وأن يدافƴ عن ƽǈسه بشخƮه أو بواسطة محام من اختيارÜǉ وأن يخطر بحقه في وجود من يدافƴ ) د(

دافƴ عǈهÜ وأن تزودǉ المحكمة حكماÜ كلما كاǈت مƮلحة العدالة تقتضي ذلÜǁ بمحام يدافƴ عǈـهÜ  عǈه ƍذا لم يكن له من ي
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 ǐالذين يتعرضون أل ƭاألشخا ƴالمتعلقة بحماية جمي Əة مجموعة المبادǈية المتضمƿاƽاالت
في مادتها السادسة و الثǚثون على ما  11988شكý من أشكاý اǗحتجاز أو السجن لسǈة 

  :يلي
يعتبر الشخƭ المشتبه في ارتكابه جريمة جǈائية أو المتهم بذلǁ بريئاŹ و يعامý على . 1
األساس ƍلى أن تثبت ƍداǈته وƽƿاŹ للقاǈون في محاكمة علǈية تتوافر فيها جميƴ الضماǈات  ǋذا

  .الضرورية للدفاƳ عǈه
ال يجوز القبƯ على ǋذا الشخƭ أو احتجازǉ على ذمة التحقيق و المحاكمة ƍال . 2

ألƹراƿƍ Ưامـة العـدý وفقـاŹ لǖسس و الشروط و اǗجراءات التي يƭǈ عليها 
 Üونǈاالحتجاز القا Ưراƹأ Źال تقتضيها مطلقا ƭذا الشخǋ يود علىƿ Ưو يحضر فر  

أو دواعي مƴǈ عرƿلة عملية التحقيق أو ƿƍامة العدý أو حƲƽ األمن و حسن الƲǈام في 
كما تعرضت له االتƽاƿية األوروبية لحقوق اǈǗسان في الƽقرة الثاǈية من " مكان اǗحتجاز

حق كý فرد يتهم بجريمة أن يعتبر بريئاƍ Źلى أن يثبت  المادة السادسة بƮǈها على أǈه من
  .2عليه الجرم وفقاŹ للقاǈون

                                                                                                                                                         
          Üــذا األجــرǋ ƴالكافيــة لــدف ýالوســائ ǁذا كــان ال يملــƍ ǁدون تحميلــه أجــرا علــى ذلــ  

ت أن يǈاƫƿ شهود االتهامÜ بƽǈسه أو من ƿبƹ ýيرÜǉ وأن يحýƮ على الموافقة على استدعاء شـهود الƽǈـي بـذا   ) ǋـ(
   Üــام ــهود االتهـــــ ــة شـــــ ــي حالـــــ ــة فـــــ ــروط المطبقـــــ   الشـــــ

ــةÜ       ) د( ــي المحكم ــتخدمة ف ــة المس ــتكلم اللغ ــم أو ال ي ــان ال يƽه ــان ƍذا ك ــا بترجم ǈــزود مجا   أن ي
  .أال يكرǉ على الشهادة ضد ƽǈسه أو على االعتراƻ بذƔǈ) ز(
ـ      . 4   .ادة تـǋƋيلهم في حالة األحداÜƚ يراعى جعý اǗجراءات مǈاسبة لسـǈهم ومواتيـة لضـرورة العمـý علـى ƍع
5 .  Ɣته وفى العقـاǈداƍ رارƿ ر فيƲǈلى محكمة أعلى كيما تعيد الƍ Üونǈوفقا للقا Üأدين بجريمة حق اللجوء ƭشخ ýلك

  .الذǐ حكم به عليه
حين يكون ƿد Ʈدر على شخƭ ما حكم ǈهائي يديǈه بجريمةÜ ثم ابطǋ ýذا الحكم أو Ʈدر عƽو خاƭ عǈـه علـى   . 6

حديثة االكتشاƻ تحمý الدليý القاطƴ على وƿوƳ خطƿ ƋضائيÜ يتوجƔ تعـويƯ الشـخƭ    أساس واƿعة جديدة أو واƿعة
الذǐ أǈزý به العقاǈ Ɣتيجة تلǁ اǗداǈةÜ وفقا للقاǈونÜ ما لم يثبت أǈه يتحمÜý كليا أو جزئياÜ المسئولية عن عـدم ƍفشـاء   

Ɣاسǈت المƿعة المجهولة في الوƿالوا. 

أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكـم نهـائي وفقـا     ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة. 7
  .للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل بلد

ديسـمبر  /كانون األول 9المؤرخ في  43/173اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1
1988   

و التي تم تعديلها في العديد مـن المـرات    04/11/1950الية بتاريǋ  ƣي االتƽاƿية المبرمة في روما العاƮمة اǗيط 2
  . 1994أخرǋا كان سǈة 
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ǋذا و لم تبقـى القارة اǗفريقية بعيدة عن اƿǗرار بهذا المبدأ العالميÜ حيƚ تƭǈ الǈقطة 
)Ɣ (Ɣسان و الشعوǈǗفريقي لحقوق اǗقرة األولى من المادة السابعة من الميثاق اƽ1من ال 

Ǘعلى أن ا ýالدو ƴو ذات وضǋ و ÜةƮته أمام محكمة مختǈداƍ ء حتى تثبتǐسان برǈ
العربية التي أƿرت ǋذا المبدأ في ميثاƿها الخاƭ بحقوق اǈǗسان الذǐ يقرر في مادته 
السابعة بƋن المتهم برǐء ƍلى أن تثبت ƍداǈته بمحاكمة ƿاǈوǈية تؤمن له فيها الضماǈات 

في مادته  2004الميثاق في ǈسخته األحدƚ لسǈة  Ü كما ƿرر ذات2الضرورية للدفاƳ عǈه
بعدد من الحقوق األخرǎ  طلǈǘسان التي ترتب ةالسادسة عشر تبǈيه لقريǈة البراءة األƮلي

  :التي تعتبر مكملة لهاÜ حيƚ جاء فيها ما يلي
كý متهم برǐء حتى تثبت ƍداǈته بحكم بات وفقاŹ للقاǈون على أن يتمتƴ خƍ ýǚجراءات 

  :المحاكمة بالضماǈات اآلتية التحقيق و
  ƍÝخطارǉ فوراŹ و بالتƮƽيý و بلغة يƽهمها بالتهم الموجهة له .1
 ƍÝعطاؤǉ الوƿت و التسهيǚت الكافية Ǘعداد دفاعه و السماƟ له باالتƮاý بذويه .2
لطبيعيÜ و حقه في الدفاƳ عن ƽǈسه حقه في أن يحاكم حضورياŹ أمام ƿاضيه ا .3

 ǉأو بواسطة محام يختار ŹياƮبه بحرية و في سريةشخ ýƮسه و يتƽǈبÝ 
حقه في اǗستعاǈة مجاǈاŹ بمحام يدافƴ عǈه ƍذا تعذر عليه القيام بذلÜǁ أو ƍذا اƿتضت  .4

مƮلحة العدالة ذلÜǁ و حقه ƍذا كان ال يƽهم أو ال يتكلم لغة المحكمة في االستعاǈة 
ýبمترجم من دون مقابÝ 

دفاعه و حقه في استحضار  حقه في أن يǈاƫƿ شهود االتهام بƽǈسه أو بواسطة .5
 Ýشهود الƽǈي بالشروط المطبقة في استحضار شهود االتهام

6. Ɣǈبالذ ƻسه أو أن يعترƽǈ حقه في أن ال يجبر على الشهادة ضدÝ 
  Ýحقه ƍذا أدين بارتكاƔ جريمة في الطعن وفقاŹ للقاǈون أمام درجة ƿضائية أعلى .7

                                                 
1  ǐجا تمتالذƍم زƿة بدورته العادية رƿمجلس الرؤساء األفار ýبƿ يروبي  18ته منǈ يا(فيǈيو  )كيǈ1981يو.  
المؤرƢ فـي   5427الدوý العربية الميثاق العربي لحقوق اǈǗسان اعتمد وǈشر على المǖ بموجƿ Ɣرار مجلس جامعة  2

 .1997سبتمبر  15
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الشخƮية و حياته  و في جميƴ األحواý للمتهم الحق في أن تحترم سǚمته .8
   1."الخاƮة

كما تعرضت العديد من االتƽاƿيات و اǗعǈǚات الدولية األخرǎ لهذا المبدأ و مǈها ميثاق 
المعǈوǈة بافتراƯ  48حيƚ تƭǈ مادته  2000الحقوق األساسية لǘتحاد األوربيÜ لسǈة 

  :البراءة و حق الدفاƳ على ما يلي
  ÝذƔǈ طبقاŹ للقاǈونكý شخƭ يƽترƯ أǈه برǐء حتى يثبت أǈه م -
 ".يكƍ ýƽحترام حقوق الدفاƳ ألǐ شخƭ يوجه له ƍتهام -

الƮادر عن مƲǈمة  1948و كذلǁ اǗعǚن األمريكي لحقوق وواجبات اǈǗسان لسǈة 
الدوý األمريكية الذǐ يقرر في مادته السادسة و العشرين تحت عǈوان الحق في 

 حتى تثبت ƍداǈتهÝ يƽترƯ أǈه برǐء اǗجراءات القاǈوǈيةÜ أن أǐ متهم

و ألǐ متهم بجريمة الحق في محاكمة عامة و عادلةÜ و أن تتم محاكمته من ƿبý المحاكم 
Ü و لم 2"و طبقاŹ للقواǈين القائمة مسبقاÜŹ و أال يتلقى عقوبة ƿاسية أو شائǈة أو ƹير عادية

ة األƮلية حيƚ تم عن ǋذا اƿǗرار العام و العالمي بقريǈة البراءبعيداŹ يبقى العالم اǗسǚمي 
من ƍعǚن القاǋرة الƮادر عن مƲǈمة العالم اǗسǚمي التي تƭǈ  19تبǈيه بموجƔ المادة 

  :على مايلي
  Ýالǈاس سواسية أمام الشرƳ يستوǐ في ذلǁ الحاكم و المحكوم) أ
Ɣ (ƴللجمي ýوƽلى القضاء مكƍ حق اللجوءÝ  
Ɯ (يةƮالمسؤولية في أساسها شخÝ  
  ƍÝال بموجƔ أحكام الشريعة ال جريمة و ال عقوبة) د
ǉ ( يلةƽات الكǈالضما ýته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كǈداƍ ء حتى تثبتǐالمتهم بر

Ü و لم يقتƮر الشƋن في تقرير مبدأ البراءة األƮلية للمشتبه فيهم على الدوý 3"بالدفاƳ عǈه
ادرت و المǈضمات الدولية بý شارǁ في ذات المسار الحقوƿيين و المثقƽين حيƚ ب

                                                 
مـاǋ23   ǐي االتƽاƿية التي اعتمدت من ƿبý القمة العربية السادسة عشر التي استضافتها الجمهورية التوǈسـية فـي    1

2004.  
  .1948الذǐ اتخذǉ المؤتمر الدولي التاسƴ للدوý األمريكية لسǈة  ǋ30ي االتƽاƿية الƮادرة بموجƔ القرار رƿم  2
ǋو اǗعǚن المسمى بƎعǚن القاǋرة حوý حقوق اǈǗسان في اǗسǚمÜ الذǐ تم ƍجازته من ƿبý مجلس وزراء خارجية  3

 ƣبتاري ÜميǚسǗمة العالم اƲǈاألعضاء في م ý1990أوت  05الدو.  
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مجموعة من خبراء األمة العربية من أýǋ الƽكر و القاǈون المجتمعين في مديǈة سيراكوزا 
Ü بدعوة من المعهد الدولي 1985ديسمبر من سǈة  ƍ12لى  05بƎيطاليا في الƽقرة من 

         مشروƳ ميثاق عربي لحقوق اǈǗسان  سات العليا في العلوم الجǈائيةÜ بƎعǚنللدرا
لى أبǈاء األمة العربية كافة لتبǈيه كمثý أعلى تبلغهÜ كما يتوجهون ƍلى ƍبه يتوجهون 

ƿطار العربية مƽǈردة و مجتمعة و ƍلى ǋيئاتهـا المشتركـة و فـي مقدمتها جامعة ألا
الدوý العربية لدراسته وƮوالƍ Źلى األخذ بهÜ فقرروا أن تƭǈ المادة الخامسة من ǋذا 

  :الميثاق على ما يلي
  Ýو ال عقوبة ƍال بقاǈون و ال عقاƍ Ɣال على األفعاý التالية لƮدورǉال جريمة . 1
  Ýالمتهم برǐء حتى تثبت ƍداǈته بحكم ƿضائي Ʈادر من محكمة مختƮة. 2
تتوفر للمتهم جميƴ الضماǈات الǚزمة للدفاƳ عن ƽǈسه بشخƮه أو بواسطة محام  3

بدون أجر في حاý عجزǉ يختارǉ في محاكمة علǈيةÜ و تزودǉ المحكمة بمحام يدافƴ عǈه 
  .1"عن دفƴ أتعابه
و ال  األƮلية لǈǘسانالبراءة مبدأ ƿريǈة بالمشرƳ الدستورǐ الجزائرǐ  أƿر كما

التي  1996من دستور  2سيما المشتبه فيه بƎرتكاƔ الجرائم في المادة الخامسة و األربعين
ǈداƍ اميةƲǈ ضائيةƿ حتى تثبت جهة Źيعتبر بريئا ƭشخ ýعلى أن ك ƭǈت ýك ƴم Üته

الضماǈات التي يتطلبها القاǈونÜ أما المشرƳ الدستورǐ المƮرǐ فقد تعرƯ لهذا المبدأ 
التي تƭǈ على أن المتهم برǐء حتى تثبت ƍداǈته  1971من دستور سǈة  67في المادة 

  .في محاكمة ƿاǈوǈية تكýƽ له فيها ضماǈات الدفاƳ عن ƽǈسه
   Ü أما المشرƳ الƽرǈسي "يدافƴ عǈه و كý متهم في جǈاية يجƔ أن يكون له محام

 1789أوت  26من خýǚ اǗعǚن الƽرǈسي لحقوق اǈǗسان و المواطن المؤرخة في و 
التي المادة التاسعة  بƭǈكان له السبق في تبǈي ǋذا المبدأ  Üالذǐ يعد جزءاŹ من الدستور

  :تقرر ما يلي
                                                 

لقاǋرةÜ جمهورية مƮر بسيوǈيÜ محمود شريÜƻ الوثائق الدولية المعǈية بحقوق اǈǗسانÜ المجلد الثاǈيÜ دار الشروقÜ ا 1
   Ühttp://www.arablegalportal.org/associations/Images/Convention/H3.pdf عن  2003العربيةÜ سǈة 

 46فƎن مبدا البراءة األƮلية ƮيƸ في المـادة   Ü1976 أما في دستور سǈة 1989من دستور  ǋ42و ƽǈس ƭǈ المادة  2
ر القاǈون  حتى يثبت القضاء ƍداǈته طبقاŹ للضـماǈات التـي يƽرضـها    ى أن كý فرد يعتبر بريئاŹ في Ʋǈـالتي تƭǈ عل

  .1963القاǈونÜ و لم يتعرƯ له دستور سǈة 
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« Tout 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 réprimée par la loi. » 

تير الدوý في و ƍن كاǈت ƿريǈة البراءة األƮلية لǈǘسان ƿاعدة دستورية أƮيلة ƿررتها دسا
اǈǗسانÜ حتى و ǋو يواجه تهمة  حقوق و حرياتعالمǈا الحديƚ و اعتبرتها من أبرز 

 ÜريحƮ ýه بشكǈهائي يديǈ ضائيƿ در حكمƮالجرائم ما دام لم ي ƴها ارتكابه ألبشǈƎبثق فǈت
تƽترƯ  التين العقوبات ǋي ƿاعدة شرعية الجريمة و العقوبةÜ ياǈوƿاعدة أƮيلة في ƿعن 

ستثǈاء ǋو ارتكاǋ Ɣذا األخير لجريمة محددة يعاƍ Ɣƿأǋ ŹǚƮو براءة اǈǗسان و بدورǋا 
  .ƿاǈوǈاŹ كذلǁعليها القاǈون وفقاǗ Źجراءات محددة ǋي 

 ƻƮذا الوǋ ونǈي عليه القاƽيض ǐالذ ýعƽال ǁير ذلƹ Źه ال يعد جرماǈƋب ýفالقو
الوǋ ƻƮي أفعاý يعǈـي بالضـرورة أن األفعاý التي لم يقرر بشǈƋها القاǈون ǋذا 

مباحةÜ و بالتالي فǈǈƎا ǈǋا في دائرة القاعدة األƮلية التي تقرر بƋن األýƮ في األشياء 
اǗباحة ƍال ما حرم بÜƭǈ و بالتالي يƮبح اǈǗسان بريئاŹ كýƮƋ عام ما دام لم يƮدر ƿرار 

  .لقضائية يديǈه بارتكاƔ ذلǁ الƽعýمن الجهة المختƮة في الدولة و ǋي السلطة ا

     ƍذا كان األمر ǋكذا فƎن الجهة التي خولها القاǈون Ʈراحة ǚƮحية البحƚ و 
القضائية مثلما تم توضيح ذلǁ في الýƮƽ  ةو التحرǐ عن الجرائم أال و ǋي الضبطي

األوý من ǋذا الباÜƔ ملزمة دستورياŹ و ƿاǈوǈاŹ بالتعامý مƴ األفراد و ال سيما المشتبه فيهم 
أبرياء من ƍرتكاǋ Ɣذǉ األفعاÜý و أن ما سيتخذ من ƍجراءات  بƎرتكاƔ الجرائم بوƽƮهم

مقيدة لحرياتهم و حقوƿهم ليست ƍال استثǈاء ضيق ال بد من اللجوء ƍليه من أجý ضبط 
  الجريمة و مرتكبها من جهة و حماية حق المجتمƴ في أن يǈعم باألمن و أن تحƽǈ Ʋƽسه 

  .ألفعاý اǗجراميةو ممتلكاته من ما يمكن أن يمسها سوء من جراء ا

و يجƔ أن يعد من ǈافلة القوý بƋن التعامý مƴ األفراد من مǈطلق وƽƮهم أبرياء 
ليس فرضاŹ فقط على مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم بǋ ýو كذلǁ مƽروƯ على 
سلطة التحقيق القضائي و حتى على جهة الحكم ƿبý أن تǈطق بحكمهاÜ و ǋذا من مǈطلق 

  و ƍن كاǈت مكلƽة كýƮƋ عام بƮƎدار األحكام القضائية التي تدين  أن السلطة القضائية
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ƭها تعد الحارس الطبيعي للحرية1أو تبرأ األشخاǈƎف Ü2  المادة ƭǈمن دستور  139وفقا ل
Ƌن تحمي السلطة القضائية المجتمƴ و الحرياتÜ و تضمن للجميƴ      بالتي تقرر  1996سǈة 

ألساسيةÜ و بالتالي تƮبح ƿريǈة البراءة األƮلية و لكý واحد المحافƲة على حقوƿهم ا
برز الحقوق اللƮيقة باǈǗسانÜ فƋيǈما كان اعتبر بريئاŹ و أيǈما حý اعتبر ألǖشخاƭ من 

  .كذلǁ ما دام لم يƮدر بحقه القرار القضائي الذǐ يديǈه

 و القوý بƋن دساتير الدوý الحديثة ƿررت بƋن مبدأ البراءة األƮلية لǈǘسان ǋو من
ý و ǈƍما كان لها فقط اال يعǈي أن لهذǉ الدساتير السبق في ǋذا المج ÜمبادƏالأǋم و أبرز 

لم يكن لها الƽضƍ ýطƿǚا ذات المبدأ بهذا الشكـÜý على ƍعتبار أǈه  تقǈين الƽضـý فـي
مƴ اǗعǚن الƽرǈسي في حقيقة األمر في اكتشافهÜ فقريǈة البراءة األƮلية لǈǘسان لم تبدأ 

دين ƍال من التي ال تſالسامية الشريعة اǗسǚمية فÜ 1789اǈǗسان و المواطن لسǈة لحقوق 
ƍ متهم ýفك Üيقƿذا الحق الدǋ ـررتƿ الجريمة Ɣلية رتكƮباق على براءته األ ýبƿ

ǉرارƿƍ الشهادة عليه أو Ɣǈالخير بالذ ýǋبين أن يكون المتهم من أ ǁو ال فرق في ذل Ü
فقواعد الƽقه تقتضي  Üاý أو معروفاŹ بالشر و العدوانمعروفا بالƟǚƮ أو مجهوý الح

  . 3براءة ذمة المتهم

ǋذǉ  محقوƿاŹ لǖفراد عرƻ اǗسǚ هافمن ƿبý أن تعرƻ الƲǈم الوضعية و فلسƽات
تكون عليها الحقوق الƽرديةÜ و من ƿبý أن تعرǋ ƻذǉ يمكن أن الحقوق على أروƳ ما 

تحت ما يسمى بحقوق اهللا و من ثمة رسم  الƲǈم أيضا حقوƿاŹ للجماعة عرفها اǗسǚم
Ü لذلǁ كان للƽقه 4اǗسǚم Ʋǈريته في الحقوق على ǈحو لم و لن يبلغه أƲǈ ǐام أخر

اǗسǚمي السبق في تقرير عدد من القواعد األƮولية ذات الƮلة بقريǈة البراءة األƮلية 

                                                 
  Ýيختƭ القضاء بƮƎدار األحكام: على ما يلي 1996من دستور سǈة  146في ǋذا المجاý تƭǈ المادة  1

ǈا القاǋالشروط التي يحدد Ɣمساعدون شعبيون حس ǁهم في ذلǈونو يمكن أن يعي"  
2  ƭ السابق ƴالمرج Üالحماية الدستورية للحقوق و الحريات Ü558د أحمد فتحي سرور.   
د بǈدر بن فهد بن عبد اهللا السويلمÜ المتهم معاملته و حقوƿه في الƽقه اǗسǚميÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية  3

  .ƭ Ü379 2005مƮر العربيةÜ الطبعة األولىÜ سǈة 
عيدÜ السلطة و الحرية في الƲǈام اǗسǚميÜ دراسة مقارǈةÜ دار الƽكر العربيÜ القـاǋرةÜ جمهوريـة   د Ʈبحي عبدǉ س 4

  ƭ Ü113 1982مƮر العربيةÜ سǈة 
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الشÜǁ وƿاعدة الشǁ لǈǘسان ومǈها ƿاعدة األýƮ براءة الذمة و ƿاعدة اليقين ال يزوý ب
 Üالبراءة ýƮعلى أ Ʋاƽم في الحǚسǗا Ɲهǈو ما يبرر بمǋ و Üالح المتهمƮسر لƽيƚحي 

لذلǁ يقوÜ  ýيرǎ بƋن اǈǗسان يولد على الƽطرة السليمة كýƮƋ عام يǚزمه طواý حياته
س فƿƋم وجهǁ للدين حǈيƽاŹ فطرة اهللا التي فطر الǈا" المولى تبارǁ و تعالى في سورة الروم 

Ü و تƋمر أحكام 1"عليها ال تبديý لخلق اهللا ذلǁ الدين القيم و لكن أكثر الǈاس ال يعلمون
     ƴلى درجة القطƍ ýƮذا لم يƍ و درء ما يمسه ýƮعلى األ Ʋاƽمية بالحǚسǗالشريعة ا

في ǋذا الƮدد     الرسوý األعƲم عليه أفضý الǚƮة و أزكى السǚم حيƿ ƚاý و اليقين 
الخطƋ في " و ƿاý كذلǁ عليه الǚƮة و السǚم " حدود بالشبهات ما استطعتمأدرءوا ال" 

و ما لهم به من علم ƍن " ويقوý سبحاǈه و تعالى " البراءة خير من الخطƋ في اǗداǈة
فǚ بد أن يثبت على وجه القطƴ ما  2"يتبعون ƍال الƲن و ƍن الƲن ال يغǈي من الحق شيئا

 ÜسانǈǗفي ا ýƮذا األǋ Ưي يعارǋ ير البراءة التيƹ ƴسان في موضǈǗذا اǋ حتى يكون
  . 3األýƮ فيه

ƹير أن ǈǋاǁ بعƯ الƽقه اǗسǚمي من يتميز برأǐ أخر في مجاý القريǈة 
األƮليـةÜ فيƲǈر ƍليها بƲǈرة فيها الكثير من االختƻǚ مƴ القواعد الƽقهية المذكورة 

ǉ القريǈـة و درجات ǋذǉ سالƽـاÜŹ و ال سيما في مجاý تǈƮيƻ المستƽيدين من ǋذ
االستƽادةÜ و مدǎ تƋثير ǋذǉ القريǈة على المجتمƍ Üƴذ يرǎ أن المتهم برǐء مطلقاŹ حتى 

تهامه ƍتثبت ƍداǈته ƍذا كان ǋذا المتهم على جاƔǈ من الƟǚƮ و التقوÜǎ و أن مثله يستبعد 
ألǈه ال يستبعد مǈه أما ƍذا كان مجهوý الحاý فǚ يقاý ببراءته براءة مطلقةÜ  Üبما ǈسƍ Ɣليه

Ńفي Üباالتهام ǎعليها فيترجح أن يقوم بما فيه الدعو Ʋƽلرعاية الحقوق و الح ǉحتاط في أمر
فƎذا كان المتهم معروفاŹ بالƽجور و اǗجرام و أن مثله . جاƔǈ االتهام على جاƔǈ البراءة

تهامه على يقƴ في االتهام فهو أشد من الثاǈي و أوýƹ مǈه في االتهام فقد ترجح جاƔǈ ا
جاƔǈ براءتهÜ و ǋذا يعǈي أن المتهم ƿد علق به من مقومات اǗدعاء بموضوƳ االتهام ما 

                                                 
   .30 ةالقرƈن الكريمÜ سورة الروم اآلي 1
  .28 ةالقرƈن الكريمÜ سورة الǈجمÜ اآلي 2
مقارǈةÜ في ضوء أحكام الشريعة اǗسǚمية و المبادƏ  د حيرǐ أحمد الكباÜƫ الحماية الجǈائية لحقوق اǈǗسانÜ دراسة 3

  .ƭ Ü910 2001الدستورية و المواثيق الدوليةÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية الحقوق بجامعة اǗسكǈدريةÜ سǈة 
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تستحيý معه براءة مطلقةÜ و ǋو يعǈي أن لتلǁ المقومات التي التƮقت به حƲها من 
اǗثباتÜ و بالتالي فƎن المتهم ƹير برǐءÜ فيكون استعماý وسائý اǈتزاƳ الحقيقة مǈه بما ال 

ن أýƮ الكرامة سائƸ و متƽق مƴ ابتغاء العدý و ليس فيه شيء من التعدǐ      يخرƜ ع
و الƲلمÜ أما القوý بتبرئة المتهم حتى تثبت ƍداǈته فله أثر ملموس في اǈتشار الجريمة     

و ضياƳ الحقوقÜ يقبƯ على المتهم و يقترن باالتهام ما يقوǎ به اǗدعاء ثم يقاý المتهم 
ǈداƍ ء حتى تثبتǐبر ǚحو تحقيق العدالة فǈ و تكون حجرة عثرة في مسار القضاء Üته

  .    1حتى يوجد الدليý الكافي و ƿد ال يوجد ةيمس بعذاƔ الستƮحاƔ البراءة األƮلي

و على الرƹم من أǋمية ƿريǈة البراءة األƮلية فǈƎها لم تسلم من الǈقد و ال سيما 
ي القاǈون الجǈائيÜ حيƚ كاǈت عرضة رسة الوضعية فذلǁ الموجه لها من ƿبý فقهاء المد

مجموعة من المǚحƲات التي تحاوý أن تقلý من حتمية ƿيام اǗجراءات الجǈائية على ل
أساس ǋذǉ القريǈةÜ و مǈها عدم رجاحة القوý بƎطǚق ǋذǉ األخيرةÜ فليس من الواƿعي 

المجتمƴ افتراƯ براءة كý األشخاÜƭ و لو كان ǋذا ƮحيحاŹ الǈعدمت الجريمة و  لخلى 
من المجرمينÜ و لذلǁ كان يجƍ Ɣبعاد المƽهوم المطلق لقريǈة البراءة األƮلية و استبداله 

فتراƯ البراءة ƍذن ال يƮلح ƍال للمجرم بالƮدفة أو بالعاطƽة و يتعين Ǝبالمƽهوم الǈسبيÜ ف
ƻد و المجرم المحترǚلى المجرم بالميƍ سبةǈعن 2رفضه بال Ƌشǈد تƿ ýذا فقط بǋ ليس Ü

بعƯ الوضعيات ƹير المريحة للمجتمƴ و مǈها ƍضƽاء بعƯ  ةǈة البراءة األƮليƿري
  .     الحƮاǈة و الحماية على محترفي اǗجرام

ذƔǋ بعƯ الƽقه الجǈائي ƍلى اعتبار البراءة األƮلية للمتهم ƿريǈة ƿاǈوǈية بسيطة تم كما 
تقرر عكس ذلǁ بحكم استǈتاجها من ƿاعدة معلومة ǋي األýƮ في األشياء اǗباحة ما لم ي

ƿضائي أو بƿ ƭǈاǈوǈيÜ لذلǁ يƮبح المجهوý المستǈتƝ من ǋذǉ القاعدة المعلومة براءة 
                                                 

ـ   1 اƯ  عبد اهللا بن سليمان المǈيÜƴ مجلة البحوƚ اǗسǚمية الƮادرة عن الرئاسة العامة للبحوƚ العلمية و اǗفتـاء بالري
Ü في موضوƲǈ Ƴرية براءة المتهم و حƲها من اǗعتبار  فـي  1403في المملكة العربية السعوديةÜ العدد السابÜƴ لسǈة 

      Ü عن د بǈدر بن فهد بن عبـد اهللا السـويلمÜ المـتهم معاملتـه     303الƽƮحة ƍلى  296الƽƮحة الشريعة اǗسǚميةÜ من 
  .380و  379قƭ Üو حقوƿه في الƽقه اǗسǚميÜ المرجƴ الساب

Ü الطبعة 2006د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي الدستورÜǐ دار الشروقÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  2
 ƭ Ü286الرابعة  
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المتهم من كý التهم المǈسوبة له أو المشتبه بǈƋه ارتكبها ما لم يƮدر حكم ƿضائي يقرر 
عكس ذلÜǁ و رأǎ البعƯ األخر أن ƿريǈة البراءة األƮلية لǈǘسان ليست ƿريǈة مستǈتجة 

فتراƯ أن اǈǗسان برǐء على ƍمن ƿريǈة ƿاǈوǈية أخرǎ معلومة و ǈƍما ǋي مؤسسة على 
فهي تƮاحبه و تǚزمه طيلة مراحý حياته  Üالƽطرة التي أوجدǉ اهللا عليها بمجرد والدته

كýƮƋ عامÜ ما دام لم يƮدر عن الجهة القضائية المختƮة ما يǈقǋ Ưذا الوضƴ األƮلي 
ƍ ىƿها ألدلة ال يرǈتياƎتثبت بها ب ǁليها الشƍ اءǈي بƽتǈللجريمة و بالتالي ت ƭالشخ Ɣرتكا

  .1عليها براءته األƮلية التي فطر عليها
 ýƮلية بمجرد توƮة البراءة األǈريƿ Ưتقاǈبا ýالقو ýمن األحوا ýحا ǐƋو ال يمكن ب
سلطات البحƚ و التحرǐ عن الجرائم ƍلى أدلة تƽيد بارتكاƔ المشتبه فيه للجريمة و ƍن 

ǈت ǋذǉ األدلة موضوعية و حقيقية و ƿاطعةÜ على اعتبار أن الجهة الوحيدة التي يمكن كا
القضائي الباتÜ و ǋذا األýƮ العام تمتد أثارǉ  ملها ذلǋ ǁي الجهة المختƮة بƮƎدار الحك

Ü فقد يرتكƔ الƽرد ƍ2لى كý من ƍثبات الجريمة أو ƍثبات أسباƔ اǗباحة أو مواƴǈ المسؤولية
ارد في ƿاǈون العقوبات ƹير أن ƭǈ التجريم الوفي حاالت أخرǎ عليه عمŹǚ يǈطبق 

       جريمة كمن يقتý للدفاƳ الشرعي أو يجرƟ بهدƻ القيام بعمý طبي ال يعدǉ القاǈون 
 ǐتجريمي سار ƭǈ ƴم ýعƽي أن يتطابق الƽه ال يكǈأ ǁي ذلǈو يع ÜƔديƋللت Ɣأو يضر

خرƜ وجود سبƔ للتبرير يŃفƔ يبرر األفعاÜý المƽعوƍ Üýذ يجƔ أن ǈتƋكد من عدم وجود سب
أو يƋذن   ما يƋمر  وو ǋ3Ü ǋذǉ األفعاý من دائرة التجريم و يعيدǋا ثاǈية ƍلى دائرة اǗباحة

                                                 
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ288المرج  
Ü الطبعة 2006د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي الدستورÜǐ دار الشروقÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  2

 ƭ Ü289الرابعة.  
3   Üديوان المطبوعات الجامعيـة Üالجريمة Üýالجزء األو Üالقسم العام Üǐون العقوبات الجزائرǈاƿ Ɵشر Üعبد اهللا سليمان

  ƭ116  1998سلسلة المعرفةÜ الجزائر سǈة 
  : من ƿاǈون العقوبات المعدý و المتمم على ما يلي 39في ǋذا المجاý تƭǈ المادة 

  : مةال جري
  ƍذا كان الƽعƿ ýد أمر به أو أذن به القاǈون .1
2.     ǁمملـو ýس أو عن الغير أو عـن مـاƽǈعن ال Ƴالمشرو Ƴليه الضرورة الحالة للدفاƍ د دفعتƿ ýعƽذا كان الƍ

 .للشخƭ أو للغير بشرط أن يكون الدفاƳ متǈاسباŹ مƴ جسامة االعتداء
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 ƴǈدما تتحقق أن تمǈها عǈذاتية يمك Ɣالجريمة أسبا ýهر في فاعƲد تƿ ون وǈبه القا
و ǋي الجǈون و Ʈغر  1راميةمسؤوليته العقابيةÜ و لكǈها ال تƽǈي عن الƽعƽƮ ýته اǗج

  .السن و اǗكراǉ و حالة الضرورة
و ال يمكن أثǈاء التعرƯ لقريǈة البراءة األƮلية تجاýǋ ذلǁ االرتباط الوثيق بيǈها 
و بين حريـة المتهمÜ فاألƍ ýƮذن ǋو حريـة اǈǗسان عموماŹ و المتهم أو المشتبه فيه 

ته األƮلية من التهم المǈسوبة ƍليه ƍال ƍذا خƮوƮاǋ ÜŹذǉ الحرية التي تترجم و تتƋكد ببراء
ƿرر القضاء المختƍ ƭداǈتهƍ Üذ ال يعقƿ ýيام أحدǋما دون األخر فهما بحق وجهان لعملة 

Ü فƿ ǚيمة ƿǗرار حرية اǈǗسان ةواحدةÜ فمن Ʈور حرية اǈǗسان أن تقرر براءته األƮلي
راءته األƮلية ƍذا اǈتهكت حرياته ƍذا لم ترجح مسبقاŹ براءته األƮليةÜ و ال ƿيمة ƿǗرار ب

  .و حقوƿه و ال سيما الشخƮية مǈها
و لما كان األمر ǋكذا لم تكن لجهات الضبط القضائي سلطة ǈقƿ Ưريǈة البراءة 
األƮلية للمشتبه فيه حتى و لو بدا لها من األدلة التي تمكǈت من الوƮوƍ ýليها ƿطعية 

ƍ و لو كان من بين األدلة Üرتكابه للجرمƍمعه عت ýه كان عليها أن تتعامǈو م Üǁرافه بذل
بƽƮته بريئاÜŹ و تترǁ مهمة ƍداǈته أو تبرئته للقضاء المختÜƭ و ƍذا استدعت مقتضيات 
البحƚ و التحرǐ عن الجريمة تقييد بعƯ حقوƿه و حرياته و ƿرر القاǈون ƍمكاǈية ǋذا 

في الحدود التي ال يǈتهǁ  التقييدÜ فƎن ذلǁ ال يجƔ أن يكون ƍال بما يقررǋ ǉذا القاǈون و
                                                                                                                                                         

يدخý ضمن حاالت الضرورة الحالـة  : ا تƭǈ على ما يليالتي تتعرƯ بدورǋا لǖفعاý المبررة فǈƎه 40أما المادة 
Ƴالمشرو Ƴللدفا:  

القتý أو الجرƟ أو الضرƔ الذǐ يرتكƔ لدفƍ ƴعتداء على حياة الشخƭ أو سـǚمة جسـمه أو لمǈـƴ تسـلق      .1
ýاء الليǈها أثǈة أو توابعها أو كسر شيء مǈأو األماكن المسكو ýازǈالم ýالحواجز أو الحيطان أو مداخ  

  .ذǐ يرتكƔ للدفاƳ عن الƽǈس أو عن الغير ضد مرتكبي السرƿات أو الǈهƔ بالقوةالƽعý ال .2
1  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ310المرج.  

 47من ƿاǈون العقوباتƍ Üذ تƭǈ المادة  49و  Ü48 47تعرƯ المشرƳ الجزائرǐ لمواƴǈ المسؤولية الجزائية في المواد 
من المـادة   2اƔ الجريمة و ذلǁ دون اǗخýǚ بƋحكام الƽقرة ال عقوبة على من كان في حالة جǈون وƿت ƍرتك" على أن 

21.  
Ü أما المـادة  "ال عقوبة على من اضطرته ƍلى ارتكاƔ الجريمة ƿوة ال ƿبý له بدفعها" فǈƎها تƭǈ على أǈه  48أما المادة 

  .التربية ال توƴƿ على القاƮر الذǐ لم يكمý الثالثة عشرة ƍال تدابير الحماية أو" فǈƎها تقرر بǈƋه  49
ƣال للتوبيƍ Źǚات ال يكون محƽه في مواد المخالǈƎف ǁذل ƴو م.  

  " ƍما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخƽƽة ƍ18لى  13ويخضƴ القاƮر الذǐ يبلƸ سǈه من 
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الƽرد في تǈقله أو سرية  فيها حق المشتبه فيه في أن تƮان كرامته الشخƮيةÜ فليس حق
مراسǚته أو حرمة مسكǈه بǋƋم عليه من أن يحيا حياة كريمة يشعر فيها بالتزام الكافة 

لقد  و" باحترامه و ƍعزازǉ و حرمة ƍذالý شخƮهƍ Üن ǋذا الحق الوارد في ƿوله تعالى 
حق شخƮي لكý فرد في المجتمƴ اǗسǚمي و ǋو يرتƔ التزاما على " كرمǈا بǈي أدم 

 ÜالكافةŹـو دول أفراداŹيكون فيه  ة ǐالذ ƴه من الوضǈو تمكي ǉعزازƍ رد وƽباحترام ال
 Ɣكما يرت Üǁكذلƍذاللهƍ ته وǈاǋه أǈƋما من ش ýك Ɣǈ1لتزاما على الكافة بتج.    

ألƮلية حكراŹ على بعƯ األفراد يتمتعون بها دون و ليست ƿريǈـة البراءة ا
ƹيرǋـمƍ Üذ يمكن التمسǁ بها في مواجهـة أǐ شخƭ يǈسƍ Ɣليه أحد أجهزة الدولة 

 ÜŹتهاماƍ كما ال Źعكس أيضاǈي ýب Üائيةǈومة الجƮجراءات الخƍ البراءة في ýƮر أƮحǈي
ذلǁ فƎن المحكمة  على ƍجراءات اǗستدالý و ƍجراءات المحاكمة التƋديبيةÜ و أكثر من

بǈƋه ال يجوز في  1967أكدت مǈذ سǈة  Strasbourgاألوروبية لحقوق اǈǗسان في 
Ńأن ي ýتƿ جريمة Ƴوƿثر وƍ مه وزير الداخليةƲǈ يƽحƮ العام مؤتمر ǐللرأ Źاǈǚعƍ درƮ

Ü لما يǈطوǐ على ǋذا اǗعǚن 2بƋن شخƮاŹ معيǈاŹ بƎسمه ƿد حرƯ على ƍرتكاƔ الجريمة

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üيةǈوǈبالدولة القا Źاǈمي مقارǚسǗام السياسي اƲǈال Üير حميد البياتيǈ121د م  
  : جاء في بعƯ أحكام محكمة الǈقƯ الƽرǈسية ما يلي 2

« Que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme 
coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement » arrêt n°1436 du 
8/07/2004, cour de cassation, deuxième chambre civile., et aussi « Mais attendu que l’arrêt 
relève, par motifs propres et adoptés, que le fait de divulguer le nom d’une personne majeure 
inculpée ou mise en examen n’est interdit par aucun texte et qu’il est permis de rendre compte 
des affaires judiciaires en cours d’instruction dès lors que les journalistes n’assortissent la 
relation des faits d’aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la 
culpabilité de la personne en cause ; qu’il y a atteinte à la présomption d’innocence lorsqu’un 
reportage n’est constitué que de témoignages à charge et présente la culpabilité de la personne 
comme certaine ; qu’il apparaît de l’examen du reportage que le commentateur se réfère au 
rapport de synthèse de la gendarmerie qui établit “ les gains de X... à 232 millions de francs “, 
décrit le mécanisme de l’opération sans en préciser la nature juridique, indique que “ X... 
achète presque tout, il établit une cotation et fait miroiter un marché... “ ; que ce commentaire 
ne saurait porter atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie M. X... en l’état de son 
caractère purement analytique dépourvu de préjugé de la part du journaliste ; que le fait de 
faire “ miroiter un marché “ n’est pas porteur d’une présomption de culpabilité mais relève du 
comportement commercial habituel de tout professionnel en matière d’objets d’art ou de 
collection » Cour de Cassation, Chambre civile 2, Audience publique du 20 juin 2002, Rejet, 
N° de pourvoi : 00-11916. 
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من  -ýƮ البراءةÜ و على ǋذا الǈحو يستƽيد من األýƮ في المتهم البراءة ǈتهاǁ ألƍمن 
  .1في مرحلة االستدالالت من كان مجرد مشتبه فيه -باƔ أولى

 ýلية بشكƮعلى تقرير مبدأ البراءة األ ƭد حرƿ ǐالدستور Ƴذا كان المشرƍ و
ائي تعرƯ المذكورة سالƽاÜŹ فƎن المشرƳ الجǈ 1996مباشر في ƭǈ المادة من دستور 

لهذا المبدأ بشكý ضمǈي في العديد من المواÜƴƿ فƭǈ الƽقرة الثاǈية من المادة الحادية عشر 
ǈƋه تƽادياŹ الǈتشار معلومات ƹير كاملة أو ƹير Ʈحيحة أو لوضƴ ب تقررمن ق Ɯ ƍ التي 

حد لǘخýǚ بالƲǈام العامÜ يجوز لممثý الǈيابة العامة دون سواǉ أن يطلƴ الرأǐ العام 
ǈاƮر موضوعية مستخلƮة من اǗجراءات على أن ال تتضمن أǐ تقييم لǚتهامات بع

  ".المتمسǁ بها ضد األشخاƭ المتورطين
و تƲهر ƿريǈة البراءة األƮلية بدايةŹ من خƍ ýǚلزام المشرƳ ممثلي الǈيابة العامة 
في مجاƍ ýعǚم الرأǐ العام بخبر الجريمة متى كان ǋذا اǗعǚم ضروريا بشرطين 

أÜ  ǐساسيينÜ أولهما أن ال يتم ƍعǚم الرأǐ العام ƍال بالعǈاƮر الموضوعية للجريمةأ
 ƔƮǈمن المعلومات التي ت ǉيرƹ تم و ƻجرامي و أين تم و كيǗا ýعƽية الǋتحديد ما
أساساŹ على موضوƳ الجريمةÜ ثاǈي ǋاذين الشرطين ǋو عدم تقييم االتهامات المتمسǁ بها 

معǈى عدم تجاوز ما يمǈحه القاǈون لجهات البحƚ و التحرǐ ضد األشخاƭ المتورطينÜ ب
    من خýǚ مثƍ Źǚداǈة المشتبه فيهم بارتكاƔ الجريمةƿ Üبý أن تقرر جهة الحكم ƍداǈتهم 
أو تبرئتهمÜ كƋن يƮرƟ ممثý الǈيابة العامة بعد أن يذكر أسماء المشتبه فيهمÜ بƋن ǋؤالء 

ƍداǈتهم ƿضائياÜŹ و ǋو ما يعد في حقيقة األمر  ǋم من ارتكبوا الجريمة و بالتالي سيتم
  .اǈتهاكا لمبدأ البراءة األƮلية لǖشخاƭ المشتبه فيهم بارتكاƔ الجريمة

و ƍن كان المشرƳ سمح بƎعǚم الرأǐ العام بخبر الجريمة فƎن ǋذا ال يعدو أن 
ǐ ن األýƮ العام الذǐ يƲهر من جهـة في Ʈورة سرية ƍجراءات التحرميكون استثǈاء 

Ü و من جهة ثاǈية في 2من ق Ɯ ƍ 11و التحقيق المقرر في ƭǈ الƽقرة األولى من المادة 
                                                 

1  Üǐائي الدستورǈون الجǈالقا Üد أحمد فتحي سرور ƭ291. 
تكون ƍجراءات التحرǐ و التحقيق سريةÜ ما : من ق Ɯ ƍ على ما يلي 11أƮبحت تƭǈ المادة  2006بعد تعديý سǈة  2

Ƴضرار بحقوق الدفاƍ و دون Üǁذل ƻǚون على خǈالقا ƭǈلم ي.  
طائلـة   كý شخƭ يساǋم في ǋذǉ اǗجراءات ملزم بكتمان السر المهǈي بالشروط المبيǈة في ƿاǈون العقوبـات و تحـت  

  .العقوبات المƮǈوƭ عليها فيه
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 Ɣالمقررة بموج Üيǈبكتمان السر المه ǐو التحر ƚجراء البحƍ م فيǋلتزام من ساƍ ورةƮ
  .ƭǈ الƽقرة الثاǈية من ذات المادة

بر الجريمة و ال شǁ أن كǋ ýذǉ الضوابط الواردة على ƍجراء ƍعǚم الرأǐ العام بخ
الخاضعين  ƭلǖشخا ةترمي أساساŹ لتحقيق ǋدفين جوǋريين ǋما تقرير البراءة األƮلي

Ǘجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائمÜ و ضمان عدم اǈتهاǋ ǁذǉ القريǈة التي يجƔ أن 
ǐجراءات التحرƍ ؤالء طيلةǋ ƔاحƮت.  

 2006جزائية لسǈة و بالعودة ƍلى التعديý األخير الوارد على ƿاǈون اǗجراءات ال
وفقاŹ لما ƮرƟ به وزير العدý حافƲ األختام أمام ǈواƔ المجلس الشعبي الوطǈي  - يتضح 

أن أولى الركائز التي يقوم عليها ǋذا  1-2006ماǐ  31في الجلسة العلǈية المؤرخة في 
ر التعديǋ ýي حماية الحريات الƽردية و تعزيز مبدأ ƿريǈة البراءة األƮليةÜ من خýǚ تقري

و تبǈي عدد من األحكام القاǈوǈية الجديدة أǋمها تعزيز دور و ǚƮحيات وكيý الجمهورية 
 دفي مجاý مراƿبة ǈشاط الشرطة القضائية كلما تعلق األمر بحماية حريات و حقوق األفرا

Ü و ƍلزام وكيý الجمهورية بزيارة أماكن 2من ق Ɯ ƍ 36مثلما تƭǈ على ذلǁ المادة 
                                                                                                                                                         
ƹير أǈه تƽادياŹ الǈتشار معلومات ƹير كاملة أو ƹير Ʈحيحة أو لوضƴ حد لǘخýǚ بالƲǈام العامÜ يجوز لممثـý الǈيابـة   
العامة دون سواǉ أن يطلƴ الرأǐ العام بعǈاƮر موضوعية مستخلƮة من اǗجراءات علـى أن ال تتضـمن أǐ تقيـيم    

  "المتورطين  ǁƭ بها ضد األشخالǚتهامات المتمس
 194أƲǈر الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطǈي للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبيةÜ العـدد      1

  . Ü11 الƽترة التشريعية الخامسةÜ الدورة العادية التاسعةÜ ابتداء من الƽƮحة 2006يوǈيو  26للسǈة الرابعةÜ المؤرخة في 
  :يقوم وكيý الجمهورية بما يƋتي: على ما يلي 06/22التي تم تعديلها بموجƔ القاǈون رƿم  36مادة تƭǈ ال  2

ƍدارة ǈشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة اختƮاƭ المحكمةÜ و له جميƴ السلطات و الǚƮحيات  -
  المرتبطة بƽƮة الشرطة القضائية

 مراƿبة تدابير التوƿيƻ للƲǈر -

 لتوƿيƻ للƲǈر مرة واحدة على األýƿ كý ثǚثة أشهر و كلما رأǎ ذلǁ ضرورياŹزيارة أماكن ا -

 مباشرة أو اتخاذ جميƴ اǗجراءات الǚزمة للبحƚ و التحرǐ عن الجرائم المتعلقة بالقاǈون الجزائي -

ق أو تلقي المحاضر و الشكاوǎ و البƹǚات و يقرر ما يتخذǉ بشǈƋها و يخطر الجهات القضائية المختƮة بالتحقي -
أو الضحية ƍذا كان معروفـا  / المحاكمة للƲǈر فيها أو يƋمر بحƲƽها بمقرر يكون ƿابŹǚ دائماŹ للمراجعة يعلم به الشاكي و

ýاآلجا Ɣرƿفي أ 

- ǉǚمن طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أع Źالزما ǉبداء ما يراƍ 

 القاǈوǈية الطعن عǈد االƿتضاء في القرارات التي تƮدرǋا بكافة طرق الطعن -

  " العمý على تƽǈيذ ƿرارات التحقيق و جهات الحكم  -
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على أن ال تقǋ ýذǉ الزيارات عن مرة واحدة كý ثǚثة  Üأǐ وƿتالتوƿيƻ للƲǈـر في 
أشهرÜ باǗضافة ƍلى مǈح وكيý الجمهورية جميƴ الǚƮحيات المرتبطة بƽƮة ضابط 
الشرطة القضائيةÜ و ƍبراز ǚƮحيات أعوان الشرطة القضائية فيما ǋو مǈوط بهم من 

الذين وجهت لهم عدة  ƭألشخاباستعماý القوة العمومية تجاǉ ا همتحقيقاتÜ و السماƟ ل
ƍستدعاءات و لم يمتثلوا لهاÜ و كذلǁ األشخاƭ الذين يحتمý عدم استجابتهم لǘستدعاءات 
و لكن بعد الحƮوý على ƍذن مسبق من وكيý الجمهورية مثلما تقرر ذلǁ الƽقرة األولى 

جح الذين ال توجد أية دالئý تر Üƭ و كذلǁ عدم جواز ƍيقاƻ األشخا1-65من المادة 
 ƭǈوالهم مثلما تƿزمة ألخذ أǚفيما عدا المدة ال Üارتكابهم جريمة أو محاولة ارتكابهم لها

  1.1-65على ذلǁ الƽقرة الثاǈية من المادة 
و على عكس المشرƳ الجزائرǐ الذǐ لم يƮ ƭǈراحةŹ في ƿاǈون اǗجراءات 

ǈرƽال Ƴن المشرƎف Üلية للمشتبه فيهƮة البراءة األǈريƿ سي في مسار تعديله الجزائية على
           ة بما يتǚءم مƴ مستحدثات الحاÜý أƮدر القاǈون ـلقاǈون اǗجراءات الجǈائي

المتضمن تدعيم و حماية ƿريǈة  2000جوان سǈة  15المؤرƢ في  5162-2000رƿم 
أن اǗجراءات الجǈائية يجƔ أن " البراءة و حقوق الضحاياÜ الذǐ تƭǈ مادته األولى على 

  Ýدلة و تقوم على المواجهة بين الخƮوم و تحقق التوازن بين حقوƿهمتكون عا
و يجƔ أن تضمن الýƮƽ بين السلطات القائمـة على الدعوǎ الجǈائيـة و سلطات 

  Ýالحكـم

                                                 
رأت لجǈة الشؤون القاǈوǈية و اǗدارية و الحريات في اجتماعاتها الخاƮة بمǈاƿشة مشروƳ القاǈون المعـدý لقـاǈون    1

Ʈǈـوƭ  اǗجراءات الجزائيةÜ أن ǋذا الƭǈ يرمي ƍلى تحقيق عدد من األǋداƻ أǋمها ƮƍـƟǚ العدالـة بمراجعـة ال   
         وفق توƮيات اللجǈة الوطǈية ƟǚƮǗ العدالةÜ مطابقة أحكام ƿـاǈون اǗجـراءات الجزائيـة مـƴ المواثيـق       ةاألساسي

    و االتƽاƿيات الدولية ذات الƮلة بحقوق اǈǗسان التي Ʈادƿت عليها الجزائرÜ ضمان المزيد من الحماية علـى حقـوق   
و ضمان الƽعالية و السرعة لǈشاط الǈيابة العامة و ƿضاء التحقيق  ةالبراءة األƮلي و حريات اǈǗسان و تعزيز مبدأ ƿريǈة

  .في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة الخطيرة بتوسيƴ اختƮاƭ القضاة و ضباط الشرطة القضائية
لشـرطة القضـائية   يتم عن طريق ƍسǈاد مراƿبة أعمـاý ا  ةكما رأت ذات اللجǈة أن حماية و تعزيز مبدأ البراءة األƮلي

للقضاةÜ باعتبارǋم حماة الحريات و الحقوق الƽردية و الجماعيةÜ أƲǈر الجريدة الرسمية لمـداوالت المجلـس الشـعبي    
 ƭ Üي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةǈ15الوط .  

2 Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et 
les droits des victimes (appelée aussi loi Guigou, Elisabeth) 
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الذين يتواجدون في مراكز متشابهة و يواجهون ذات التهم يجƔ محاكمتهم  ƭو األشخا
   Ýوفقا لƽǈس القواعد

ƍ Ɣƿعǚم المجǈي عليهـمÜ و تضمن حقوƿهـم خýǚ جميـƴ السلطـة القضائيـة ترا
  Ýمراحý الدعوǎ الجǈائية

و االعتداءات على  ÜتƽترƯ براءة كـý مشتبـه فيـه أو متهم طالما لم تثبت ƍداǈته
ƿريǈـة البراءة األƮليـة سيتـم مǚحقتهـا و التعويـƯ عǈـها و المعاƿبـة عليـها 

  ÝنوفقاŹ للشروط التي يقررǋا القاǈـو
ƴليه و في أن يستعين بمدافƍ باالتهامات الموجهة ǉخطارƍ الحق في ƭو للشخÝ  

و اǗجراءات القسرية التي ƿد يتعرƯ لها ǋذا الشخƭ يجƔ أن تتخذ بǈاء على ƿرار من 
السلطة القضائية أو تحت رƿابتهاÜ و يجƔ أن تكون الزمة بالضرورة لǘجراءات        

  Ýال تمثý اعتداء على كرامة الشخƭ و متǈاسبة مƴ خطورة الجريمة و
ýت معقوƿللمتهم في و Ɣسوǈفي االتهام الم ýƮƽال Ɣو يجÝ  

و لكــý شخـƭ مـدان الحـق فـي أن يƲǈـر فــي ƍداǈتـه مـن ƿضـاء 
من القاǈون المدǈي الƽرǈسي  1التي تعدý المادة التاسعة فقرة  Ü91 كما تƭǈ مادته "أخـر

رام ƿريǈة البراءة األƮليةÜ و ƍذا عرƯ الشخƭ على على أن لكǈƍ ýسان الحق في احت
 ýمح ýاألفعا Ɣد ارتكƿ هر كما لو كانƲي ƚبحي Üتهǈداƍ دور حكمƮ ýبƿ الجمهور
االستدالý أو التحقيقات القضائية كان للقاضي أن يƋمر و لو بƮورة مستعجلةÜ و دون 

عتداء على لǘ اǗخýǚ بالحق في التعويƯ عن األضرارÜ باتخاذ اǗجراءات لوضƴ حد
      ƿريǈة البراءة كǈشر تƮحيح أو Ʈƍدار بيانÜ و ذلǁ على حساƔ الشخƭ الطبيعي 

  ".أو المعǈوǐ المسئوý عن ǋذا االعتداء
أن السبƔ المباشر لƮدورǋ ǉو ƍداǈة  1الذǐ يرǎ بعƯ الƽقه الجǈائي ǋ1ذا القاǈون
 Félixفعها ضدǋالحقوق اǈǗسان لƽرǈسا في القضية التي ر ةـالمحكمـة األوربي

                                                 
علـى اعتبـار أن    ÜاألƮلية للمشتبه فيـه  ةلم يستسƸ بعƯ الƽقه الجǈائي تبǈي المشرƳ الƽرǈسي لقاǈون خاƭ بالبراء 1

بعد المƮادƿة عليهـا   -ات و المواثيقأǋ ǐذǉ االتƽاƿي –المواثيق و االتƽاƿيات الدولية ƿد تبǈت ǋذا المبدأ سلƽاŹ و أƮبحت 
فهذا الƭǈ ما ǋو في حقيقة األمر ƍال تكـرار لƮǖـý المقـرر     يمن طرƻ فرǈسا جزءاŹ من التشريƴ الداخليÜ و بالتال

ýذا المجاǋ ر فيƲǈا ÜŹسابقا: 
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Tomasi ƣه بتاريǈأ ƚحي Ü23  سية بمحله ووضعته  1983مارسǈرƽته الشرطة الƽƿأو
 ƣاية تاريƹ لىƍ رƲǈمته في  25تحت الǋبعدما اشتبهت في مسا Üةǈمارس من ذات الس

 la légion)حادƚ اǗعتداء المسلح على مركز الراحة المخƭƮ ألفراد السرية األجǈبية 

étrangère) ƣجراءات القضائية الداخلية 1982فبراير  11 بتاريǗو بعد العديد من ا Ü
مارس  10بعريضة للمحكمة األوربية لحقوق اǈǗسان بتاريTomasi  ƣتقدم السيد 

من االتƽاƿية األوربية لحماية حقوق اǈǗسانÜ يدعي فيها  Ü25 بǈاء على ƭǈ المادة 1987
واجدǉ في مقرات الشرطة أثǈاء فترة أǈه تعرƯ لمعاملة ƹير ǈƍساǈية و مهيǈة خýǚ ت

حتجازǉ لمدة تƽوق ما ǋو مقرر ƿاǈوǈاŹ و لم يýƮƽ في الدعوƍ ǎالتوƿيƻ للƲǈرÜ و أǈه تم 
 Üýت معقوƿائية في وǈسان فالجǈǗية األوربية لحقوق اƿاƽاالت ǁتهاǈسية باǈرƽتهم الحكومة الƋ

  .1قرةو الثالثة و السادسة الƽ 3و ال سيما المواد الخامسة فقرة 
و اǈتهت المحكمة األوروبية لحقوق اǈǗسان ƍلى ثبوت وƿائƴ التعذيƔ بǈاء على 

Ĉتها المادة الثالثة تقارير طبية أƽسا لمخالǈت فرǈو أدا Üه و متتابعة و متطابقةǈعدت في حي
التي تƽرƯ عرƯ  5/3التي تمƴǈ التعذيƔ و المعاملة ƹير اǈǗساǈيةÜ و مخالƽة المادة 

لقي القبƯ عليه فوراŹ أمام القاضي المختƭ و حقه في أن أو الذĈ ǐالشخƭ المحتجز 
التي تƽرƯ سماƳ دعوǎ الشخƭ بƮورة  6/1يحاكم في ميعاد معقوÜý و مخالƽة المادة 

ýت معقوƿية و في وǈ2عادلة و عل.  
 ƴسجام بين التشريǈو تحقيق االǋ ليةƮون البراءة األǈلقا ƻدǋ مǋكان أ ǁلذل

ق اǈǗسان و ال سيما في ƍطار اǗجراءات الجǈائية مƴ المعايير الƽرǈسي المتعلق بحقو
في ǋذا المجاÜý من خƍ ýǚدخاý أربعة ǚƮƍحات أساسيةÜ تتعلق األولى بحق  ةاألوربي

الطعن في القرارات القضائية والثاǈية باǗفراƜ المشروط و الثالثة بتدعيم حقوق ضحايا 

                                                                                                                                                         
 Pradel Jean, point de vue, encore une tornade sur notre procédure pénale avec la loi du 15 
juin 2000, p 05 et 06 

د مدحت رمضانÜ تدعيم ƿريǈة البراءة األƮلية في مرحلة جمƴ االستدالالتÜ في ضوء تعديǚت ƿاǈون اǗجـراءات   1
 Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üهضة العربيةǈدار ال Üسيǈرƽائية الǈ2001الج ƭ Ü03.  

2  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ04المرج.  
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ما اƟǚƮǗ الرابƴ فيتضمن حماية ƿريǈة الجرائم في كý مراحý الخƮومة الجǈائيةÜ أ
Źضائياƿ المتابعين ƭشخاǖلية لƮ1البراءة األ.  

أولها تلǁ التي تÜ  ƔƮǈو يقوم ǋذا األخير بدورǉ على أربعة ǚƮƍحات فرعية
على Ʋǈام الوضƴ تحت الƲǈر الذǐ تقررت بشǈƋه مجموعة من اǗجراءات الكƽيلة بحماية 

ýǚلية من خƮة البراءة األǈريƿ  ýحيات رجǚƮ ا بضبط و تقييد سلطات وǋتدعيم مركز
الضبط القضائي في ǋذا المجاÜý حيƚ تم استثǈاء الشهود من الخضوƳ لهذا الƲǈام             

فلم يƮبح باǗمكان توƿيƻ الشهود ƍال للمدة التي يستلزمها  Üو ƍبقاءǉ بالǈسبة للمشتبه فيهم
Ü63 Ü 62و المواد  2000/516من القاǈون  52و 4أخذ أƿوالهم و ǋو ما تقررǉ المواد 

  .من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية الƽرǈسي 154و  153
كما ألزم ƿاǈون البراءة األƮلية رجاý الضبط القضائي بعدد من اǗجراءات 

ǎاألخرÜ  جراءǗر فور بداية اƲǈالمشتبه فيه تحت ال ƴالجمهورية بوض ýم وكيǚعƍ أولها
مر سابقاŹ في أƿرƔ اآلجاÜý و ƍعǚم الموضوƳ تحت الƲǈر و ليس مثلما كان عليه األ

و ƍذا كان  Üبطبيعة الجريمة التي ǋي محý البحƚ و التحرǐ و بحقه في التزام الƮمت
المشتبه فيه أƮم يجƔ على رجý الضبط القضائي أن يستعين بمختƭ في لغة اǗشارات 

قاǈون على حق ǋذا من أجý ضمان أحسن ƍتƮاý مƴ المشتبه فيهÜ كما يƭǈ ذات ال
األخير الموضوƳ تحت الƲǈر في لقاء محاميه في الساعة األولى ثم الساعة العشرون ثم 
الساعة السادسة و الثǚثون من مدة التوƿيƻ للƲǈر ما عدا في الحالة التي تكون الجريمة 
التي تباشر بشǈƋها أعماý البحƚ و التحرǐ ذات عƿǚة بجرائم اǗرǋاƔ أو الجريمة 

ǈأحد أفراد عائلته الم Ʒǚبƍ رƲǈتحت ال Ƴو يحق للموضو Üمة أو االتجار بالمخدراتƲ
  .فوراƍ Źال ƍذا ƿرر وكيý الجمهورية ƹير ذلǁ العتبارات متƮلة بتحقيق العدالة

ǋذا و لم يتجاýǋ الƭǈ مسƋلة تƽتيƫ الشخƭ الموضوƳ تحت الƲǈر حيƿ ƚرر أǈه 
فيه فلن يقوم بهذا ƍال طبيƔ مسخر لهذا  في حالة حتمية ƍجراء تƽتيƫ على جسد المشتبه

                                                 
  .فǈƎه سيتم التعرƯ لهذا اƟǚƮǗ بشيء من التƮƽيý دون اǚƮǗحات األخرǎبالƲǈر لموضوƳ دراستǈا  1
المتضمن حماية و تـدعيم ƿـاǈون    ƭǈ2000/516 المادتان الرابعة و الخامسة من القاǈون لǘستزادة يرجى العودة ل 2

  .البراءة األƮلية
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الموضوƳ تحت الƲǈر ƿاƮر فƎن سماƳ أƿواله يجƔ أن يقترن الشخƭ األمرÜ و ƍذا كان 
بƎجراء التسجيý السمعي و البƮرǋ Üǐذا التسجيý الذǐ ال يمكن اǗطƳǚ عليه ƍال في 

سة الǈطق حالة التشكيǁ في محاضر الشرطةÜ مƴ اǗشارة ƍلى أن اǗطƳǚ يتم ƿبý جل
  .بالحكم

بهدƻ تدعيم ƿريǈة البراءة ف ÜاƟǚƮǗ الƽرعي الثاǈي يخƭ سير التحقيق االبتدائي
 األƮلية لǖشخاƭ تم استحداƚ وضعية ƿاǈوǈية جديدة في مواجهة المشتبه فيهم ǋي

 Ɣƿد المراǋالشاtémoin assisté  ýأدلة تجع ǉتتوافر ضد ǐالذ ƭفيها الشخ ƴالتي يوض
ý أƮلي أو ثاǈوǐ في الجريمة أمراŹ محتمǋ ÜŹǚذǉ الوضعية ال يترتƔ من مساǋمته بشك

ǉجراءات التحقيق القضائي ضدƍ و مباشرة ƭذا الشخǋ ها اتهامǈعÜ  ýلى بƍ سيتم اللجوء
 Źداǋته شاƽƮواله بƿأ ƳسماƔƿه مباشرة التحقيق القضائي مراǈا ال يمكǈǋ فقاضي التحقيق Ü

ضدǋم دالئý خطيرة و مǈسجمة و موضوعية تƽيد  ƍال في مواجهة األشخاƭ الذين تتوفر
رتكابهم للجريمة و بعد أن يتم  ƍستجوابهمÜ كما تم تحقيق توازن أشمý بين أطراƎ ƻب

 ýǚومة من خƮالخ ǉذǋ حترام أكبر لطبيعة المواجهة التي تتسم بهاƍ ائية وǈومة الجƮالخ
  . تقرير ƽǈس الحقوق لكý أطرافها

ǈي طلƔ كƍ ýجراء أو مواجهة أو خبرة أو تƽتيƫ كما أƮبح من حق الطرƻ المد
أو تǈقƍ ýلى موƴƿ الجريمةǋ Üذا باǗضافة ƍلى ما مǈح له من حق توجيه أسئلة للشهود أثǈاء 
سير الجلسةÜ و أƮبح من جاƔǈ أخر لǖشخاƭ الخاضعين للتحقيق القضائي و للشهود 

لى ƍعتبار أن ƿاضي مدة ǋذا التحقيقÜ ع حوýو للطرƻ المدǈي حق الƲǈر  المراƿبين
التحقيق ملزم بتحديد المدة االفتراضية أو المحتملة للتحقيقÜ و في حالة تجاوز ǋذǉ المدة 

  .ƍعǚم ƹرفة التحقيق القضائي لتتخذ ما تراǉ مǈاسباŹ من ƍجراء Üيمكن لǖطراƻ المذكورة
 أǈه ال يجƔ اللجوء ةأما في مجاý الحبس المؤƿت فقد ƿرر ƿاǈون البراءة األƮلي

مƴ وضǋ ƴذا اǗجراء محÜ  ýو في حاالت الضرورة 1لهذا اǗجراء ƍال بشكý استثǈائي
Ü لذلǁ تقرر مǈح 2متابعة خاƮة مثلما تتعرƯ لذلǁ االتƽاƿية األوربية لحقوق اǈǗسان

                                                 
جراءات الجزائية الجزائرǐ بƮǈـها علـى أن   من ƿاǈون اǋ123 Ǘو ذات األمر الذƿ ǐررته الƽقرة األولى من المادة  1

  .الحبس المؤƿت ƍجراء استثǈائي
2  ýذا المجاǋ في ƴية راجƿاƽالمادة الخامسة من االت ƭǈسانǈǗاألوروبية لحقوق ا.   
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ǚƮحية Ʈƍدار أوامر الحبس المؤƿت و اǗفراƜ لقاضي أخر ƹير ƿاضي التحقيق ǋو 
الýƮƽ بين جهة التحقيق و جهة تقييد حقوق         Ü في ƍطارƿ1اضي الحريات و الحبس

و حريات المشتبه فيهÜ لذلǁ أمكن القوý بƋن ǋذا اǗجراء يخضƴ لرƿابة مزدوجة أولها 
رƿابة ƿاضي التحقيق و ثاǈيها رƿابة ƿاضي الحريات و الحبسÜ و ال يمكن تقرير الحبس 

 عماý البحƚ و التحرǐ جǈاية المؤƿت كýƮƋ عام ƍال ƍذا كاǈت الجريمة المباشر بشǈƋها أ
  .أو جǈحة تƽوق مدة عقوبة الحبس فيها ثǚثة سǈوات

تضاƍ ƻلى ǋذǉ الضماǈات المتعلقة بقريǈة البراءة األƮلية تلǁ الخاƮة بتحديد مدة الحبس 
و بتقرير مبدأ التعويƯ المالي في حالة Ʈدور ƿرار ببراءة المتهم أو بحƮوله  Üالمؤƿت

و بǈƎشاء لجǈة موضوعة لدǎ وزير العدý مكلƽة بمتابعة    Üالدعوǎعلى ƿرار باǈتƽاء وجه 
  . و جمƴ المعطيات القاǈوǈية و اǗحƮائية الخاƮة بالحبس المؤƿت

رابƴ اǚƮǗحات الƽرعية تهدƍ ƻلى تدعيم حرية الƮحافة و حماية حريات المشتبه فيهم 
الرأǐ العام ببعƯ  عتبار أن التشريƴ الجǈائي و ƍن سمح بƎطƍƳǚفي مواجهتهاÜ على 

ه ـة و المشتبـة بين الƮحافـه ضبط العƿǚـه يقƴ على عاتقـة فǈƎـعǈاƮر الجريم
أو باألحرǎ تƲǈيم العƿǚة بين حق الƮحافة في أن تمارس واجبها في ƍعǚم الرأÜ  ǐفيه

العام و حق المشتبه فيه في أن ال تǈتهƿ ǁريǈة براءته األƮليةÜ لذلǁ يقرر ƿاǈون البراءة 
Ʈلية مثŹǚ مƲƍ ƴǈهار المشتبه فيه مغلوý األيادƍ ǐال برضاÜǉ و كذلǁ مƍ ƴǈجراء سبر األ

أراء حوƍ ýداǈة المشتبه فيه أو العقوبة التي يحتمý أن تقرر ضدÜǉ كما يحق للمشتبه فيه 
أن يطالƔ بالرد على ما ǈشر ضدǉ من اتهامات في أجý ال يتعدǎ ثǚثة أشهر في حاý ما 

Ǘعǚم التي ǈشرت ǋذǉ االتهامات تǈتمي لوسائý اǗعǚم السمعية ƍذا كاǈت وسيلة ا
  .  2بƮرية

                                                 
1 Le juge des libertés et de la détention.  

التƽǈيذية بƮƎدار العديد من الƮǈوƭ التطبيقية  و ǈƍما ƿامت السلطة ةلم يكتƽي المشرƳ الƽرǈسي بقاǈون البراءة األƮلي 2
المتضمن تقديم أحكام ƿاǈون تدعيم و حماية ƿريǈة  31/05/2000المǈشور المؤرƢ في : الخاƮة بهذا القاǈون و ال سيما 

ǁلية و حقوق الضحايا و كذلƮالبراءة األ :  
لتعديǚت الǈاشـئة عـن القـاǈون رƿـم     المتضمن جدوý المقارǈة بين مختلƻ ا 16/11/2000المǈشور المؤرƢ في  -

  المتضمن تدعيم و حماية ƿريǈة البراءة األƮليةÜ 2000جوان  15المؤرƢ في  2000/513
المتضمن تقديم أحكام ƿاǈون البراءة األƮلية الخاƮة بالتوƿيƻ للƲǈر و بالتحقيق  04/12/2000المǈشور المؤرƢ في  -

  .المباشر من ƿبý الضبطية القضائية
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  حق المشتبǈ فيǈ في الدفاع عن نفسǈ: الفرع الثاني
في المحاكمة المƽƮǈةÜ فƎن دور المحامي يتعدǎ مجرد أساسي حق الدفاƳ ركن ƍذا كان 

       اƳ عن الحقوق  مساعدة المتهم ƍلى أن يƮبح دوراŹ مساعداŹ للعدالة و دوراŹ في الدف
المحامي Ü لذلƿ ǁاý القضاء بƋن حق الدفاƳ ضماǈة الزمة كلما كان حضور 1و الحريات
 ǐلى ضرورƍ ينǈون مطمئǈة القاƽلى مخالƍ ذا ما عمدواƍ السلطة العامة ýلرجا Ƴكراد

 Üوتهاƽƹ ابـة على أعمالهم أوƿاء الرƽتǈƍ Ɣعدم وبالتالي يجƍ يمتها العملية علىƿ ارƮتƿ
 Üتمتد مƲلتها ƍلى المرحلة السابقة عليهامن الضرورǐ أن رحلة المحاكمة وحدǋا بý م
المƮير الǈهائي للمتهم مما يجعý محاكمته بعدئذ ƍطارا شكلياŹ ال تحدد ǈتيجة ǋذǉ المرحلة ف

Źه ضرراǈ2يرد ع.  
و ال يمكن الýƮƽ بين ƿريǈة البراءة األƮلية للمشتبه فيه باعتبارǋا أǋم الضماǈات 

ممǈوحة و المقررة لǈǘسان بشكý عام و للمتهم أو المشتبه فيه بشكý خاƭ و بين حق ال
ǋذا األخير في الدفاƳ عن ƽǈسهÜ ابتداء من مرحلة سماƳ أƿواله من ƿبý ضابط الشرطة 

 ǁو حقه كذال Üƭالقضائية المخت-  Źليه سابقاƍ شارةǗمت  -مثلما تمت اƮفي التزام ال  
     البحƚ و التحرǐ عن الجرائمÜ فالمǈطلق ǈǋا ǋو أǈه برǐء  أو عدم الكǚم في مرحلة

و على الطرƻ األخر أن يثبت ƍداǈتهÜ و على رجاý الضبطية القضائية البحƚ عن األدلة 
ƭ في المساǋمة في الجريمة المتحرǎ ـاد بتورط ǋذا الشخـؤدƍ ǐلى االعتقـالتي ت

  لة التي تدعم البراءة األƮلية للمتهم عǈهاÜ و ƍن كان ǋذا ال يمǈعهم من التǈقيƔ عن األد
  .أو المشتبه فيه

                                                                                                                                                         
  .المتضمن تقديم أحكام ƿاǈون البراءة األƮلية الخاƮة باǗجراءات الجǈائية 11/12/2000ر المؤرƢ في المǈشو -
المعدý لقاǈون اǗجراءات الجǈائية الذǐ يتضـمن اسـتحداƚ    12/12/2000المؤرƢ في  2000/1204المرسوم رƿم  -

  .التعويƯ المستحق جراء الحبس المؤƿت
  الخاƭ بالتسجيý السمعي بƮرǐ الستجواƔ القاƮرين الموضوعين تحت الƲǈر 09/05/2001المǈشور المؤرƢ في  -
  .الخاƭ بتطبيق األحكام المتعلقة بالوضƴ تحت الƲǈر 10/01/2002و المǈشور المؤرƢ في  -
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐائي الدستورǈون الجǈالقا Ü512د أحمد فتحي سرور.  
عن ƍدريس عبد الجـواد عبـد اهللا    16/05/1992المؤرƢ في  06ن رƿم ة الدستورية المƮرية العالياŹ الطعـالمحكم 2

 ƭ ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁ541بري.  
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و ƍذا كان للمشتبه فيه الحق في أن ال يدلي بƿ ǐƋوý أثǈاء سماƳ أƿواله أو ƍستجوابه فǈƎه 
و ƍال لماذا مǈح ق Ɯ ƍ لجهة االستدالý   -يمتلǁ من باƔ أولى الحق في التكلم و اǗجابة 

عن األسئلة الموجهة ƍليه و دفƴ  - يه و استجوابهو التحقيق سلطة سماƳ أƿواý المشتبه ف
من خýǚ سرد روايته للجريمة ƍذا كان يمتلǁ عǈها أشياء أو يعرÜ  ƻالشبهة عن ƽǈسه
أو أن يƽǈي أية عƿǚة له بها فيضƴ بين يدǐ ضابط الشرطة القضائية  Üعǈها معلومات

مكان وƿوƳ الجريمة   على وثائق سƽر تثبت عدم وجودǉ في  همدالئý تثبت ذلǁ كƋن يطلع
  .و بالتالي براءته مما ǋو مشتبه بارتكابه

و ƿد اǈقسم الƽقه الجǈائي في مجاý حق المشتبه فيه في االستعاǈة بمحام أثǈاء فترة 
جمƴ االستدالالت ƍلى ƿسمينÜ األوý يعارǋ Ưذǉ االستعاǈة و ال يرǎ فيها أية فائدة فعلية 

Ƴذا لم يقرر المشرƍ ŹاƮوƮخ Üعن حق  أو عملية ƚى بالحديƽو اكت Üذا الحقǋ راحةƮ
الدفاƳ بشكý عام أو ƿرر حق استعاǈة المشتبه فيه بمحام و لكن في مرحلتي التحقيق 
القضائي و المحاكمةÜ و استثǈى مرحلة جمƴ االستدالالت من ǋذا الحق كوǈها ال تعد من 

تالي فهو ليس مراحý الدعوǎ العموميةÜ و ال يلتƮق بالشخƭ فيها وƻƮ المتهم و بال
بحاجة لمحام يرد عليه تهمة لم يتهم بها أÜǚƮ باǗضافة ƍلى أن مƴǈ ضابط الشرطة 

القضائية من استجواƔ المشتبه فيه أو مواجهته بالشهود أو المشتبه فيهم اآلخرين         
و االكتƽاء بسماƳ أƿواله فقط و تقييد ǋذǉ األƿواý في محضر خاƭ بهاÜ يدلý على عدم 

ǋ المشتبه فيه حقه حاجة ýذا استعمƍ ŹاƮوƮخ Üترةƽال ǉذǋ ذا األخير لخدمات المحامي في
  .في الƮمت و عدم اǗدالء بǐƋ تƮريح اثǈاء تواجدǉ بمقر الشرطة

وباǗضافة ƍلى عدم تحقيق أية فائدة للمشتبه فيهÜ فƎن ǋذا الƽقه يرǎ أن حضور 
ƍجراءات االستدالالت المحامي في ǋذǉ المرحلـة سيترتƔ عǈه بدون شǁ عرƿلـة 

األوليةÜ فتدخý المحامي في الساعات األولى Ǘجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائم    
 Ɣالضبط القضائي الذين يتطل ýرجا ýǋكا ýو ال سيما في الجريمة المتلبس بها سيثـق

  .عملهم السرعة و عدم التماطÜý بالƲǈر ƍلى أن الجريمة و المجرم ال يǈتƲران
ǋم رجý الضبط القضائي في مرحلة جمƴ االستدالالت ǋو ضبط و ƍذا كان 

 ǉمن دائرة االشتبا Ɯو تمكين موكله من الخروǋ المحامي ƻدǋ نƎالجريمة و المجرم ف
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بƋسرƳ وƿت و بýƿƋ عǈاءÜ و ǋذا التعارǋ Ưو من يدفǋ ƴذا الجزء من الƽقه الجǈائي ƍلى 
  . لمحامياǗعتقاد بƋولوية ǋدƻ رجý الضبط القضائي على ǋدƻ ا

محام أثǈاء فترة بأما االتجاǉ الثاǈي فهو الذǐ يؤيد حق المشتبه فيه في االستعاǈة 
فيǈطلق من الƲǈرة الكلية للتحقيق ƍذ يرǎ أن االستدالǋ ýو  Üالبحƚ و التحرǐ عن الجرائم

بشكý أو أخر جزء من التحقيق في جريمة وƿعت أو ǋي بƮدد الوƿوƳ لذلǁ كان من 
 ƻاالعترا Ɣو الواجǋ االستدالالت مثلما ƴة بمحام في مرحلة جمǈللمشتبه فيه بحق االستعا

عليه األمر في مرحلتي التحقيق القضائي و المحاكمةǋ Üذا باǗضافة ƍلى أن االختƻǚ بين 
موƻƿ المشتبه فيه المتسم بالضعƻ و مركز رجý الضبط القضائي المتسم بالقوة و ال 

ƽتيƫ يستلزم ƍحداƚ توازن بيǈهما و معالجة ǋذا سيما في ƍجراء التوƿيƻ للƲǈر و الت
ýǚختǗاÜ  و ال سيما عن طريق Ƴية حق المشتبه فيه في الدفاƿال بترƍ ǁى ذلǈو لن يتس
  .محام

 ǉلى تهدئته و يساعدƍ ǐيؤد ƻأن حضور المحامي بجوار المشتبه فيه سو ǁو ال ش
مما ƿد يتعرƯ له يحد  ǉعلى اǗتزان و الهدوء في ƍجاباتهÜ عǚوة على أن حضور
Ü فاألدلة التي يتحýƮ عليها 1المشتبه فيه من وسائƍ ýكراǉ و ضغط للحƮوý على اعترافه

 ǁم عن تلǋاعية أǈƿǗوتها اƿ الضبط القضائي بحضور محامي المشتبه فيه ستكون ýرج
يمتلǋ ǁذا األخير بالمقابý ذات القدرة على ال  كما Üالتي يتحýƮ عليها في ƹياƔ المحامي

تراƯ عليها أو التشكيǁ فيها في مرحلة التحقيق القضائي و المحاكمةÜ فوجودǉ أثǈاء اǗع
ǈه لم تستخدم وسائý اǗكراǉ للحƮوý أاالستدالƿ ýريǈة على Ʈحة الدليÜý و ƿريǈة على 

  .عليها من المشتبه فيه
فهو ضمان  Üلذلǁ يƮبح حضور المحامي في مرحلة اǗستدالالت أكثر من مƽيد

ǁتهاǈƍ جرائي  لعدمǗا Ɣǈحقوق و حريات المشتبه فيه و مساعد له في التحكم في الجا
باǗضافة ƍلى ما يقدمه من مساǋمة في الƽعÜ  ýللقضية و ǋو ضمان لƮحة و سǚمة األدلة

  .القضائي فهو شريǁ السلطة القضائية و أحد أƿطاƔ مرفق القضاء

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗات المشتبه فيه في مرحلة اǈضما Üǁدريس عبد الجواد اهللا بريƍ 548د.  
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و أǈه مضمون في  أن الحق في الدفاƳ معترƻ به 1996لذلǁ جاء في دستور سǈة 
 ýو لك ƴو الحريات و تضمن للجمي ƴالقضايا الجزائية و أن السلطة القضائية تحمي المجتم

  .            1ةحد المحافƲة على حقوƿهم األساسياو
وأƿرت مختلƻ المعاǋدات و االتƽاƿيات الدولية ذات الƮلة بحقوق اǈǗسان و حرياته بحق 

ا ما وجد ƽǈسه في مركز مشتبه فيه أو متهم بارتكاǋ Ɣذا األخير في الدفاƳ عن ƽǈسه ƍذ
يƭǈ في الƽقرة األولى من  1948جريمة ماÜ فهذا اǗعǚن العالمي لحقوق اǈǗسان لسǈة 

ن كý شخƭ متهم بجريمة يعتبر بريئاŹ على أن تثبت ƍداǈته أالمادة الحادية عشر على 
   .للدفاƳ عǈه ƿاǈوǈاŹ بمحاكمة علǈية تؤمن له فيها الضماǈات الضرورية

 ƭǈقرة الثالثة من مادته الرابعة عشر كما يƽية و السياسية في الǈالعهد الدولي للحقوق المد
            وعلى متهم بجريمـة أن يتمتـƴ أثǈـاء الƲǈـر فـي ƿضيتهÜ لكý " أن على 

   :التالية الدǈيا بالضماǈات التامةƿ Üدم المساواة
عة التهمة الموجهة ƍليه بالتƮƽيÜý وفى لغة يƽهمهاÜ بطبيأن يتم ƍعǚمه سريعا و) أ(

  Ýوأسبابها
)Ɣ ( ǉبمحام يختار ýاƮتǚعداد دفاعه ولǗ يهƽت ما يكǚت ومن التسهيƿأن يعطى من الو

Ý                                                                                                 بƽǈسه
)Ɯ(خير دونيحاكم  أنƋله مبرر ال ت             Ý
أن  أن يدافƴ عن ƽǈسه بشخƮه أو بواسطة محام من اختيارÜǉ و أن يحاكم حضوريا و) د(

يخطر بحقه في وجود من يدافƴ عǈه ƍذا لم يكن له من يدافƴ عǈهÜ وأن تزودǉ المحكمة 
حكماÜ كلما كاǈت مƮلحة العدالة تقتضي ذلÜǁ بمحام يدافƴ عǈهÜ دون تحميله أجرا على 

  ".وسائý الكافية لدفǋ ƴذا األجرذلƍ ǁذا كان ال يملǁ ال
بالƲǈر للقوة المعǈوية التي يتمتƴ بها رجاý الضبطية القضائية       ƽǈسه و ƿد يجد المشتبه فيه 

و جهات التحقيق القضائي في حالة ارتباǁ و اختýǚ تؤدǐ به ƍلى تضييƿ ƴدرته الذاتية 
ن دالئý و أشياء تدعم  للدفاƳ عن ƽǈسه و سرد روايته عن الجريمة و عرƯ ما يمتلǁ م

و تؤكد بشكý ال يقبý الǈقƯ براءتهÜ لذلǁ يكون من الضرورǐ أن يستعين بمحام ليحقق 

                                                 
  .1996من دستور سǈة  151و  139أƲǈر المادتان  1
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ǋدفين أساسيين أولهما القدرة اللƲƽية على رد الشبهة أو التهمة عǈه و ثاǈيهما ƍثبات القدرة 
  .اǗجرائية على تسيير ƿضية المشتبه فيه أو المتهم

 ƹو ا ƻرار مختلƿƍ ƴالتشريعاتو م Ɣسه  1لƽǈ عن Ƴالداخلية بحق المشتبه فيه في الدفا
في مرحلة التحقيق القضائي و المحاكمة القضائيةÜ فǈƎها اختلƽت في مسالة حضور محام 
عن المشتبه فيه في مرحلة جمƴ االستدالالت ƍلى ثǚثة اتجاǋاتÜ األوý يجيز ذلǁ و الثاǈي 

  . 3هو الثالƚ يوجب ǈ2هيسكت ع
ƍذ بعد أن  Üيعات من تدرجت في مǈح المشتبه فيه الحق في االستعاǈة بمحامو من التشر

كاǈت تقرر ǋذا الحق في مرحلة المحاكمة وسعت ذلƍ ǁلى مرحلة جمƴ االستدالالتÜ فهذا 
تجه في بداية األمر ƍلى تƋكيد حق الشخƭ في االستعاǈة ƍالمجلس الدستورǐ الƽرǈسي 

Ƌلى تƍ Ɣǋاء المحاكمة ثم ذǈفي مرحلة بمحام أث ǐعلى المتهم أ Ưالقب ýǚذا الحق خǋ كيد
 1993-08- 11المؤرƢ في  326-93حيƚ جاء مثŹǚ في ƿرارǉ رƿم  Üالوضƴ تحت الƲǈر

المؤرƢ في  02-93المتضمـن الƲǈر في مدǎ دستوريـة بعـƯ مواد القاǈون رƿم 
في التحدƚ  المعدý و المتمم لقاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي أن الحق 04-01/1993

ƍلى محام في فترة التوƿيƻ تحت الƲǈر ǋو واحد من حقوق الدفاƳ الذǐ يمارس في مرحلة 
وجƿ Ɣرارǉ رƿم مÜ ثم أكد ǋذا الحق في جميƴ مراحý الدعوǎ الجǈائية ب4التحقيق الجǈائي

  .1999جاƽǈي  22المؤرƢ في  98-405
                                                 

  .اǈت ǋذǉ التشريعات تǈتمي للƲǈام األǈجلوسكسوǈي أو الƲǈام الǚتيǈيسواء ك 1
2 Ɣالغال ǉو االتجاǋ.  
3 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ314د ع  

Üجرائي السوفيتي السابقǗا Ƴجد المشرǈ ة المشتبه فيه بمحاميǈراحة استعاƮ ـت   من التشريعات التي حرمتǈكا ƚبحي
أǈه ليس للمشـتبه فيـه    علىمن مبادƏ اǗجراءات الجǈائية لǘتحاد السوفياتي و الجمهوريات الƽدرالية  22تƭǈ المادة 

اǗستعاǈة بمدافƴ اثǈاء مرحلة اǗستدالý و بالمقابý يكون له الحق في ذلǁ بعد اǈتهاء التحقيق اǗبتدائيÜ مƴ وجود ƍستثǈاء 
 ýالقاعدة يتمث ǉذǋ فـي    على Ƴادة من خـدمات الـدفاƽستǗفي ا Źأو عقليا Źياǈأو المشتبه فيه العاجز جسما ƚفي حق الحد

ýستدالǗمرحلة ا .  
  : جاء في ǋذا القرار كذلǁ ما  يلي 4

« Considérant en revanche que dénier à une personne tout droit à s'entretenir avec un avocat 
pendant une garde à vue à raison de certaines infractions, alors que ce droit est reconnu à 
d'autres personnes dans le cadre d'enquêtes sur des infractions différentes punies de peines 
aussi graves et dont les éléments de fait peuvent se révéler aussi complexes, méconnaît, 
s'agissant d'un droit de la défense, l'égalité entre les justiciables ; que dès lors le dernier alinéa 
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سي لتǋ ýƮƋذا الحق و تƋكدǉ من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية الƽرǈ 4-63لذلǁ جاءت المادة 
يمكن للشخƭ بمجرد " تقرر بǈƋه حيƚ أǈها  ǈƍÜطƿǚاŹ من ƍجراء الوضƴ تحت الƲǈر

وضعه تحت الƲǈر أن يطلƔ التحدƚ لمحاميÜ و ƍذا لم يكن بƎمكاǈه اختيار محام أو ƍذا لم 
  Ýنيكن باǗمكان االتƮاý بهÜ حق له طلƔ أن يعين له محام يختارǈ ǉقيƔ مƲǈمة المحامي

المعين أن  ييعلم الǈقيƔ بهذا الطلƔ بكý وسيلة ممكǈة و بدون تمهÜý و يمكن للمحام
يتýƮ بالموƿوƻ في Ʋروƻ تسمح بضمان سرية الحوار الذǐ يجرǐ بيǈهماÜ على أن يتم 
ƍعǚم المحام من طرƻ ضابط الشرطة القضائية أو تحت رƿابته عون الشرطة القضائية 

   ÝبشǈƋها التحقيق ررتكاƔ الجريمة المباشبطبيعة و التاريƣ المحتمý ال
مǚحƲات مكتوبة  ىبعد اǈتهاء المقابلة التي ال يجƔ أن تتعدǎ الثǚثين دƿيقة يقدم المحام

  Ýتضاƍ ƻلى اǗجراءات
  Ýيمƴǈ على المحامي أن يعلم أǐ شخƭ بهذǉ المقابلة طيلة فترة الوضƴ تحت الƲǈر

للموƿوƻ أن يطلƔ مقابلة محام مباشرة مƴ في حالة تمديد فترة الوضƴ تحت الƲǈر يمكن 
  Ýبداية التمديدÜ و تجرǐ المقابلة وفق الشروط المحدد في الƽقرات السابقة

و ƍذا كاǈت الجريمة التي تم بشǈƋها وضƴ الشخƭ تحت الƲǈر واحدة من الجرائم 
ليس من  هفǈƎ 73-706من المادة  15و  8و  7و  6و  4المƮǈوƭ عليها في الƽقرات 

ساعة من التوƿيÜƻ و ƍذا موƿوفاŹ في ƍطار جريمة  48ال بعد ƍموƿوƻ مقابلة محام حق ال
كون باǗمكان يلة محام لن بمن ƽǈس المادة فƎن مقا 11و  3محددة في ƭǈ الƽقرتين 

ساعة على التوƿيÜƻ و يعلم وكيý الجمهورية من ƿبý المحققين  72حƮولها ƍال بعد مرور 
   "وضƴ الشخƭ تحت الƲǈر ابطبيعة األفعاý التي تم بسببه

و ƍذا كان دفاƳ المشتبه فيه عن ƽǈسه بƽǈسه ال يطرƍ ƟشكاالŹ على اعتبار أǈه يعد من أǋم 
ǈتائƝ وضƴ الشخƭ في موضƴ المشتبه فيه أو المتهمÜ فهو سيتولى بالضرورة الدفاƳ عن 

 ه ضابط الشرطة القضائية بسبƔ توƿيƽهـة التي سيعلمـه على األýƿ في اللحƲـƽǈس
و ƍذا فضý في ǋذǉ المرحلة السكوت لعدم ثقته بجهاز األمن مثŹǚ فǈƎه سيƽعý ذلÜ  ǁللƲǈر

عǈدما يواجهه القاضي المختƭ بالتحقيق بالتهمةÜ فهو سيلجƋ للدفاƳ عن ƽǈسه في مرحلة 

                                                                                                                                                         
du IV de l'article 3 de la loi est contraire à la Constitution » in http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1993/93326dc.htm 
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 Źالمضمون دستوريا Ƴفالحق في الدفا Üائيةǈومة الجƮالخ ýمن مراح ýƿواحدة على األ
ƍليه و مǈاƿشته تƮƽيŹǚ فيها لتمكيǈه من ƍبداء أوجه  ةبالتهمة الموجه يقتضي ƍحاطة المتهم

من دستور  Ü151 و ǋو ما يستشƻ من ƭǈ الƽقرة األولى من المادة 1دفاعه عن ƽǈسه
  .قرر بƋن الحق في الدفاƳ معترƻ بهحين ت 1996

لمادة و ƿد عبرت عن ǋذا الحق العديد من مواد ƿاǈون اǗجراءات الجزائية و ال سيما ا
ن ـرة مـه ألوý مـالتي تقرر بƋن يتحقق ƿاضي التحقيق حين مثوý المتهم لدي 100
و يحيطه علماƮ ŹراحةŹ بكý واƿعة من الوƿائƴ المǈسوبة ƍليه و يǈبهه بǈƋه حر في  ǋÜويته

فƎذا أراد المتهم أن يدلي  Üعدم اǗدالء بƿƍ ǐƋرار و يǈوǉ عن ذلǁ التǈبيه في المحضر
ƿ اǋتلقا ýواƿƋوربƽه على الǈاضى التحقيق مÜ بغي للقاضي أن يǈن له  علمكما يƋالمتهم ب

فƎن لم يختر محامياŹ عين له القاضي محامياŹ من تلقاء ƽǈسه ƍذا  Üالحق في ƍختيار محام عǈه
كما يǈبغي للقاضي عǚوة على ذلǁ أن يǈبه  ÜطلƔ مǈه ذلǁ و يǈوǉ عن ذلǁ بالمحضر

ر يطرأ على عǈواǈه و يجوز للمتهم اختيار موطن له المتهم ƍلى وجوƍ Ɣخطارǉ بكý تغيي
  ".في دائرة اختƮاƭ المحكمة

كان يبيح للمشتبه فيه باالستعاǈة بمحام في مرحلة  ƍذاالمشرƳ الجزائرǐ بǈƋه يƲهر على و 
التحقيق القضائي و في مرحلة المحاكمة فǈƎه لم يمǈح ǋذا الحق للمشتبه فيه في مرحلة 

ر المحامي في ǋذǉ المرحلة حضور محتشم و ال يرƿى ƍلى ما فحضو Üجمƴ االستدالالت
ǋو عليه الحاý في اǗجراءات الجزائية الƽرǈسيةÜ فوجودǉ يǈحƮر في عدد ƿليý من 
الحاالت أǋمها الحالة التي يتدخý فيها من أجý طلƍ Ɣجراء فحƭ طبي للموƿوƻ تحت 

عǈد ǈƍقضاء مواعيد  على أǈه 1مكرر 51الƲǈر حيƮǈ ƚت الƽقرة الثاǈية من المادة 
التوƿيƻ للƲǈرÜ يتم وجوباƍ Źجراء فحƭ طبي للشخƭ الموƿوƍ ƻذا ما طلƔ ذلǁ مباشرة 
 ƭالشخ ǉيختار Ɣطبي ƻالطبي من طر ƭحƽال ǐو يجر Üأو بواسطة محاميه أو عائلته
الموƿوƻ من األطباء الممارسين في دائرة ƍختƮاƭ المحكمةÜ و ƍذا تعذر ذلǁ يعين له 

  .القضائية تلقائياŹ طبيباضابط الشرطة 
كما يمكن للمشتبه فيه أن يستƽيد من مساعدة المحامي فيحسن بذلǁ من وضعه داخý مقر 
التوƿيƻ للƲǈر على اعتبار أǈه يمكن للمحامي أن يتدخý خýǚ فترة التوƿيƻ للƲǈر و ليس 

                                                 
  .ǈ357ون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü د عبد اهللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵا 1



 446

 Ưالجمهورية لغر ýلوكي Ɣما يقدم طلǈا حيǋتهاءǈد اǈفقط عƍجراء فƎدار أمر بƮست ƭح
من ق ƹ ÜƜ ƍير أǈه  52طبي للموƿوƻ للƲǈر و ǋو ما ƿررته الƽقرة الخامسة من المادة 

 ƻوƿافراد عائلة المو ƴفيه م ǁيشتر ýرد به المحامي بƽǈال ي ýذا التدخǋ نƋب Ʋحǚي
دور المحامي في مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجريمة المتلبس ǈوعا ما للƲǈرÜ و يرتقي 

من ق Ɯ ƍ بƋن يقوم وكيƳ58  ý في الƽقرة الثاǈية من المادة بها حيǈما يقرر المشر
 ǁذا حضر ذلƎف Üن وجدƍ ليه بحضور محاميهƍ المقدم ƭالشخ Ɣالجمهورية باستجوا
الشخƭ من تلقاء ƽǈسه و معه محاميهÜ أستجوƔ بحضور ǋذا األخيرÜ و أǈه يمكن 

ورية أين يتم استجوابه للشخƭ المشتبه فيه االستعاǈة بمحام عǈد مثوله أمام وكيý الجمه
ƔستجواǗفي محضر ا ǁعن ذل ǉوǈ1بحضور محاميه و ي.  

                                                 
  .من ق Ɯ ƍ 59الƽقرة الثاǈية من المادة  1

و بالƲǈر ألǋمية حق المشتبه فيه في الدفاƳ عن ƽǈسه و ال سيما بواسطة محام فƎن  المحكمة األوروبية لحقوق اǈǗسـان  
المـؤرƢ فـي    405حكمهـا رƿـم   حيƚ جـاء فـي    MAGEEلم تتواǈى في ƍداǈة بريطاǈيا في ƿضيتها ضد السيد 

   :ما يلي 06/06/2000

« La Cour relève que le juge n’a tiré aucune conclusion en défaveur du requérant du fait que 
celui-ci n’a pas déposé à son procès. Elle se borne dès lors à la question clé de l’affaire du 
requérant, à savoir le fait que le contexte coercitif du commissariat de Castlereagh a amené 
celui-ci à s’incriminer sans avoir eu le bénéfice de l’assistance d’un défenseur. 

La Cour note qu’à son arrivée au commissariat, le requérant avait spécifiquement demandé à 
voir un solicitor. Toutefois, l’on décida de retarder cette entrevue et l’intéressé fut interrogé 
pendant plus de quarante-huit heures sans l’assistance d’un défenseur. Au cours de ce laps de 
temps, il fut pratiquement détenu au secret et soumis à un feu roulant de questions par des 
équipes de fonctionnaires de police qui se relayaient. Selon la Cour, l’austérité des conditions 
de la détention du requérant et le fait qu’il ait été coupé de l’extérieur étaient conçus pour 
exercer une coercition psychologique et briser la résolution de garder le silence qu’il avait 
peut-être manifestée au début de sa détention. Pour l’équité de la procédure, le requérant 
aurait dû avoir accès à un solicitor dès le début de son interrogatoire, ce pour contrebalancer 
l’atmosphère intimidante destinée à vaincre sa volonté et à le faire passer aux aveux devant 
les personnes qui l’interrogeaient. La Cour relève en outre que la mise en garde qu’on lui 
adressa au début des interrogatoires constituait une forme supplémentaire de pression qui 
militait pour la possibilité de consulter un avocat. 

La Cour ne conteste pas les constats des juridictions internes d’après lesquels le requérant n’a 
pas été maltraité pendant son interrogatoire. L’intéressé n’en a pas moins été privé de 
l’assistance d’un défenseur pendant plus de quarante-huit heures et les déclarations 
l’incriminant qu’il a faites à la fin des vingt-quatre premières heures sont devenues l’élément 
clé des réquisitoires et ont fondé sa condamnation. 
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لهذا يƲهر أن تدخý المحامي في فترة التوƿيƻ للƲǈر في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 
ýاالستدال ǎعلى مجر Źلن يؤثر أبدا ǐالجزائرÜ  في تدعيم براءة Źحقيقيا Źدورا ǐفهو ال يؤد

لǁ التدخý الهامشي الذǐ يمكن االستغǈاء عǈهÜ و ǋو عكس المشتبه فيه بý يكتƽي فقط بذ
دور المحامي في ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي و ال سيما بعد Ʈدور ƿاǈون تدعيم 

Ɣذا المطلǋ قطة األولى منǈليه في الƍ لية المشارƮالبراءة األ.  
فترة التوƿيƻ للƲǈر في في فرǈسا و لم يكن ǋذا الدور البالƸ األǋمية الذǐ يؤديه المحامي 

فقطÜ بý سبقت ذلǁ العديد من اǚƮǗحات  2000وليد ƿاǈون البراءة األƮلية لسǈة 
 القاǈوǈية التي كان محŹǚ لها ƿاǈون اǗجراءات الجزائية التي ساǋمت في ترƿية ǋذا الدور 
و عديد االƿتراحات التي ساǋمت في تقديمها مختلƻ الهيئات و المƲǈمات ذات الƮلة 

وق اǈǗسان عموماŹ و حق الدفاƳ خƮوƮاÜŹ فهذا مثŹǚ المجلس الوطǈي لǈقابات بحق
ǉ1المحامين في تقرير  ƣجمعيته العامة بتاري ƻ25المعتمد من طر  ý1998أفري  ƭالخا

بتعديý اǗجراءات الجزائية في شقه الخاƭ بالتوƿيƻ للƲǈرÜ يقترƟ مجموعة من 
  :به فيه في الدفاƳ عن ƽǈسه و ǋيالتي تساǋم في ترƿية حق المشت اǗجراءات

-  ƻـوƿالمشتبـه فيـه المو Ưر عرƲǈخيـر العلـى للƋأو ت ýقاضـي بـدون تمهـ
  Ýمبـاشرة بعد بداية التوƿيƻ للƲǈر

السماƟ بحضور محامي المشتبه فيه الموƿوƻ ابتداء من الساعة األولى للتوƿيƻ للƲǈر  -
  ƿÝواý المشتبه فيهستماƳ أƍو أن يسمح له كذلǁ بحضور جميƴ جلسات 

  Ýضمان سرية التوƿيƻ للƲǈر -
  Ýأن يكون للموƿوƻ للƲǈر الحق في التزام الƮمت و عدم اǗدالء بǐƋ تƮريح -
-  ýبƿ من ǐدور ýر بشكـƲǈتحت ال ƴالماديـة للوض ƻروƲال Ɣـƿن تراƋأن يسمح ب

  Ýأعضاء من ǈقابة المحامين

                                                                                                                                                         
La Cour conclut à la violation du paragraphe 1 de l’article 6 combiné avec le paragraphe 3 c) 
en ce qui concerne le refus de l’accès à un solicitor ». 

in http://www.echr.coe.int/Fr/press/2000/jun/magee%20arret%20fpresse.htm#fn 

ƟǚƮǗ العدالة التي استحدثها رئيس  Trucheجاء ǋذا التقرير كمساǋمة من طرƻ المجلس الوطǈي في أعماý لجǈة  1
 ƣسي بتاريǈرƽي 21الجمهورية الƽǈ1997جا.   
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م لرئيس الجمهورية الƽرǈسي في الخاƭ بƟǚƮƎ العدالة المقد Trucheو كان تقرير 
ƿد اƿر بǋƋمية ƍجراء الوضƴ تحت الƲǈر في مجاý البحƚ و التحرǐ عن  1997جويلية 

 Ɣرتكاƍ مته فيǋرتكابه أو مساƍ المشتبـه في ƭالجرائـم و أكد فائدة حجز الشخ
الجريمةƹ Üير أǈه رأǎ من الضرورǐ تحسين الƲروƻ المادية للوضƴ تحت الƲǈر على 

ن الشخƭ المحجوز يتواجد في موƴƿ ضعƻ في مواجهة رجاý األمنÜ و أǈه من ƍعتبار أ
الضرورǐ كذلǁ ترƿية حق الموƿوƻ للƲǈر في الدفاÜƳ و ال سيما ذلǁ الحق في الدعم 
 Źالباƹ ية التيǈوǈاالستشارة القا ýسي أو في مجاƽǈال Ɣǈالمحامي سواء في الجا ǉيوفر ǐالذ

ƻوƿالمو ƭا الشخǋتقدƽما ي.  
ر التقرير ƍلى أن أعضاء اللجǈة و ƍن اختلƽوا في بعƯ الǈقاط فǈƎهم أجمعوا على و يشي

Ńر و أن يƲǈلل ƻيƿبداية التو ƴبالمحامي م ýاƮح المشتبه فيه الحق في االتǈعلم ضرورة م
المحامي مسبقاŹ بطبيعة الجريمة المباشر بشǈƋها ƍجراء البحƚ و التحرÜǐ دون أن يسمح له 

ة الحاý بالتدخý في اǗجراءات ƽǈسهاÜ و كان اǗجماƳ ذاته حوý بطبيع -أǐ للمحامي -
مǈح المحامي حق االتƮاý بالموƿوƻ في الساعة األولى من فترة التوƿيƻ للƲǈر في حالة 

ſو لقد خل Üاǋة تمديدǈأعضاء لج ƭTruche  حات على رئيسǚƮǗعدد من ا Ɵتراƿلى اƍ
المتضمن تعديƿ ýاǈون اǗجراءات الجزائية  Ü1 التي ƍن تبǈاǋا القاǈونالƽرǈسية الجمهورية

 ǉذǋ ÜرƲǈلل ƻيƿو ال سيما في فترة التو Ƴمن درجة حق المشتبه فيه في الدفا ƴسترف
  :االƿتراحات الثǚثة عشر ǋي

  ÝعرƯ الموƿوƻ للƲǈر على ƿاƯ في بداية التوƿيƻ للƲǈر -
  Ýتدخý المحامي ابتداء من الساعـة األولـى للتوƿيƻ للƲǈر -
   Ýسـجيــý السمـعــي Ǘجـراء سـمـاƳ األƿـواýالت -
  Ýحـــق المـشتبــه فيــه فـي ƍلتـزام الƮمــت -
  Üالتواجد الƽعلي و اǗيجابي للمحامي خýǚ االستجواƔ و المواجهة -
   Ýتقديــم ǈسخــة مـن ملـƻ القضيـة للمحامــي -
  Ýالتجميـƴ المركـزǐ لمقـرات التوƿيـƻ للƲǈـــر -
    Ýماكن توضـƴ تحـت تƮـرƻ المحامينتخƮيـƭ أ -

                                                 
  .ǋ516-2000و ƿاǈون تدعيم ƿريǈة البراءة األƮلية رƿم  ǋ2000ذا القاǈون الذǐ سيتم Ʈƍدارǉ خýǚ سǈة  1
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  ƍÝمكاǈيـة ƍستƽـادة الضحيـة مـن خدمات محام -
  Ýلكý أطراƻ القضية سريـة الوضƴ تحت الƲǈر -
  Ýضمان التعويƯ المالي للمحام المعين من أجý مساعدة الموƿوƻ للƲǈر -
  1Ýساعات لتمكيـن المـحامي من الحضور للتوƿيƻ للƲǈر 08مǈـح مدة  -

  احترام السǘمة النفسية و الجسدية للمشتبǈ فيǈ: ثالƘالفرع ال
ƿد تثور في عƿǚة رجاý الضبطية القضائية بالمشتبه فيه خƮوƮاŹ أثǈاء تواجد ǋذا 
 Ƴجراءات و ال سيما سماƍ من ƴذا الوضǋ ƴر و ما يستتبƲǈتحت ال ƴاألخير في الوض

ة و المادية للمشتبه فيهÜ فقد أƿواله وتƽتيشهƍ Üشكالية مدǎ احترام ǋؤالء للسǚمة المعǈوي
تƮطدم في أƹلƔ الحاالت رƹبة رجý الضبط القضائي في الكشƻ عن خبايا الجريمة    

متǈاƎ Ƴب ÜرتكاƔ المشتبه فيه لها من خýǚ الحƮوý على أدلة ƿوليه أو مادية مǈهƍو ƍثبات 
Ƴ ألوامر ƮǈياǗالمشتبه فيه عن اǗدالء بما لديه من معلومات حوý الجريمة أو رفضه ا

  .رجý الضبطية القضائية
ǈتهاǁ رجý الضبطية القضائية لحق المشتبه فيه ƍلذلƿ ǁد يتولد عن ǋذا االƮطدام 

ſفي أن تſمتǚسية و الجسدية في حترم سƽǈجراءات ه الƍ ƻعن مختل ǐو التحر ƚالبح
       ƴ بين السلطة ـƝ التدافـة أحد ǈتائـي الحقيقـف -االƮطدامأǐ  -الجرائمÜ و ǋو

ضاربة في عمق و الالمتسمة بالƮراƳ الطويÜ ý فالعƿǚة بين ǋذين األخيرين و الحرية
رÜ ذلǁ أن مد السلطة يؤدǎ و تƋثير و تƋثſ مد و جزرعƿǚة بǈƋها  تتميز Üالتاريƣ اǈǗساǈي

بالضرورة ƍلى جزر الحريةÜ و مد الحرية يؤدǐ بالضرورة ƍلى جزر السلطة بحيƍ ƚذا 
  .Ʈ2ت أمامها األخرǎاǈطلقت ƍحداǋما تقل

لذلǁ لجƋ المشرƍ Ƴلى تƲǈيم العƿǚة بين رجý الضبط القضائي و المشتبه فيه لكي 
ال تتجاوز سلطة رجý الضبط القضائي حرية المشتبه فيه فتǈتهكها و ال أن تتمادǎ حرية 

                                                 
ي طريـق التعـديǚت   جاء في خƮǚة ǋذا التقرير أن ƍ ƟǚƮƍجراء التوƿيƻ للƲǈر يشكý أولى الخطوات األساسية ف 1

  .الواجƔ تبǈيها من أجý تحقيق مساواة فعلية بين حقوق الدفاƳ و حقوق االتهام
« La réforme de la garde à vue constituera un des premiers pas les plus fondamentaux 
concernant les modifications nécessaires pour parvenir à une réelle égalité des droits de la 
défense et de ceux de l’accusation » in http://www.cnb.avocat.fr/PDF/1998-04-
25_Reforme_Procedure_Penale.pdf      

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜميǚسǗام اƲǈالسلطة و الحرية في ال Üسعيد ǉبحي عبدƮ 04د.  
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ال تتقيد بهاÜ حيƚ يƭǈ المشرƳ و المشتبه فيه فتتجاوز سلطـة رجý الضبط القضائي 
 ǐة  34في المادة الدستورǈعلى أن  1996من دستور س " ǁتهاǈتضمن الدولـة عـدم ا

  Ýحرمة اǈǗسـان
من ذات  35كما Ʈǈت المادة " و يحƲر أǐ عƻǈ بدǈي أو معǈوǐ أو أǐ مساس بالكرامة 

يعاƿـƔ القاǈـون على المخالƽات المرتكبة ضد الحقوق           " أن  ىالدستـور علـ
  .1"يمس سǚمة اǈǗسان البدǈية و المعǈوية و الحرياتÜ و على كý ما 

و لم يتخلƿ ƻاǈون اǗجراءات الجزائية عن االعتراƻ بحق المشتبه فيه في أن تحترم 
سǚمته المعǈوية و الجسدية من خýǚ تƲǈيم ƍجراء االستماƳ ألƿواý الموضوƳ تحت الƲǈر 

  .ƻ للƲǈرو تقرير الƽحƭ الطبي و كذلǁ ضبط األماكن التي يتم فيها التوƿي
يجƔ على كý ضابط للشرطة القضائية " على أǈه  52حيƚ تƭǈ الƽقرة األولى من المادة 

أن يضمن محضر سماƳ كý شخƭ موƿوƻ للƲǈر مدة استجوابه و فترات الراحة التي 
 ƭلى القاضي المختƍ دمƿ أو Üو اليوم و الساعة الذين أطلق فيهما ǁ2"تخللت ذل  ǁفهي بذل

حيƚ أǈه يجƔ أن ال تباشر عملية استماƳ أƿواÜ  ýترات االستماƳتتبǈى مبدأ تƲǈيم ف
 ǁبح بذلƮفت Üو جسديا Źوياǈقه معǋة احتماله فيرƿطا ǎيتعد ǐالذ ýر بالشكƲǈلل ƻوƿالمو
ǈوعاŹ من اǗكراǉ الضمǈي الذǐ يراد من وراءǉ وضƴ الموƿوƻ في حالة ƽǈسية و جسدية 

Ưه بغǈعلى معلومات م ýوƮالح ƻير مريحة بهدƹ  نƋك Üاألخيرة ǉذǋ حةƮ ر عنƲǈال
يتم ǋذا اǗجراء لمدة زمǈية ƹير محددة و متواƮلة ال يƋخذ فيها بعين االعتبار االحتياجات 

ستماƳ في األوƿات المخƮƮة للǈوم كالليǗ ýالبيولوجيـة للموƿوÜƻ أو أن يتم ƍجراء ا
  .المخƮƮة لǖكý كمǈتƻƮ الǈهار مثŹǚ تمثÜŹǚ أو األوƿا

                                                 
  .1996ديسمبر  08المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رƿم  1
  :من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي التي تƭǈ على ما يلي 64من ق Ɯ ƍ الجزائرǐ المادة  52تقابý المادة  2

« Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute 
personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui 
ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à 
partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été 
soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-
verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a 
été donnée. 
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de 
refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. » 
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ýǋ ذات المشرƳ تقرير الضماǈات الخاƮة بƎجراء االستماƳ حيƿ ƚرر و لم يتجا
 ýواƿأ Ƴلمحضر سما ǉحين تحرير ƭعلى ضابط الشرطة القضائية المخت Ɣه يجǈƋب
الموƿوƻ للƲǈر أن يذكر الƽترة الزمǈية التي استغرƿها اǗجراء و كذا فترات الراحة التي 

ياŹ بطبيعة الحاƍ ýال بتوفر عدد من استƽاد مǈها الموƿوÜƻ و لن يكون ǋذا و ذاǁ كاف
و ال سيما ƍمضاء الموƿوƻ للƲǈر على ǋامÜ  ƫجراء االستماǗƳاǗجراءات الضابطة 

المحضر أو أن يشار ƍلى امتǈاعه عن التوƿيƍ ƴذا ƿرر ذلÜǁ و ممارسة السلطة القضائية 
 ýǚمن خ Ƴابة على محاضر االستماƿللرƍع ƳǚطǗالجمهورية حق ا ýوكي ǁǚمت ǉذǋ لى

أǐ  -من أǈه يجƔ أن يذكر ǋذا البيان  52المعلومات مثلما تقرر الƽقرة الثالثة من المادة 
 - بيان أسباƔ توƿيƻ الشخƭ للƲǈر و اǗجراءات المتخذة ضدǋم في ƍطار التوƿيƻ للƲǈر

 ýك ǎلد ƴالجمهورية و يوض ýعليه وكي ƴƿحاته و يوƽƮ م و تختمƿتر ƭخا ýفي سج
  .ý أن تستقبý شخƮاŹ موƿوفاŹ للƲǈرلدرǁ التي يحتممراكز الشرطة أو ا

حيÜ  ƚو لم يكتƽي المشرƳ بهذǉ الضماǈات بƿ ýرر تجريم عدم مسǋ ǁذǉ السجǚت
مكرر من ƿاǈون العقوبات على أن كý ضابط  110تƭǈ الƽقرة األولى من المادة 

 52دة بالشرطة القضائية الذǐ يمتƴǈ عن تقديم السجý الخاƭ المƮǈوƭ عليه في الما
   المختƮين بƎجراء الرƿابة عليه  ƭلى األشخاƍمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  3الƽقرة 

و ǋو سجý خاƭ يجƔ أن يتضمن أسماء األشخاƭ الذين ǋم تحت الحراسة القضائية 
  . و يعاƔƿ بƽǈس العقوبات 110يكون ƿد ارتكƔ الجǈحة المشار ƍليها في المادة 
ية السǚمة الجسدية للموƿوƻ تحت الƲǈر من كما يƲهر حرƭ المشرƳ على حما

خýǚ ما يقررǉ من ƍلزامية أن تكون األماكن التي يجرǐ توƿيƻ المشتبه فيه للƲǈر فيها 
 ƚحي ÜŹاƮوƮعام و كرامة المشتبه فيه خ ýسان بشكǈǗكرامة ا ƴم Ưأماكن ال تتعار

للƲǈر في أماكن الئقة يتم التوƿيƻ " المذكورة على أن  52تƭǈ الƽقرة الرابعة من المادة 
 ǐفي أ Źليمياƿƍ ƭالجمهورية المخت ýيمكن لوكي Ưة لهذا الغرƮƮسان و مخǈǗبكرامة ا

Ü فلما كان الهدƻ من التوƿيƻ للƲǈر ǋو أساساŹ حرمان "وƿت أن يزور ǋذǉ األماكن
 ýدالئ ƻǚتƍ بضة العدالة أوƿ ت منǚفǗه من اǈبما ال يمك ýقǈالمشتبه فيه من حرية الت

جريمـة و ضمان أحسن وضƴ تباشر فيه بعƍ Ưجراءات البحƚ و التحرǐ عن ال
وحتى في  -الجرائمÜ أƮبح من الواجƔ أن ال تمارس على المشتبه فيه في ǋذǉ األماكن 
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ما يتعارƯ مƴ سǚمته الجسدية و الƽǈسيةÜ و ليس ǈǋاǁ أفضý من الƽحƹ-  ƭيرǋا
وƿيƻ للتƋكد من احترام رجاý الضبط الطبي للشخƭ الموƿوƻ للƲǈر بعد اǈقضاء فترة الت

  .القضائي للسǚمة الجسدية و الƽǈسية للموƿوƻ تحت الƲǈر
عǈد اǈقضاء " من ق Ɯ ƍ اǈه  1مكرر  51و عليه ƿررت الƽقرة الثاǈية من المادة 

 ǁذل Ɣذا ما طلƍ ƻوƿالمو ƭطبي للشخ ƭجراء فحƍ Źيتم وجوبا ÜرƲǈلل ƻيƿمواعيد التو
يه أو عائلتهÜ و يجرǐ الƽحƭ الطبي من طرƻ طبيƔ يختارǉ مباشرة أو بواسطة محام

 ǁذا تعذر ذلƍ و Üالمحكمة ƭاƮمن األطباء الممارسين في دائرة اخت ƻوƿالمو ƭالشخ
Źطبيبا Źقرة الخامسة " يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائياƽال Ƴو تبعتها في ذات الموضو

لوكيý الجمهوريـة ƍذا أƿتضى  من ق Ɯ ƍ حيǈما Ʈǈت على أǈه يجوز 52من المادة 
األمرÜ سواء من تلقاء ƽǈسه أو بǈاء على طلƔ أحد أفراد عائلة الشخƭ الموƿوƻ للƲǈر 
أو محاميه أن يǈدƔ طبيباŹ لƽحƮه في أية لحƲة من اآلجاý المƮǈوƭ عليها في المادة 

51 ǉǚقرة الثا"أعƽررت الƿ الطبي ƭحƽجراء الƍ ة لحق المشتبه فيه فيǈو كضما Ü ية منǈ
مكرر من ƿاǈون العقوبات أن كý ضابط بالشرطة القضائية الذǐ يتعرƯ  110المادة 

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية و من وكيý  51رƹم األوامر الƮادرة طبقاŹ للمادة 
الجمهورية Ǘجراء الƽحƭ الطبي لشخǋ ƭو تحت الحراسة القضائية الواƿعة تحت 

ǚلى ثƍ بالحبس من شهر Ɣƿلى  500ثة أشهر و بغرامة من سلطته يعاƍ1000  أو Ɯد
  ". بƎحدǋ ǎاتين العقوبتين فقط

أما المشرƳ الƽرǈسي فǈƎه حيǈما تعرƯ لǘستجواƔ المشتبه فيه أحاطه بعدد من 
الضماǈات التي تهدƻ اساساƍ Źلى الوƿاية من ƍرǋاق ǋذا األخير و بالتالي التƋثير على 

من  64/1يريدǉ رجý الضبط القضائيÜ فهذǉ المادة  ƍرادته و دفعه ضمǈياƍ Źلى اǗدالء بما
ق Ɯ ƍ تƭǈ على أǈه على أعضاء الضبط القضائي عǈد سؤاý الشخƭ المحتجز أن 
يثبتوا في المحضر مدة اǗستجـواƔ التي خضƴ لها الشخƭ و فترات الراحة التي 

خلى فيها أĈتي يضا اليوم و الساعة الأتخللتهاÜ و اليوم و الساعة التي بدأ فيها الحجزÜ و 
سبيله أو أرسý للجهة المختƮةÜ و يجƔ على الشخƭ المحتجز التوƿيƴ على المحضر 
 Ɣو يج ÜƯالرف Ɣو في حالة رفضه يذكر عضو الضبط القضائي سب Üاتǈالبيا ǉذǋ أمام
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ƍرǋاق المتهم بƎستجواƔ  مذكر مبررات الحجـز و ذلǁ لضمان ƿاǈوǈية الحجزÜ و عد
 ýمطو."  

أحسن حماية للسǚمة الجسدية و الƽǈسية للمشتبه فيه تقرر المادة و في سياق ضمان 
من ق Ɯ ƍ الƽرǈسي بǈƋه لعضو الǈيابة العامة أن يƋمر بعرƯ الشخƭ المحتجز  64/4

من ق Ɯ ƍ  63على الكشƻ الطبي و فحƮه في أǐ وƿت خýǚ المدة المذكورة في المادة 
يضاƍ Źذا طلبه أحد أفراد أسرة أ ǎ ضرورة لذلÜǁ و له أن يƋمر بذلǁأالƽرǈسيƍ Üذا ر

بالحجز يتعين بقوة القاǈون  ساعةالشخƭ المحتجزÜ و بعد ǈƍقضاء مدة األربƴ و عشرين 
ǁو ذلǋ Ɣذا طلƍ الطبي ƻالمحتجز على الكش ƭالشخ Ưعر    ."  

و من أبرز الوسائý و أشهرǋا في حياة البشرية مǈذ أن خلق اهللا الخليقة ƍلى يومǈا 
 ýالحاضر في مجا ƻوƿو للمو Źسان عموماǈǘسية لƽǈمة الجسدية و الǚالمساس بالس

خƮوƮاŹ التعذيÜƔ الذǐ خƭƮ له المجتمƴ الدولي مجموعة ǋائلة من االتƽاƿيات        
و المعاǋدات بهدƿ ƻمعه و تجريمه و ƍلزام الدوý بتجسيد ǋذا القمƴ و التجريم في 

تƽاƿية مǈاǋضة التعذيƔ و ƹيرǉ من ƍية تشريعاتها الداخليةÜ و من أǋم ǋذǉ الƮǈوƭ الدول
التي Ʈادƿت  19841ضروƔ المعاملة أو العقوبة القاسية أو الǚاǈساǈية أو المهيǈة لسǈة 

 وماي 16المؤرƢ في  89/662بموجƔ المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  1989عليها الجزائر سǈة 
1989.  

يƻ التعذيƔ من تتعرƯ الƽقرة األولى من المادة األولى من ǋذǉ اǗتƽاƿية لتعر
     عمý يǈتƝ عǈه ألم  ǐيقƮد بالتعذيƔ أ ألƹراǋ Ưذǉ االتƽاƿيةÜ" خƮǈ ýǚها على أǈه 

Üشديد Ɣأو عذا Üجسديا كان أم عقليا Źذا  يلحق عمداǋ من ýوƮد الحƮما بق ƭبشخ
                                                 

ƍعتمدت ǋذǉ اǗتƽاƿية من طرƻ الجمعية العامة لǖمم المتحدة و فتح باƔ التوƿيƴ و التƮديق عليها و اƲǈǗمام ƍليها في  1
 27وفقاŹ لما تقـررǉ المـادة    1987جوان  Ü26 بدأ العمý بها بتاريƣ 1984ديسمبر  10المؤرƢ في  39/46القرار رƿم 

  .مǈها
يبدأ ƽǈاذ ǋذǉ االتƽاƿية في اليوم الثǚثين بعد تاريƣ ايداǁƮ Ƴ التƮديق أو االǈضـمام   -1" على ما يلي  27تƭǈ المادة 

 .العشرين لدǎ األمين العام لǖمم المتحدة

2-  ýسبة لكǈية بالƿاƽاذ االتƽǈ ضمام العشرين فـي  يبدأǈديق أو االƮالت ǁƮ Ƴضم اليها بعد ايداǈدق عليها أو تƮدولة ت
  ." اليوم الثǚثين بعد تاريƿ ƣيام الدولة بƎيداƳ وثيقة التƮديق أو االǈضمام الخاƮة بها

المؤرخة فـي    20الƮادر بموجƔ الجريدة الرسمية رƿم  16/05/1989المؤرƢ في  89/66المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  2
17/05/1989 ƣفي مواجهة الجزائر بتاري ýعوƽية سارية المƿاƽاالت ǉذǋ بحتƮد أƿ و Ü12/10/1989.  
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Üƭالشخ Üƚثال ƭأو من شخ Üƻعلى معلومات أو على اعترا  ýبته على عمƿأو معا
ƍ ه أرتكبه أو يشتبه فيǈƍÜأو رتكبه ƚثال ƭو أو شخǋ  ه أوƽامهتخويƹرƍ و أو أǋǐ 

 Ɣذا األلم أو العذاǋ ýدما يلحق مثǈأو ع ƚثال ƭشخǐيقوم على التمييز  أل Ɣكان  أياسب
Üوعهǈ ſعليه أو يوافق عليه أو يسك Ưأو يحر ƭشخ ǐرسمي أو أ ƻƲه موǈت ع

  شƐ عن عقوبات ƿاǈوǈية وال يتضمن ذلǁ األلم أو العذاƔ الǈا ÜيتƮرƻ بƽƮته الرسمية
  ". اعرضية لهأو المǚزم لهذǉ العقوبات أو الذǐ يكون ǈتيجة 

ǋذا التعريƻ الذǐ أثار بشǈƋه الƽقه الجǈائي بعƯ الǈقد من خýǚ القوý بوجود عدد 
من الثغرات التي لحقت بمƽهومه الوارد في اتƽاƿية مǈاǋضة التعذيÜƔ و ال سيما عǈدما 

عذيƔ ال يƮير تعذيباƍ Źال بواسطة الƽعý أǐ السلوǁ المؤثم في أƿرت االتƽاƿية أن الت
االتƽاƿيات الدولية أو التشريعات الوطǈية و سكتت عن السلوǁ المتمثý في اǗمتǈاƳ عن 
 Ɣيج ǐالشدة الذ ƻƮثم أن و Üيǈوǈالقا ǉاǈبمع Ɣلى التعذيƍ ǉضي بدورƽد  يƿ ǐالذ ýعƽال

ة للتهرƔ من الجزاء القاǈوǈي المترتƔ عن فعý أن يƮاحƔ األلم أو العذاƿ Ɣد يتخذ كذريع
Ɣذا األلم أو العذاǋ بعدم شدة ƴه يمكن الدفǈعتبار أƍ على Ɣ1التعذي.  

باǗضافة ƍلى ǋاذين الǈقدين يرǎ ذات الƽقه أن ǋذا التعريƻ تجاýǋ من جهة 
التعذيƔ الذƿ ǐد يمارس من ƿبý أشخاƭ ليست لهم Ʈلة بالسلطة الرسميةÜ و من جهة 

     أǐ مقرات الشرطة  2التعذيƔ الذǐ يتم خارƜ مراكز اǗعتقاý و الحجز التقليدية ثاǈية
Źǚمث ǐو األمن العسكر ǁو الدر.      
مكرر من ƿاǈون العقوبات الجزائرǐ يتضح ذلǁ  263و بالعودة لƭǈ المادة 

بين تعريƻ المشرƳ الجزائرǐ و تعريƻ  -مƴ الƽارق في الƮياƹة  - التقارƔ و التطابق 
Ɣية المذكورة للتعذيƿاƽاالتÜ  هǈالمادة على أ ǉذǋ ƭǈت ƚحي " Ɲتǈي ýعم ýك Ɣد بالتعذيƮيق

  ".عǈه عذاƔ أو ألم شديد جسدياŹ كان أو عقلياŹ يلحق عمداŹ بشخƭ ماÜ مهما كان سببه
تƽاƿية مǈاǋضة التعذيƔ على الدولة الطرƻ عدداǋƍ ŹذاÜ و تƽرƯ المادة الثاǈية من 

حيÜ  ƚترمي ƍلى الوƿاية من أعماý التعذيƔ و ƿمƴ الحاƮلة مǈهالتزامات التي Ǘمن ا

                                                 
د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الجرائم المخلة بمشروعية السلطة التƽǈيذية فـي التشـريƴ المƮـرǐ و المقـارنÜ دار      1

  .2006ƭ Ü 16الǈهضة العربيةÜ القاǋرة Ü جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
  .المرجƴ السابق ƽǈسه 2
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أو ƿضائية فعالة أو أية  ƍداريةتشريعية أو  ƍجراءاتتتخذ كý دولة طرƻ تقرر بƋن 
ال  و أǈهÜ القضائييخضƴ الختƮاƮها  ƿƍليم أǐأخرǎ لمƴǈ أعماý التعذيƔ في  ƍجراءات

 Ƴيةيجوز التذرƋب  ƻروƲƍ ائيةǈسواء أياستث Üتǈكا  Ɣحالة حر ƻروƲال ǉذǋ تǈأكا    
 العامة حالة من حاالت الطوارƏ أيةستقرار سياسي داخلى أو ƍأو تهديدا بالحرƔ أو عدم 

ǎكمبرر األخر ƔللتعذيÜ ال يجوزو ǁين أعلى  كذلƽƲادرة عن موƮباألوامر ال Ƴالتذر
Ɣمرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذي.  
لرابعة الدوý األطراƻ فيها ƍلى تجريم التعذيƔ كما دعت ذات االتƽاƿية في مادتها ا

ƭشخاǖسية لƽǈمة الجسدية و الǚللس Źاƿخر ǉباعتبارÜ  ǉذǋ تخاذƍ ها تقرر ضرورةǈأ ƚحي
الدوý لǘجراءات الكƽيلة بƋن تكون جميƴ أعماý التعذيƔ جرائم بموجƿ Ɣاǈوǈها الجǈائي 

ممارسة التعذيƔ و على ƿيامه ية محاولة لƋعلى أن يǈطبق األمر ذاته على ƿيام الشخƭ ب
و مشاركة في التعذيÜ Ɣ كما يجƔ على ǋذǉ الدوý أن تجعý  شكý تواطؤاŹيبǐƋ عمý أخر 

Ƌاسبة تǈبعقوبات م Ɣللعقا Źالجرائم مستوجبة ǉذǋعتبار طبيعتها الخطرةǗخذ في ا."  
 263و ǋو ما جسدǉ المشرƳ الجزائرǐ في ƿاǈون العقوبات الذǐ تƭǈ مادته 

يعاƔƿ بالسجن المؤƿت من خمس سǈوات ƍلى عشر سǈوات و بغرامة " أن  على 1مكرر
أو يƋمر بممارسة التعذيƔ دƜ كý من يمارس أو يحرƯ  500000دƍ Ɯلى  100000من 

Ýƭعلى شخ  
و يعاƔƿ على التعذيƔ بالسجن المؤƿت من عشر سǈوات ƍلى عشرين سǈة         

و ƮاحƔ أو تلى جǈاية ƹير القتý دƍ ÜƜذا سبق أ ƍ800000لى  د150000Ɯو بغرامة من 
معاƿبة بالسجن المؤƿت من خمسة  2مكرر Ü263 و في ƽǈس السياق تقرر المادة "العمد

دÜƜ كý موƍ800000  ƻƲلى  150000عشر سǈة ƍلى عشرين سǈة و بغرامة من 
         يمارس أو يحرƯ أو يƋمر بممارسة التعذيƔ من أجý الحƮوý على ƍعترافات 

  .ألǐ سبƔ أخر أو معلومات أو
و تكون العقوبة السجن المؤبدƍ Üذا سبق التعذيƔ أو ƮاحƔ أو تلى جǈاية ƹير 
القتý العمدÜ و يعاƔƿ بالسجن المؤƿت من عشر سǈوات ƍلى عشرين سǈة و بغرامة من 

دÜƜ كý موƻƲ يوافق أو يسكت عن األفعاý المذكورة في المادة  ƍ500000لى  100000
  ."مكرر من ǋذا القاǈون 263
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و في سياق ƿمƴ و ردƳ أعماý التعذيƔ تلزم ذات االتƽاƿية الدولة الطرƻ فيها 
 ǉذǋ امة واليتها القضائية علىƿƍ ية و مادية لضمانǈوǈاƿ جراءاتƍ من Ɣتخاذ ما يجƎب
 ǉذǋ ة أو على طائرة مسجلة فيǈيƽهر سƲ ليمها أو علىƿƍ في Ɣدما ترتكǈع ýاألعما

العمý من مواطǈيها أو عǈدما يكون المعتدǎ عليه من الدولةÜ و عǈدما يكون مرتكǋ Ɣذا 
Ü و ƍدراƜ التعليم و اǗعǚم فيما يتعلق بحضر التعذيƔ على الوجه 1مواطǈي تلǁ الدولة

الكامý في برامƝ تدريƔ الموƽƲين المكلƽين بƽǈƎاذ القواǈين و ال سيما أوالئǁ الذين تكون 
    التوƿيƻ أو االعتقاý أو السجن شكý من اشكاý لحتجاز أǐ فرد معرƎ Ưلهم عƿǚة ب

مƍ ƴدراǋ Ɯذا المƴǈ في القواǈين و التعليمات التي  Üأو باستجواǋ Ɣذا الƽرد أو معاملته
     Ü و التدƿيق في ƿواعد و أساليƔ استجواƭ Ɣتتضمن واجبات و مهام ǋؤالء األشخا

اƭ الذين و سماƳ أƿواý المشتبه فيه و الترتيبات المتعلقة بحجز و معاملة األشخ
  .يتعرضون ألǐ شكý من أشكاý التوƿيƻ أو اǗعتقاý أو السجن

                                                 
تتخذ كý دولة طرƻ ما يلزم من اǗجراءات ƿǗامة . 1: تƭǈ المادة الخامسة من اتƽاƿية مǈاǋضة التعذيƔ على ما يلي 1

 :في الحاالت التالية 4واليتها القضائية على الجرائم المشار ƍليها في المادة 

قضائية أو على Ʋهر سƽيǈة أو على متن طائرة مسجلة فـي  عǈد ارتكاǋ Ɣذǉ الجرائم في أƿƍ ǐليم يخضƴ لواليتها ال) أ(
Üالدولة ǁتل 

)Ɣ (Üالدولة ǁي تلǈالجريمة المزعوم من مواط Ɣدما يكون مرتكǈع 

)Ɯ (ƍ Üالدولة ǁي تلǈعليه من مواط ǎدما يكون المعتدǈاسباعǈم ǁالدولة ذل ǁذا اعتبرت تلÜ 

2 .ƿǗ جراءاتǗما يلزم من ا ýبالمث ƻدولة طر ýالجرائم في الحاالت التي يكون تتخذ ك ǉذǋ امة واليتها القضائية على
ƍلى أيـة   8فيها مرتكƔ الجريمة المزعوم موجودا في أƿƍ ǐليم يخضƴ لوالياتها القضائية وال تقوم بتسليمه عمǚ بالمادة 

 .من ǋذǉ المادة 1دولة من الدوý التي ورد ذكرǋا في الƽقرة 

  .ية ƿضائية جǈائية تمارس وفقا للقاǈون الداخليال تستثǈى ǋذǉ االتƽاƿية أǐ وال. 3
فـي   4تتخذ كý دولة طرƻ ما يلزم من اǗجراءات ƿǗامة واليتها القضائية على الجرائم المشار ƍليها فـي المـادة   . 1

 :الحاالت التالية

ن طائرة مسجلة فـي  عǈد ارتكاǋ Ɣذǉ الجرائم في أƿƍ ǐليم يخضƴ لواليتها القضائية أو على Ʋهر سƽيǈة أو على مت) أ(
Üالدولة ǁتل 

)Ɣ(Üالدولة ǁي تلǈالجريمة المزعوم من مواط Ɣدما يكون مرتكǈع 

)Ɯ (اسباǈم ǁالدولة ذل ǁذا اعتبرت تلƍ Üالدولة ǁي تلǈعليه من مواط ǎدما يكون المعتدǈع. 

ئم في الحاالت التي يكون تتخذ كý دولة طرƻ بالمثý ما يلزم من اǗجراءات ƿǗامة واليتها القضائية على ǋذǉ الجرا. 2
ƍلى أيـة   8فيها مرتكƔ الجريمة المزعوم موجودا في أƿƍ ǐليم يخضƴ لوالياتها القضائية وال تقوم بتسليمه عمǚ بالمادة 

 .من ǋذǉ المادة 1دولة من الدوý التي ورد ذكرǋا في الƽقرة 
  .ون الداخليال تستثنى هذه االتفاقية أي والیة قضائية جنائية تمارس وفقا للقان. 3
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Ɣو المشتبه فيهم ضحايا التعذي Źطار ضمان حقوق األفراد عموماƍ و فيÜ ſلزم ت
الدولة بƎجراء تحقيق سريƴ و ǈزيه كلما وجدت أسباƔ معقولة أو موضوعية تدعو ƍلى 

 ÜƔرتكƍ دƿ Ɣالتعذي ýمن أعما Źǚن عمƋعتقاد بǗا ǎشكو ƴو بتمكين الضحية من أن يرف
        سرعة في حالته على وجه الƍلى سلطاتها المختƮة و في أن تƲǈر ǋذǉ السلطات 

و الǈزاǋةÜ و ال يكƽي ǋذا لوحدǉ في مجاý حماية حقوق الضحية بý يجƔ على الدولة 
ƍالم Ƴواǈو الشهود من كافة أ ǎزمة لضمان حماية مقدم الشكوǚعاملة تخاذ الخطوات ال

السيئة أو التخويǈ ƻتيجة لشكواǉ أو ألǐ أدلة تقدمÜ و عدم االستشهاد بƋية أƿواý يثبت أǈه 
ƍال ƍذا كان ذلǁ ضد شخƭ متهم  Üتم اǗدالء بها ǈتيجة للتعذيƔ كدليý في أية ƍجراءات

  . 1بهذǉ األƿواý ءبƎرتكاƔ التعذيƔ كدليý على اǗدال
الذƮ ǐادƿت عليه  1966السياسية لسǈة و كان العهد الدولي للحقوق المدǈية و 

ƿد ƿرر في مادته السابعة عدم جواز ƍخضاƳ أحد للتعذيƔ و ال  1989الجزائر سǈة 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو الحاطة بالكرامة و على الخƮوƭ عدم جواز 

في ذات الƭǈ كما تم التعرƍ2Ü  Ưجراء تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاǉ الحر
لتحريم و تجريم التعذيƔ بشكý ضمǈي في المادة الثاǈية الخاƮة بƎحترام حقوق اǈǗسان   
و ضماǈاتها و المادة السادسة الخاƮة بالحق في الحياة و المادة التاسعة الخاƮة بالحق في 
حرية الشخƭ و أمǈه و المادة العاشرة  المتعلقة بحق األشخاƭ المحرومين من حريتهم 

أن يعاملوا بǈƎساǈية و ƍحترام لكرامتهم اǈǗساǈية و المادة الرابعة عشر المتعلقة بالحق  في
  .في محاكمة عادلة

                                                 
  . ƍ15لى  10يرجƴ في ǋذا الƮدد لƍ ƭǈتƽاƿية مǈاǋضة التعذيƔ و ال سيما موادǋا من  1
2        ƣمـة األمـم المتحـدة بتـاريƲǈالجمعيـة العامـة لم ýبƿ ادق عليه منƮية و السياسية الǈالعهد الدولي للحقوق المد

الƮادر  16/05/1989المؤرƢ في  Ü 67/89 الذǈƍ ǐضمت ƍليه الجزائر بموجƔ المرسوم الرئاسي رƿم 16/12/1966
Ü و أƮبح ǋذا العهد سارǐ المƽعوý في مواجهة الجزائر بتاريƣ 17/05/1989المؤرخة في  20بالجريدة الرسمية رƿم 

12/12/1989  
علـى البرتوكـوý    16/05/1989المـؤرƢ فـي    89/67كما Ʈادƿت الجزائر كذلǁ بموجƔ المرسوم الرئاسي رƿـم  

تمكين اللجǈة المعǈية بحقوق اǈǗسانÜ المǈشƋة بموجƔ أحكام دولي للحقوق المدǈية و السياسية المتعلق باالختيارǐ للعهد ال
الجزء الرابƴ من العهد من القيام وفقا ألحكام ǋذا البروتوكوÜý باستǚم وƲǈر الرسائý المقدمة من األفراد الذين يـدعون  

    .العهد أǈهم ضحايا أǐ اǈتهاǁ ألǐ حق من الحقوق المقررة في
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 Ɣت عليه الجزائر بموجƿادƮ ǐسان الذǈǗفريقي لحقوق اǗي الميثاق اǈو لم يستث
حيƚ تƭǈ مادته الخامسة  ÜالتعرƯ للتعذيƔ بالتحريم و التجريم 37/87المرسوم رƿم 

عتراƻ بشخƮيته القاǈوǈية و حƲر كافة Ǘحترام كرامته و اƍلكý فرد الحق في  على أن
 ýأشكاƍ له وǚستغƍ ه وǈمتهاƍة اƮخا ǉستعبادǗ           واعهǈبكافة أ Ɣاق و التعذيƿستر

  .1و العقوبات و المعاملة الوحشية أو الǈƍǚساǈية أو المذلة
التجريم ألعماý التعذيƔ بƎعتبارǉ  و دائما على المستوǎ الدولي ǈجد ذلǁ التحريم و

 ǉفهذ ÜŹاƮوƮو للمشتبه فيه خ Źسان عموماǈǘسية لƽǈمة الجسدية و الǚعتداء على السƍ
 ǐأ Ƴخضاƍ ه ال يجوزǈعلى أ ƭǈسان تǈǗن العالمي لحقوق اǚعǗالمادة الخامسة من ا

تƭǈ المادة الثالثة فرد للتعذيƔ أو لعقوبة أو معاملة ƿاسية أو ƹير ǈƍساǈية أو مهيǈةÜ كما 
 على تحريم التعذيƔ  1949المشتركة من مواثيق ƍتƽاƿيات جǈيƻ األربعة المبرمة لسǈة 

Ɣفي الحر Źالذين لم يشتركوا فعليا ƭشخاǖأو المعاملة القاسية لÜ  كما تحرم المادة ذاتها
عة من اǗعتاء على الكرامة الشخƮية و باألخƭ المعاملة المهيǈةÜ و طبقاŹ للمادة التاس

 ǎي على أسير من أسرǈأو البد ǐوǈستخدام القهر المعƍ الثالثة ال يجوز ƻيǈية جƿاƽتƍ
  .2الحرƔ من أجƍ ýكراǋه على اƿǗرار بالذƔǈ الذƍ ǐتهم به

ǋذا و تجدر اǗشارة ƍلى أǈه تم التعرƯ كذلǁ للتعذيƔ بوƽƮه مساساŹ بالسǚمة الجسدية  
جميƴ األشخاƭ من التعرƯ للتعذيƔ و ƹيرǉ في ƍعǚن حماية  1975و الƽǈسية في سǈة 

Ü الذǐ يقرر في مادته 3من ضروƔ المعاملة أو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة
ألم أو عǈاء شديدÜ جسديا كان أو عقلياÜ يتم األولى بƋن التعذيǋ Ɣو العمý الذǐ يǈتƝ عǈه 

بتحريƯ مǈهÜ ألƹراƯ مثƍ  ýلحاƿه عمدا بشخƭ ما بƽعý أحد الموƽƲين العموميينÜ أو

                                                 
ـ ـة الكيǈيـي العاƮمـه بǈيروبـاق اǗفريقي لحقوق اǈǗسان و الشعوÜƔ المƮادق عليـالميث 1 ي جـوان سـǈة   ـة ف

Ü المǈشور بالجريدة الرسمية رƿم 03/02/1987المؤرƢ في  Ü37/87 و Ʈادƿت عليه الجزائر بموجƔ المرسوم 1981
  20/06/1987واجهة الجزائر بتاريÜ ƣ و أƮبح سارǐ المƽعوý في م04/02/1987المؤرخة في  06

محمد شكرǐ عبد الƽتاÜƟ التعذيƔ جريمة عالمية ضد حقوق اǈǗسانÜ مجلة المحاماةÜ العددان الثالƚ و الرابÜƴ مارس  2
 ýة الس1990و أفريǈالس Üب ƭ Üر العربيةƮقابة المحامين بجمهورية مǈ Ü94عون.  

 09المؤرƢ فـي  ) 30-د(3452ر الجمعية العامة لǖمم المتحدة رƿم ƍعتمد و ǈشر ǋذا اǗعǚن على المǖ بموجƿ Ɣرا 3
  .1975ديسمبر 
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 ىعل معلومات أو اعتراÜƻ أو معاƿبته ىالحƮوý من ǋذا الشخƭ أو من شخƈ ƭخر عل
  .عمý ارتكبه أو يشتبه في أǈه ارتكبهÜ أو تخويƽه أو تخويƻ أشخاƈ ƭخرين

 وال يشمý التعذيƔ األلم أو العǈاء الذǐ يكون ǈاشئا عن مجرد جزاءات مشروعة 
با عليهاÜ في حدود تمشي ذلǁ مƴ القواعد الǈموذجية الدǈيا لمعاملة أو مǚزما لها أو مترت

 يمثý التعذيƔ شكǚ متƽاƿما ومتعمدا من أشكاý المعاملة أو العقوبة القاسية Ü كما السجǈاء
دان بوƽƮه ǈƍكار لمقاƮد ممتهان للكرامة اǈǗساǈيةÜ وÜƍ فهو بهذا أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة
ǈتهاكا لحقوق اǈǗسان والحريات األساسية المƮǈوƭ عليها في ƍميثاق األمم المتحدة و

  .1948لسǈة  اǗعǚن العالمي لحقوق اǈǗسان
لتزامات في مجاǗ ýكما تقƴ على عاتق الدولة الطرƻ في ǋذا اǗعǚن عدد من ا

ة الجسدية و الƽǈسية لǈǘسان عموماŹ و للمشتبه فيه ـǈتهاǁ السǚمƍان عدم ـضم
ŹاƮوƮخÜ فمن وا Ɵعدم السما Źǚالمعاملة جبها مث Ɣمن ضرو ǉيرƹ أو Ɣبالتعذي        

تخاذ الƲروƎ ƻوال يسمح ب Üأو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة أو أن تتسامح فيه
االستثǈائيةÜ مثý حالة الحرƔ أو خطر الحرƔ أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أية 

        عة لتبرير التعذيƔ أو ƹيرǉ من ضروƔ المعاملة حالة طوارƏ عامة أخرÜǐ ذري
تدابير فعالة لمÜ ƴǈ و عليها كذلǁ واجƍ Ɣتخاذ أو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة

  .داخƍ ýطار واليتها ǋذǉ األعماýممارسة 
و ال سيما الموƽƲين  كوينفي تو تلزم ذات االتƽاƿية الدولة الطرƻ فيها بƋن تضمن 

المكلƽين بƽǈƎاذ القواǈينÜ وƹيرǋم من الموƽƲين العموميين الذين ý الضبطية القضائية رجا
السهر  من Üكالموƿوفين للƲǈر ƿد تǈاط بهم المسؤولية عن أشخاƭ محرومين من حرياتهم

  يكýƽ المراعاة التامة لحƲر التعذيƔ وƹيرǉ من ضروƔ المعاملة ǋذا التكوين  جعý ىعل
الǈحو  ىكما يدرǋ Ɯذا الحƲرÜ عل Üأو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة ةـة القاسيـأو العقوب

المǈاسÜƔ في ما يƮدر من ƿواعد أو تعليمات عامة بشƋن واجبات ووƲائƻ أǐ فرد يǈاط 
 .به دور في حراسة األشخاƭ المعǈيين أو عǚجهم

 ýذا الحد بǋ دǈالدولة ع Ɣتهي واجǈهاعليو ال ي  Ɣطرق االستجوا ýأن تجع
 Üالمحرومين من وممارساته ƭبها في حجز ومعاملة األشخا ýالترتيبات المعمو ǁوكذل

Ü محý مراجعة مستمرة ومǈهجية بهدƻ و ال سيما الموƿوفين مǈهم حريتهم في ƿƍليمها
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           تƽادǐ جميƴ حاالت التعذيƔ أو ƹيرǉ من ضروƔ المعاملة أو العقوبة القاسية 
أن جميƴ أعماý  ىالƭǈ في ƿاǈوǈها الجǈائي عل ýتكÜſƽ و أن أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة

األفعاý التي تشكý  ىوتǈطبق الƽƮة ذاتها عل Üتعتبر جرائم 1التعذيƔ المعرفة في المادة 
  .1اشتراكا في التعذيƔ أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة الرتكابه

شكý ترساǈة و على الرƹم من ǋذǉ الƮǈوƭ الدولية و التشريعات الداخلية التي ت
 ýأشكا ƻو مختل Ɣالتعذي ýاية من أعماƿو الو ƴها تحقيق القمǈيمية يراد مƲǈية و تǈوǈاƿ

لǈǘسان عموماŹ و المشتبه فيه  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة
خƮوƮاÜŹ فƎن مƲǈمات حقوق اǈǗسان الحكومية و ƹير الحكومية تتعرƯ بشكý مستمر 

د من تقاريرǋا لواƴƿ السǚمة الجسدية و الƽǈسية لهؤالءÜ مؤكدةŹ تواýƮ األعماý في العدي
الماسة بهذǉ السǚمة و المǈتهكة لها و ال سيما أعماý التعذيƔ من خýǚ ضبط حاالته 

  .ووسائله و ǈتائجه
ن التعذيƋ           ƔيƲهر ب Üالمتضمǈة وضعية حقوق اǈǗسان 2فƽي أحد التقارير

الǈƍǚساǈية و المهيǈة ǋي األكثر ǈƍتشاراŹ في مجاý المساس بالسǚمة الجسدية  و الممارسات
 ýمجموعة من الوسائ Ưأين تستخدم لهذا الغر Üالجرائم ƔرتكاƎسية للمشتبه فيهم بƽǈو ال

  .3المادية و الƽǈسية و بهدƻ الحƮوý على ƍعترافات من الموƿوƻ و معاƿبته و ƍرǋابه
                                                 

من ƍعǚن حماية جميƴ األشخاƭ من التعرƯ للتعذيƔ و ƹيرǉ من ضروƔ المعاملة أو  ƍ07لى  01أƲǈر المواد من  1
ǉǚة المذكور أعǈية أو المهيǈساǈƍǚالعقوبة القاسية أو ال.  

2 La torture en Algérie, (1991 - 2001), Me Mahmoud Khelili, algeria-watch, octobre 2001, in 
http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvtort/torture_khelili.htm 

3 Idem, parmi les moyens de torture l’auteur cite les suivants : 

1. Les moyens de torture physique : Les moyens utilisés sont nombreux et variés. Ils vont des 
violences rudimentaires et primitives aux techniques les plus sophistiquées (Les bastonnades 
et la flagellation, La technique du chiffon, La suspension au plafond, La suspension par les 
poignets, La suspension en sac, La suspension par les pieds, La suspension par le sexe, 
L'électricité, La matraque électrique, Le stylo électrique, Les aiguilles électriques, Les 
brûlures, par mégots de cigarettes, par l'essence, Le chalumeau, Le fer à souder, L'épreuve de 
l'échelle, Les tenailles, La lame de rasoir et la baïonnette, Les tortures sexuelles,  

2. Les moyens de torture psychologique : Simulacre d'exécution, Insomnies et état de 
psychose, Menaces de ramener l'épouse, la mère où la sœur et de la violer 

3. Autres méthodes de torture: La perceuse électrique, le ciseau de tailleur 
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ي مƽهوم مƮطلح أǈماط ـة فـأن ǈǋاǁ توسعه الجǈائي ـو يرǎ بعƯ الƽق
ƔالتعذيÜ لى اƍ ضافةǗفباǗ ýهرت اشكاƲ Ɣستجواǘكوسيلة ل Ɣسيكي للتعذيǚستخدام الك

أخرǎ من ƍلحاق األذǎ بالضحيـة تشكـý بدورǋا تعذيباŹ أو ƍساءة معاملة و ǋي 
ة و العلمية التخويÜƻ الحرمان الحسيÜ أوضاƳ اǗعتقاÜý حوادƚ اǗختƽاءÜ التجارƔ الطبي

        التي تتم دون رضى الضحيةƍ Üستخدام القوة بƮورة مƽرطة من أجƽǈƍ ýاذ القاǈون
  1.و اǈǗتهاكات المرتكبة في الǈزاعات المسلحة

و ليس المساس بالسǚمة الجسدية و الƽǈسية للمشتبه فيهم حكراŹ على بلد واحد أو 
أن ǋذا المساس ǋو في حقيقة األمر مجموعة معيǈة من الدوÜý بý تشير اǗحƮائيات على 

 ةشير التقارير الخاƮتƍذ  ƲÜاǋرة عالمية تكاد تحدƚ في أƹلƔ الدوý و في كý المجتمعات
أن  ǈ2007سان في العالم و ال سيما تقرير مƲǈمة العƽو الدولية لسǈة Ǘبحقوق و حريات ا

     أو الشرطة دولة وƿعت بها حاالت تعذيƔ ومعاملة سيئة على أيدƿ ǐوات األمن  102
  .2تقريرǋذا الموثقة في حاالت أو ƹيرǋا من السلطات الحكوميةÜ وǋي 

المعدة من ƿبý مƲǈمات حقوق اǈǗسان الغير  -و تشير بعƯ اǗحƮائيات 
بƋن عدد  Üالمتعلقة بالمساس بالسǚمة الجسدية و الƽǈسية للموƿوفين تحت الƲǈر - حكومية

 300ز Ʈور ǈƍتهاǁ الحقوق الشخƮية لǈǘسان بلƸ حاالت التعذيƔ بƎعتبارǉ أǋم و أبر
  .ƍ20033لى ƹاية  1993حالة في الƽترة الممتدة من سǈة 

ƿد ممارسة التعذيƔ أن  2007كما جاء في تقرير مƲǈمة العƽو الدولية لسǈة 
عن ممارسة  وتواترت أǈباء ÜبمǎƋǈ عن العقاƔ والمساءلةمƴ بقاء مرتكبيه ƍستمرت 

ǈƮ من ǉيرƹو ƔالتعذيÜم واألمنǚالمعاملة السيئة في حجز دائرة االستع ƻي جهاز  وǋو
ƔاǋرǗلة باƮوالتحقيق في الحاالت المت Ưذ عمليات القبƽǈي ǐاستخبارات عسكر.  

                                                 
1    ƴالمرجـ Üو المقـارن ǐرƮالم ƴيذية في التشريƽǈالجرائم المخلة بمشروعية السلطة الت Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ د

  ƍ43لى  39السابقƭ Ü من 
  : Ü حقائق و أرƿامÜ عن الموƴƿ اǗلكتروǈي التالي2007تقرير مƲǈمة العƽو الدولية لسǈة  2

http://thereport.amnesty.org/ara/Facts-and-Figures 
3 ǈم ýبƿ ذا التقرير المعد منǋ ر فيƲǈأƲ  مةAlgeria-watch   م في أكتوبرǋالدين سيد ƟǚƮ 2003و ƴƿعن المو Ü

  : اǗلكتروǈي التالي
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvtort/machine_mort/machine_mort_torture_liste.htm 
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ƿاý بعƯ المعتقلين الذين احتſجزوا في دائرة االستعǚم واألمن ǈƍهم تعرضوا  و 
Ɣدمات الكهربائية والتعليق في السق للضرƮبال Ɣكميات والتعذي Ɣجبروا على شرĈوأ Üƻ

واحتجزت دائرة االستعǚم واألمن  Üذر أو البوý أو المواد الكيمائيةالماء الق كبيرة من
ا من االتƮاý بالعالم ـالمعتقلين في أماكن سرية لعدة شهورÜ مǈŃعوا خǚله ǋؤالء

Üالخارجي ƽبالمخال ǁونـوذلǈة للقاÜ باء التعذيـولǈوالمـم يتم التحقيق في أ Ɣ عاملة
حد علم مƲǈمة العƽو الدوليةÜ وذلǁ بالرƹم من البǈود القاǈوǈية الجديدة التي  السيئةÜ على
وƮدر حكم باǗعدام ƹيابياŹ على ما ال يقý عن  Üوتجرم التعذيƔ 2004عام  سǈŃت في

ƭثة أشخاǚابية ثǋرƍ لى جماعةƍ تماءǈوا باالǈديĈ1أ.  
في مجاý المساس بالسǚمة الجسدية    و من أǋم القضايا التي أديǈت فيها الجزائر

رتكاƔ فعý مجرم ƿاǈوǈاÜŹ تلǁ القضية التي أƮدرت بشǈƋها لجǈة Ǝو الƽǈسية للمشتبه فيهم ب
 09حقوق اǈǗسان التابعة لمƲǈمة األمم المتحدة المǈعقدة في دورتها التسعون المǈعقدة من 

 )Aber(عابر السيد ǋ Üي ƿضية 2007أوت  ƿ16رارǋا بتاريƣ  2007من سǈة  ƍ27لى 
  .ضد الدولة الجزائرية

 ƴائƿو ƭتتلخ ƚحي ǉذǋة حقوق  - القضيةǈالمدعي المقدمة للج ǎشكو Ɣحس
تم  1992فبراير من سǈة  09في أǈه بتاريƣ   -اǈǗسان التابعة لمƲǈمة األمم المتحدة 

لجير توƿيƻ السيـد سيد أحمد عابرÜ الذǐ كـان يشغǈƈ ýذاǁ مƔƮǈ أمين عام بلدية بئر ا
بوǋرانÜ بمقر سكǈاǉ ليŹǚ من ƿبý عǈاƮر األمن العسكرǐ يرتدون لباسهم المدǈيÜ و كان 
 ƻيƿسوة التوƿ لىƍ رƲǈالسيد عبد القادر عابر والد السيد سيد أحمد عابر بال Ưد تعرƿ

 ýطا ǐالذƍ ǐران أǋة الشرطة بوƲلى مقر محافƍ ƻوƿالمو ýقǈ و تم Üلبية حادةƿ ه ألزمةǈب
له ضربه و تعذيبه لعدة ساعات بهدƻ دفعه لǚعتراƻ بǈƎتماءǉ لمجموعة تم حسƔ أƿوا

ƹير Ʈحيحة  -مسلحةÜ و ǋو ما حýƮ فعƍ Źǚذ تحت تƋثير التعذيƿ Ɣام باǗدالء بشهادة 
تتطابق مƴ رƹبة من كان يحتجزǉ و أمضى بذلǁ محضراŹ دون أن  -  حسƔ أƿواله الǚحقة

  .يطلƴ عليه

                                                 
  : Ü عن الموƴƿ اǗلكتروǈي التالي2007قرير مƲǈمة العƽو الدوليةÜ حالة حقوق اǈǗسانÜ سǈة ت 1

http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Algeria 
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و بتاريÜ  ƣبمقر محافƲة الشرطة لمدة ثǚثة أيام حتجازǉ في ƹرفة معزولةƍو تم 
تم ǈقله لمقر االعتقاý اǗدارǐ برƿان بالƮحراء الكبرÜǎ و تم بعدǋا  1992فبراير  12

 ƣاموس بتاريǈال ǐالمسمى واد ǐدارǗا ýعتقاǚلى مقر أخر لƍ س  27تحويلهƽǈ جوان من
سراƍ Źلى معتقý أخر بعين تم تحويý السيد عابر  1994السǈةÜ في شهر فبراير من سǈة 

أمقý بوالية بتمǈراست و في Ʋروƻ يقوý عǈها بǈƋها ال ǈƍساǈية و مهيǈة و لم تحترم فيها 
  .كرامة اǈǗسان

و يذكر المدعي في شكواǉ المقدمة للجǈة حقوق اǈǗسان بǈƋه تم ƍخƽاء خبر ǈقله ƍلى 
بة ƍتƮاý أحد أƿرباء معتقý عائلتهÜ التي لم تعلم بهذا الخبر ƍال بمǈاسعن معتقý تمǈراست 

 ýها بمعتقǈبƍ ذا عائلة عابر سيد أحمد بوجودǋ ريبهƿ ýǚفاعلم من خ ǁأخر كان يعلم بذل
  .تمǈراست

 ƣوفمبر  23و بتاريǈ1995  ادر عن السيدƮو الƽرار العƿ دورƮ اسبةǈو بم
و تسعة اليامين زرواý رئيس الدولة أǈذاÜǁ تم ƍخǚء سبيý السيد عابر بعد ثǚثة سǈوات 

ýعتقاǗذا اǋ ضائي يبررƿ رارƿ دون ýعتقاǗاشهر من ا.  
 Ưالسيد عابر بالعديد من األمرا ƔيƮاسية أƿ ƻروƲ في ƭشخاǖحجز ل ǐƋو ك

عƔ الƮحية المزمǈةÜ و رƹم ǋذا و ذاǁ تم وضعه بعد خروجه من المعتقý تحت او المت
زازات بعƯ أعوان من مضايقات و ƍستƽ - حسƔ شكواǉ-الرƿابة القضائية و لم يسلم 

  .الشرطة التابعين لمحافƲة األمن لوالية وǋران
 ƣر من األمن  11/10/1997و بتاريƮاǈثة عǚث ýبƿ السيد عابر من ƻيƿتم تو

التابƴ لمƮالح مديريـة األمـن  Magentaالعسكرǐ الذيـن ƿƍتادوƍ ǉلى مركز 
تجوابه من ƿبý العسكرÜǐ المعروƻ حسƭǈ Ɣ الشكوǎ بكوǈه مركزاŹ للتعذيÜƔ فتم ƍس

 Ưو تم تعذيبه و تعر Üباسمائهم و رتبهم ǉم في شكواǋالمديرية الذين ذكر ǉذǋ طاراتƍ
لمعاملة ƿاسية و ال ǈƍساǈية خǋ ýǚذا اǗستجواƔ و المدة التي لحقتهÜ على ƍعتبار أǈه تم 
 ƍحتجازǉ لمدة ثǚثة اشهر بعدÜǉ و لم تسلم عائلته من المضايقات حيƍ ƚستدعي والدǉ عبد

  .القادر لعديد المرات لمحافƲة شرطة وǋران
 ƣامت أخت السيد عابر سيد أحمد بتاريƿ22/12/1997  احيةǈلقائد ال ǎشكو ƴبرف

 ƣسان و بتاريǈǗعن حقوق ا Ƴية و لرئيس الرابطة الجزائرية للدفاǈالعسكرية الثا
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 تƿدمت شكوǎ لوكيý الجمهورية لدǎ المحكمة العليا بالجزائر ووجه 03/01/1998
أية ǈتيجةÜ فقد عن رسالة بƽǈس المحتوǎ لوزير العدý و لم تسƽر كǋ ýذǉ اǗجراءات 

و أǈها ƹير  ƮMagentaرحت السلطات المختƮة بƋن المعǈي باألمر فر من مركز 
  .مسئولة عن مƉله

 ƣ1998مارس  23و بتاري  ǐƋالسيد عابر بشرط أن ال يدلي ب Ɵق سراǚطƍ تم
ƴحافة و أن ال يرفƮريح للƮذا أ تǋ في ƭاألشخا ƴم ƚو أن ال يتحد ǎية شكو

 Ɯبعد خرو Üاǋعلى محتوا ƴمضاء محاضر لم يطلƎاألمن ب ýكما ألزمه رجا ÜƳالموضو
المعǈي من اǗعتقاý تم ƍيواءǉ عǈد أخته و لم يحتمý أبوǋ ǉذا الوضƴ المستمر مǈذ سǈوات 

 ƣلبية حادة بتاريƿ 1999مارس  09فتوفى جراء أزمة.  
 ƣ1998ارس م 25بتاري  ƻضباط الشرطة بهد ƻمن طر Źمجددا ǉستدعاءƍ تم

ƍرƹامه على اǗمضاء على محضر يƽيد بƋن Ʋروƻ اǗعتقاý كاǈت حسǈة و أǈه لم 
يتعرƯ للتعذيƔ و ال لمعاملة ƿاسية أو ƹير ǈƍساǈيةÜ و ǋو المحضر الذǐ أمضاǉ بطبيعة 

من سǈة  وي شهر مايالحاÜý و رƹم ǋذا توالت ƍستدعاءاته من ƿبý مƮالح األمنÜ ف
لى فرǈسا و حýƮ على اللجوء السياسي ƍبعد أن تحýƮ على جواز السƽرƹ Üادر  2002

 ƣ28بها بتاري  ý2003أفري.  
أما عن الشكوǎ التي ƿدمها السيد سيد أحمد عابر ƍلى لجǈة حقوق اǈǗسان التابعة 

وق السياسية        سسها على عدد من مواد العهد الدولي للحقألمƲǈمة األمم المتحدة فقد 
  :و المدǈية و البروتوكوý اǗختيارǐ األوý لهذا العهد

 1يرǎ السيد عابر في ǋذǉ الشكوǐ بƋن Ʋروƻ اǗحتجاز القاسية و التعذيƔ المستمر -أ
الذǐ تعرƯ له سواء في اǗعتقاý اǗدارǐ في رƿان أو واد الǈاموس أو في مقرات 

للحقوق المدǈية           يالسابعة من العهد الدول مƮالح األمن يشكǈƍ ýتهاكاŹ لƭǈ المادة
ال يجوز ƍخضاƳ أحد للتعذيƔ وال للمعاملة أو العقوبة و السياسية التي تƭǈ على أǈه 

وعلى وجه الخƮوÜƭ ال يجوز ƍجراء أية . القاسية أو الǈƍǚساǈية أو الحاطة بالكرامة
  .تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاǉ الحر

                                                 
1 Selon Mr Aber « les conditions de détention étaient à la frontière entre les traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et la torture »  
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Ɣ- يعد على ا ǁن ذلƎة و ال سيما القضاء فƮعلى أية جهة مخت Ưه لم يعرǈعتبار ا
يقدم الموƿوƻ أو المعتقǈƍ ýتهاكاŹ للƽقرة الثالثـة من المادة التاسعـة التي تǈـƭ على أن 

 ƻائƲا مباشرة وǈوǈاƿ ين المخولينƽƲلى أحد القضاة أو أحد الموƍ Üسريعا Üبتهمة جزائية
وال يجوز أن  Üخýǚ مهلة معقولة أو أن يƽرƜ عǈهحاكم ƿضائيةÜ ويكون من حقه أن ي

يكون احتجاز األشخاƭ الذين يǈتƲرون المحاكمة ǋو القاعدة العامةÜ ولكن من الجائز 
لكƽالة حضورǋم المحاكمة في أية مرحلة أخرǎ من  Üتعليق اǗفراƜ عǈهم على ضماǈات

ƿد االǈيذ الحكم عƽǈالة تƽولك Üجراءات القضائيةǗا ýت أماكن تضاءمراحǈو لما كا Ü
من العهد  10اǗحتجاز ƹير مǚءمة للكرامة اǈǗساǈية فƎن ذلǁ يعد ǈƍتهاكاŹ لƭǈ المادة 

يعامý جميƴ المحرومين من حريتهم معاملة ǈƍساǈيةÜ تحترم الدولي التي تƭǈ على أن 
يýƮƽ األشخاƭ المتهمون عن ال  و أن Üالكرامة األƮيلة في الشخƭ اǈǗساǈي

ƭمعاملة على حدة  األشخا ýون محǈويكو Üائيةǈاستث ƻروƲ ال فيƍ ينǈالمدا ƴق مƽتت
 .كوǈهم أشخاƮا ƹير مداǈين

يحالون بالسرعة الممكǈة ƍلى القضاء  و ÜيýƮƽ المتهمون األحداƚ عن البالغين و أن
أن يراعى Ʋǈام السجون معاملة المسجوǈين معاملة كذلǁ يجƿ ƔضاياǋمÜ و  للýƮƽ في

ويýƮƽ المذǈبون األحداƚ عن . ساسي ǚƮƍحهم وƍعادة تǋƋيلهم االجتماعييكون ǋدفها األ
  .البالغين ويعاملون معاملة تتƽق مƴ سǈهم ومركزǋم القاǈوǈي

 ǁفي ذل ǎبته فهو يرƹرادته أو رƎب ƻى اعتراǈدون أد ǐاء القسرƽختǚل Ưه تعرǈو بما ا
ƭǈ ǁ المادة السادسة عشر ن الطرƻ األخر ǈƍتهƎلذلǁ ف Üعدم ƍعتراƻ بشخƮيته القاǈوǈية
لكǈƍ ýسانÜ في كý مكانÜ الحق بƋن يعترƻ له بالشخƮية من العهد الدولي التي تقرر بƋن 

   .القاǈوǈية
 ýد تورط في أعماƿ في أن السيد سيد أحمد عابر ƭت ردود الجزائر تتلخǈو كا
ير التجمهر ƹير المرخƭ به و الهجوم على سيارات للشرطة بالحجارة خýǚ شهر فبرا

احتجازǉ فهو مبرر بمكافحة اǗرǋاƔ الذǐ بدأت فيه الجزائر مǈذ سǈة أما Ü 1992من سǈة 
Ü و أن ƿاǈون الوئام المدǈي و المƮالحة الوطǈية اللذين بادرت بهما الجزائر 1992

يتضمǈان ƍجراءات ƿاǈوǈية و ƍدارية تضمن التكýƽ بضحايا المƋساة الوطǈية و تعويضهم 
ý عدم ƍجابة الجزائر عن يسجتم تاǈوا عرضة لهاƹ Üير أǈه عن التجاوزات التي ك
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 ƴدف ǐو األمر الذǋ لة التي وجهها لها السيد سيد أحمد عابر وƮƽيقة و المƿاالتهامات الد
  :بلجǈة حقوق اǈǗسان التي Ʋǈرت في ǋذǉ الشكوƍ ǎلى تقرير ما يلي

أǐ  -لطرƻ في العهد اللجǈة ترǎ بƋن ƍدعاءات السيد عابر مؤسسة ƍذا كاǈت الدولة ا -
  .لم تقدم ما يǈƽدǋا و يǈقضها -الجزائر

بالǈسبة للحجز السرǐ ترǎ اللجǈة بان الدولة الطرƻ لم تجƔ عن اǗدعاءات المƮƽلة  -
التي رفعها المشتكي و بالتالي فهي تعتقد بƋن وضƴ المعǈي في الحجز و مǈعه من 

ƭǈل ǁتهاǈƍ وǋ العالم الخارجي ƴبعائلته و م ýاƮتǗالمادة السابعة من العهد ا.  
بالǈسبة Ǘعماý التعذيƔ الذǐ تعرƯ لها المعǈي لم تتحýƮ اللجǈة من الدولة الطرƻ ما  -

 ǁتهاǈƎو ما يدين الجزائر بǋ دعاءات السيد عابر وƍ حةƮ Ưترƽه يǈƎا و بالتالي فǋدǈƽي
  .مقتضيات المادة السابعة من العهد

يعد ƹير ƿاǈوǈي و بالتالي ǋو ǈƍتهاǁ  1998س مار 23الحجز السرǐ للمعǈي ƍلى ƹاية  -
  .لƭǈ الƽقرة األولى من المادة التاسعة من العهد الدولي

ƍن عدم عرƯ المعǈي على القاضي المختƭ خýǚ فترة حجزǉ األولى التي مدتها  -
 Ɣياƹ في ýتشك Üية التي بلغت مدتها خمسة اشهرǈية اشهر و الثاǈوات و ثماǈثة سǚث

ƿبý الدولة الطرǈƍ ƻتهاكاŹ لƭǈ الƽقرة الثالثة من المادة التاسعة من العهد تبرير مقدم من 
  .الدولي للحقوق المدǈية و السياسية

و بالƲǈر ƍلى أن المعǈي تم حجزǉ في معتقý رƿان بين شهرǐ فبراير و جوان من سǈة  -
أشخاƈ ƭخرين في Ʋروƻ  10متر مربƴ مƴ أكثر من  08في خيمة مساحتها  1992
للكرامة اǈǗساǈية و في ƹياƔ وسائý الƮرƻ الƮحيÜ و ǋي ذات الƲروƻ في مهيǈة 

مدة ثǚثة اشهر في ƹرفة  Magentaمعتقý واد الǈاموسÜ و بما اǈه أمضى في مركز 
ى مارس ـلƍ 1997كتوبر أة و ƹير Ʈحية تماماŹ من ـة و مƲلمـاز معزولـƍحتج

1998 ǉذǋ يƽǈت ƻمعلومات من الدولة الطر Ɣياƹ و في Ü ة تقرǈن اللجƎتهامات فǗا
بǈƎتهاǁ الجزائر للƽقرة األولى من المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدǈية         

  .و السياسية
و في حدود المعلومات المتوفرة لدǎ اللجǈةÜ فƎن السيد عابر لم تمǈح له ƍمكاǈية الطعن  -

أن الدولة الطرƻ لم تجرǐ تحقيقاŹ  أو التƲلم من أجý الحƮوý على حقوƿه المǈتهكةÜ و بما
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حوý ما يدعيه المهǈي من تعرضه لتجاوزات خطيرةÜ فƎن ذلǁ يدفƴ لجǈة حقوق اǈǗسان 
ƍلى اƿǗرار بǈƎتهاǁ الجزائر لƭǈ الƽقرة الثالثة من المادة الثاǈية و لƮǈي المادتين السابعة 

  .و التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدǈية و السياسية
ǈضمام الجزائر للبروتوكوý اǗختيارǐ األوý الذǐ يعد ƍعترافاŹ في Ʋǈƍر ƍلى و بال

بالƲǈر في الرسائý و الشكاوǎ التي ترفƍ ƴليها بشƋن  1ذاته بƎختƮاƭ لجǈة حقوق اǈǗسان
ǈƍتهاǁ الدولة الطرƻ ألحكام العهد الدولي للحقوق السياسية و المدǈية وفقاŹ لƭǈ المادة 

ýية من البروتوكوǈالثاÜ  نƋهم التي تقرر بƿحق من حقو ǐفراد الذين يدعون أن أǖل
المذكورة في العهد ƿد اǈتهÜǁ والذين يكوǈون ƿد استƽǈدوا جميƴ طرق التƲلم المحلية 

Ü فƎن اللجǈة تتمǈى أن تتحýƮ من الدولة لة كتابية ƍلى اللجǈة لتƲǈر فيهاالمتاحةÜ تقديم رسا
 ýالجزائر في أج ǐأ ƻعلى 90الطر Źيوما  ýجراءات المتخذة من أجǗا ýمعلومات حو

لى ǈشر محتوǎ رأƍ ǐاǗلتزام بمǚحƲات اللجǈةÜ و تدعو اللجǈة بذات المǈاسبة الجزائر 
   2.اللجǈة

و ليست ǋذǋ ǉي الحالة الوحيدة الخاƮة باǈتهاǁ السǚمة الجسدية و الƽǈسية للمشتبه 
شكاوǎ من مواطǈين جزائريين  فيهم التي تƲǈر فيها لجǈة حقوق اǈǗسان بعد أن تƮلها

يدعون تعرضهم للحجز التعسƽي و للتعذيƔ من طرƻ مƮالح األمنÜ بǈǋ ýاǁ العديد من 
الحاالت األخرǎ و مǈها حالة السيد مالǁ مجǈون المشتبه فيه باƹتياý معطوƔ الوǈاس أين 

و الثاǈية  أديـǈت الجزائر باǈتهاǁ المادة السابعـة و المادة التاسعـة الƽقـرات األولـى
  . 3و الثالثةÜ و المادة الرابعة عشر في فقرتها الثالثة

                                                 
  البروتوكوý االختيارǐ األوý الملحق بالعهد الدولي الخاƭ بـالحقوق المدǈيـة والسياسـية    تƭǈ المادة األولى من   1
تعترƻ كý دولة طرƻ فـي العهـدÜ تƮـبح طرفـا فـي ǋـذا       " ى أن ـعل ý األفرادـاوǐ من ƿبـƋن تقديم شكـبش

ختƮاƭ اللجǈة في استǚم وƲǈر الرسائý المقدمة من األفراد الداخلين في والية تلǁ الدولـة الطـرƻ   البروتوكوÜý با
وال يجوز للجǈة اسـتǚم أيـة   . والذين يدعون أǈهم ضحايا أǐ اǈتهاǁ من جاǈبها ألǐ حق من الحقوق المقررة في العهد

  ." وكوýرسالة تتعلق بƋية دولة طرƻ في العهد ال تكون طرفا في ǋذا البروت
2 Nation unis, pacte international relatif aux droits civils et politiques, comité des droits de 
l’homme, constatations, communication n° 1439/2005, du 16/08/2007, in http://www.algeria-
watch.org/pdf/pdf_fr/cdh_onu_aber_.pdf 
3 Nation unis, pacte international relatif aux droits civils et politiques, comité des droit de 
l’homme, quatre-vingt- septième session, du 10 au 28/07/2006, constatations, communication 
n° 1297/2004,  du 06/08/2006, in http://www.algeria- 
watch.org/pdf/pdf_fr/constatations_medjnoune.pdf 
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و تتلخƭ وƿائǋ ƴذǉ القضية حسƔ ما جاء في الوثيقة المتضمن مǚحƲات لجǈة 
تم  28/09/1999أدǈاÜǉ في أǈه بتاريƣ  3حقوق اǈǗسان المشار ƍليها في الهامƫ رƿم 

باǉ في مساǋمته في ƹƍتياý المطرƔ توƿيƻ السيد مليǁ مجǈون من ƿبý مƮالح األمن لǘشت
 ýǚالمشتبه فيه خ Ưو تعر Üتماء لمجموعة مسلحةǈǗا ýǚاس من خǈالو Ɣالقبائلي معطو
مختلƻ مراحƍ ýحتجازƍ ǉلى أعماý التعذيƔ و المعاملة المهيǈة و الماسة بسǚمته الجسدية 

 28أǐ من يوم و الƽǈسيةÜ مƴ استمرار ƍحتجازة لمدة تƽوق التسƴ سǈوات بدون محاكمة 
 25تاريƣ بدأǉ باǗضراƔ عن الطعام بتاريƣ   -على األƍ- ýƿلى ƹاية  1999سبتمبر 
Ü و تشير ƽǈس الوثيقة ƍلى أǈه تم ƍخƽاء مكان ƍحتجاز السيد مليǁ مجǈون 2008فبراير 

Ü و بمǈاسبة عرƯ التقرير الدورǐ الخاƭ بحقوق 2000لمدة ثماǈية اشهرÜ خýǚ سǈة 
طالƔ الخبراء من الجزائر تقديم  2007ئر خýǚ شهر أكǈوبر من سǈة اǈǗسان في الجزا

ما تم ƍتخاذǉ من ƍجراءات في ƿضية مجǈونÜ بǈاء على مǚحƲات لجǈة حقوق اǈǗسان 
  . 1و ǋو الشيء الذǐ لم يتم 2006لسǈة 

المساس بالسǚمة الجسدية للمشتبه فيهم عن الطريق  2و من بين أحدƿ ƚضايا
ƍ ما تشير Ɣالقاطن بوالية التعذي ƫير حموǈية من أن السيد مƿمات الحقوƲǈالم Ưليه بع

 ƣعتقاله بتاريƍ تم ǐالذ Üǐبالشرق الجزائر Ɲبوعريري Ɯد توفي  2006ديسمبر  23برƿ
خýǚ تواجدǉ في فترة التوƿيƻ للƲǈر في واحد من مقرات مƮالح األمن لوالية ƿسǈطيǈة 

 ƣبتاري ǐ32006ديسمبر 29بالشرق الجزائر -  ƴالح األمن مƮرواية م ƻتختل ƚحي

                                                 

1 Voir article « Malik Medjnoun, détenu depuis 9 ans sans jugement, en grève de la faim 
illimitée, Al Karama for Human Rights, 27 février 2008 » in http://www.algeria- 
watch.org/fr/mrv/mrvtort/medjnoun_greve.htm 

2  ǈǗة العربية لحقوق اǈن تعرضت اللجǚعǗا ǎادر في ذكرƮفي سجون الجزائر ال Ɣون بالتعذيǈا المعǋسان في تقرير
 ƣسان بتاريǈǗا أكثر مـن  2007ديسمبر  10العالمي لحقوق اǋعدد Ƹموثقة يبل Ɣيتضمن حاالت تعذي ǐذا التقرير الذǋ Ü

  : حالةÜ للمزيد يرجى اǗطƳǚ على الموƴƿ اǗلكتروǈي األتي 20
http://www.aljazeeratalk.net/forum/upload/8147/1198266308.pdf 

3  Voir article « Mounir Hammouche, décédé des suites de la torture, Algeria-Watch et Al-
Karama for Human Rights, 22 février 2007 » in http://www.algeria-
watch.org/fr/mrv/mrvtort/hammouche_decede.htm 
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رواية المƲǈمات الحقوƿية حيƚ تقوý األولى بǈƋه اǈتحر و ترǎ الثاǈية بǈƋه توفى جراء 
Ɣ1-التعذي .   
 الواردة علǍ سلطات الضبط القضاƏيالقيود اǕجراƏية : الثانيالمطلب 

 ǉأفراد Ưبع ýǚذا كان مرفق األمن من خƍ Źليه سابقاƍ شارةǗالحائزين على مثلما تمت ا
ƽƮة الضبطية القضائية يتولى البحƚ و التحرǐ عن الجرائم وفق ما يقررƿ ǉاǈون 

Ǘالمهمة مقيد با ǉه لهذǈفهو في ضما Üجراءات الجزائيةǗلى الشروط الموضوعية ضاƍ افة
السابقة الذكرÜ بعدد من الشروط اǗجرائية التي تعمý بدورǋا على أن ال يǈتهǁ مرفق 

حقوق اǈǗسان عموماŹ و المشتبه فيه خƮوƮاǋ ÜŹذǉ الشروط ǋي  األمن حريات و
 ýقطة األولى و الموضوعية في األعماǈلها في ال Ưجراءات التي سيتم التعرǗمشروعية ا
التي سيتم التعرƯ لها في الǈقطة الثاǈية و عدم التعسƻ في أداء ǋذǉ األعماý التي سيتم 

  .طلƔالتعرƯ له في الǈقطة الثالثة من ǋذا الم
  
  
  

  المستƢدمة من قبü الضبط القضاƏي و الوساüƏ مشروعية اǕجراءات: األوü الفرع
 ƚاء البحǈأث ǉمرفق األمن و أفراد ýا في عمǋتوفر Ɣجرائية الواجǗم الشروط اǋمن أ   

لتزام بمبدأ المشروعيةÜ بمعǈى أن يلتزم رجاý الضبط Ǘو التحرǐ عن الجرائمǋ Üو ا
ǋ جراءات الجزائية و أن ال القضائي في أعمالهمǗون اǈاƿ ون و ال سيماǈالقا ǉبما يقرر ǉذ

                                                 
لى مختلƻ التقارير الدورية للجǈة حقوق اǈǗسان التابعة لمƲǈمة األمم المتحدة يؤكـد حـدوƚ حـاالت    ƍن اǗطƳǚ ع 1

Ü راجƴ في ǋـذا الƮـدد   2003متعددة و موثقة ǈƍتهكت فيها السǚمة الجسدية و الƽǈسية و ǋو ما يشير ƍليه تقرير سǈة 
 : االموƴƿ اǗلكتروǈي األتي

ttp://www.hri.ca/fortherecord2003/bilan2003/documentation/commission/e-cn4-2003-68-
add1.htm. 
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 ýتيان أعماƍ ذنƍ يحق لهم ǚف Üحق القيام بها Ƴح لهم المشرǈلم يم ýعماƋلى القيام بƍ ǉيتعدو
ليس لهم القيام بها بحجة أن عملهم ƍذا كان يرمي ƍلى ضبط الجريمة و بالتالي تحقيق حق 

ǈƎه يƮبح من حقهم القيام بǐƋ عمý يؤدƍ ǐلى تحقيق ǋذا المجتمƴ في ردƳ الجريمة ف
  .الهدƻ السامي

فƎذا كاǈت المƮلحة العامة تقتضي الحد من حريات األفراد و يقدر المشرƳ حدود 
ǋذǉ المƮلحة بوƽƮه السلطة الممثلة Ǘرادة المجتمƴ و سيادتهÜ و يعبر عن ǋذǉ الحدود 

 عقوبة ƍال بقاǈونÜ و تباشر الدولة ƿاǈون العقوبات من خýǚ مبدأ ال جريمة و ال
اǗجراءات الǚزمة لكشƻ الحقيقة و تقرير حقها في العقاƔ يبدو خطر المساس بالحرية 

أن يتدخý في ǋذǉ  1لذلǁ يتعين على المشرÜ Ƴالƽردية من خýǚ مباشرة ǋذǉ اǗجراءات
ية من خýǚ الحالة كي يقرر الحدود التي تتطلبها المƮلحة االجتماعية للمساس بالحر

Ü و لن يستوǐ األمر ƍال ƍذا ألتزم رجý الضبطية القضائية في ƍجراء 2اǗجراءات الجǈائية
  .البحƚ والتحرǐ عن الجريمة بما ƿررǉ المشرƳ في تدخله ǋذا

و ƍن كان أƹلƔ تدخý المشرƳ في مجاý اǗجراءات الكƽيلة بضبط الجرائم الواƿعة 
ةÜ فƎن ǋذا األخير ما ǋو في حقيقة األمر ƍال ترجمة يتم في ƍطار ƿاǈون اǗجراءات الجزائي

من دستور  40و تجسيد واƿعي و ƍجرائي لعدد من القواعد الدستوريةÜ و مǈها مثŹǚ المادة 
التي حيǈما تقرر بƋن تضمن الدولة عدم اǈتهاǁ حرمة المسكنÜ و اǈه ال تƽتيƍ ƫال  96

بƋمر مكتوƮ Ɣادر عن السلطة  بمقتضى القاǈون و في ƍطار احترامه و ال تƽتيƍ ƫال
من ق Ɯ ƍ لتقرر كيƽية تƽǈيذ ǋذا التƽتيƫ        44القضائية المختƮةÜ تƋتي بعدǋا المادة 

  .و شروطه الواجƔ على ضابط الشرطة القضائية التقيد بها و عدم تجاوزǋا
 ýمية و ال سيما في الدوǋجراءات الجزائية بالدستور بالغة األǗون اǈاƿ ةƿǚفع

قراطيةÜ التي ƹالباŹ ما تحدد دساتيرǋا اǗطار العام للحقوق و الحريات العامة        الديم
و الƽردية و تقرر أن ال يختƭ بتقرير اǗجراءات الجǈائية ƍال السلطة التشريعيةÜ و ǋذا 

                                                 
يشرƳ البرلمان في الميادين : في فقرتيها األولى و السابعة على ما يلي 1996من دستور سǈة  122لذلǁ تƭǈ المادة  1

يما Ʋǈام الحريـات  وواجباتهم األساسيةÜ ال س ƭحقوق األشخا :التي يخƮƮها له الدستور و كذلǁ في المجاالت اآلتية
ƿواعد ƿاǈون العقوباتÜ و ƿاǈون اǗجـراءات الجزائيـةÜ ال   ... العمومية و حماية الحريات الƽرديةÜ وواجبات المواطǈين

  ..."سيما تحديد الجǈايات و الجǈحÜ و العقوبات المختلƽة المطابقة لهاÜ و العƽو الشامý و تسليم المجرمين و Ʋǈام السجون
  Ü70 القاǈون الجǈائي الدستورÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü د أحمد فتحي سرور 2
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حترام مبدأ مشروعية اǗجراءات على اعتبار أن تدخý ق Ɯ ƍ بعد ƍما يساǋم في حسن 
و ضبط اǗجراءات التي يمكن لرجý الضبط القضائي التحرǁ في  الدستور يضمن تحديد

  .  ƍطارǋا من أجý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم
أن واجƔ رجý الضبط القضائي في االلتزام بمبدأ  1و يرǎ الƽقه الجǈائي

المشروعية يƋخذ أساسا Ʈورتين ǋما شرعية الوسيلة المستخدمة في التحرǐ و شرعية 
ǋذǉ التحرياتÜ مƴ اǗشارة ƍلى أǈه ال يجوز االستغǈاء عن أحدǋما  الهدƻ أو الغاية من

على حساƔ األخرÜ فƋعماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم يجƔ أن ال تستخدم وسيلة 
 ǁير تلƹ ايةƹ لى تحقيقƍ و ال أن تسعى Üق العامةǚافي األخǈون أو تǈة للقاƽمخال ǐتحر

الجريمة و تقديم مرتكبها للجهة القضائية التي خولها القاǈون تحقيقهاÜ أال و ǋي ضبط 
  .المختƮة

و ƍذا كان ƿاǈون اǗجراءات الجزائية يتعرƯ في ƍطار البحƚ و التحرǐ عن 
الجرائم سواء في حالة التلبس أو في التحقيق االبتدائي أو في ýƲ اǈǗابة القضائية ألحكام 

معايǈة و التƽتيƫ و التوƿيƻ تلقي الشكاوǎ و البƹǚات و االǈتقاƍ ýلى موƴƿ الجريمة و ال
للƲǈر و سماƳ أƿواý المشتبه فيه و ƹيرǋا من ƍجراءات البحƚ و التحرǐ األخرÜǎ فǈƎه 
 ǉذǋ عن Ɯلى عدم الخروƍ الضبطية القضائية ýرجا ƴلى دفƍ ǁكان يرمي من وراء ذل
 األحكام و ƍبقاءǋم داخý دائرة ما ǋو مسموƟ به من ƍجراءات أو على األýƿ عدم القيام

         Ɣام و اآلداƲǈال ƻأو تخال Źاǈوǈاƿ و مقررǋ ما ƴم Ưƿاǈو تت Ưجراءات تتعارƎب
  .و األخǚق العامة

لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أن األǋ ýƮو ƍباحة كý الوسائý التي تلجƍ Ƌليها سلطة 
جمƴ االستدالالت للحƮوý على المعلوماتÜ ما دامت مǈتجة في Ʋƍهار الحقيقةÜ و مادامت 

من أƿ ǐيد على الحرية أو تحريƯ على ارتكاƔ الجريمةÜ أو تتعدǎ حدود القاǈون ال تض
أو أخǚق الجماعة ألن من المبادƏ القاǈوǈية المقررة أǈه ال يجوز اتخاذ الوسائý المǈافية 

Ü و لذلǁ جاء كذلǁ في ق Ɯ ƍ أǈه يجƔ 2لǔداƔ أو المخالƽة للقاǈون طريقاŹ لكشƻ الجرائم

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالضبطية القضائية ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ýر د جماƲǈ311أ.  
2  ƭ Üتحريات الشرطة Üحتاته ǐيازǈ عن 07د محمد Ü ýالشرعية الدستورية ألعما Üتاوضروس ƴجرجس مجل ýد جما

  .312يةÜ المرجƴ السابقƭ Üالضبطية القضائ
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لقضائية الذǐ بلƸ بجǈاية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيý على ضابط الشرطة ا
الجمهورية على الƽور ثم يǈتقý بدون تمهƍ ýلى مكان الجǈاية و يتخذ جميƴ التحريات 

  .1الǚزمة
و بغƯ الƲǈر عن ƍجراءات البحƚ و التحرǐ المƮǈوƭ عليها في ƿاǈون 

مشروعية اللجوء ƍليها  اǗجراءات الجزائية التي ال يطرƍ Ɵشكاý حوý مدǎ شرعية أو
على اعتبار أǈه باǗضافة ƍلى أǈه مسموƟ بها بƭǈ القاǈونÜ فǈƎها تلقى ƿبوالŹ حتى عǈد 
الحقوƿيين ƍذا لم تǈتهǁ في Ʋلها حقوق اǈǗسان أو المشتبه فيهÜ فǈƎه ƿد يثار بالمقابý وفي 

بطية ƍطار الحديƚ عن فاعلية و مدǎ شرعية اǗجراءات المتخذة من ƿبý رجاý الض
 Ɣعدد من األسالي ýحو ýالجد Ưعن الجرائم بع ǐو التحر ƚالبح ýالقضائية في سبي

ة يلجƍ Ƌليها رجý الضبط ـاد السائد بǈƋها ƹير أخƿǚيـالتي على الرƹم من االعتق
Ɣالتسر ýمث Ü2القضائي  ƻوƽƮ الضبط القضائي ضمن ýبواسطته رج ýيتغلغ ǐالذ

بشǈƋه أو ضدǋا أو الحƮوý بكý بساطة  ةاألدل جý كشƻ الجريمة و تمتينأالمجرمين من 
 ýعن دليƍ          وضىƽجرامية جو من الǗمة اƲǈالم ýخلق داخ ǁالمجرم لجرمه أو كذل Ɣرتكا

                                                 
  .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 42أƲǈر المادة  1
بموجƔ الýƮƽ الخامس من الباƔ الثاǈي من الكتاƔ األوý من ƿـاǈون   2006تم اƿǗرار بشرعية ǋذا اǗجراء في سǈة  2

ǐجراءات الجزائية الجزائرǗا.  
المعد من ƿبǈ ýقابـة القضـاة     2003لخاƭ بشهر أفريý ا 06جاء في بعƯ فقرات الǈشرة اǗعǚمية الدورية رƿم و 

  : الƽرǈسيين ما يلي
« Des pouvoirs de police particulièrement étendus : 
Oubliant le respect du principe du contradictoire et la loyauté dans la recherche des preuves, 
les nouveaux pouvoirs des enquêteurs sont uniquement prévus dans le but de trouver des 
preuves. L’infiltration, légalisée, pose des multiples problèmes théoriques notamment au 
regard du droit de la preuve. Existe-t- il encore en France un principe de loyauté dans le 
recueil des preuves ? Peut-on encore contradictoirement débattre du caractère légal du recueil 
de la preuve dans la mesure où l’agent infiltré est anonyme et doit le rester ? Un dossier 
pourra-t-il uniquement être construit sur les preuves recueillies par la technique de 
l’infiltration c’est-à-dire sur des procès verbaux anonymes sans que les avocats puissent faire 
valoir les droits de la défense, exiger des auditions, des confrontations, des expertises ? 
Cette technique sera en outre particulièrement dangereuse pour les policiers qui mettront en 
jeu leur vie, pourront être conduits à commettre des infractions et terminer leur carrière en 
détention » in http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/jessaime6mai2003.pdf. 
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و التجاذƔ و التǈازƳ و التǈافر يؤدǐ بها ƍلى االǈهيار و بالتالي ƍلى توƽƿها عن ǈشاطها 
  .اǗجرامي

بة تحضير مشروƳ القاǈون المتضمن مواءمة فهذǈ ǉقابة القضاة في فرǈسا ترǎ بمǈاس
و خƮوƮاŹ في مجاý التسرƔ أن الشرطة موجودة  2004العدالة مƴ تطور الجريمة لسǈة 

 ýيزيد بشك Ƴذا المشروǋ أن ýو الدلي Üمكان ǐمكان و العدالة ال توجد في أ ýفي ك
       1لƽرديةحماية الحقوق و الحريات افي استثǈائي في سلطات الشرطة و يغيƔ بشكý تام 

   : و تقرر ما يلي
La procédure pénale réalise en principe un fragile équilibre entre libertés individuelles et les 
atteintes à celles-ci. Elle bascule avec ce projet vers une procédure policière où la recherche 
de la preuve est l’unique objectif. 
Dans cette logique, la justice n’est plus la gardienne des libertés mais devient le prolongement 
de l’action policière. Le parquet, instrumentalisé, est un auxiliaire de police et se transforme 
en représentant servile du pouvoir exécutif. Il est aussi destiné à assujettir les juges du siège 
ou à les remplacer dans certaines procédures. 

و ما يبرر ǋذا الجدý أن رجý الضبط القضائي ƿد يجد ƽǈسه مضطراŹ الƿتراƻ جريمة ما 
حيǈما تقرر  14مكرر 65من أجý الحƮوý على ǋذا الدليÜý مثلما تƭǈ عليه جيدا المادة 

        و أعوان الضبط القضائي المرخƭ لهم بƎجراء عملية التسرƔ  بǈƋه يمكن لضباط
Źوا مسئولين جزائياǈدون أن يكو Ưهم لهذا الغرǈالذين يسخرو ƭو األشخاÜ  اءǈتƿالقيام با

معلومات  وأو حيازة أو ǈقý أو تسليم أو ƍعطاء مواد أو أمواý أو مǈتجات أو وثائق أ
ستعملة في ارتكابها و كذلǁ استعماý أو وضƴ رتكاƔ الجرائم أو مƍمتحýƮ عليها من 

 ýون أو المالي و كذا وسائǈالقا ƴذات الطاب ýالجرائم الوسائ ǉذǋ مرتكبي ƻرƮتحت ت
ýاƮأو االت Ʋƽيواء أو الحǗأو التخزين أو ا ýقǈال .  

ذƔǋ المشرƳ الجزائرÜ  ǐو رƹبة مǈه في مواكبة تطور وسائý و أساليƔ اǗجرام
Ǘون اǈاƿ ýة في تعديǈ22006جراءات الجزائية لس  ýǚسي من خǈرƽال Ƴلى اللحاق بالمشرƍ

ǈه عǈدما بƋالتي تقرر  113مكرر ƍ65ضƽاء الشرعية على ǋذا اǗجراء بƭǈ المادة 
                                                 

1 « La police est partout, la justice n’est nulle part, Un accroissement exceptionnel des 
pouvoirs de police et une absence totale de protection des libertés individuelles » 
 

  .المتضمن تعديƿ ýاǈون اǗجراءات الجزائية 2006ديسمبر  20المؤرƢ في  22-06القاǈون رƿم  2
 2004-03-09المـؤرƢ فـي    204-2004من القاǈون رƿم  81-706من ق Ɯ ƍ المادة  11مكرر  65يقابý المادة  3

  .2003-03-10الƮادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الƽرǈسية المؤرخة في 
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 5مكرر 65تقتضي ضرورات التحرǐ أو التحقيق في ƍحدǎ الجرائم المذكورة في المادة 
عد ƍخطار وكيý الجمهوريةÜ أن يƋذن أعǉǚ يجوز لوكيý الجمهورية أو لقاضي التحقيقÜ ب

  ".بمباشرة عملية التسرƔ ضمن الشروط المبيǈة في المواد أدǈاÜ ǉتحت رƿابته حسƔ الحالة
       ýالوسائ ǉذǋ لىƍ د برر اللجوءƿ األختام Ʋو حاف ƻاƿو كان وزير الدولة وزير األو

لمجتمƴ كمجتمƴ و حق و ƍضƽاء الشرعية عليها بǈƋه يƽضý المقارǈة و الموازǈة بين حق ا
األفراد كƋفرادÜ فالƽرد ال يسجن ƍال بǈاء على ƿاǈون و بƎذن من وكيý الجمهورية و ال بد 
من ƍحترام كذا و كذاÜ و لكن بالǈسبة ƍلى المجتمÜƴ من يدافƴ عǈه ƍ Þذا تǈاƿضت مƮلحة 

ر التي المجتمƴ مƴ الƽردÜ فƽي جميƴ الدوƽǈ ýضý الƮالح العام أǐ المجتمƴ و ǋذǉ األوام
Źساد و الجريمة  تتعلق بالجرائم الخطيرة بدءاƽو ال ýاألموا Ưو تبيي Ɣو التخري ƔاǋرǗبا

 Źǚبحت تهدد فعƮالجرائم الخطيرة التي أ ýمة و المخدرات و المؤثرات و كƲǈالم
المجتمعات سواء في أمǈها أو في اƿتƮادǋا أو في سياستهاÜ كǋ ýذǉ الجرائم الخطيرة ال 

عد لتƲǈيمها مƴ فرƯ استثǈاءات فيما يتعلق بهذǉ الƽئة سواء بالǈسبة ƍلى بد من وضƿ ƴوا
  .و الضبطية القضائية أو المحاكماتالمراƿبة أو التƽتيƫ أ
ذا المجلس الموƿر ǈƍشاء ǋكǈا ƿƍترحǈا على و لهذا  Üالوزير بقولهذات كما ƍسترط 

داثهاÜ فيما يتعلق أƿطاƔ متخƮƮة للوƿاية و مكافحة ǋذǉ الجرائم و ǋذا ترƿبا Ǘستح
بمحاكمة ǋذǉ الجرائم الخطيرة و تكون المحاربة أثǈاء التحرǐ و التحقيق و أثǈاء المحاكمة 

فǚ بد من ƿيود تربطها سواء بالǈسبة ƍلى  Üو حتى على مستوǎ الضبطية القضائية
و الضبطية القضائية أو القضاة تحƲƽاŹ من تجاوز ǋذǉ اǗستثǈاءات لئǚ يكون ǈǋاǁ تجاوز أ

ƍفراطÜ و لذا ƿلǈا لن يتم أǐ تدبير أو أƍ ǐجراء تجاǋ ǉذǉ الجرائم الخطيرة و تجاǋ ǉؤالء 
       المتهمين ƍال بعد الحƮوý على ƍذن مسبق أو رخƮة مسبقة من وكيý الجمهورية 
 ǎتتعد ýب Ɣفحس ƭذن و الترخيǗا Ɣالعمليات ال تستوج ǉذǋ و أن Üاضي التحقيقƿ أو

ت سلطته المباشرة و ƍذا وƴƿ أǐ تجاوز أو تعسƻ في ƍستعماǋ ýذا ذلƍ ǁلى أǈها تتم تح
ǁالمباشر عن ذل ý1الحق يعد المسؤو   .  

                                                                                                                                                         
 

 
للسـǈة   194الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطǈي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبيةÜ العـدد    1

  .36الخامسةÜ الدورة العادية التاسعةÜ ƭ Ü الƽترة التشريعية 2006يوǈيو  26الرابعةÜ المؤرخة في 
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و يرǎ الƽقه الجǈائي أǈه ƍذا تقيد رجاý الضبطية القضائية بواجƔ اآلداƔ واألخǚق 
ستعاǈتهم بالمرشدين     ƍفǈƎه يكون مشروعاŹ  1العامة و لم يخالƽوا Ʈريح الƭǈ و روحه

من اجý الحƮوý على معلومات تƽيد التحرǐ و ƿيامهم بالتخƽي من أجý  2لمخبرينو ا
 ǎالضبط القضائي في ز ýليه رجƍ Ƌد يلجƿ ǐكر الذǈو األماكن أو الت ƭبة األشخاƿمرا 

ǐو التحر ƚالبح ýضبط الجريمة مح ýة تسهǈأو حالة معي.  
ƿقه و القضاء و أƽم األمور التي أستقر عليها الǋبقاء و من بين أ Üر بمشروعيتها

Ü و ǋذا 3لح على تسميتها بسرية المƮدرƮطƍſشخƮية المرشد أو المخبر سرية أو مثلما 
        ƚالبح ýدر على حسن سير أعماƮذا المǋ مية البالغة التي يشكلهاǋلى األƍ رƲǈبال

ǐو التحر .  
لحيý     عدم جواز لجوء رجý الضبط القضائي ألساليƔ الخداƳ و ايرǎ الƽقه أن ƹير  

و المساومة للتوýƮ لمعلومات حوý الجريمة حتى و لو كان يرǎ أن ǋذǉ األساليƔ أكثر 
ة و تمكن من الوƮوý لمرتكƔ الجريمة في أƿرƔ األوƿات و بýƿƋ ـة و فاعليـǈجاع
أǋ ǐذǉ  -من ǋذǉ الƽاعلية في الممارسة الواƿعية فǈƎها الرƹم على و دƹ Üير أǈه ـجه

Ɣاألسالي -  ǚحريات و حقوق تبقى ب ƴم Ưير مشروعة لما تشكله من تعارƹ ǁى شǈأد
ان أوالŹ و لǖخǚق و األداƔ العامة ثاǈياŹ و لروƟ و ƿ ƭǈاǈون اǗجراءات ـاǈǗس

الذǐ يتƽق الجميƴ على أن من أولى أǋدافه ضمان التوازن بين  ǋ Üذا القاǈونالجزائية
هم بارتكاƔ الجرائم في أن ال تǈتهǁ حقوق المجتمƴ في أن تتحقق العدالة و حق المشتبه في

ǉما في دائرة االشتبا Źهم بمجرد ما تواجدوا يوماƿحرياتهم و حقو      .  
فƋعماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم التي يتوالǋا رجاý الضبط القضائي ال يجوز أن 

        البحƚ عن الجرائم و مرتكبيها أÜ  ǐختƮاƮات التي مǈحها لهم القاǈونǗتتعدǎ ا
على الƲǈام و األمن العام و تƽǈيذ بالǈتيجة و ضبطها و جمƴ االستدالالت عǈها و المحافƲة 

 Üين و اللوائحǈفي  كماالقوا ýيدخƍ همƮاƮختƍ حتياطاتǗتخاذ ما يلزم من اǗ ƻكتشا

                                                 
  .خƮوƮاŹ أحكام ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 1

2 Dans la police, un indicateur (ou plus couramment, un indic) est un auxiliaire qui fournit des 
informations aux services, soit "bénévolement", soit en l'échange d'une certaine impunité. » in 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_%28police%29. 
3 L’anonymat de la source.  
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أǐ رجاý  -الجرائم و ضبط المتهمين فيهاÜ لذلƿ ǁرر القضاء بǈƋه ال تثريƔ عليهم 
كتشافها و لو اتخذوا في ƍا يقومون به من التحرǐ عن الجرائم بقƮد فيم -الضبط القضائي

     ǈتحاý الƽƮات حتى يǈƋس الجاǈي لهم و يؤمن جاǈبهم ƍسبيý ذلǁ التخƽي و التǈكر و 
      1.و ليتمكǈوا من أداء واجبهم ما دام أن ƍرادة الجاǈي حرة ƹير معدومة

باعتبارǉ جهاز بحƚ      األمن  مرفقأن شرعية أعماý  2و يرǎ بعƯ الƽقه الجǈائي
يتمثý أولها في طبيعة ƍرادة اǗجراء  Üو تحرǐ عن الجرائم يمر عبر عدد من الشروط

تحقيق العمý الواجƔ القيام به في الحالة  ǈحوحƮرياŹ ي يجƔ أن تتجه تال الضبطي
 المعǈيةÜ و التعبير عن ƍرادة رجý الشرطة الذǐ يباشر العمý اǗجرائي ƍما أن يكون

 Źيذاƽǈت ƫتيƽالضبط القضائي بالت ýيام رجƿ و من أمثلته Źياǈأو ضم ŹريحاƮ  ضائيƿ ذنǗ 
أو معايǈة مكان الحادƚ و أثارǉ على مسرƟ الجريمةÜ ثم أن يكون محý العمý الشرطي 

     أǐ أن يǋ ƔƮǈذا العمý على مكان أو شيء أو  شخƭ معين  ÜمحدداŹ أو ƿابŹǚ للتحديد
Üللتعيين ýابƿ كما  أوŃذا كان مƍ الƍ ŹحيحاƮ جراءǗال يكون اŃو م Źبقواعد حترما Źتقيدا

محدد أساساŹ في ƿاǈون  ولضبط القضائي مثلما ǋلاالختƮاƭ المكاǈي و الǈوعي 
  .اǗجراءات الجزائية

و العمý الشرطي اǗجرائي الذǐ يباشرǉ رجý األمن بƽƮته ضابط او عون 
روعاŹ ما لم يكن ƿد تم بǈاء على السبƔ المقرر الشرطة القضائية ال يكون ƮحيحاŹ و مش

ǈوǈاƿŹاية اǈج Ƴوƿوو Üي المتلبسǈعلى الجا Ưفي القب Ɣي السبǋ فحالة التلبس بالجريمة Ü
 Źرتكابها يعتبر سبباƍ عن وجود أدلة على Ɛبǈحة تǈأو جǗ المتهم ƭشخ ƫتيƽجراء ت    

  .3أو مسكǈه
ر أعماý و سلطات الضبط القضائي و ƍذا كان ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ǋو مƮد

في عدم ƍتيان ما يخالǋ ƻذا تتجسد المشروعية ǈǋا فƎن ه سابقاÜŹ ـا تم توضيحـمثلم
 Üƭǈفال ŹدراƮللشرطة م ýال يمث ƻالعرǗ جراءاتǗون اǈة لقاƽجراءات مخالƍ تخاذ

                                                 
  .392ياŹ و ƍدارياÜŹ المرجƴ السابق ƭ د ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيةÜ جǈائ 1
ة الشرطية القاǈوǈيةÜ جǈائياŹ و ƍدارياÜŹ المرجƴ السابقÜ مـن  ـأƲǈر في ǋذا الƮدد د ƿدرǐ الƽتاƟ الشهاوÜ ǐ الموسوع 2

 ƭ387  لىƍ398.  
3  ƭ Üالسابق ƴ390و  389المرج.  



 477

و بالتالي فǈƎه ليس مƮدراŹ للمشروعية في مجاý البحƚ و التحرǐ عن  1ةـالجزائي
عد ƍتيان رجý الضبط على التقاليد القضائية التي ال يŃ ذات األمر يسرǐرائمÜ و الج

ƻجراء يخالƍ فا توجهاتها القضائي Üعن المشروعية ŹخروجاǗ االلتزام بما ýا كǈǋ لتزام
  .يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائية و عدم مخالƽة أوامرǉ و ǈواǋيه

Ńالضبطية القضائية بالشرعية او لتقي ýفي تحقيق د رجا ƴالتي تتقاط Ɲتائǈجرائية عديد الǗ
 Üعن فعلى فعالية أداء جهاز الضبطية القضائية Ƴجهاز الشرطة أعضاء عكس ما يشا

ǈƋلى  همبƍ ما يميلون Źالباƹƍ Üحقوق و حريات األفراد ǁتهاǈ ƚبحت الشرطة فحيƮي ـأ
م من ǈقد ا ƍزاء ما تتلقاǉ كý يوـƴ عن ƽǈسهـƻ المدافـي موƿـبعƯ المجتمعات ف
ýتهام باطƍ و ÜƳاء  2الذƽخƍ طاءƹ ها تتخذ من سلطتهاǈون و أǈها تحيد عن طريق القاǈƋب

خطاياǋاÜ فتقƴ القطيعة أحياǈاŹ بين الشرطة و الشعƔ و يقƻ البعƯ في وجهها بƮورة 
  .3تتƋثر معها ƍجراءات و مشروعات حماية األمن و حƲƽ الƲǈام في الدولة

ǋذا سيساǋ Ƴالضبط القضائي فبعملهم المشرو ýالحقوق و الحريات        في حمايةم رج
و تƋكيدǋا و عدم ǈƍتهاكهاÜ فعدم ƿƍدام رجý الضبط القضائي على تƽتيƫ مسكن مشتبه فيه 
 ƔاحƮ Ƹثم أبل ƭالجمهورية المخت ýمن وكي Ɣذن مكتوƍ على Źǚفع ýƮذا تحƍ الƍ

 األخǚق و األداƔ العامة سيتحققالمسكن بهذا اǗذن و باشر التƽتيƫ بما يتǚئم مƿ ƴواعد 
  .دورǉ الƽاعý في مجاý حريات و حقوق األفراد بكý تƋكيد

و ƍذا ƿام بƎبƷǚ الموƿوƻ للƲǈر بحقوƿه مثلما يقرر ذلƿ ǁاǈون اǗجراءات الجزائية       
عملهÜ و ƍذا كان ال بسيرفƴ كý شبهة تحيط ǈƎه و سهر على أن تتحقق ǋذǉ الحقوق فعŹǚ ف

التسرƔ أو ƍعتراƯ المراسǚت و تسجيý األƮوات و ƍلتقاط الƮور ƍال  مثŹǚيباشر 
 Üية المقررةǈوǈهبالشروط القاǈƎحماية  ف ýيطت به من مهام في مجاǈسيتمكن من تحقيق ما أ
  .حريات و حقوق المشتبه فيه

                                                 
1  ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮد عƭ Ü233السابق.  
2  ýذا المجاǋ رتكبوا تجاوزات فيƍ همǈƋب ǉرƮاǈع Ưتهام الموجه لجهاز الشرطة و لبعǗفي العديد من الحاالت يكون ا

  . أو ذاƮ ǁحيحة
محمد ǈيازǐ حتاتةÜ عƿǚة الشرطة بالجمهور و أثرǋا على األمن العامÜ مقاý بمجلة األمن و القاǈون الƮـادرة عـن    3

  .ƭ Ü68 1993ولة اǗمارات العربية المتحدةÜ السǈة األولىÜ العدد األوÜý يǈاير كلية شرطة دبيÜ د
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 الƽعاý أǋميته الخاƮة في تǈمية و ترƿية العƿǚة بينرجý الضبطية القضائية دور ƍن ل
حترام رجý الضبط القضائي للقاǈون و ال سيما حيǈما Ǝو المواطنÜ فطية القضائية الضب

         ما سيعود بالƽائدة على الضبطية القضائية ميواجه المشتبه فيه سيمتن الثقة بيǈهما 
فاعليتها في تحقيـق أǋدافهاÜ و ال يتعلق األمر فقط بمجرد ثقة المواطن و من  فتتدعم

Ü بǈǋ ýاǁ أيضاŹ ضرورة الƮداƿة والترابط بيǈها و بين ضبطيةبالوراءǉ الجمهور 
ƿداƮال ǉفهذ Üثباتها و تقديم األدلة ـالجمهورƍ الجرائم و ƻا في كشǋي التي تؤازرǋ ة

  .Ü1 و في ضبط المتهمين و تƽǈيذ األحكام الƮادرة عليهمبشǈƋها
جهة و المواطن  و تƋخذ ǋذǉ الثقة بين رجý الضبط القضائي و من وراءǉ مرفق األمن من

 Ƴور التي تسهم جميعها في ردƮية العديد من الǈالجمهور من جهة ثا ǉو من وراء
Ü فقد تكون ǋذǉ المساǋمة بشكý فردǐ و بالتالي في تحقيق الƲǈام العام الجريمة و مكافحتها

 ƷǚبǗه أو المجرم المتلبس بجرمه أو اǈع ƚيام المواطن بضبط المجرم المبحوƿ ýǚمن خ
ليهاÜ و ƿد تكون ǋذǉ المساǋمة ƍيمة تم ƿƍترافها و ƍرشاد رجاý الضبط القضائي عن جر

 ýǚجماعي من خ ýشيطبشكǈين لعدد من الجمعيات المهتمة بمكافحة الجريمة  تǈالمواط  
و الوƿاية مǈها من مثý جمعيات رعاية المسجوǈين و أسرǋم و جمعيات الدفاƳ اǗجتماعي 

مالية و الثقافية و أǈدية الشباƔ المستوعبة ألعداد من في المؤسسات الǈƮاعية و الع
ي دوائر ƍختƮاƭ ـة فـة الجريمـات المواطǈيـن لمكافحـن و جمعيـالجاǈحي
مكافحـة  Üواد المخدرةـة المخدراتÜ معالجـة مدمǈـي المـةÜ مكافحـالشرط

ت مƴǈ حماية الطƽولةÜ و أجهزة الشرطة الشعبية و ƍتحادا Üرعاية األحداÜ ƚالمسكرات
  .2الجريمة
ǈتائƝ مشروعية أعماý رجاý الضبط القضائي فقط في تمتين العƿǚة بين  تتجسدو ال 

 ǁاǈǋ ýالجريمة ب Ƴير مباشر في ردƹ ýبشك ýمة األوǋالمواطن و جهاز الشرطة و مسا
 Üلهاǋمية ال يمكن تجاǋاية األƹ في ǎتيجة أخرǈƎالضبط القضائي بالمشروعية ف ýلتزام رج

لعمý رجý و فشý ذريƴ له خطر البطǚن القضائي الذǐ يمثǈ ýهاية مƋساوية سيقي أعما
الضبط القضائيƍ Üذ عǈدما تحكم الجهات القضائية أحياǈاŹ ببطǚن اǗجراءات التي 

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üا على األمن العامǋة الشرطة بالجمهور و أثرƿǚع Üحتاتة ǐيازǈ 70محمد.  
2  ƭ Üسهƽǈ السابق ƴ83المرج.  
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 ƫتيƽتيشهم أو تƽعليهم أو ت Ưباشرتهـا الشرطـة في ضبط المتهميـن أو القبـ
 ÜازلهمǈفمŃؤالء المتهمين و يǋ عتبرأ ساحة Ɯرƽ همǈ  على ثم Ɣيقابلهم الجمهور بالترحا

ƹير  Üكيلون االتهام للشرطةيŃ ومحŹǚ للƲلم و سوء تطبيق القاǈون كاǈوا أساس أǈهم 
بƋن البراءة لم تكن بسبƔ عدم Ʈحة الجريمة أو عدم ǈسبتها ƍلى في ذات اللحƲة مدركين 

  .1تخذت في شǈƋهمƍالمتهمين و ǈƍما كاǈت بسبƍ Ɣجراءات ƹير ƿاǈوǈية 
يǈتƝ عǈها ضياƳ الجهد البشرǐ و المادǐ و المالي الكبير المبذوý في التي ǈهاية ǈƍها ال

سبيý الكشƻ عن الجريمة و ضياƿ Ƴريǈة Ʈحة األدلة المتحýƮ عليهاǋ Üذا باǗضافة ƍلى 
تعرƯ رجý الضبط القضائي للمسؤولية التƋديبية أو المسؤولية الجǈائية كون تجاوز ǋذا 

  .        Ǘجرائية سيعرضه ال محالة لهذǉ المسؤوليةاألخير للشرعية ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الضبطية القضاƏية الموضوعية في أعماüتوƢي : الثاني الفرع
يشوǋ Ɣذا على ما ǋي عليه دون أن و الوƿائƍ ƴدراǁ األشياء تعǈي  الموضوعيةƍذا كاǈت 

أثǈاء تعامله مǗ  ƴدراǁ أǐ تƋثير ذاتي أو ƽǈسيÜ فǈƎه يƮبح على رجý الضبط القضائيا
 ýǚالجريمة من خƍ أن يتجرد Üجراءاتƍ في مواجهتها ما يلزم من ǉمن تخاذ ǉرƮاǈع

لضبطيÜ فلن تتحقق االذاتية التي ستƋثر سلباŹ على السير العادǐ و الحسن لǘجراء 
                                                 

1  ƭ Üالسابق ƴ70المرج.  
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 ýذا  مرفق األمنالموضوعية في أعماƍ الƍ عن الجرائم ǐو تحر ƚجهاز بح ǉباعتبار
التعامý مƴ المشتبه في ارتكابهم للجريمة و مƴ اǗجراءات التي تتخذ تمكن أفرادǉ من 

ضدǋم وفقاŹ لمبادƏ التجرد و عدم التمييز أو االǈحياز و حسن الǈية و المواƻƿ و الرƹبات 
  .المسبقة
ƍ ية  ذاوƿǚأخ Əها مبادǈلى كوƍ ýتمي Əالمباد ǉذǋ تǈالضبط القضائي فكا ýعلى رج

لتزامات ƿاǈوǈية يترتƔ عن اǗخƍ ýǚالهƍ Üال أǈها في ذات الوƿت ألعم ǉمراعاتها أثǈاء أداء
بها مسؤولية رجý األمن المعǈيÜ مثلما تقرر ذلǁ تعليمة المدير العام لǖمن الوطǈي 
المتضمǈة أخƿǚيات سلوǁ موƽƲي األمن الوطǈي المشار ƍليها في الǈقطة المتعلقة 

ǋ ديبية ألعوان مرفق األمن فيƋبالمسؤولية الت Ưبع ǁعلى ذل ƭǈو مثلما ت Üالدراسة ǉذ
 18المؤرƢ في  592-86المقارǈة و ال سيما الƽرǈسية من خýǚ المرسوم رƿم  تالتشريعا
على  1المتضمن ƿاǈون أخƿǚيات األمن الوطǈيÜ الذǐ تƭǈ مادته الخامسة 1986مارس 

 ƭاألشخا أن ƿاǈون أخƿǚيات األمن الوطǈي يطبق على كý موƽƲي األمن الوطǈي و على
تضيƻ مادته السادسـة كما Ü "المدعوين ƿاǈوǈاŹ للمساǋمة في تحقيق مهام األمن الوطǈي

بƋن كƍ ýخýǚ للواجبات المحددة في ǋذا القاǈون يعرƮ Ưاحبه للعقوبة التƋديبيةÜ دون 
  .2"اǗخýǚ باألحكام المقررة في ƿاǈون العقوبات

المتضمن ƿاǈون  2003أوت  01 المؤرƢ في 735- 2003رƿم الƽرǈسي كذلǁ المرسوم 
 Ƴيات يطبق على مجموƿǚخǖون لǈذا القاǋ على أن ƭǈي ǐالذ ǐيات األمن البلدƿǚأخ
أعوان الشرطة البلدية و رؤساء مƮالح الشرطة البلديةÜ و أن أƍ ǐخýǚ بالواجبات 
 المحددة في ǋذا المرسوم يعرƮ Ưاحبه للعقوبات التƋديبيةÜ دون اǗخýǚ بƋحكام ƿاǈون

    "العقوبات
اواة بين ـالمس ـادƏا مبـن الدستور و ال سيمـوجودǋا مǋـذǉ المبادƏ د ـتستم

          ة للحقوق ـة الدستوريـةÜ خضوƳ الجميƴ للقاǈونÜ الحمايـالمواطǈينÜ الشرعي
و الحرياتÜ البراءة األƮلية لǈǘسانÜ عدم التعسƻ في ƍستعماý السلطة و ƹيرǋا من 

                                                 
1 « Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux 
personnes légalement appelées à participer à ses missions. »  
2 « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction 
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » 
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تي يعد واحد من أǋدافها ƍضƽاء الموضوعية على عمý الضبطية خرǎ الألالمبادƏ ا
 التي تكرس مبدأ المساواة أمام القاǈون  1996من دستور  29القضائيةÜ فهذǉ مثŹǚ المادة 

 ǐتيجة على الضبطية القضائية و رجالها عدم التميز بين المشتبه فيهم ألǈبال Ưرƽو ت
ام القاǈون و ال يمكن أن يتذرƳ بǐƋ تمييز سبƔ كانÜ تقرر بƋن كý المواطǈين سواسية أم

       يعود سببه ƍلى المولد أو العرق أو الجǈس أو الرأǐ أو أƲ ǐرƻ أخر شخƮـي 
          التي تƭǈ على أن أساس القضاء مبادƏ الشرعية  140و المادة  Ü"أو اجتماعي

يجسدǉ احترام و المساواةÜ و الكý سواسية أمام القضاءÜ و ǋو في متǈاوý الجميƴ و 
فرجý الضبط القضائي الملزم بضمان الموضوعية عليه مباشرة ƍجراءات البحÜ  ƚ"القاǈون

  .حترام القاǈونƍو التحرǐ عن الجرائم بما يتǚءم مƴ مبادƏ الشرعية و المساواة و 
برز عǈاƮر الموضوعية عدم االǈحياز ألǐ جهة كاǈتÜ فمطلوƔ و مƽروƯ على أو من 

ي عدم االǈحياز لƮالح الجهة التي يشتغý تحت ƍشرافهاÜ كƋن تطغى رجý الضبط القضائ
عليه رƹبته في ƍرضاء وكيý الجمهورية فيتعرƯ باألذǎ للمشتبه فيه بهدƻ دفعه 
لǚعتراƻ أو أن يتعامý مǋ ƴذا األخير ليس باعتبارǉ بريئاŹ و ǈƍما مذǈباÜŹ أو أن تطغى 

ه فيه فيمǈح له حقوƿاŹ لم يمǈحها له ƿاǈون عليه عاطƽته اǈǗساǈية فيǈحاز ƍلى جƔǈ المشتب
         ƚجراءات البحƍ معه في واحد أو أكثر من ýǋأو أن يتسا Üجراءات الجزائيـةǗا

و التحرÜǐ كƋن ال يقوم بƎجراء التƽتيƫ في كامý مسكن المشتبه فيه مكتƽياŹ بتƽتيƫ مدخله 
ضائية تƋدية ما يǈاط به بدال من كامƹ ýرƻ المسكنÜ فالمƽروƯ على رجý الضبطية الق

  .من ƍجراءات بحƚ و تحرǐ عن الجرائم في حدود ما يقررǉ القاǈون أو يسمح به
 ƚالبح ýلى توجيه أعماƍ رادتهƍ ذا ما اتجهتƍ الضبط القضائي ýي موضوعيـة رجƽتǈو ت
و التحرǐ وجهة ƹير الوجهة التي تƋخذǋا بƽǈسهاÜ فيسعى ƍلى تƋكيد ƍداǈة المشتبه فيه في 

ƍجراءات التحرǐ و يبǈي على أولى اǗجراءات حكما يترتƔ عǈه تغيير المسار  أولى
ن من كان مƽروضاŹ تبرئتهÜ لذلǁ االعادǐ للتحقيقÜ فيبرأ من كان من المƽروƍ Ưداǈته و يد

كان يجƔ أن تǎƋǈ االستدالالت عن الهواجس و األوǋام أو الǈƲون أو التخيǚت التي تطƽو 
ؤيد االستدالالت بƎمارات أو ƿرائن توجƔ تدخý تجƔ أن في ذǋن رجý الشرطةÜ بý ي

  .ƽرضه القواǈين اǗجرائيةترجý الشرطة لما 
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و من الخطƋ أن يعتقد رجý الضبط القضائي أǈه مطالƔ بضرورة ƍيجاد دالئý تثبت ƍداǈة 
المشتبه فيه أو تƽǈي عǈه التهمة فهو في حقيقة األمر مطالƔ فقط باتخاذ ما يجƔ من 

و بالطريقة  ينƚ و تحـرǐ عن الجريمـة في الوƿت و المكان المǈاسبƍجراءات بح
يǈما يƭǈ على أǈه تǈاط بالضبط حالمǚئمةÜ وفقاŹ لما يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائية 

القضائي مهمة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم المقررة في ƿاǈون العقوبات و جمƴ األدلة 
  .1بدأ فيها بتحقيق ƿضائيعǈها و البحƚ عن مرتكبيها ما دام لم ي

     بالغة الƽعالية تتسم بالكان مطلوƔ من أعماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم أن و ƍذا 
حقق ǈتائƝ تساǋم في تسهيý أعماý التحقيق و المحاكمـة القضائيتين فƎن ǋذا ال يعǈي تو 

  .اǈةتماماŹ ضرورة و حتمية حƮوý رجý الضبط القضائي على دالئý البراءة أو اǗد
ƍن عدم ضبط الرƹبة الجامحة لبعƯ رجاý الضبط القضائي في تحقيق ǈتائƝ من 
ƍجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجرائم بالشكý الذǐ يبقيها رƹبةŹ موضوعية و ƹير 

  د الǈتائƝ السلبية سواء على مجرǎ التحريات يمتطرفةÜ يؤدǐ بالضرورة ƍلى بروز عد
ǋذǉ الرƹبة الغير موضوعية ƍلى ƿيامه  هد تدفعأو على رجý الضبط القضائي ذاتهÜ فق

أو جريمة اǈتهاǁ  2كƋن يرتكƔ جريمة اǈتهاǁ حرمة المǈازÜ ýبƎجراءات مخالƽة للقاǈون
           ة مثý اǈتهاǁ حرمة المحادثات أو االتƮاالت السلكية ـة الحياة الخاƮـحرم

Ʈة أو كذلǁ جريمة ƍذاعة أو الǚسلكيةÜ أو أن يرتكƔ جريمة التقاط أو ǈقý الƮور الخا
 ǉذǋ عدم موضوعيته Ɣسه بسبƽǈ الضبط ýد يجد رجƿ و Üدǈأو المست ýالتسجي ýأو استعما
   متورطاŹ في جريمة استعماý القسوة ضد المشتبه فيه أو جريمة التزوير في المحررات 
و ال سيما محاضر االستماƳ أو تغيير الحقيقة أو جريمة القبƯ على الǈاس و حبسهم 

ون وجه حقÜ أو أن يميƍ ýلى الضƽة األخرǎ فيرتكƔ مثŹǚ جريمة المساعدة على ǋرƔ بد

                                                 
  .ƹير أǈه ƿد يǈاط بضابط الشرطة القضائية القيام ببعƯ أعماý التحقيق القضائي في ƍطار اǈǗابة القضائية 1
كý موƲـƻ فـي   : المعدý و المتمم على ما يلي 156-66من ƿاǈون العقوبات رƿم  135في ǋذا المجاý تƭǈ المادة  2

لقضائي و كý ضابط شرطة و كƿ ýائد أو أحد رجاý القوة العمومية دخý بƽƮته المذكورة مǈزý أحد السلǁ اǗدارǐ أو ا
المواطǈين بغير رضاÜǉ و في ƹير الحاالت المقررة في القاǈون و بغير اǗجراءات المƮǈوƭ عليها فيه يعاƔƿ بالحبس 

  ."107المادة دƜ دون اǗخýǚ بتطبيق  ƍ3000لى  500من شهرين ƍلى سǈه و بغرامة من 
     فǈƎها تقرر بƋن يعاƔƿ الموƻƲ بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر سǈوات ƍذا أمـر بعمـý تحكمـي     107أما المادة 

  ."أو ماس بالحرية الشخƮية للƽرد أو بالحقوق الوطǈية لمواطن أو أكثر
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المقبوƯ عليه أو جريمة التقƮير في أداء الواجبات المتعلقة بوƲيƽته أو كذلǁ جريمة 
التوسط لدƿ ǎاƯ من أجý عدم Ʈƍدارǉ ألمر بالقبƯ أو أمر باǗيداƳ أو ƹيرǋما من 

  . بموجبها حرية المشتبه فيهالقرارات القضائية التي تتقيد 
كما يƽترƯ في رجý الضبط القضائي في سبيý تحقيق موضوعية أعماله و الوسائý التي 
يستخدمهـا أن يتسم بالوالء تجاǉ مؤسسات الدولةÜ و أن يتسم كذلǁ بالǈزاǋة و عدم 
التحيزÜ و أن ال يتخلى عن كرامته تحت أƲ ǐرƻ كانÜ و عليه أن يتƮرƻ في مواجهة 

    هور بطريقة مثالية يحترم فيها األشخاƭ بغƯ الƲǈر عن جǈسياتهم و أƮولهم الجم
Ü كما يلتزم رجاý 1أو أوضاعهم االجتماعية أو معتقداتهم السياسية أو الديǈية أو الƽلسƽية

  .2الضبطية القضائية في أداء مهامهم باحترام و عدم اǈتهاǁ حريات و حقوق اǈǗسان
ية أعماý رجاý األمن عموماŹ و رجاý الضبطية القضائية و بالƲǈر ƍلى أǋمية موضوع

خƮوƮاŹ لجƋت بعƯ الدوƍ ýلى استحداǋ ƚيئات أو ǋياكý تضمن احترام أخƿǚيات 
المهǈـة فـي المجاý األمǈيÜ و ǋو ما ǈجدǉ في فرǈسا حيƚ تم Ʈƍدار القاǈون رƿم 

ية ستحداƚ اللجǈة الوطƍǈالمتضمن  2000جوان  06المـؤرƢ في  494- 2000
تتكýƽ اللجǈة الوطǈية ألخƿǚيات األمن بƋن Ü الذǐ تƭǈ مادته األولى 3ألخƿǚيات األمن

 ýابة في مجاƿدارة و الرǗحيات اǚƮب ýدون أن تخ Üدارية مستقلةƍ يئةǋ اǋعتبارƎب
الضبط القضائي الممǈوحة بموجƔ القاǈون للسلطة القضائيةÜ بالسهر على ƍحترام أخƿǚيات 

  .4العمý األمǈي
                                                 

1 Article 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale «  Le 
fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre 
et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. 
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une 
manière exemplaire. 
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur 
condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. ».  

لثاǈية من المرسوم المتضمن أخƿǚيات األمن الوطǈي في فرǈسا التي جاء Ʈǈها على الǈحو وǋذا ما ƿررته مثŹǚ المادة ا 2
  :األتي

« La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. » 
3 Loi 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de 
la sécurité, texte paru dans le journal officiel de la république française, n° 131 du 
07/06/2000. 
4 Article 1er : « La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative 
indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en 
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 ýه يشكǈƋيعتقد ب ýد عن فعǋكان ضحية أو شا ƭشخ ýه يحق لكǈون أǈكما يقرر ذات القا
 ǎأن يقوم عبر شكو Üاألمن ýي يكون القائم به أحد رجاǈاألم ýيات العمƿǚخƋب Źالǚخƍ
شخƮية طلƍ Ɣعǚم اللجǈة الوطǈية ألخƿǚيات العمý األمǈيÜ تحاǋ ýذǉ الشكوƍ ǎلى 

Ü الذǐ حيǈما يتƋكد من ضرورة البحƚ في محتواǋا 1لماناللجǈة عبر أحد أعضاء البر
  . يحيلها للجǈة من أجƍ ýتخاذ ما يجƔ من ƍجراءات بشǈƋها

و تثور بشƋن موضوعية رجý الضبط القضائي ƍشكالية التحريƯ على ارتكاƔ الجريمة 
الذǐ يتجرد فيه رجý الضبط القضائـي من موضوعيتـه المƽترضـة و تƲهر ذاتيته 

ǐ يعرƻ بǈƋه الحالة التي يدفƴ شخƭ شخƭ أخر بالقوý أو باǗيحاء على ƍتيان فيهاÜ الذ
ýعƽرار بƿǗيعد جريمة أو ا ýثم دعمها لكي 2فع ƭشخ ǎو خلق فكرة الجريمة لدǋ أو Ü
و ƿد ƿرر القضاء بƋن التحريƯ المحƲور ǋو ذلǁ  3تتحوƍ ýلى Ʈƍرار على ƍرتكابها

من وƴƿ عليه التحريƯ و تربطه بتلǁ الجريمة الذǐ يǈشƋ فكرة الجريمة ƍبتداء في ذǋن 
  .4رابطة سببية ƿوية بحيƚ لوال حدوثه من المحرƯ لما وƿعت الجريمة

                                                                                                                                                         
matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au 
respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire 
de la République. » 

1 Article 4 : « Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils 
constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des 
personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces 
faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. 
Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la 
réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits. 
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la 
commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter 
l'intervention de cette dernière.La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine 
un accusé de réception.Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent, en outre, 
saisir de leur propre chef la commission de faits mentionnés au premier alinéa. 

 
La commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres. 
Une réclamation portée devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité 
n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et 
aux recours administratifs et contentieux. » 

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ244د ع  
  .395سابقƭ Üد ƿدرǐ عبد الƽتاƟ الشهاوÜǐ الجرائم المخلة بمشروعية السلطة التƽǈيذيةÜ المرجƴ ال 3
4  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ245د ع.  
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و يǈقسم التحريƯ على ƍرتكاƔ الجريمة بالƲǈر ƍلى المخاطƔ به أو الخاضƴ له ƍلى 
ƿسمينÜ التحريƯ العام و التحريƯ الخاÜƭ فƎذا كان األوǋ ýو التحريƯ الموجه 

من األشخاƭ أو لطائƽة من الǈاس ال يشترط فيه تحديد ǋؤالء بذواتهم فƎن لمجموعة 
 ǁكما يمكن كذل ÜتهƽƮ معين و محدد بذاته و ƭلى شخƍ Ưو الموجه من المحرǋ يǈالثا
 Ɣالمخاط ƭالشخ ƴبدف Ưله المحرǚيقوم من خ ǐالمباشر الذ Ưبين التحري ýƮƽال

أخرǎ معين ركǈها المادǐ و ƿد يƻƮ بالتحريƍ Ưلى القيام بجريمة محددة أو بعبارة 
تƽǈيذ ǋذǉ الجريمة وƿد  يزود المحرƯ بمعلومات أو أشياء تساعدǉ  تالمحرǈǋ Ưا كيƽيا

  .  على تƽǈيذ الجريمةÜ فهǈا يضƴ المحرƽǈ Ưسه في موƴƿ الشريǁ في تƽǈيذ الجريمة
ýعƽبتحديد طبيعة ال Ưفيه المحر ýال يتدخ ǐير المباشر فهو الذƹ Ưأما التحري  ǐالذ

رتكاƔ جريمة ما و ǈƍما يكتƽي بخلق ƍعلى المحرƯ القيام بهÜ و ƿد ال يشير ƍلى ضرورة 
 ýيشك ýيذ فعƽǈلى تدبير و تƍ يةǈتدفعه في مرحلة ثا Ưالمحر ǎوية لدǈسية أو معƽǈ حالة
جريمة من مƲǈور القاǈون الجزائيÜ و بالتالي ال يعدو دور المحرǈǋ Ưا الدفƹ ƴير 

قيام بƽعý أو عدم القيام بƽعý ماÜ فƎذا كان ǈǋاǁ اتƮاý بين المحرƯ  المباشر للشخƭ لل
على عكس  الثاǈيةÜو المحرƯ في المرحلة األولى فƎن القطيعة بيǈهما ثابتة في المرحلة 

التحريƯ المباشر الذǐ يستمر االتƮاý بيǈهما في مرحلتي التحريƯ المعǈوǐ و التƽǈيذ 
  .المادǐ للجريمة

ǈقه الجƽو يشير ال Ɣية ارتكاǈ يǈالجا ǎذا كان لدƍ يتحقق ǐالذ ǐورƮال Ưلى التحريƍ ائي
 Ɣفعزم ارتكا Üعلى ارتكابها Ưدور في خلقها أو ثمة تحري Ưالجريمة و لم يكن للمحر
 Ưبتحري Ưيام المحرƿ ت سابقة علىǈارتكابها كا ýيƮاƽالجريمة و تحديد طبيعتها و ت

لقضائي بعزم الشخƭ على ƍرتكاƔ جريمة رتكابها و مثلها علم رجý الضبط اǗالجاǈي 
  .1فيشجعه عليها حتى ƍذا ƍرتكƔ الƽعý المكون لها تمكن من ضبطه

و ƍذا كان من الواضح أن تدخý رجý الضبط القضائي في ƍرتكاƔ الجريمة بحيƚ لم تكن 
لتتحقق ƍذا لم يحرƯ عليها ǋو ƍخýǚ بالموضوعية التي كان من المƽروƯ أن يتمتƴ بها 

هÜ فǈƎه ƍذا كان من واجباته أن يضبط أية جريمة وƿعت من فاعلها تلقائياÜŹ فǈƎه في أعمال
 Źالحالة يعتبر محرضا ǉذǋ فهو في Üالجريمة على ارتكابها ýفاع ýليس من واجباته أن يحم

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üيذيةƽǈالجرائم المخلة بمشروعية السلطة الت Üǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿ 398د.  
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على ارتكاƔ الجريمة شǈƋه في ذلǁ شƋن أǐ محرƯ عادǐ من أحاد الǈاس و ال يشƴƽ له 
اعتبارǉ شريكاŹ في الجريمة بالتحريƯ لو أǈها وƿعتƿ Üوله  في رفƴ المسؤولية عǈه و في

أن باعثه على التحريƯ كان ǋو ضبط فاعý الجريمة و ǋي في حالة التلبسÜ فالباعƚ ال 
ǐو الماد ǐوǈيها المعǈالجريمة متى تحققت برك Ɣائية عن مرتكǈ1يدرأ المسؤولية الج.  

جريمة ƍبتداء في ذǋن من وƴƿ عليه و يميز القضاء بين التحريƯ المحƲور الذǐ يǈشƐ ال
التحريƯ و التحريƯ الذǐ يؤدƍ ǐلى ƍكتشاƻ الجريمة التي تكون ƿد ǈشƋت بالƽعý في 

تهم باالتجار فيها و ضلƴ في ƍذǋن الƽاعý فمتى كان المتهم متŹǚƮ بالمخدرات التي 
ن ثمة ƍحرازǋا مƴ زمǚءǉ من ƿبý أن يتحدƚ معه في شǈƋها مرشد البوليسÜ فǈƎه ال يكو

وجه لما يدعيه المتهم من أن ǋذا المرشد ǋو الذǐ حرضه على ƍرتكاƔ الجريمةƍ Üذ أن 
 ƻلى كشƍ الطريقة ǉله بهذƮه يريد شراء المخدرات من المتهم و توǈƋر المرشد بǋاƲت

  .2الجريمةÜ ذلǁ ال يمكن عدǉ تحريضاŹ على ƍرتكابها
ستخدم القوة العمومية بشكƍ ýو تǈتƽي موضوعية رجý الضبط القضائي في حالة ما ƍذا 

ƹير مǚئم لǘجراء المراد اتخاذǉ و للهدƻ المرجو تحقيقه من ǋذا اǗجراءÜ فƎذا كان 
مسموحاŹ لرجý الضبط القضائي استخدام القوة المادية و ال سيما السƟǚ الǈارǐ أثǈاء تƋديته 

يتم وفقاŹ لمبدأ لمهامهÜ فƎن ǋذا االستخدام البد أن يكون ƍستخداماŹ موضوعياŹ أǐ أن 
المواءمة بين الهدƻ و الوسيلة المستخدمة و كذلǁ لمبدأ التدرƜ في ƍستخدام القوةÜ و عليه 
يبتعد رجý الضبط القضائي عن الموضوعية ƍذا لجƋ مثƍ Źǚلى استخدام سǚحه الǈارǐ دون 
ýأو أن يستخدم القوة العمومية في الدخو Üǁموضوعية تدفعه لذل Ɣأسبا ǁاǈǋ أن تكون 
 ƫتيƽالمسكن على ت ƔاحƮ م من موافقة المشتبه فيهƹتيشه على الرƽلى المسكن لتƍ

عتراضه على اǗذن القضائي بالتƽتيÜƫ فتتحقق ذاتية رجý الضبط ƍالمسكن و عدم 
  .القضائي و تغيƔ موضوعيته

و ƍذا كان رجý الضبط القضائي ملزم شخƮياŹ بالموضوعية في أداء مهامهÜ فهو من جهة 
م  بعدم التواطؤ مƴ ما ƿد يقوم به زمǚئه من أعماƹ ýير موضوعيةÜ كƋن أخرǎ ملز

يسكـت عǈها و ال يتخذ ما يجƔ من ƍجراءات لوƽƿها و ال يعلم بها وكيý الجمهورية 
                                                 

  .ƽǈسه المرجƴ السابق 1
  .534مجموعة القواعد القاǈوǈيةÜ الجزء السادس20/11/1994Ü  ƭ Üمحكمة الǈقƯ المƮريةÜ الحكم المؤرƢ في  2
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ƍتيان عمƹ ýير ƍما لتزام بالموضوعية بشكý مزدوƜ فهو ǗمثÜŹǚ و عليه يƲهر ا
  .أو التواطؤ مƴ عمƹ ýير موضوعي موضوعي 

ى رجý الضبط القضائي ملزم بالتقيد بمختلƻ الƮǈوƭ القاǈوǈية و التƲǈيمية التي و يبق
يترتƔ و فتƽرƯ عليه واجبات مهǈية ترمي ƍلى ضمان موضوعيته  Üتحكم مسارǉ المهǈي

عن اǗخýǚ بها ǈƍعقاد مسؤوليته التƋديبيةÜ و من أǋم ǋذǉ الƮǈوƿ ƭاǈون الوƲيƽة 
عام وبالتالي رجý الضبط القضائي أثǈاء أدائه العمومية التي تƽرƯ على الموƻƲ ال

 Ưلمهامه احترام سلطة الدولة و فرƍ ýية بكǈو ممارسة المهام المه Üينǈللقوا Źحترامها وفقا
 Ɯخار ǁطبيعة مهامه و لو كان ذل ƴافى مǈيت ýفع ýك Ɣǈو تج Üة و بدون تحيزǈأما

عدم ممارسة ǈشاط مربح  الخدمة و تخƮيƭ كǈ ýشاطه المهǈي للمهام التي أسǈدت ƍليه و
كما يمƴǈ عليه امتǁǚ داخý التراƔ الوطǈي أو خارجه  Üفي ƍطار خاƭ مهما كان ǈوعه

مباشرة أو بواسطة شخƭ أخر بƋية ƽƮة من الƽƮات مƮالح من طبيعتها أن تƋثر في 
  1.استقǚليته أو موضوعيته أو تشكý عائقاŹ للقيام بمهمته بƽƮة عادية

امات القاǈوǈية دورǋا في ضمان موضوعية أعماý رجý الضبط و ƍذا كان لهذǉ االلتز
القضائي فƎن لمهام اǗدارة و اǗشراƻ التي تمارسها الǈيابة العامة على أعماý الضبطية 
القضائيـة بالـƸ األثر في الوƿايـة من األعماý المخلة بالموضوعية و ردƳ الواƿعة 

من ق Ɯ ƍ من أǈه يتولى  12من المادة مǈهاÜ فبغƯ الƲǈر عن ما تقررǉ الƽقرة الثاǈية 
وكيý الجمهورية ƍدارة الضبط القضائي و يشرƻ الǈائƔ العام على الضبط القضائي 
بدائرة ƍختƮاƭ كý مجلس ƿضائي و ذلǁ تحت رƿابة ƹرفة اǗتهام بذلǁ المجلسÜ فƎن 

ƿبة تهام في مراǗمن ق Ɯ ƍ تتعرƯ بƮǈها لدور ƹرفة ا 207الƽقرة الثاǈية من المادة 
أǐ أمر ƍخýǚ رجý الضبط القضائي  - أعماý الضبط القضائي ƍذ تقرر بǈƋه يرفƴ األمر

لغرفة اǗتهام ƍما من الǈائƔ العام أو من رئيسها عن اǗخǚالت  -بواجباته الوƲيƽية
المǈسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وƲائƽهم و لها أن تƲǈر في ذلǁ من تلقاء 

  .     ƿضية مطروحة عليهاƽǈسها بمǈاسبة Ʋǈر 

                                                 
المتضمن القاǈون األساسي العام للوƲيƽة العمومية و ال سيما الýƮƽ الثاǈي من الباƔ الثاǈي  03-06راجƴ األمر رƿم  1

الخـاƭ بمـوƽƲي األمـن     يالمتضمن القاǈون األساس 524-91الخاƭ بواجبات الموÜƻƲ و المرسوم التƽǈيذǐ رƿم 
  .ǈيالوط
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  في إجراءات البحƘ و التحرǎ عن الجراƏمالضبطية القضاƏية  عدم تعسف: الثالƘ الفرع
 ýا رجǈو في حالتǋ ǐالضبط القضائي الذ ýلى أن رجƍ Ưاألمن مرفق سبق التعر

مكلƿ ƻاǈوǈاŹ باتخاذ مجموعة من اǗجراءات الهادفة ƍلى ضبط الجريمةÜ و أن ǋذǉ ال
ƿد تكون في حالة الجريمة المتلبس بها أو في ƍطار التحقيق اǗبتدائي أو كذالǁ اǗجراءات 

في ƍطار اǈǗابة القضائيةÜ و أǈه يمتلǁ من أجý تƽǈيذ ǋذǉ اǗجراءات سلطة و ƿوة ال يمكن 
  .له اǗستغǈاء عǈها من أجý ضمان أحسن الǈتائƝ لعملية البحƚ و التحرǐ عن الجرائم

Ƌه ال بد من التǈير أƹ كيد-  ƚذا البحǋ في Źسابقا ǁا ذلǈالسلطة    -مثلما فعل ǉذǋ على أن
و القوة التي تتميز بها أعماý رجý الضبط القضائي موجودة في مواجهة حريات و حقوق 
اǈǗسان التي ما فتƋت التشريعـات الدولية و الداخلية تقرر ƍلزامية احترامها و عدم 

Üالمواجهة ǉذǋ اءǈأث ŹاƮوƮخ Üتهاكهاǈالضبط القضائي  ا ýلم تكن سلطات رج ǁلذل
سلطات مطلقة بǐƋ حاý من األحواÜý و ǈƍما مƽروƯ عليها باǗضافة ƍلى اعتدادǋا 

بالبراءة األƮلية للمشتبه فيه و بحقه في الدفاƳ و بعدم المساس بسǚمته الجسدية         
جý الضبط و الƽǈسيةÜ و بضرورة أن تتسم بالمشروعية و بالموضوعيةÜ فƎن على ر

القضائي أن ال يتعسƻ في استعماǋ ýذǉ السلطة و القوة ليس فقط في واحدة من ƍجراءات 
البحƚ و التحرǐ و ǈƍما في كƍ ýجراءاتهاÜ فǚ يجƔ أن يتعسƻ رجý الضبط القضائي في 

تعسƻ في أن يǈوعيÜ و ال المكاǈي و الختƮاƭ اǗ مجاýلمشتبـه فيـه في امواجهـة 
    Ư عليه و في تƽتيشه أو تƽتيƫ مسكǈه أو في اعتراƯ مراسǚته سماƳ أƿواله و القب

  .أو في التسرƔ و في ƹيرǋا من اǗجراءات المخوý لرجý الضبط القضائي القيام بها
فالرابطة القاǈوǈية الموجودة بين الشرطة و الدولة و الشرطة و اǈǗسان يجƔ أن تتسم 

على حقوق الدولة و المحافƲة على بروƟ المحافƲة على حقوق الجماعة و المحافƲة 
حقوق اǈǗسان دون تعسƻ من جاƔǈ الشرطة تجاǉ المتهمÜ فبهذا تكون الشرطة ƿد أدت 
واجبها تجاǉ الدولة و في ƽǈس الوƿت ƿد أدت واجبها تجاǉ حقوق اǈǗسان عامة سواء كان 

   ǋ.1ذا متهماŹ أو ƹير متهم
على المشتبه فيه ƿرر المشرƳ و بالƲǈر ƍلى خطورة التعسƻ في استعماý السلطة 

ǉعلى عدم جواز ƭǈال ǐالدستورÜ  المادة ǉ1996من دستور  22فهذ  Ɣƿه يعاǈƋتقرر ب
                                                 

1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ254د ع.  
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مǈه فǈƎها تقرر بدورǋا بǈƋه  150القاǈون على التعسƻ في استعماý السلطةÜ أما المادة 
  . ǈحراƻ يƮدر من القاضيƍالمتقاضي من أǐ تعسƻ أو أǐ  نيحمي القاǈو

على رجý الضبط القضائي بدايةŹ أن يلتزم بما يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات و عليه يƮبح 
مكررÜ فƎذا تƋكد بعد تلقيه  16و  16الجزائية في مجاý االختƮاƭ و ال سيما مادتيه 

تخاذ ما يقررǉ القاǈون بشǈƋهÜ و ال ƍللبƷǚ بǈƋه مختƭ مكاǈياŹ تعين عليه ƿبوý البƷǚ و 
ƹعلى الر Ʒǚالب Ưيمكن له أن يرف Ưبع Ɵد يطرƿ و Üيǈه المكاƮاƮم من ثبوت اخت

اǗشكاý لدǎ رجاý الضبط القضائي في حالة تعدد األمكǈة التي لها عƿǚة بالجريمة فيكون 
مكان وƿوƳ الجريمة ƹير مكان ƿƍامة المشتبه فيه و مكان ƿƍامة المشتبه فيه ƹير مكان 

ǉ األمكǈة ليرفƯ ضبطـهÜ و بالتالـي ƿـد يتحجƝ رجý الضبط القضائي بتعدد ǋذ
 Üهǈير مكاƹ لى مكانƍ ƭاƮاالخت ýقǈو ي ÜƷǚا في رفضه فالبƽالضبط متعس ýيكون رج

Ʒǚ على اعتبار أن واحد من ǋذǉ األمكǈة على األýƿ يقƴ في دائرة ـوý البـƿب
ƍ قرة األولى من المادةƽعتبار أن الƍ على ÜهƮاƮعلى أن يمارس  16خت ƭǈالمذكورة ت

ختƮاƮهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمǈها وƲائƽهم ƍية ضباط الشرطة القضائ
  .المعتادة

ختƮاƮه ƍختƮاƮه المكاǈي ƍذا ƿام بتمديد ƍو يعتبر رجý الضبط القضائي متعسƽا في 
ختƮاƭ المجلس القضائي دون أن تتوفر لديه دالئý حقيقية          ƍالمكاǈي ƍلى دائرة 

تي تدفƴ رجý الضبط القضائي ƍلى ǋذا و موضوعيـة تؤكـد حالـة اǗستعجاý ال
التمديدÜ فسلطته في التمديد مقيدة بشرط اǗستعجاÜý و لجوءƍ ǉلى التمديد دون تحقق ǋذا 
الشرط ǋو في الحقيقة تعسƻ في ƍستعماý السلطةÜ و ال يمكن الدفƴ بتعسƻ رجý الضبط 

ǐ في حالة تعدد أ Üالقضائي ƍذا ما مد ƍختƮاƮه ƍلى مكان ƿƍامة المشتبه فيهم األخرون
ǁوية تثبت ذلƿ ýتوفر دالئ ýǚهم من خǋشتباƍ Źǚذا ثبت فعƍ Üاعلينƽ1ال.  

 ýرج ƻمن طر ƭاƮذا االختǋ ذا ما تم تمديدƍ يǈالمكا ƭاƮفي االخت Źاƽو ال يعد تعس
الضبط القضائي ƍلى كامý التراƔ الوطǈي ƍذا تم وفقاŹ لƭǈ الƽقرتين الثالثة و السابعة من 

                                                 
في ǋذا المجاý يقرر القضاء أǈه متى بدأت الواƿعة في دائرة اختƮاƭ مƋمور الضبط القضائي فوجƔ أن يمتد ǋـذا   1

ƿ Üـرار محكمـة   "التي يقيمون فيهـا  االختƮاƭ بداǋة ƍلى جميƴ من ƍشتركوا فيها و ƍتƮلوا بها و ƍن ƍختلƽت الجهات
  .Ü21  ƭ1239 مجموعة األحكامÜ السǈة 1970ديسمبر  21الǈقƯ المƮرية المؤرƢ في 
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Ü اللتين تقرران ƍمكاǈية ǋذا التمديد ƍذا كان ذلǁ بطلƔ من الجهة 1ق Ɯ ƍمن  16المادة 
القضائية المختƮة أو كان من أجý البحƚ و التحرǐ في واحدة من الجرائم الموƮوفة 

  .بالخطيرة
ه ال يجوز لرجý الضبط القضائي المختƭ أن ـوفي ƍطار سماƳ أƿواý المشتبه في
ختƮاƭ سماƍ Ƴد المشتبه فيه بحجة أǈه يمتلǁ يباشر ƍجراء االستجواƔ والمواجهة ض

أƿوالهÜ وليس له كذلǁ أن يجبر شخƮاŹ على الحضور دون أن يحýƮ على ƍذن سابق من 
جý دفƴ المشتبه فيه للكǚم        أوكيý الجمهوريةÜ وال أن يستخدم سلطته ǋذǉ من 

رواية معيǈة  وحرماǈه من حقه في الƮمت أو في الضغط عليه من أجý توجيه أƿواله ǈحو
للجريمةÜ كما ƿد يكرǉ رجý الضبط القضائي شخƮاŹ لǘدالء ببƷǚ أو شكوǎ عن واƿعة 
ماÜ و ƿد يبادر بƎجراءات البحƚ والتحرǐ في واƿعة يشترط ألجý البدء في التحرǐ بشǈƋها 

     .                   تقديم شكوǎ أو ƍذن من الضحيةÜ وǋي كلها حاالت تعسƻ في ƍستعماý السلطة
وƿد يتعسـƻ رجý الضبط في سلطاتـه فيرƹـم المشتبه فيه على ƍمضاء محضر 
السماÜƳ متǈكراŹ لما ƿررǉ المشرƳ من أǈه في ǋذǉ الحالة يكتƽي ضابط الشرطة القضائية 

 ǁو ليس له كذل ÜƳوسببه في محضر السما Ưذا الرفǋ اليمين المشتبه فيه أن بتقييد ƻيحل
 ýرج ǉجراء يرمي من وراءƎلى الضغط على المشتبه فيهكƍ الضبط القضائي.  

كما ƿد يتعسƻ رجý الضبط القضائي في مجاý استماƳ أƿواý المشتبه فيه من خýǚ تكرير 
جلسات االستماƳ بدون وجود مبرر موضوعي لذلǁ وال سيما للمشتبه فيه الذǐ لم يتخذ 

حالة اǈتƲار تمتد بشǈƋه ƍجراء التوƿيƻ للƲǈرÜ كƋن يكرر ƍستدعاءاته له و يتركه في 
 ýواƿأ Ƴسلطة سما Ƴحه المشرǈن مƍفهو و Üهƽته أو تخويǈاǋأ ƻلساعات طويلة بهد
المشتبه فيه ملزم بƎجرائها بالشكý الذǐ يتحقق فيها ƍحترام حريات و حقوق اǈǗسان وال 
سيما ƿريǈة البراءة األƮليةÜ على ƍعتبار أن الشخƭ الذǐ يستمƴ ضابط الشرطة 

                                                 
سبقت اǗشارة ƍلى أن ǋذا الوƻƮ جاء على لسان وزير العدý حافƲ األختام بمǈاسبة تقديمه لمشروƳ تعـديƿ ýـاǈون    1

لشعبي البلدÜǐ و ǋي جرائم المخدرات و الجريمة المƲǈمة عبر أمام ǈواƔ المجلس ا 2006اǗجراءات الجزائية في سǈة 
الحدود الوطǈية و الجرائم الماسة بƲǈƋمة المعالجة اآللية للمعطيات و جرائم تبييƯ المواý و اǗرǋاƔ و الجرائم المتعلقة 

ƻرƮبال ƭالخا ƴبالتشري.  
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ه ǋو شخƭ بريƐ في ǋذǉ المرحلةÜ وليس للضابط من سلطة سوǎ سماƳ القضائية ألƿوال
  .     أƿواله و تقييد ǋذǉ األخيرة في محاضر خاƮة بها و ƍحالتها لوكيý الجمهورية

المعǈي الحقيقي  -وƿد يلجƋ رجý الضبط القضائي بدالŹ من سماƳ أƿواý المشتبه فيه 
ǐوالتحر ƚجراءات البحƎدائرة األش -ب ƴلى توسيƍ والهم دون أن يكونƿأل Ƴالمسمو ƭخا

  .لذلǁ سبƔ موضوعي يدعو ƍلى االعتقاد بعƿǚة ǋؤالء بالجريمة المتحرǎ عǈها
 ýواƿأ Ƴسما ýالسلطة في مجا ýستعماƍ في ƻور التعسـƮ أن من ǁوال شـ
المشتبه فيهÜ مباشرة ǋذا اǗجراء في حالة عدم تمتƴ المشتبه فيه بكامƿ ýواǉ العقليةƍ Üذ ƿد 

غý ضابط الشرطة القضائية حالة الǚوعي التي يتواجد فيها المشتبه فيه من أجý دفعه يست
ƍلى تقديم أƿواý معيǈة يقيدǋا ضابط الشرطة القضائية في محضر خاƭ بهاÜ و من أبرز 
حاالت الǚوعي التي يتواجد فيها المشتبه فيه تلǁ الحالة الƽǈسية المƮطلح على تسميتها 

Ü التي تعقƔ وƿوƳ الجريمة فيستغý ضابط الشرطة القضائية ǋذا Ʈدمة ما بعد الجريمة
 ýعƽال Ɣو من ارتكǋ هǈأ Źمعتقدا ƭذا الشخǋ من ýواƿأ Ƴتزاǈا ýمن أجـ ƴالوضـ
المجرمƹ Üير أن الواƿ ƴƿد يكون عكس ذلǁ تماماÜŹ فوجود الشخƭ في مسرƟ الجريمة ال 

  .        يعǈي بالضرورة أǈه ǋو من ارتكƔ الجريمة
Ʈوý على اعتراƻ المتهم سواء في مرحلة االستدالý أو في حالة ǈدƔ مƋمور فالح

الضبط القضائي يجƔ أن تكون محاطة بضماǈات ضد التعسƻ بحيƚ يجƔ أن يكون 
Ü فحالة الضعƻ و االضطراƔ الƽǈسي التي يتواجد 1االعتراƻ معبراŹ عن الواƴƿ و الحقيقة

خƭ تواجد بالƮدفة في مكان عليها الشخƭ سواء كان مرتكƔ الجريمة أو أǐ ش
رتبط بالƮدفة بها ƿد تدفعه باǗضافة ƍلى ضغط رجý الضبط القضائي ƍلى ƍأو    الجريمة 

 ýواƿي األǋ و Üعةƿير سوية و ال تعبر بالضرورة عن حقيقة الواƹ خاطئة و ýواƿƋدالء بǗا
عن ر المسار العادǐ و الطبيعي لمجريات البحƚ و التحرǐ ـƔ في تغييـالتي تتسب

  .ƿد يؤثر بدورǉ على ƍجراء التحقيـق القضائي و حتى المحاكمةما الجريمـةÜ و ǋو 
   
  
  

                                                 
  .ƴ254 السابقƭ Üد عƮام زكريا عبد العزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ المرج 1
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الرقابة القضاƏية علǍ أعماü مرفق األمن باعتباره جǊاƦ بحƘ و تحرǎ : الثاني لمبحƘا
  و دورǉا في حماية حقوق و حريات األفراد عن الجراƏم

و حق  ةوضوعية المتمثلة في ƿريǈة البراءة األƮليعلى الرƹم من أǋمية القيود الم
المشتبه فيه في الدفاƳ عن ƽǈسه واحترام سǚمته الƽǈسية والجسدية والقيود اǗجرائية 
المتمثلة في مشروعية اǗجراءات والوسائý و توفر الموضوعية في أعماý رجاý الضبط 

ƚجراءات البحǗ اء مباشرتهمǈهم أثƽفي  القضائي و كذا عدم تعس Üعن الجرائم ǐو التحر
 ƴاء مرحلة جمǈحماية حقوق و حريات المشتبه فيه في مواجهة سلطة الضبط القضائي أث
االستدالالتƍ Üال أǈها تبقى عديمة الƽائدة و ال تحقق كامý أǋدافها ما لم تقرر رƿابة ƿضائية 

ق الضمان ƿريبة و ضيقة و فعلية و فعالة على أعماý رجاý الضبط القضائي بهدƻ تحقي
 ǉجراءات مرفق األمن باعتبارƎب Ɣالمخاط ƭحريات وحقوق الشخ ǁتهاǈعلي لعدم اƽال

  .جهاز بحƚ و تحرǐ عن الجرائم
الحرية الشخƮية و ما يتعلق بها فيها تتعرƯ التي فƽي ýƲ اǗجراءات الجǈائية 

ýǚفمن خ Üلى القضاءƍ مية الحق في االلتجاءǋمن الحقوق والحريات للخطر تبدو أ  ýتدخ
القضاء يمكن اǗطمئǈان ƍلى ƍحداƚ التوازن بين المƮلحة العامة وحماية الحرية الشخƮية 

  .1الحرياتووƹيرǋا من الحقوق 
لذلǁ يرǎ بعƯ الƽقه الدستورǐ أن مبدأ المشروعية مثŹǚ يغدو عديم الƽائدة       

ختلƽة للقاǈونÜ وفارƹـاŹ من أǐ مضمون ما لم يتقرر جزاء على مخالƽة سلطات الدولة الم
و ǋذا الجزاء ال يمكن توƿيعه ƍال بواسطة ǋيئة ƿضائية تýƮƽ في الǈزاƳ الذǐ يثور بين 
 ýǚات االستقǈضما ýالهيئة القضائية ك ǉن وبين الدولة و يتعين أن تتوفر لهذƋالش ƔاحƮ

Ü و لذلǁ أيضاŹ يقرر المشرƳ الدستورǐ بƋن تحمي السلطة القضائية 2والǈزاǋة والكƽاءة
Ü و أن السلطة 3لمجتمƴ و الحريات و تضمن للجميƴ المحافƲة على حقوƿهم األساسيةا

  .4القضائية مستقلة و تمارس في ƍطار القاǈون
                                                 

1 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالحماية الدستورية للحقوق و الحريات Ü584د أحمد فتحي سرور.  
د سعاد الشرƿاوÜǐ الƲǈم السياسية في العالم المعاƮرÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعة  2

  .ƭ Ü342 1988الثالثةÜ سǈة 
  .1996من دستور  139المادة  3
  .1996من دستور  138المادة  4
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 ǁاǈǋ كلما كان ýعليه التدخ Ɣللحريات وج ýيƮو الحارس األǋ و لما كان القضاء
عيÜ فاألوý اǈتهاǁ أو عزم على اǈتهاǋ ǁذǉ الحرياتÜ فدورǈǋ ǉا دور مزدوƜ وƿائي و ƿم

 ýأعما ǐالحريات و أن تجر ǉذǋ اعتداء على ǐأ ƴالقضاء على أن ال يق ƭفي حر ýيتمث
البحƚ والتحرǐ عن الجرائم وفقا لما يقررǉ القاǈون و ال سيما ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 
وفي حدودÜǉ و الثاǈي يتمثý في توƿيƴ الجزاء القضائي عن كƍ ýخýǚ بااللتزامات القاǈوǈية 

  .جاý الضبطية القضائية وال سيما تلǁ المتعلقة بحقوق و حريات المشتبه فيهلر
 ǉذǋ من ýلى الشق األوƍ ƚذا المبحǋ من ýاألو Ɣفي المطل Ưوعليه سيتم التعر
الحراسة أǐ العمý الوƿائي للقضاء الذǐ تتوالǉ الǈيابة العامةƍ Üذ يتم التعرƯ لدورǋا في 

لحديƚ في المطلƔ الثاǈي للجزاءات المقررة في حاý مرحلة جمƴ االستدالالت ثم ǈǈتقý ل
  .  اǈتهاǁ رجاý الضبطية القضائية اللتزاماتهم القاǈوǈية

في مرحلة جمƲ كحامية لحقوق و حريات المشتبǈ فيǈ النيابة العامة : األوü المطلب
  اǗستدǗǗت

يمة تتولى الǈيابة العامة في مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجرائم سواء في الجر
المتلبس فيها أو في التحقيق االبتدائي أو في اǈǗابة القضائية دوراŹ بالƸ األǋمية و ال سيما 
في مراƿبة مدǎ التزام رجاý الضبطية القضائية بالقيود الموضوعية و اǗجرائية المقررة 
ة ƿاǈوǈاŹ على عاتقهمÜ و ال شǁ في أن تدخƿ ýضاة الǈيابة العامة و ال سيما وكيý الجمهوري
ŃƮب Ƴالمشر ǉررƿ ýيƮأ ýو تدخǋ عن الجرائم ǐوالتحر ƚجراءات البحƍ في سيرłر و

ǈجدǉ في مرة أخرǎ في شكý في شكý اختƮاƿ ƭاǈوǈي مقرر له و مختلƽةƍ Üذ ǈجدǉ مرة
 ƻشراǗا ýفي شك ýذا التدخǋ هرƲالضبط القضائي كما ي ýعلى رج ƴƿي واǈوǈاƿ لزامƍ

ǋي أشكاý التدخý التي و ƍن كاǈت تهدƍ ƻلى ضبط على الضبطية القضائية و ƍدارتهاÜ و
ǁتهاǈƍ لى ضمان عدمƍ ǁكذل ƻها تهدǈƎه فǈم ƭلى العدالة لتقتƍ 1الجريمة و تقديم المجرم 

                                                 
1    ǐجراءات الجزائية و ال سـيما األخيـرة أǗون اǈاƿ لها Źǚت التي كان محǚالتعدي ƻمختل ýǚمن خ ƻذا الهدǋ هرƲي

التي ƿاý وزير العدý حافƲ األختام حيǈما ƿدم مشروƳ التعديý أن من أǋداǋ ƻـذا التعـديý    2006تلǁ المقررة في سǈة 
لحماية  للحقوق و الحريات الƽردية و تعزيز مبدأ ƿريǈة البراءة األƮليةÜ و أن مشروƳ التعديý ترجم ضمان المزيد من ا

ǋا الهدƻ من خƍ ýǚسǈاد مراƿبة أعماý الشرطة القضائية ƍلى القضاة و مǈح وكيý الجمهورية ǚƮحيات أوسـƴ فـي   
ýالسهر على حماية حقوق و حريات المشتبه فيه و ال سيما في مجا ýر مجاƲǈتحت ال ƴالوض  .  
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 ƔرتكاƎجراءات الضبطية القضائية و ال سيما المشتبه فيهم بƎحقوق و حريات المخاطبين ب
  .الجرائم أو المساǋمة في ƍرتكابها

  امات رجاü الضبطية القضاƏية في مواجǊة وكيü الجمǊوريةلتƦإ: األوü الفرع
رƿابة على أعماý رجý الضبط القضائي فرƯ المشرƳ  أحسنفي ƍطار ضمان 

اǗجرائي على ǋذا األخير عدد من اǗلتزامات التي يمكن تقسيمها ƍلى مجموعتينÜ األولى 
ثاǈية فتضم اǗلتزامات تضم االلتزامات المتعلقة بƎعǚم و ƍخبار وكيý الجمهورية أما ال

  .المتعلقة بالحƮوý على ƍذن أو ترخيƭ من وكيý الجمهورية
 ýخطار وكيƎالضبط القضائي ب ýرج Ɯ ƍ طار المجموعة األولى يلزم قƍ يƽف

و بخبر العثور على جثة شخƍ ƭذا  1الجمهورية بالجǈايات و الجǈح التي تƍ ýƮلى علمه
Ü مما 2واء كاǈت الوفاة ǈتيجة عƻǈ أو بغير عƻǈكان سبƔ الوفاة مجهوالŹ أو مشتبها فيه س

 ýلى علم رجƍ لتƮالجرائم التي و ýعن ك ǐو التحر ƚالبح ýه من متابعة أعماǈيمك
الضبط القضائيÜ و بالتالي لن تستثǈى الجهة القضائية المختƮة من مراƿبة مدǎ احترام 

ن ƍجراءات تردƳ رجý الضبط القضائي لحقوق و حريات المشتبه فيه و ƍتخاذ ما يجƔ م
  .حاالت اǈǗتهاǁ المحتملة لهذǉ الحقوق و الحريات

و ƍن كان ƍعǚم وكيý الجمهورية بخبر الجريمة ǋو أǋم أǈواƳ اǗعǚم على اعتبار 
أǈه يشكý بداية الرƿابة القضائية الوƿائية على أعماý الضبط القضائي ƍال أن رجý الضبط 

ǚم التي ال تقý أǋمية عن األولىÜ فهو ملزم القضائي ملزم كذلǁ بǈƋواƳ أخرǎ من اǗع
Ü و ǋو 3بƎعǚم وكيý الجمهورية حيǈما يرǎ ضرورة توƿيƻ شخƭ أو أكثر للƲǈر

 ýر بالشكƲǈلل ƻيƿبة سير التوƿالجمهورية من متابعة و مرا ýيمكن وكي ǐجراء الذǗا
للƲǈرÜ كما  الذǐ يضمن تمتƴ الموƿوƻ للƲǈر بما ƿرر له من حقوق و حريات أثǈاء توƿيƽه

  . ǋذا التوƿيƻو موضوعية يمكǈه من جهة أخرǎ من مراƿبة مدǎ مواءمة 
و يƲهر ƍعǚم وكيý الجمهورية كذلǁ من خýǚ ما يقوم به رجاý الضبط القضائي 
المختƮين من ƍرساý أƮوý المحاضر المتعلقة بƋعمالهم التي يحرروǈها مƮحوبة بǈسخة 

                                                 
  .من ق Ɯ ƍ 42راجƴ الƽقرة األولى من المادة  1
   .من ق Ɯ ƍ 62راجƴ الƽقرة األولى من المادة  2
   .من ق Ɯ ƍ 51راجƴ الƽقرة األولى من المادة  3
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ýوƮها مطابقة ألǈƋها مؤشر عليها بǈم  ƴا و كذا بجميǋالمحاضر التي حررو ǁتل
Ü وǋو اǗجراء الذǐ يمكن 1المضبوطة ءالمستǈدات و الوثائق المتعلقة بها و كذلǁ األشيا

 ýبƿ جراءات المباشرة منǗعلى طبيعة ا ýƮƽالم ƳǚطǗالجمهورية من جهة من ا ýوكي
مراƿبة أعماý رجý رجý الضبط القضائي و الǈتائƝ المتحýƮ عليها مǈهاÜ ومن جهة ثاǈية 
  .الضبط القضائي من خǋ ýǚذǉ المحاضر و ما تحتويه من معلومات

وفي حالة تمديد االختƮاƭ اƿǗليمي لضباط الشرطة القضائية مثلما تƭǈ على 
مكرر من ق ÜƜ ƍ يتحتم على الضابط المعǈي بالتمديد ƍعǚم بشكý  16و 16ذلǁ المادة 

Źليمياƿƍ ƭالجمهورية المخت ýجراء  مسبق وكيǗه اƮاƮختƍ سيمارس في دائرة ǐالذ ǐأ
       ƚالبح ýضائية على أعماƿ ابةƿو ما سيمكن من ضمان رǋو Üالضبطي بهذا التمديد

والتحرǐ المباشرة حتى في ƹير دائرة االختƮاƭ اƿǗليمي األƮلي لضابط الشرطة 
  .   القضائية

المشار ƍليه سابقاƿ ÜŹد  وكان المشرƳ الƽرǈسي في ƍطار ƿاǈون تدعيم ƿريǈة البراءة
تعرƯ لدور الǈيابة العامة وال سيما وكيý الجمهورية في رƿابة أعماý الضبط القضائي 
 Źǚمث Ưرƽت ƚحي Üالضبط القضائي ýعلى عاتق رجا ƴƿخطار الواǗمن زاوية االلتزام با

من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية على رجý الضبط القضائي الذǐ يجمƴ  2-75المادة 
تدالالت في جǈاية أو جǈحة بƎخطار وكيý الجمهورية بمجرد التعرƻ على الشخƭ االس

 Ưرƽكما ت Üالجريمة Ɣرتكاƍ في Ƴأو شر Ɣرتكƍ هǈأ Ưترƽت ýدالئ ǉتوفرت ضد ǐالذ
على رجý الضبط القضائي ƍعǚم وكيý الجمهورية بوضƴ الشخƭ في التوƿيƻ  63المادة 
  .للƲǈر

ǈية المتضمǈسبة للمجموعة الثاǈذن بالƍ على ýوƮة االلتزامات المتعلقة بالح      
ق Ɯ ƍ ضابط الشرطة القضائية ƿبý مباشر عدد ألزم  Üأو ترخيƭ من وكيý الجمهورية

من ƍجراءات البحƚ والتحرǐ عن الجريمة سواء في حالة التلبس أو في ƍطار التحقيق 
عƯ الحاالت اǗبتدائي أو حتى في ƍطار اǈǗابة القضائية بالحƮوý على ƍذن وفي ب

 ýابة وكيƿفي تحقيق ر ýيƮأ ýم بشكǋو ما يساǋو Üالجمهورية ýمن وكي ƭترخي
 Ưترƽجراء يǗبمباشرة ا ƭذن أو الترخيǗفا Üالضبط القضائي ýالجمهورية على أعما

                                                 
  .من ق Ɯ ƍ 18راجƴ الƽقرتين الثالثة و الرابعة من المادة  1
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 Ɣالمخاط ƭتهاكات المحتملة لحريات و حقوق الشخǈاال Ƴابة و بالتالي ردƿتباعه بالرƍ
يجƔ من ƍجراءات ƿاǈوǈية بشǈƋها مثلما تقررǉ مثŹǚ الƽقرة األولى  بهذا اǗجراءÜ و ƍتخاذ ما

أǐ اǗخýǚ المǈسوƔ لرجý ( من ق Ɯ ƍ التي تقرر بƋن يرفƴ األمر  207من المادة 
لغرفة اǗتهام ƍما من الǈائƔ العام أو من رئيسها عن اǗخǚالت ) الضبط القضائي

ئƽهم و لها أن تƲǈر في ذلǁ من تلقاء المǈسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وƲا
  .ƽǈسها بمǈاسبة Ʋǈر ƿضية مطروحة عليها

من  ĄƋولما كاǈت بعƍ Ưجراءات البحƚ والتحرǐ عن الجرائم أشد وأكثر وط
ƭاألخر على حريات وحقوق األشخا ƯالبعÜ  ýوكي ƭذن أو ترخيƍ Ưفر Ɯ ƍ ن قƎف

راƿبة سير اǗجراء المعǈيÜ لهذا الجمهورية لمباشرتها وǋو ما يمكǈه بطبيعة الحاý من م
أƿترن مثƍ Źǚجراء التƽتيƫ و ƍجراء تمديد احتجاز الموƿوƻ للƲǈر وƍجراء استخدام القوة 
العمومية Ǘحضار األشخاƭ الذين لم يستجيبوا Ǘستدعائين بالمثوƮ ýادرين عن ضابط 

ر وƍجراء عتراƯ المراسǚت وتسجيý األƮوات والتقاط الƮوƍالشرطة القضائية وƍجراء 
تسخير كý عون مؤýǋ لدǎ مƮلحة أو ǋيئة عمومية أو خاƮة مكلƽة بالمواǚƮت 

تسجيý لتقǈية لعمليات اعتراƯ المراسǚت والسلكية والǚسلكية للتكýƽ بالجواƔǈ ا
 ýالمسبق لوكي ƭذن أو الترخيǗبا Ɣجراء التسرƍور وƮوات والتقاط الƮاأل

  .1الجمهورية
  
  

                                                 
  :راجƴ في ǋذا الƮدد ما يلي 1

  من ق Ɯ ƍ 44المادة الƽقرة األولى من  -
 من ق Ɯ ƍ  47الƽقرة األولى من المادة  -

 من ق Ɯ ƍ 65الƽقرة الثاǈية من المادة  -

 من ق Ɯ ƍ 1-65الƽقرة األولى من المادة  -

 5مكرر  65الƽقرة الولى من المادة  -

 من ق Ɯ ƍ  8مكرر  65المادة  -

 من ق Ɯ ƍ  11مكرر  65المادة  -

لمرتبط باǈǗابة القضائية الذǐ يمǈحه ƿاضـي التحقيـق لضـابط الشـرطة     من ق Ɯ ƍ لǘذن ا 141كما تتعرƯ المادة 
  .ساعة ƍضافية ƍذا اƿتضت الضرورة ذلǁ 48القضائية و الرامي ƍلى تمديد توƿيƻ للƲǈر المشتبه فيه مدة 
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وكيü الجمǊورية بالتدüƢ في مجريات البحƘ و التحرǎ قانوني لالواجب ال: الثاني الفرع
  يحفư حقوق و حريات األفرادبما  عن الجراƏم

البحƚ و التحرǐ عن الجرائم سواء في  تدخý وكيý الجمهورية في مجريات
الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق االبتدائي ǋو تدخý أƮيý ال يمكن تجاوزǉ أو تجاǋله 

حواÜý فباǗضافة ƍلى أǈه واجƿ Ɣاǈوǈي مقرر بموجƔ عديد أحكام ƿاǈون بǐƋ حاý من األ
هو الحاجز المǈيƴ األوý ضد االǈتهاكات المحتملة لحقوق و حريات ف الجزائيةÜاǗجراءات 

األشخاƭ الخاضعين Ǘجراءات الضبطية القضائيةÜ فƎذا كان وكيý الجمهورية باعتبار 
مباشرة بƋعماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم     مهمته في ƍدارة الضبط القضائي مرتبط

و بالتالي تطغى على أعماله تقييد حقوق و حريات المشتبه فيهمÜ فƎن ǋذا ال يعƽيه من 
واجƔ السهر على عدم ǈƍتهاǁ حريات و حقوق ǋؤالءÜ و ǋذا ما يدفعǈا ƍلى القوý بƋن 

ǋ عن الجرائم ǐو التحر ƚالجمهورية في مجريات البح ýوكي ýتدخ ƻكش ÜƜدفه مزدو
الجريمة و مرتكبها و السهر على عدم ǈƍتهاǁ رجý الضبط القضائي لحقوق و حريات 

  .المشتبه فيهم
فƎذا كان يǈاط بوكيý الجمهورية مباشرة أو األمر باتخاذ جميƴ اǗجراءات الǚزمة 

Ü ƻ فهو مكلƿ ƻاǈوǈاŹ باǗشرا1للبحƚ و التحرǐ عن الجرائم المتعلقة بالقاǈون الجزائي
حكام القاǈونÜ و مراƿبة تدابير ألالمباشر على أعماý التƽتيƫ و السهر على أن تتم باحترام 

التوƿيƻ للƲǈر و ال سيما مدǎ احترام رجý الضبط القضائي لمدة التوƿيƻ للƲǈر و شروط 
زيارة أماكن التوƿيƻ مرة واحدة على األýƿ كý ثǚثة أشهر و كلما Ü باǗضافة ƍلى تمديدǋا
Ü السهر على أن يتم التوƿيƻ للƲǈر في أماكن الئقة بالكرامة اǈǗساǈية 2ضرورياŹ ذلǁ كان

      رǈ ÜƯدƔ طبيƔ لƽحƭ الموƿوƻ للƲǈر ƍذا اƿتضى األمر ذلǁ غو مخƮƮة لهذا ال
و بالتوƿيƴ على السجý الخاƭ بالتوƿيƻ للƲǈر المتضمن سماƳ أƿواý الموƿوƻ أو ƍمتǈاعه 

                                                 
 .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي 41في ǋذا المجاý راجƭǈ ƴ الƽقرتين األولى و الثالثة من المادة  1
في ǋذا المجاý جاء في التقريرين الثالƚ و الرابƴ اللذين ƿدمتهما الجرائر لمƲǈمة األمم المتحـدة بخƮـوƈ ƭليـات     2

 : ما يلي 2007أكتوبر سǈة  24و  23تطبيق  العهد الدولي للحقوق المدǈية و السياسية المؤرخين في 
« Les autres mesures qui peuvent protéger les personnes contre les mauvais traitements se 
vérifient à travers le contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire, le contrôle des 
mesures de garde à vue, ainsi que la visite des locaux de garde a vue par le procureur de la 
République. » 
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ƿذا التوǋ Ɣه و أسباƽيƿالتي يحتمو تو ǁمراكز الشرطة أو الدر ǎلد Ƴالموضو ƻأن ي ý
  .تستقبý شخƮاŹ موƿوفاŹ للƲǈر

باǗضافة ƍلى ما يملكه وكيý الجمهورية من سلطة في التƮرƻ في محاضر 
 Źǚما يقرر مثǈالشرطة القضائية حيƍ يةǈوǈاƿ Ɣاء على أسباǈب Ʋƽتخاذ األمر بالح          

ǈه مبرر بحاý أكون أية جريمة أو مǈسوƍ Ɣلى المتهم ال يƋŃن يكون الƽعý الكأو موضوعية 
 ƴادة المتابƽأو الست Ɣللعقا ƻعليه لتوفر عذر مع Ɣƿون ال يعاǈالشرعي أو أن القا Ƴالدفا

          12-95بجريمة من جرائم اǗرǋاƔ بتدابير الرحمة طبقاŹ لمقتضيات األمر رƿم 
ات وواجبات أƿرǋا المشرƳ من أجý و ǋي كلها سلط 1أو الǈقضاء الدعوǎ العمومية

  . 2ضمان أحسن لحقوق و حريات المشتبه فيهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  54قيق دراسة مقارǈة Ʋǈرية و تطبيقيةÜ المرجƴ السابقƭ Üجيǚلي بغدادÜǐ التح 1
  :راجƴ في ǋذا الƮدد ما يلي 2

  من ق Ɯ ƍ 36المادة  -
 من ق Ɯ ƍ 44المادة  -

 من ق Ɯ ƍ  51المادة  -

  من ق Ɯ ƍ  52المادة  -
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   اǕشراف علǍ الضبطية القضاƏية و إدارتǊا: الثالƘ الفرع
يƲهر بشكý جلي من خýǚ مجموعة عديدة من مواد ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 

ƍدارتها من ƿبý وكيý  ة القضائية وـة على الضبطيـة العامـمبدأ ƍشراƻ الǈياب
يقرر بشكý واضح ǋذا الدور  12الجمهوريةÜ فهذا الشق األوý من الƽقرة الثاǈية من المادة 

حين يƭǈ على أن يتولى وكيý الجمهورية ƍدارة الضبط القضائي و يشرƻ الǈائƔ العام 
على الضبط القضائي بدائرة اختƮاƭ كý مجلس ƿضائي و ذلǁ تحت رƿابة ƹرفة 

تقرر بƋن يقوم وكيÜ36  ý و ǋذǉ كذلǁ الƽقرة األولى من المادة 1ذلǁ المجلساالتهام ب
ة في دائرة ƍختƮاƭ ـة بƎدارة ǈشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائيـالجمهوري

  .المحكمةÜ و له جميƴ السلطات والǚƮحيات المرتبطة بƽƮة ضابط الشرطة القضائية
الشرطة  طأ حيǈما تقرر خضوƳ ضبامن ق ƽǈ Ɯ ƍس المبد 2مكرر  40كما تكرس المادة 

 ƭǈها تǈالجمهورية على اعتبار أ ýأن يطالعلى القضائية لوكيƔ  جراءاتǗالعام با Ɣائǈال
مكرر  40فوراƍ Źذا ƍعتبر أن الجريمة تدخý ضمن ƍختƮاƭ المحكمة المذكورة في المادة 

بدائرة ƍختƮاƭ من ǋذا القاǈون وفي ǋذǉ الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون 
المحكمة التعليمات مباشرة من وكيý الجمهورية لدǋ ǎذǉ الجهة القضائيةÜ ويزيد تƋكيد ǋذا 

من أن ترفƴ يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوƮوý  56المبدأ ما تقررǉ المادة 
 ƭوƮǈالضبط القضائي الم ýأعما ƴتمام جميƎو يقوم ب Üƚالجمهورية لمكان الحاد ýوكي

في ǋذا الÜýƮƽ كما يسوƷ له أن يكلƻ كý ضابط للشرطة القضائية بمتابعة  عليها
  .اǗجراءات

مكرر من ق Ɯ ƍ للǈائƔ  18ومن الƮور المباشرة لهذا المبدأÜ ما تمǈحه المادة 
العام من سلطة مسǁ ملƻ فردǐ لكý ضابط شرطة ƿضائية يمارس سلطات الضبط 

 Üالمجلس القضائي ƭاƮختƍ القضائي في دائرة Ɣائǈال ƻشراƍ الجمهورية تحت ýولوكي
العام سلطة تǈقيط  ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة ƍختƮاƭ المحكمةÜ وأن ǋذا 
التǈقيط سيؤخذ في الحسبان عǈد كý ترƿيةÜ لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أن مƲاǋر تبعية 

القاǈون على أعوان الشرطة القضائية للǈيابة العامة تبدو في الواجبات التي يƽرضها 

                                                 
1  ƴية من المادة راجǈقرة الثاƽال ƭǈ ýذا المجاǋ سي  41فيǈرƽجراءات الجزائية الǗون اǈاƿ من  
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أعضائها من الضباط واألعوان من جهة و فيما أجازǉ لوكيý الجمهورية من ǚƮحيات   
ǎ1وسلطات عليهم من جهة أخر.  

ولكون التǈقيط أبرز المƲاǋر الخارجية لمبدأ ƍشراƻ الǈيابة العامة على الضبطية 
ŹاƮوƮǈ التشريعات Ưالجمهورية أفردت بع ýوكي ýبƿ دارتها منƍتوضح فيها  القضائية و

 28المؤرƢ في  ƍ98-1203جراءات التǈقيطÜ و مǈها ما ǈجدǉ في فرǈسا من المرسوم 
قاǈون اǗجراءات الجزائية والمتضمن تǈقيط ومراƿبة الǈشاط لالمعدý  1998ديسمبر 

Ü الذǐ يƭǈ على أن يمسǁ بشكý دائم على مستوǎ 2القضائي لضباط الشرطة القضائية
ƻيابة العامة ملǈي 3الƮشخ  ýو أن يقوم وكي Üضائيةƿ ضابط شرطة ýبك ƭي خاƽيƲو

ƿتراƟ للǈائƔ العام يتضمن تǈقيط ضباط الشرطة القضائية بعد ƍالجمهورية كý سǈة بتقديم 
 ƻوتطبيق العقوبات ورؤساء الغر ƚاضي األحداƿضاة التحقيق وƿ ǐأخذ رأ

correctionnellesتهامǗرفة اƹ رئيس ǐمكان أخذ رأƍ ƴم Ü.  
ذات المرسوم ƍلى أن تǈقيط ضباط الشرطة القضائيةÜ الذǐ يتراوƟ بين كما يشير 

 Źيتم وفقا Üقاطǈ قطة و خمسǈ رƽƮǗ ه يقومǈو أ Üýوزارة العد ýبƿ قيط معدة منǈستمارة ت
ات على عدد من العǈاƮر التقديريةÜ أǋمها ǈوعية أداء رجý الضبط القضائي Ǘجراء

ى حسن تحرير التقارير والمحاضرÜ ـه علمدƿ ǎدرتـالبحـƚ والتحرǐ عن الجرائـم و
 ƔǋƋوالت ýيǋƋدرجة الت Üيابة العامةǈدمها للƿ عليها و ýƮمية المعلومات التي تحǋدرجة أ

  .4المهǈيÜ حجم الثقة التي يمكن مǈحها لضابط الشرطة القضائية

                                                 
  .281هللا أوǋابيةÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجزائية الجزائرÜǐ المرجƴ السابقƭ Ü عبد ا 1
   .1998ديسمبر  29المؤرخة في  301الجريدة الرسمية للجمهورية الƽرǈسية رƿم  2

3  Ce dossier comprend notamment : 
« 1. Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 
« 2. La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions 
des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés 
d'habilitation ; 
« 3. L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 
« 4. La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des 
attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 
« 5. Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après. 
« Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans 
les conditions fixées à l'article 225 

  .المذكور أعǉǚ 1998-12-28المؤرƢ في  1203-98من  46راجƴ في ǋذا الƮدد المادة  4
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ƍذا كان لرجý الضبط القضائي المعǈي بالتǈقيط الحق في اǗطƳǚ الشخƮي على 
مǈوحة له من طرƻ وكيý الجمهورية فǈƎه يمتلǁ كذلǁ الحق في تقديم مǚحƲاته الǈقطة الم

مكتوبـة حوý الǈقطـة الممǈوحـة له في أجý خمسة عشر يوماŹ من تاريƍ ƣطǚعه 
عليهاÜ بعدǋا يكون للجهة القضائية المختƮة أǐ الǈيابة العامة تبليƸ الجهة اǗدارية التي 

ǈالضبط القضائي المع ýيته من يتبعها رجƿقطة التي ستستعين بها في تقرير ترǈي بال
  .   عدمه

وǈشير ǈǋا ƍلى أن ƍشراƻ الǈيابة العامة على الضبطية القضائية و خضوƳ أفرادǋا 
Ǘدارة وكيý الجمهورية ال يتǈافى مƴ خضوǋ Ƴؤالء للسلطة اǗدارية األƮلية التي تمثلها 

ƍلى اƿǗرار بƋن تبعية رجاý الضبطية Ü و ǋذا ما دفƴ بالƽقه الجǈائي 1وزارة الداخلية
القضائية للǈيابة العامة ǋي تبعية وƲيƽية تتعلق بعمý الشرطة القضائية طبقاŹ لقاǈون 
اǗجراءات الجزائية في جمƴ االستدالالت و مǚحقة المشتبه فيهم و جمƴ المعلومات 

و في حدودǉ أما  بشǈƋهمÜ و اتخاذ ما يخولهم القاǈون من ƍجراءات ماسة بالحرية الشخƮية
     تبعيتهم اǗدارية أو الرئاسية فيقƮد بها تبعيتهم لرؤسائهم اǗداريينÜ وزارة الداخلية 

  .2و وزارة الدفاƳ بحسƔ األحواýأ
 Üǉالضبط القضائي في حيرة من أمر ýرجـ ƴعلى أن ال يق Ƴمن المشـر ŹاƮوحر

تƮة أǐ وكيý الجمهورية فǚ يعرƻ لمن يخضƴ في ƍجراء ماýǋ Ü للسلطة القضائية المخ
لترفǋ ƴذا  17أم لرئيسه اǗدارǐ أǐ محافƲ الشرطة مثÜŹǚ جاءت الƽقرة الثاǈية من المادة 

اǗشكاý فقررت أǈه عǈد مباشرة التحقيقات وتƽǈيذ اǈǗابة القضائيةÜ ال يجوز لضباط 
يتبعوǈها و الشرطة القضائية طلƔ أو تلقي أوامر أو تعليمات ƍال من الجهة القضائية التي 

  .283ذلǁ مƴ مراعاة أحكام المادة 

                                                 
ا لمرفق األمن بين الحريات العامة و الƲǈام العام ǈاǗشارة فيما تقدم من ǋذا البحƍ ƚلى أǈǈا سǈقتƮر في تعرضسبقت  1

في شقه المتعلق بالضبط القضائي على رجاý الضبطية القضائية التابعين ƍداريا لوزارة الداخلية أǐ أعوان األمن الوطǈي 
  .يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائية الحائزين على ƽƮة الضبطية القضائية وفقاŹ لما

2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ218عبد اهللا أو.  
يتعين على كý ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حـاƿ ýيامـه    28تƭǈ الƽقرة الثالثة المادة  3

 ýاألحكام السابقة و على ك Ɣبموج ýبالعم  ǉـذǋ ýاألو ýاألحكام ذاتها أن يرس ǉلهذ Źخطار طبقاǗا ýوƮبح Ƹبل ƻƲمو
  .الطلبات و أن يبلƸ الثاǈي ǋذǉ اǗخطارات بغير تƋخير ƍلى وكيý الجمهورية
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و من ǈتائƝ تبعية الضبطية القضائية للǈيابة العامة ما تملكه ǋذǉ األخيرة و ال سيما 
وكيý الجمهورية في التƮرƻ في محاضر االستدالالت التي يرسلها ƍليه رجý الضبط 

له و أن يبادر القضائي المختÜƭ حيƚ يتعين على ǋذا األخير أن يحرر محاضر بƋعما
بغير تمهƍ ýلى ƍخطار وكيý الجمهوريـة المختƭ بالجǈايات و الجǈح التي تƍ ýƮلى 
علمهÜ و أن يوافيه بمجرد ǈƍجازǉ ألعماله بƮƋوý المحاضر التي يحررǋا مƮحوبة 

بǈسخة مǈها مؤشر عليها بǈƋها مطابقة لýƮǖ و بجميƴ المستǈدات و الوثائق المتعلقة بها  
ء المضبوطةÜ كما يرسƍ ýليه المحاضر الخاƮة بالمخالƽات واألوراق وكذلǁ باألشيا

  .1المرفقة
لذلǁ يرǎ القضاء أن من الواجبات المƽروضة ƿاǈوǈاŹ على رجاý الضبط القضائي 
وعلى مرؤوسيهم أن يستحƮلوا على جميƴ اǗيضاحات وأن يجروا جميƴ التحريات 

لƍ Ƹليهم أو التي يعلمون بها بƋية كيƽية كاǈت الǚزمة لتسهيý تحقيق الوƿائƴ الجǈائية التي تب
و أن يتخذوا جميƴ الوسائý التحƲƽية للتمكين من ثبوت تلǁ الوƿائÜƴ و ƿيام الǈيابة العامة 
بƎجراء التحقيق بƽǈسها ال يقتضي ƿعود ǋؤالء المƋمورين عن القيام بهذǉ الواجبات بجاǈبها 

في األمر أن المحاضر الواجƔ على  في ذات الوƿت التي تباشر فيها عملهاÜ و كý ما
 ŹراƮǈيابة العامة لتكون عǈلى الƍ ýليهم بحثهم ترسƍ ýƮا بما وǋمورين تحريرƋالم ǁأولئ
من عǈاƮر الدعوǎ تحقق الǈيابة ما ترǎ وجوƔ تحقيقه مǈهاÜ و للمحكمة أن تستǈد في 

                                                 
  : من ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية مايلي 24في ǋذا المجاý جاء في ƭǈ المƽقرة الثالثة من المادة  1

التي يقوم بها مƋمورو الضبط القضائي في محاضر موƴƿ عليها مǈهم يبين بها وƿـت  و يجƔ أن تثبت جميƴ اǗجراءات 
ƍتخاذ اǗجراءات و مكان حƮولها و يجƔ أن تشمý تلǁ المحاضر زيادة على ما تقدم توƿيƴ الشهود و الخبـراء الـذين   

  .المضبوطة ءسمعواÜ و ترسý المحاضر ƍلى الǈيابة العامة مƴ األوراق و األشيا
  : على ما يلي 19ن اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي فتƭǈ مادته أما ƿاǈو

« Les officiers de police judiciaire sont tenus [*obligation*] d'informer sans délai le procureur 
de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture 
de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie 
certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui 

sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. 
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur 
rédacteur. » 
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 ǎي أوراق الدعوƿبا ƴد عرضت مƿ المحاضر ما دامت ǉلى ما ورد بهذƍ على بساط الحكم
  .1البحƚ و التحقيق أمامها بالجلسة

وال شǁ أن لمحاضر االستدالالت أǋمية خاƮة في مسار البحƚ و التحرǐ عن 
      Źمحددا Źǚها شكǈƋبش Ƴالمحررات التي لم يشترط المشر ǁها تلǈالجرائم على اعتبار أ

 Źاǈفو ومعي Üالتحقيق القضائي ýبƿ ترة ماƽورة الحقيقية لƮاألمر هي فيتعبر عن ال ƴƿوا - 
مرƈة عاكسـة لما حدƚ من وƿائƴ و ما أتخذ من ƍجراءات وكيƽيات   - يجƔ أن تكون 

تخذتÜ أǐ البياǈات التƮƽيلية للخاضƍ ƴة من من األشخاƭ ـفي مواجه اـǋتƽǈيذ
     لǘجراءÜ وما تم التوƍ ýƮليه من دالئƿ ýوليه أو مرئية أو مسموعة أو فعلية وأشياء 

ة بالجريمة المباشرة بشǈƋها ǋذǉ اǗجراءاتÜ وƍذا كاǈت ǋذǉ المحاضر ـعلقومستǈدات مت
تسهý عملية المراƿبة التي تجريها األجهزة القضائية المختلƽة فهي بالمقابý تحقق ǈوعاŹ من 

الضوء على  ابتسليطه Üالضمان للحقوق والحريات الƽردية في مواجهة السلطات البوليسية
   خذة و مدƍ ǎحترام القيود والشروط التي وضعها القاǈون مدǎ شرعية اǗجراءات المت
  .     2والتƋكد من ƽƮة القائم باǗجراء

 Ƴن المشرƎف ÜŹاǈمثلما ذكر Źاǈمعي Źǚالمحاضر شك ǉذǋ ذا لم يشترط فيƍوƍ شترط
 فيه ضمان أحسن لحقوق وحريات اǈǗسان أو المشتبهلبالمقابý وال سيما في سياق سعيه 

محاضر على معلومات محددة حسƔ طبيعة اǗجراء المباشر من ƿبý رجǋ ýذǉ الƍحتواء 
من ق Ɯ ƍ تǈـƭ على  52الضبط القضائيÜ لذلǈ ǁجد مثŹǚ أن الƽقرة األولى من المادة 

وجوƔ احتواء محضر سماƳ أƿـواý الشخƭ الموƿوƻ للƲǈر سبƔ التوƿيÜƻ مدة 
ƔاالستجواÜ فترات الراحةÜ  لى القاضي اليوم و الساعة الذين أطلقƍ دمƿ سراحه فيهما أو

من ق Ɯ ƍ فتشترط توƿيƴ الخاضƴ لǘجراء أو بيان ƍمتǈاعه عن  54المختÜƭ أما المادة 
  .     ذلÜǁ كما يشترط فيها توƿيƴ ضابط الشرطة القضائية على كý ورƿة من أوراƿها

                                                 
عن د حسن عǚمƿ Üاǈون اǗجـراءات الجǈائيـةÜ المرجـƴ     22/01/1939حكم محكمة الǈقƯ المƮرية المؤرƢ في  1

 ƭ Ü93السابق.  
أثǈاء مرحلة البحƚ التمهيدÜǐ االستدالÜý رسـالة دكتـوراÜǉ المرجـƴ     ةÜ ضماǈات الحرية الشخƮيةـعبد اهللا أوǋابي 2

ƭ Ü225السابق.  
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الƽاƮلة بين ƍتمام رجý الضبط القضائي Ǘجراءاته  1لمدة الزمǈيةبالǈسبة ل
ستداللية و ƿيامه بƎرساý المحاضر المتعلقة بها لوكيý الجمهورية فاألýƮ أن يتم ǋذا اال

من ق Ɯ ƍ بمجرد ǈƍجاز ǋذǉ اǗجراءات   18اǗرساý وفقاŹ لƭǈ الƽقرة الثاǈية من المادة 
تمǈح لقاضي التحقيق في مجاý اǈǗابة  141وƍتمامهاƹ Üير أن الƽقرة السابعة من المادة 

في تحديد المهلة التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته القضائية الحق 
 Üاǋلحالة عدم تحديد أبالمحاضر التي يحرر Ưة من ذات المادة فتتعرǈقرة الثامƽما ال

ƿاضي التحقيق لهذǉ المهلة حيƚ تقرر بǈƋه ƍذا لم يحدد أجý لذلǁ فيتعين أن ترسƍ ýليه 
ǈتهاء اǗجراءات المتخذة بموجƔ اǈǗابة Ǘلية المحاضـر خýǚ الثماǈيـة أيام التا

فǈƎهم ملزمون بƎرساý محاضر أعمالهم ƍلى  2القضائيةÜ أما ذوو الرتƔ في الشرطة البلدية
ƿرƔ خýǚ األيام الخمسة الموالية ألوكيý الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية ا

رǋا بشكý عام على ǉ المدد ĄŃƮƿبالتالي فƎن المǚحƲ على ǋذÜ و3لتاريƣ معايǈة المخالƽة
Źي تحديداǈوǈالقا ƭǈال ǎأو على مستو ǐرƲǈال ǎعلى المستو ýƿ4األ.  

كما تجدر اǗشارة ǈǋا ƍلى أن ƍرساǋ ýذǉ المحاضر لوكيý الجمهورية ال يجƔ أن 
 ýتهاء رجǈد اǈرسالها عƍ ه يتمǈالمواد أ ǉذǋ يتضح من ƚحي Üƴتدريجي أو متقط ýيتم بشك

أو  ن ǋذا األخير سيقوم بƎعدادƋمن أعماله االستدالليةÜ وǋو ما يعǈي ب الضبط القضائي

                                                 
ة الوƿت في اǗجراءات الجزائية و ال سيما في مرحلة البحـƚ و التحـرǐ عـن    ـه الجǈائي أǋميـم يتجاýǋ الƽقـل 1

  :فƋفرد لها بعضاŹ من أعماله و مǈها Üالجرائم
Claire Etrillard, le temps dans l’investigation pénale, édition l’harmattan, France.  

2 ǐالحرس البلد ǐأ.  
  .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 26راجƴ المادة   3

4 « Les délais prévus en matière d’enquête sont en définitive assez brefs, qu’il s’agisse 
d’établir des procès-verbaux, d’informer le procureur de la république ou encore de se 
transporter sur les lieux, les policiers et les gendarmes doivent agir promptement. 
 La promptitude ne concerne d’ailleurs pas seulement ceux-ci, elle intéresse également le 
procureur de la république. Puis qu’il doit notamment en cas de crime flagrant interroger sur-
le-champ la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction qui est conduite devant lui. 
En pratique cependant, les dispositions légales qui impartissent des délais ne sont pas 
nécessairement respectées. Il est vrai qu’elles sont souvent dépourvues de sanction ou tout 
simplement mal défendues par la jurisprudence. 
Pour ne prendre qu’un exemple, la jurisprudence considère que l’inobservation tant du délai 
de rédaction que de celui d’acheminement du procès-verbal n’entache pas celui-ci de nullité 
sauf si la loi en a disposé autrement » Claire Etrillard, le temps dans l’investigation pénale, 
édition l’harmattan, France. P121  



 506

لǚستدالالت يتضمن مجمý المعلومات المرتبطة بالجريمة           1بتحرير محضر عام
واǗجراءات المتخذة من ƿبله والدالئý المتحýƮ عليهاÜ و ǋو ما يسمح لوكيý الجمهورية 

دƿيقة عن عملية البحƚ والتحرǐ عن الجريمة بالحƮوý على رؤيا شاملة وواƿعية و
 ǉذǋ اية تسليمƹ لىƍ الضبط القضائي ýلى علم رجƍ خبر الجريمة ýوƮمن و ǐأ Üيةǈالمع
المحاضر للجهة القضائية المختƮةÜ وǋو كذلǁ األمر الذǐ يمكǈه ويساعدǉ في ƍتخاذ ما 

  . يجƔ من ƍجراء بشƋن مƮير ǋذǉ االستدالالت
المجلس القضائي دوراŹ محورياŹ و جوǋرياŹ في مجاý الرƿابة تؤدƹ ǐرفة اǗتهام بو

 Źعددا ǐالجزائر Ƴفراد المشرƍ ýǚالضبطية القضائية من خ ýرجا ýالقضائية على أعما
من ق ÜƜ ƍ التي تضبط      ƍ211لى المادة  206أǐ من المادة بشǈƋها من المواد القاǈوǈية 

من  12بعاŹ بطبيعة الحاý لما تقررǉ المادة و تحدد ƍجراءات ممارسة ǋذǉ الرƿابة و ذلǁ ت
ق Ɯ ƍ من أǈه ƍذا كاǈت مهمة ƍدارة الضبط القضائي مǈوطة بوكيý الجمهورية و مهمة 
اǗشراƻ عليه بدائرة ƍختƮاƭ كý مجلس ƿضائي مǈوطة بالǈائƔ العام فƎن مهمـة 

ƿضية معروضة  المراƿبة مǈوطة بغرفة االتهامÜ التي تمارسها تلقائياŹ بمǈاسبة Ʋǈرǋا في
            .           2عليها بǈاء على طلƔ يقدمه الǈائƔ العام أو بǈاء على طلƔ من رئيسها

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
كتƽـى رجـý الضـبط    يمكن أن تضم ƍجراءات البحƚ و التحرǐ عن الجريمة العديد من المحاضر الجزئية التي ƍذا ا 1

لǁ لن يسهý عمـý وكيـý   بمحضر عام Ǘجراءات البحƚ و التحرǐ فƎن ذ االقضائي بƎرسالها ǋي فقط و لم يƮطحبه
  .الجمهورية

أن ƹرفة االتهام بالجزائر العاƮمة ǋي Ʈاحبة االختƮاƭ فيما يتعلـق بضـباط    207تقرر الƽقرة الثاǈية من المادة  2
 ǐمن العسكرǖالشرطة القضائية ل   ýوكيـ ǐرأ Ƴǚالعم بعد استط Ɣائǈال ƻتهام من طرǗرفة اƹ القضية على ýو تحا

Źليمياƿƍ ةƮالموجود بالمحكمة العسكرية المخت ǐالجمهورية العسكر.  
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الƢاƬة بعدم إنتǊاƿ حقوق و حريات  جƦاء مƢالفة الضمانات القانونية: الثاني المطلب
ǈفي ǈالمشتب  

ة في حماية حقوق      من دور بارز و بالƸ األǋميالǈيابة العامة ƍذا كان لما تؤĉديه 
 ƭاالستدالالت وحريات األشخا ƴجراءات في مرحلة جمǗون اǈاƿ ǉررƿ ما ýǚمن خ

رجاý الضبطية القضائية في مواجهة وكيý الجمهورية على عاتق تزامات لƍالجزائية من 
التدخý في مجريات في مجاý وكيý الجمهورية على  ةƿاǈوǈي اتواجبوما ƿررǉ كذلǁ من 

   شراƻ على الضبطية القضائية ما مǈحه لها من حق اǗوحرǐ عن الجرائم البحƚ والت
         Ü فƎن ǋذا لوحدǉ ال يضمن عدم حدوƚ مساس ƹير ƿاǈوǈي بهذǉ الحقوق وƍدارتها

 ƚية للبحǈوǈللقواعد القا ǐدارǗالضبط ا ýة رجاƽعتبار أن مخالƍ على Üوالحريات        
  .اŹوالتحرǐ عن الجرائم أمر وارد جد

لذلǁ يƮبح تقرير جزاءات على مخالƽة رجاý الضبط القضائي لما يقررƿ ǉاǈون 
مباشرة ƍجراءات البحƚ والتحرǐ عن الجرائم في اǗجراءات الجزائية من ضوابط ƿاǈوǈية 

 ÜŹضروريا Źالجريمة وتقديم  بغيةأمرا Ƴالضبط القضائي في رد Ɣالتوفيق بين واج
    حق المجتمƴ في القƮاƭ وبين حق المشتبه فيهم  المجرمين للعدالة وبالتالي تحقيق

والخاضعين Ǘجراءات الضبط القضائي عموماŹ في أن ال تمس حقوƿهم وحرياتهم ƍال 
  .بالقدر والكيƽية التي يقررǋا القاǈون

ǋذاÜ ويمكن تقسيم ǋذǉ الجزاءات ƍلى ǈوعينÜ جزاءات تƮيƔ رجý الضبط 
  ته و بالتالي يمكن تسميتها بالجزاءات الشخƮية القضائي المعǈي باǗخýǚ فتقيم مسؤولي

 ýǚخǗي باǈجراء المعǗا ƔيƮي فوجزاءات تǋ يمكن تسميتها بالجزاءات الموضوعية و
Ü و بالتالي سيتم التعرƯ في الǈقطة 1ما يƮطلح الƽقه الجǈائي على تسميتها بالبطǚن

  .ة لبطǚن اǗجراء الجǈائيمن ǋذا المطلƔ للجزاءات الشخƮية و في الǈقطة الثاǈي ىاألول
                                                 

1  Źǚدد مثƮذا الǋ في ƴراج :  
مـن  عبد اهللا أوǋابيةÜ ضماǈات الحرية الشخƮية أثǈاء مرحلة البحƚ التمهيدÜǐ اǗستدالÜý المرجـƴ السـابق    -

  .ƍ256لى  248الƽƮحة 
د سليمان عبد المǈعمÜ بطǚن اǗجراء الجǈائيÜ دار الجامعة الجديدةÜ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  -
1999. 

 .1990د عبد الحميد الشواربيÜ البطǚن الجǈائيÜ مǈشƋة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  -
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  كعقاب علǍ إنتǊاƿ حقوق و حريات األفراد الجƦاء الشƬƢي: األوü الفرع
شرǈا أثاء حديثǈا عن مرفق األمن بǈƋه يمتاز بطبيعة مزدوجة من حيƚ أسبق و أن 

 ǐدارǗه جزء ال يتجزأ من الضبط اǈماأǈام العام  حيƲǈم في تحقيق الǋهيساƽƮجهاز  بو
في  -ƿرارات الضبط اǗدارǐ و من جهة ثاǈية ǋو جزء كذلǁ ال يتجزأ  تƽǈيذ لوائح و
تحقيق الƲǈام العام بشكý من الضبط القضائي على ƍعتبار أǈه يساǋم في  -Ʋǈامǈا القاǈوǈي

  .هاردƳ الجريمة من خƿ ýǚيامه بƎجراءات البحƚ و التحرǐ عƹǈير مباشر حيǈما ي
الحديƚ عن الجزاءات المترتبة عن فبالƲǈر ƍلى ǋذǉ الطبيعة المزدوجة أمكن 

ƍخýǚ رجý مرفق األمن بواجباته المتعلقة بالضبط اǗدارǐ و كذلǁ عن ƍخǚله بواجباته 
 Üوعلى المتعلقة بالضبط القضائي Ɣلها في البا Ưد تم التعرƿ عتبار أن الجزاءات األولىƍ

  .زاءاتاألوý من ǋذǉ الرسالة فǈǈƎا سǈكتƽي بالبحƚ في الǈوƳ الثاǈي من الج
و ال شǁ أن ƍخýǚ رجý مرفق األمن الحائز على ƽƮة الضبط القضائي بواجباته 
و ال سيما تلǁ المتعلقة بعدم المساس بحقوق و حريات المشتبه فيه ƍال بالقدر و بالكيƽية 
 Ɣالمسؤولية التي يمكن أن تكون حس ǉذǋ Üعقاد مسؤوليتهǈƍ Ɣون يرتǈالذين يسمح بهما القا

 ýǚخǗديبيةطبيعة اƋمسؤولية ت ǁية أو كذلǈائية أو مسؤولية مدǈمسؤولية ج.  
Ǎي   :النقطة األولƏالضبط القضا üية لرجƏولية الجناƊالمس  

أƿر ƿاǈون اǗجراءات الجزائية مبدأ ƿابلية رجý الضبط القضائي لǚتهام الجǈائي 
Źǚ لǚتهام ǈه ƍذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية ƿابأالتي تƭǈ على  577بحكم المادة 

بارتكاƔ جǈاية أو جǈحة خارƜ دائرة مباشرة أعماý وƲيƽته أو أثǈاء مباشرتها في الدائرة 
Źفيها محليا ƭالتي يختÜ ƍ ألحكام المادة Źجراءات طبقاǗه اǈƋفمتى كان "576تخذت بش Ü

بمƽهوم القاǈون الجزائي ƿامت  1اǗخýǚ المǈسوƍ Ɣلى رجý الضبط القضائي جريمة
                                                                                                                                                         

 .1959طǚنÜ طبعة سǈة د أحمد فتحي سرورƲǈ Üرية الب -

- ǈ Üثروت ýǚة د جǈائية سǈجراءات الجǗم اƲ1997. 
- Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, collection Dalloz, 

17 eme édition, 2000.  
ǈǋا أن يتقدم ليحاوý تحقيق ǋذا رǎ بعƯ الƽقه الجǈائي أǈه في ضƹ ýياƔ تعريƻ تشريعي للجريمةÜ فƎن دور الƽقه ي 1

   التعريÜƻ فجزء مǈه يرǎ في تبǈيه للمعيار الشكلي الذǐ يربط تعريƻ الجريمة بالعƿǚة الشكلية بين الواƿعـة المرتكبـة   
متǈاƳ يحرمه القاǈون و يعاƔƿ عليهÜ أما الجزء ƍو القاعدة القاǈوǈية أن الجريمة ǋي فعý يجرم بƭǈ القاǈون أو ǈشاط أو 

اجتماعية و بالتالي  ةر فيرǎ في تبǈيه للمعيار الموضوعي الذǐ يبرز جوǋر الجريمة باعتبارǋا اعتداء على كمƮلحاألخ
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الجǈائيةÜ و بالتالي وجƔ عليه تحمý الجزاء الجǈائي المقرر ƿاǈوǈاŹ بمǈاسبة مسؤوليته 
 ƭمباشرته لمختلƍ ƻجراءات البحƚ والتحرǐ عن الجرائم و ال سيما القبƯ على األشخا

ووضعهم تحت الƲǈر و التƽتيÜƫ لذلǁ أضƽى ƿاǈون العقوبات على عدد من األفعاý التي 
 Ɣترتك ƭاألشخا ýبƿ و ممن Źعموما ƻƮالو ŹاƮوƮالضبط القضائي خ ýرج ƻن طر

Ɣجريمة التعذي ýائي مثǈمثلما تقرر 1الج ƭي على األشخاǈوǈاƿ الغير Ưو جريمة القب Ü
الخاƮة بالقبƯ على من ǋو حائز على الحƮاǈة القضائية  111لمادة او 1092ذلǁ المادة 

Ư أو ضابط حيƚ أǈها تقرر عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ƍلى ثƚǚ سǈوات عý كƿ ýا
بالشرطة القضائية يجرǐ المتابعات أو يƮدر أمراŹ أو حكماŹ أو يوƴƿ عليهما أو يƮدر 
أمراƿ ŹضائياŹ ضد شخƭ متمتƴ بالحƮاǈة القضائية في ƹير حاالت التلبس بالجريمة دون 

  ".أن يحƿ ýƮبý ذلǁ على رفƴ الحƮاǈة وفقاŹ لǖوضاƳ القاǈوǈية
ت الشخƮية لǖفراد و بالحقوق الوطǈية و من الجرائم كذلǁ المساس بالحريا

المخوý لهم زيارته دون مسوÜƭ  Ʒ و رفƯ تقديم الشخƭ الموƿوƻ لǖشخا3للمواطǈين
ƿاǈوǈي ورفƯ تقديم سجǚت التوƿيƻ للƲǈر للقاضي المختƭ أو بعبارة أدق جريمة 

Ü ƻ و جريمة اǗعتراƯ على ƍجراء الƽحƭ الطبي المقرر لƽائدة الموƿو4الحجز التحكمى

                                                                                                                                                         
 ƻتعري ǁه يمكن كذلǈƎين فǋاذين االتجاǋ حةƮ ر عنƲǈال Ưو بغ Üهǈو أم ƴعة الضارة بكيان المجتمƿبالوا ƻها تعرǈƎف

يهدد بالخطر مƮلحة اجتماعية محمية بجزاء جǈائيÜ راجƴ عبد اهللا الجريمة بǈƋها سلوǁ يمكن ƍسǈادƍ ǉلى فاعله يضر أو 
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üالجريمة Üýالجزء األو Üýالقسم األو Üǐون العقوبات الجزائرǈاƿ Ɵشر Ü58سليمان  ƭ 59و.  

  .مممن ƿاǈون العقوبات الجزائرǐ المعدý و المت 2مكرر  263و  1مكرر  263أƲǈر في ǋذا الƮدد ƭǈ المادتين  1
الموƽƲون و رجاý القوة العمومية و مǈدوبو السلطة العامة و المكلƽون بالشرطة اǗدارية و الضبط القضائي الـذين  "  2

يرفضون أو يمهلون االستجابة ƍلى طلƔ يرمي ƍلى ضبط واƿعة حجز ƹير ƿاǈوǈي و تحكمي ƍما في المؤسسات أو فـي  
كان أخر و ال يثبتون أǈهم أطلعوا السلطة الرئاسـية عـن ذلـǁ    األماكن المخƮƮة لحجز المقبوƯ عليهم أو في أǐ م
     ."يعاƿبون بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر سǈوات

بما فيها رجـý الضـبط   ( يعاƔƿ الموƻƲ " من ƿاǈون العقوبات حيƚ تƭǈ على أǈه  107تقرر ǋذǉ الجريمة المادة  3
  عمý تحكمي  أو ماس سواء بالحرية الشخƮـية للƽـرد   بالسجن المؤƿت من خمس ƍلى عشر سǈوات ƍذا أمر ب) القضائي

  " أو بالحقوق الوطǈية لمواطن أو أكثر
من ƿاǈون العقوبات حيƚ تƭǈ  على أن كý عون في مؤسسة ƍعادة التربيـة أو فـي    110تقرر ǋذǉ الجريمة المادة  4

بس ƿاǈوǈية أو يرفƯ تقديم ǋذا مكان مخƭƮ بحراسة المقبوƯ عليهم يتسلم مسجوǈاŹ دون ان يكون مƮحوباŹ بƋوامر ح
المسجون ƍلى السلطات أو األشخاƭ المخوý لهم زيارته بدون ان يثبت وجود مƴǈ من القاضي المحقق أو يرفƯ تقديم 
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كý ضابط بالشرطة القضائية " مكرر  110للƲǈر التي تƭǈ عليها الƽقرة الثاǈية من المادة 
من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية و من  51الذǐ يتعرƯ رƹم األوامر الƮادرة طبقاŹ للمادة 

وكيý الجمهورية Ǘجراء الƽحƭ الطبي لشخǋ ƭو تحت الحراسة القضائية الواƿعة تحت 
     دƍ1000  Ɯلى  500س من شهر ƍلى ثǚثة أشهر أو بغرامة من سلطته يعاƔƿ بالحب

  ".أو بƎحدǋ ǎاتين العقوبتين فقط
ستعماý سلطته ƍكما تǈعقد المسؤولية الجǈائية لرجý الضبط القضائي حيǈما يسيء 

من أن  ǈ135تهاǁ حرمة مسكن وفقاŹ لما تقررǉ المادة ƍرتكابه لجريمة ƍفي التƽتيƫ عǈد 
لǁ اǗدارǐ أو القضائي و كý ضابط شرطة و كƿ ýائد أو أحد رجاý كý موƻƲ في الس

 ýزǈته المذكورة مƽƮب ýير الحاالت أالقوة العمومية دخƹ و في ǉين بغير رضاǈحد المواط
يعاƔƿ بالحبس من شهرين  Üالمقررة في القاǈون و بغير اǗجراءات المƮǈوƭ عليها فيه

من ƿاǈون  107اǗخýǚ بتطبيق المادة دƜ دون  ƍ3000لى  ƍ500لى سǈة و بغرامة من 
  .العقوبات

و من أǋم و أخطر الجرائم التي تǈعقد بشǈƋها المسؤولية الجǈائية لرجý الضبط 
تخاذ ƍجراءات مخالƽة للقواǈين و تدبيرǋا عن طريق اجتماعه Ǝالقضائي ƿيام ǋذا األخير ب

رتكابه لجريمة ƍو Ü 1بƋفراد يتولون أƿ ǐدر من السلطة أو عن طريق رسý و مراسǚت
و ال سيما ǋروÜ1903  Ɣ و لجريمة التواطؤ على الهروƔ وفقا لما تقررǉ المادة 2الخياǈة

الموƿوƻ للƲǈر من مقرات الشرطةÜ كما يحدƚ أن يرتكƔ رجý الضبط القضائي على 
 Ɣكالضر ƻǈع ýمن مغادرة مكان الجريمة أعما Ƴوǈر أو الممƲǈلل ƻوƿالمشتبه فيه المو

 Ɵلعاو الجرǐمدÜ  المادة Źǚجاءت مث ǁ264لذل  Źجروحا Źعمدا ƚمن أحد ýن كƋتقرر ب

                                                                                                                                                         
سجǚته ƍلى ǋؤالء األشخاƭ المختƮينÜ يكون ƿد ƍرتكƔ جريمة الحجز التحكمي و يعاƔƿ بالحبس مدة من ستة اشهر 

  ."دƍ1000 Ɯلى  ƍ500لى سǈتين و بغرامة من 
  .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية ƍ115لى  112راجƴ بشƋن ǋذا الǈوƳ من الجرائم المواد من  1
  .من ق Ɯ ƍ 116راجƴ بشƋن ǋذا الǈوƳ من الجرائم المادة  2
 القواد الرؤساء أو المƋمورون سواء من رجاý الدرǁ أو من الجيƫ الوطǈي: من ق Ɯ ƍ على ما يلي 190تƭǈ المادة  3

الشعبي أو من شرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزǋا و موƽƲو ƍدارة السجون و ƹيـرǋم مـن المكلƽـين    
بحراسة أو اƿتياد المسجوǈين الذين يترتƔ على ǋƍمالهم ǋروƔ المسجوǈين أو تسهيǋ ýروبهم يعاƿبون بالحبس من شـهر  

  ."   على سǈتين



 511

للغير أو ضربه أو أرتكƔ أǐ عمý أخر من أعماý العƻǈ أو اǗعتداءÜ يعاƔƿ بالحبس من 
دƍ ÜƜذا ǈتƝ عن ǋذǉ األǈوƍ500000  Ƴلى  100000سǈة ƍلى خمس سǈوات و بغرامة من 
  تزيد عن خمسة عشر يوماÝŹعمý لمدة من العƻǈ مرƯ  أو عجز كلي عن ال

من ǋذا  14و يجوز عǚوة على ذلǁ أن يحرم الƽاعý من الحقوق الواردة في المادة 
  األƍ ýƿلى خمس سǈوات على األكثرÝ القاǈون من سǈة على

و ƍذا ترتƔ على أعماý العƻǈ الموضحة أعÜǉǚ فقد أو بتر ƍحدǎ األعضاء أو الحرمان 
ǈار العيƮي بالسجن من استعماله أو فقد أبǈالجا Ɣƿفيعا ǎة مستديمة أخرǋين أو أية عا

  Ýالمؤƿت من خمس سǈوات ƍلى عشر سǈوات
 Ɣƿحداثها فيعاƍ دƮƿ على الوفاة دون Źعمدا Ɣارتك ǐالذ Ɵأو الجر Ɣذا أفضى الضرƍ و

  ".الجاǈي بالسجن من عشر سǈوات ƍلى عشرين سǈة
ý التي تǈعقد بشǈƋها المسؤولية ǋذا و سعى بعƯ الƽقه الجǈائي و اǗدارƍ ǐلى حƮر األفعا

الجǈائية لرجý مرفق األمن و ال سيما حيǈما يؤدǐ مهامه في مجاý البحƚ و التحرǐ عن 
  :الجرائمÜ فقسمها ƍلى ما يلي

جرائم اǗكراǉ و سوء المعاملة ألفراد الǈاس وتتضمن جريمة التعذيƔ وجريمة  -
رمة المǈازÜý وجريمة العقاƔ بƋشد من العقوبة المحكوم بها وجريمة ǈƍتهاǁ ح

ƍستعماý القسوة و كذلǁ جريمة شراء عقار أو مǈقوƍ ýعتماداŹ على سلطته 
  .الوƲيƽية

ستيǚء رجǋ ýيئة الشرطة و ال سيما رجý الضبط القضائي على األمواƍ ýجرائم  -
      العامة وتتضمن جريمة ƍختǚس الماý العام و اǗستيǚء عليه و جريمة الغدر 

ýو تسخير العما Ńالح العامة  و جريمة التربƮو الم ýضرار باألمواǗح و جريمة ا
 .و جريمة اǗضرار ƹير العمدǐ باألمواý و المƮالح

 .جرائم اǗخýǚ بالثقة العامة و ال سيما جريمة التزوير في المحررات -

جرائم اǗعتداء على الوƲيƽة العامة ومǈها جريمة الرشوةÜ و جريمة الوسيط في  -
   .مة االستجابة للرجاء أو التوƮية و جريمة استغýǚ الƽǈوذالرشوةÜ وجري

  .جرائم القبƯ على الǈاس و حبسهم بدون وجه حق -
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جرائم اǗمتǈاƳ عن المساعدة و اǗخýǚ الجسيم بالواجبات الوƲيƽية و مǈها جريمة  -
اǗمتǈاƳ عن مساعدة من وƿعت عليه الجريمة ƍذا كان وƿوعها ǈتيجة ƍخýǚ الجاǈي 

ýǚخƍ تهƽيƲو ýوƮرضه عليه أƽجسيم بما تÜ  ة على الوثائقƲجريمة عدم المحاف
 .الرسمية وجريمة تجاوز حدود الوƲيƽة والتقƮير وجريمة ƍفشاء السر المهǈي

بǋƎماý حراسهم و مǈها جريمة المساعدة ) الموƿوفين( جرائم ǋرƔ المحبوسين  -
 .على ǋرƔ المقبوƯ عليه

في أداء الواجبات المتعلقة بها و مǈها التوسط  جرائم تجاوز الǚƮحيات و التقƮير -
 .لدƿ ǎاƯ أو محكمة و جريمة التحريǗ ƯرتكاƔ جريمة

جرائم ǈƍتهاǁ حرمة الحياة الخاƮة ومǈها جريمة ǈƍتهاǁ حرمة المحادثات التليƽوǈية  -
عماý التسجيý أو المستǈد جريمة ƍذاعة أو ƍست و جريمة ƍلتقاط وǈقƮ ýورة و

 .ýباǗستدال المتعلق

  1.جريمة ǈƍتهاǁ حرمة ملǁ الغير -

برز المداخý أو ƿد تبقى سلطة رجý الضبط القضائي في استخدام السƟǚ الǈارǐ من 
Ǘائيةǈعقاد مسؤوليته الجǈÜ  في حدود ǐارǈال Ɵǚستخدام السƎذا كان ملزم بƍ هǈعتبار أƍ على

ما ƿد يتسبƔ في م Üألداء واجبه المهǈي فǈƎه ƿد يتمادǎ في استخدامه له المطلوƔالقدر 
 ǉتواجد Ɣاس بسبǈأو لعامة ال ǐو التحر ƚجراء البحƎب Ɣضرر سواء للمخاط ƚحداƍ

 Üارǈق الǚطƍ عةƿدفة في محيط واƮالمادة فبال ƭǈت ýذا المجاǋ يƽ288  ونǈاƿ من
العقوبات على أن كý من ƿتý خطƋ أو تسبƔ في ذلǁ برعوǈته أو عدم ƍحتياطه أو عدم 

أو عدم مراعاته األƲǈمة يعاƔƿ بالحبس من ستة اشهر ƍلى ثƚǚ سǈوات  ǈƍتباǋه أو ǋƍماله
  ".دƍ20000  Ɯلى  1000و بغرامة من 

أما عن اǗجراءات القاǈوǈية المقررة بشƋن ƿƍرار المسؤولية الجزائية لرجý الضبط 
من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية التي يستƽاد  576القضائي فهي محكومة أساساŹ بƭǈ المادة 

ǈالمادة م ƭǈ ذا كان ا 577ها ومنƍ هǈون أǈمن ذات القاǗ ýائي موجه لرجǈتهام الج
يقوم وكيý الجمهورية المختƭ بمجرد ƍخطارǉ بالدعوǎ بƎرساý الملÜ  ƻالضبط القضائي

                                                 
        م المخلة بمشروعية السلطة التƽǈيذيـة فـي التشـريƴ المƮـرǐ     ـالجرائاوÜǐ ـاƟ الشهـƴ د ƿدرǐ عبد الƽتـراج 1

  . و المقارنÜ المرجƴ السابق
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ƍلى الǈائƔ العام لدǎ المجلس فƎذا ما رأǎ أن ثمة محŹǚ للمتابعة عرƯ األمر على رئيس 
يق القضية بمعرفة أحد ƿضاة التحقيق يختار من خارƜ دائرة ذلǁ المجلس الذǐ يƋمر بتحق

 ýتهى التحقيق أحيǈذا اƎف ÜتهƽيƲو ýالقضائية التي يباشر فيها المتهم أعما ƭاƮاالخت
المتهم عǈد االƿتضاء أمام الجهة القضائية المختƮة بمقر ƿاضي التحقيق أو أمام ƹرفة 

  .  االتهام بدائرة المجلس القضائي
   لرجü الضبط القضاƏي 1و التƉديبية المسƊولية المدنية :نيةالنقطة الثا

ƿد يتسبƔ أثǈاء مباشرته Ǘجراءات البحƚ  رجý الضبط القضائي على اعتبار أن 
 Źياǈأو جثما Źماديا Źسواء كان ضررا Üضرر للمشتبه فيه ƚحداƍ عن الجرائم في ǐو التحر

Źف2أو أدبيا Ɣية للمتسبǈه تضحى المسؤولية المدǈƎف Ü ة فيƮمية خاǋذا الضرر ذات أǋ ي
كثر مǈها ضماǈات الحƮوý على ǋذا التعويÜƯ لذلƮǈ ǁت أمجاý الضبطية القضائية و 

دولي للحقوق السياسية و المدǈية على حق ة من المادة التاسعة من العهد الالƽقرة الخامس
Ưعن الجرائم في التعوي ǐو التحر ƚالبح ýالمتضرر من أعماÜ  جاءت تقرر ƚن أحي

الحƮوý على في حق الة توƿيƻ أو ƍعتقاƹ ýير ƿاǈوǈي ـƭ كان ضحيـلكý شخ
ƯتعويÜ  المادة ǁررته كذلƿ و ماǋ 11و  Ưمن التعر ƭاألشخا ƴن حماية جميǚعƍ من

للتعذيƔ و ƹيرǉ من ضروƔ المعاملة القاسية أو الǈƍǚساǈية أو المهيǈة من أǈه ƍذا ثبت أن 
 ǉيرƹ أو Ɣالتعذي ýمن أعما Źǚية عمǈساǈƍǚالمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال Ɣمن ضرو 

أو المهيǈة ƿد ƍرتكƔ بƽعý موƻƲ عمومي أو بتحريƯ مǈه كان من حق المجǈي عليه 
  .اƮǈǗاƻ و التعويƯ وفقاŹ للقاǈون الوطǈي

يتعلق الحق في " ما يليƿررت الƽقرة األولى من المادة الثاǈية من ق Ɯ ƍ كما 
لبة بتعويƯ الضرر الǈاجم عن جǈاية أو جǈحة أو مخالƽة بكý من الدعوǎ المدǈية للمطا

من القاǈون  Ü47 لهذا أيضاŹ تقرر المادة "أƮابهم شخƮياŹ ضرر مباشر تسبƔ عن الجريمة
عتداء ƹير مشروƳ في حق من الحقوق المǚزمة لشخƮيته Ƌƍن كý من وƴƿ عليه بالمدǈي 

                                                 
سيتم التعرƯ في ǋذǉ الǈقطة للمسؤولية المدǈية فقط على اعتبار أǈه تم التعرƯ في الباƔ األوý من ǋـذǉ الرسـالة    1

Ưي الغرƽديبية بما يƋللمسؤولية الت.    
تƭǈ على أن تقبý دعوǎ المسؤولية المدǈيـة   التيالƽقرة الثالثة من المادة الثالثة من ق Ɯ ƍ تعرضت لƮور الضرر  2

  .عن كافة أوجه الضرر سواء كاǈت مادية أو جثماǈية أو ادبية  ما دامت ǈاجمة عن الوƿائƴ موضوƳ الدعوǎ الجزائية
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    وǋو ذات المضمون  Üلحقه من ضررأن يطلƔ وƻƿ اǗعتداء و التعويƯ عما يكون ƿد 
مرتكƔ  "تƭǈ على أن التيمن ƿاǈون العقوبات  108أو المبدأ العام المقرر بموجƔ المادة 
مسئوý شخƮياŹ مسؤولية مدǈية وكذلǁ الدولة  107الجǈايات الƮǈوƭ عليه في المادة 

ýاعƽعلى ال Ƴعلى أن يكون لها حق الرجو."  
من  ýضبط اǗدارǐ المتعرƯ لها في الباƔ األووعلى خƻǚ المسؤولية في ýƲ ال

بƽعý لقضاء العادÜǐ اختƮاƭ من ƍفي ýƲ الضبط القضائي تكون ǋذǉ الرسالةÜ فǈƎها 
من القاǈون المدǈي  124التي تحكمها المادة  1تقǈǋ ƴا على أساس المسؤولية التقƮيريةأǈها 

المتضمن  2005جوان  20المؤرƢ في  05/10من القاǈون رƿم  35المعدلة بموجƔ المادة 
       التي تƭǈ على أن كý فعý أياŹ كان يرتكبه الشخƭ بخطئه  Üتعديý القاǈون المدǈي
  ."يلزم من كان سبباŹ في حدوثه بالتعويÜ Ưو يسبƔ ضرراŹ للغير

  لذلǁ كان حديƚ الƽقه الجǈائي عن حتمية توفر أركان ǋذا الǈوƳ من المسؤولية 
Ƌالخط ǐأÜ  ةƿǚالضرر والع ýية لرجǈعقد من جهة المسؤولية المدǈهما لكي تǈالسببية بي

الحƮوý خƮوƮاŹ الضبط القضائي ويحق من جهة ثاǈية للمتضرر عموماŹ و للمشتبه فيه 
  .على التعويضات المǈاسبة للضرر الذǐ لحقه

ƍلى أǈه ƍذا كان ال خƻǚ حوý حق المشتبه فيه كذلǁ و يشير بعƯ الƽقه الجǈائي 
ضرار التي ƿد تƮيبه من جراء ƍساءة ƍستعماý السلطة من ƿبý ألا في التعويƯ عن

مستديمة العاǋة ال Üأضرار جسيمة كالوفاة ǈهاع تمƋمور الضبط القضائيÜ ال سيما ƍذا ترتب
بشƋن حق المشتبه فيه  واƴƿفƎن الخÜ  ƻǚأو خرق الحياة الخاƮة بالمخالƽة ألحكام القاǈون

   تهام ضدǉ بعد أن تم توƿيƽه للƲǈر ƍعدم ثبوت دالئý خلي سبيله لالذǐ أĈالموƿوƻ للƲǈر 
Ǝتجه بعƯ التشريƍ ƴلى تقرير فستدالý مست حقوƿه وحرياتهƍ Üخذت ضدƍ ǉجراءات تƍſأو 

عن ƍجراءات اǗستدالý المقيدة للحرية ƍذا  2تعويƯالحق المشتبه فيه في الحƮوý على 
  . 1ط القضائيثبت ƍساءة ƍستعماý السلطة أو تعسƻ من ƿبý مƋمور الضب

                                                 
  .387لسابق ƭد عƮام زكريا عبد العزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ المرجƴ ا 1
Ü حيƚ جاء في ǋ516-2000ذا ǋو موƻƿ المشرƳ الƽرǈسي الذǐ أبداǉ  بمǈاسبة Ʈƍدارǉ لقاǈون البراءة األƮلية رƿم  2

  :المادة األولى التمهيدية  ما يلي
« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a 
pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et 
réprimées dans les conditions prévues par la loi. 
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 ǁي تحقق أو ال شǋ الضبط القضائي ýية لرجǈعقاد المسؤولية المدǈǗ تيجة المباشرةǈن ال
الحماية المدǈية لضماǈات المشتبه فيه التي تشمý كƍ ýجراء من شǈƋه تقييد حريته أو ǋƍدار 

  . و ال سيما ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 2حقوƿه بالمخالƽة ألحكام القاǈون
الذǐ ترتƔ عǈه ضرر للمشتبه  اǗستدالýالمختƮة بالحكم بالتعويƯ عن ƍجراء ƍن الجهة 

جهة القضاء المدǈي كýƮƋ عام و الجǈائي  - مثلما تمت اǗشارة ƍليه  -ه ǋي ـفي
Ǝذا كان الخطƋ المرتكƔ من ƿبý رجý الضبط القضائي جريمة يمكن متابعته ف ÜستثǈاءƎك

يمكن أيضا متابعته أمام كما د القاǈون المدǈي أمام القضاء المدǈي و بالتالي تطبق ƿواع
و ǋو ما ƿررǉ القضاء حيǈما  3Üالقضاء الجǈائي و تطبق ƿواعد ƿاǈون اǗجراءات الجزائية

باƟ أǈƍما  ƍÜعتبر بƋن األýƮ في دعاوǎ الحقوق المدǈية أن ترفƍ ƴلى المحاكم المدǈية
تابعة للدعوǎ الجǈائية و كان الحق  رفعها ƍلى المحكمة الجǈائية متى كاǈت ستثǈاءƍŅالقاǈون 

أǐ يكون  Üالدعوǎ الجǈائيةبشǈƋها المدǈي ǈاشئاŹ عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة 

                                                                                                                                                         
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. 
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou 
sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux 
nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas 
porter atteinte à la dignité de la personne. 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai 
raisonnable. 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre 
juridiction. » 

تƋكيد ǋذا المǈحى من خýǚ تعديƿ ýاǈون البراءة األƮلية المذكور للقاǈون المدǈي الƽرǈسي حيƚ أƮبحت المـادة  كما تم 
  : على ما يلي 91تƭǈ بعد ان عدلت بموجƔ المادة  9-1

« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. 
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant 
coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, 
même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, 
telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire 
cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou 
morale, responsable de cette atteinte » 

  .682لة االستدالÜý المرجƴ السابقƭ Üد ƍدريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرح 1
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üýات المشتبه فيه في مرحلة االستدالǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 681د.  
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üýاالستدال Üǐالتمهيد ƚاء مرحلة البحǈية أثƮات الحريات الشخǈضما Üابيةǋ271عبد اهللا أو.  
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طلƔ التعويǈ ƯاشئاŹ مباشرة عن الƽعý الخاطƐ المكون للجريمة موضوƳ الدعوǎ الجǈائية 
  .1المƲǈورة

مدǈي المقررة بموجƔ الƽقرة ƹير أن ǋذا يجƔ أن يكون في ƍطار ƿاعدة الجǈائي يوƻƿ ال
ǈه يتعين أن ترجƐ المحكمة المدǈية أالثاǈية من المادة الرابعة من ق Ɯ ƍ التي جاء فيها 

 ǎالدعو ǁية -الحكم في تلǈالمد ǎالدعو ǐفي  -أ Źهائياǈ ýƮƽالمرفوعة أمامها لحين ال
  . الدعوǎ العمومية ƍذا كاǈت ƿد حركت

     عويƯ بهذا الýƮƽ دائماŹ بين القضاء اǗدارǐ وليس أمر تحديد الجهة المختƮة بالت
ǐوالقضاء العادÜ  يقƿقه والقضاء لضرورة التمييز والتدƽثارة الƍ جهة في على اعتبار

ǐدارǗا ýرارات االعتقاƿ ýالقضائي في مجا ƭاƮاالختÜ  م منƹه وعلى الرǈأ ƚحي
العادƍ ǐذا كان سبƔ  الطابƴ اǗدارǐ لهذǉ القرارات فƎن االختƮاƭ يǈعقد لجهة القضاء

  مادǐ مترتƔ على ƿرار االعتقاƋ  ýالمطالبة بالتعويǋ Ưو المسؤولية التقƮيرية أو خط
وعلى العكس من ذلǁ يǈعقد االختƮاƭ للقضاء اǗدارƍ ǐذا كان سبƔ المطالبة 

Ɣمعي ýرار االعتقاƿ كون Ư2بالتعوي .  
  حقوق و حريات األفرادكجƦاء علǍ إنتǊاƿ  بطǘن اǕجراء الجناƏي: الثاني الفرع

احمد فتحي سرور أن الرƿابة القضائية تعتمد على سلطة القضاء في  ذيرǎ األستا
 ǉفيهدر أثار Ƴير المشروƹ جراءǗون كجزاء يرد على اǈللقا ƻجراء المخالǗلغاء اƍ

والقضاء في توƿيعه لهذا  ÜالقاǈوǈيةÜ فيعبر بذلǁ عن الطبيعة اǗلزامية للقاعدة اǗجرائية
جزاء يمǈح ǋذǉ القاعدة فاعليتها وƿوتها وǋي وƲيƽة السلطة القضائية في ƍعطاء الƽاعلية ال

  .الموضوعة من ƿبý السلطة التشريعيةلقواعد القاǈون 
ƽƮائي بوǈر الطبيعـو يتميز الجزاء الجǋاƲلزاميـه أحد مǗة للقاعدة ـة ا

 Ɣد تترتƿ جرائية التيǗير اƹ ǎجرائية عن الجزاءات األخرǗجراءات اǗة اƽعلى مخال
 Üائيةǈاألستاذالج ƻابة القضائية سرور  كما يضيƿالر ǉذǋ و وسيلةǋ ائيǈن الجزاء الجƋب

                                                 
عن د ƍدريس عبد الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيـه فـي    Ƣ26/04/1955 في ǈقƯ جǈائي مƮرÜǐ مؤر 1

ƭ Üالسابق ƴالمرج Üý686مرحلة االستدال  
2 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üýات المشتبه فيه في مرحلة االستدالǈضما Üǁدريس عبد الجواد عبد اهللا بريƍ 688و  687د  
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فبه يمارس القضاء ƍشرافه على مشروعية اǗجراءات الجǈائية وǋو أكثر الجزاءات فاعلية 
الذǐ ألǈه يƽسد على المخالƮƿ ƻدǉ فيهدر الدليÜ  ýكǈتيجة تترتƔ على مخالƽة الضماǈات

يسعى ƍليه من وراء ǋƍدار الضماǈاتÜ و يتخذ الجزاء اǗجرائي بوƽƮه وسيلة للرƿابة 
يحمي في ذلǁ الحرية الشخƮية التي جاءت الشرعية  الذǐ القضائية Ʈورة البطǚن
  .1اǗجرائية لكƽالة احترامها
بطǚن التƽتيƫ ال يستƽيد مǈه ƍال ƮاحƔ الشƋن  بƋنالقضاء ذكر  في ذات السياق

أن يتمسǁ ببطǈǚه لعدم Ʈدور ƍذن بهÜ ألن البطǚن شرƳ فله ن وƴƿ التƽتيƫ عليه مم
للمحافƲة على حرمة المسكن فƎذا لم يثرǉ من وƴƿ عليهÜ فليس سواǉ أن يثيرǉ و لو كان 

    2.يستƽيد من ذلÜǁ ألن االستƽادة ال تلحقه ƍال عن طريق التبعية فقط
طة السابقة من ضماǈات لحريات وحقوق فباǗضافة ƍلى ما تم التعرƯ له في الǈق

المشتبه فيه تتجسد في تقرير المسؤولية الجǈائية والمدǈية و التƋديبية لرجý الضبط القضائي 
التي تƔƮǈ على شخƭ القائم  ةالتي تم االƮطƟǚ على تسميتها بالجزاءات الشخƮي

على اǗجراء ذاته يƔƮǈ  -  اŹموضوعي اŹباǗجراءÜ تتبǈى مختلƻ التشريعات الجǈائية جزاء
ǈه أن Ƌتخلƻ شروط Ʈحة اǗجراء كلها أو بعضها من شلǈتيجة كتقررƹ ǉرفة االتهام  -

  . 3ألثارǉ القاǈوǈية - أǐ اǗجراء  –يرتƔ عدم ǈƍتاجه 
لذلǁ عرƻ الƽقه الجǈائي البطǚن بǈƋه جزاء ƍجرائي يترتƔ على عدم مراعاة 

أن تكون األحكام المتعلقة في ذلǁ توǐ أحكام القاǈون المتعلقة بƍ ǐƋجراء جوǋرǐ و يس
 ƷاƮي ǐالذ ýت تتعلق بالشكǈجراء أو كاǗر اǋتتعلق بمضمون و جو ǐرǋجراء الجوǗبا

أن تكون ǋذǉ األحكام ƿد وردت بقاǈون اǗجراءات الجزائية في ذلǁ أيضاŹ كما يستوÜ  ǐفيه
لحق اǗجراء أحد Ʈور الجزاءات التي تكما عرƻ بǈƋه Ü 4أو وردت بقاǈون العقوبات

Ńي ǐجرائي الذǗا ýالعم ǐأ Ɣائية أو في المرحلة السابقة المعيǈومة الجƮطار الخƍ تخذ في
فتقر ǋذا العمƍ ýلى أحد مقوماته ƍعليها والممهدة لها وǋي مرحلة االستدالÜý متى 

                                                 
  .572و  571لدستورÜǐ المرجƴ السابق ƭ راجƴ د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي ا 1
  .606عن د حسن عǚمƿ Üاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ المرجƴ السابقǈ12/11/1951   ƭ ÜقƯ مƮرÜǐ مؤرƢ في  2
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üǐجراءات الجزائية الجزائرǗون اǈاƿ Ɵشر Üابيةǋ445د عبد اهللا أو.  
4  Üائيǈن الجǚالبط Üة     د عبد الحميد الشواربيǈسـ Üـر العربيـةƮجمهوريـة م Ü دريةǈسكǗا Üƻة المعارƋشǈ1990م 

ƭ24.  
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حد شروطه الشكليةÜ و يترتƔ على بطǈǚه الحيلولة دون ترتيƔ أالموضوعية أو تجرد من 
  .1القاǈوǈية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وƮ ƴƿحيحاŹاآلثار 

وǋو كذلǁ الجزاء اǗجرائي الذǐ يستهدƻ كý عمƍ ýجرائي ال يتوفر فيه عƮǈر 
أو أكثر من العǈاƮر الجوǋرية التي يستلزمها فيه القاǈونÜ ويترتƔ عليه عدم ǈƍتاجه األثار 

لذلǁ يعد أبلƸ الجزاءات  Üكان كامŹǚالقاǈوǈية التي ترتبها القاعدة اǗجرائية عليه ƍذا 
Ü و في ذلǁ أكبر 2ن لم يكنƋاǗجرائية أثراƍ ÜŹذ به يعدم العمý اǗجرائي المعيƔ و يƮبح ك

البحƚ والتحرǐ عن الجرائم  مرحلةضمان للمشتبه فيه الذǈƍ ǐتهكت حرياته وحقوƿه أثǈاء 
  .ƫالتوƿيƻ للƲǈر و سماƳ األƿواý و التƽتي اتوال سيما في ƍجراء

لذلǁ جاء مثŹǚ في القضاء أن مؤدǎ بطǚن القبǋ Ưو بطǚن كý ما ترتƔ عليه 
من أثار تطبيقاŹ لقاعدة أن كý ما يترتƔ على الباطǋ ýو باطÜý و عليه فƎن ƍعتراƻ المتهم 
الطاعن أما المحقق و المدعي العام يكون ƿد وƴƿ باطŹǚ و ال يƮح التعويý عليه كدليý في 

للقبƯ الباطý و ǈتيجة مستمدة مǈهÜ شǈƋه  أن ǋذا اǗعتراƻ كان أثراŹالقضية طالما ثبت 
و بمƽهوم المخالƽة  Üفي ذلǁ شƋن كý دليý أخر مستمد مǈه أو أƍ ǐجراء تحقيق ǈƍبǈى عليه

فǈƎه ال يستتبƴ بطǚن القبƯ واالعتراƻ األخرǎ طالما كاǈت اǗجراءات مǈقطعة الƮلة 
  .3بهما أو ƹير مترتبة عليهما

ƽǈ فيما أدلى به يعتبر في ŹǚيƮƽشة المتهم تƿاǈأن م ǁذا السياق جاء كذلǋ س
ƍŹحية المدعي العام  ستجواباǚƮ و منǋ Ɣلى االستجواƍ أن اللجوء ƚحي Üله) ýوكي

من ƿاǈون أƮوý المحاكمات الجزائيةÜ وأǈه بالتالي  48فقط عمŹǚ بƭǈ المادة ) الجمهورية
اللجوء ƍليـهÜ فƎن ما ƿام به ) القضائية( عدلية ممǈوƳ على ƹيرǉ من أفراد الضابطة ال

من ǋذǉ الجهة مخالƻ للقاǈونÜ حيƚ ثبت أǈه ƿبý ) أǐ رجý الضبط القضائي( المحقـق 
من ƿبý محققي ƍدارة مكافحة المخدرات تم ƍجراء ) المشتبه فيه( ƍجراء التحقيق مƴ المميز

قƮةÜ حيƚ أن ǋذǉ المقابلة تدخý مقابلة بيǈه وبين المميز الثاǈي حيƚ سرد ǋذا األخير ال
                                                 

د سليمان عبد المǈعمÜ بطǚن اǗجراء الجǈائيÜ دار الجامعة الجديدة للǈشرÜ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  1
1999 ƭ Ü17.  

ـ  ة ـم ƍسماعيƽƮ ýاÜ سلطات مƋمور الضبط القضائي بين الƽعاليـد عادƍ ýبراǋي 2 ات و الحقـوق  ـو ضـمان الحري
 ƭ Üالسابق ƴالمرج Üرديةƽ402ال.  

3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان و حرياتهǈǗحقوق ا Üالح الدباس و علي عليان محمد أبو زيدƮ 277علي محمد.  
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 Ɣما دام أن االستجوا Üا تعتبر باطلةǋخوذة بعدƋفادة المǗن اƎف Ɣهوم االستجواƽفي م
  .1ممǈوƳ على ƹير المدعي العام من أفراد الضابطة العدلية

جزاء  هأولها أÜ ǈوبالتالي يƲهر أن مƽهوم البطǚن يقوم أساساŹ على ثǚثة عǈاƮر
أǐ على  -ي أو ƿاǈوǈي وال يوƴƿ على شخƭ من األشخاƭ يوƴƿ على عمƍ ýجرائ

 في كما ǋو الحاý في العقوبة الجǈائية والتƋديبية و - شخƭ رجý الضبط القضائي 
 ýجراء الباطǗا Ɯتاǈƍ يها عدمǈوثا Ưية التي كان يمكن ترتيبها فيما ألالتعويǈوǈالقا ǉثار 

في مخالƽة  -ƿيام البطǚن  أو أساس -لو وƮ ƴƿحيحاŹ وثالثها أن معيار البطǚن 
الضماǈات اǗجرائية والموضوعية التي شرعت ƍما لحماية الحرية الشخƮية أو لكƽالة 

  .2اǗشراƻ القضائي على اǗجراءات الجǈائية
يضاƍ ƻلى ǋذǉ العǈاƮر الثǚثة السابقة ما يقررǉ الƽقه الجǈائي من أن الƽƮة 

قضى به  أثرǉ بقوة القاǈون وǈƍما يلزم أن يŃ للبطǚن كجزاء ƍجرائي أǈه ال يǈتƝ ةاألساسي
وƍال ƍستمر اǗجراء الباطý مǈتجاŹ ألثارÜǉ على أن القضاء به ǈƍما يكون من الجهة التي 

Ü وعليه يƲهر مرة أخرǎ ذلǁ الدور المحورǐ 3يعرƯ عليها ذلǁ اǗجراء بعد حƮوله
خاطبين بƎجراءات والجوǋرǐ الذǐ يلعبه البطǚن في مجاý حماية حريات و حقوق الم

  .الضبط القضائي و ال سيما المشتبه فيه
   يǈقسم البطǚن بدايةƍ Źلى البطǚن القاǈوǈي الذǐ يقررǉ و يƭǈ عليه القاǈون  كما

 Üحاالته ǐرƮح ýيحدد بشك ǐجراءات الجزائية الذǗون اǈاƿ و ال سيماƚا  بحيǈǋ هرƲت
 ƭǈال بƍ نǚاعدة ال بطƿ تائجهالتيǈ جراء أن ال يك امنƍ نǚون للقاضي حق الحكم ببط

بعيǈه ƍذا لم يقرر القاǈون ƍمكاǈية ذلÜǁ و يحتƲƽ اǗجراء الجǈائي بƮحته حتى و لو لم 
على اعتبار أن  Üتراعى فيه ƍجراءات معيǈة ما دام لم يقرر المشرƳ بطǈǚه في ǋذǉ الحالة

طǚن الذاتي الذǐ بالتالي ال يجوز الخروƜ عليهاÜ والبوالقاǈون حƮر حاالت البطǚن 
يمǈح في ضله لقاضي الحكم السلطة التقديرية في تقريرǉ من خýǚ التمييز بين القواعد 
التي جاء اǗجراء مخالƽاŹ لهاÜ فكلما كاǈت القاعدة التي جاء اǗجراء مخالƽاŹ لها جوǋرية 

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان و حرياتهǈǗحقوق ا Üالح الدباس و علي عليان محمد أبو زيدƮ 280علي محمد.  
  .655د الجواد عبد اهللا بريÜǁ ضماǈات المشتبه فيه في مرحلة االستدالÜý المرجƴ السابقƭ Üد ƍدريس عب 2
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗون  اǈاƿ Üمǚ605د حسن ع.  
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لقاضي حكم القاضي ببطǚن اǗجراء وكلما كاǈت القاعدة ƹير جوǋرية أو ثاǈوية لم يحكم ا
  . بالبطǚن لعدم تƋثير ǋذǉ المخالƽة سلباŹ مثŹǚ على حقوق و حريات المخاطƔ باǗجراء

في ƍطار التمييز بين سياسة التوسƴ في أسباƔ البطǚن أو التضييق فيها يقسم و
بالƲǈر كذلƍ ǁلى عديد المعايير و مǈها طبيعة المƮلحة التي و 1البطǚن ƍلى مطلق و ǈسبي

جǈائي حمايتهاÜ فƎذا كان األوý أǐ البطǚن المطلق مرتبط بƽكرة الƲǈام تقرر لǘجراء ال
فƎن الثاǈي أǐ البطǚن الǈسبي من جاǈبه مرتبط بالمƮلحة الخاƮة ألطراƻ  2العام

الخƮومةÜ لذلǁ يرǎ الƽقه الجǈائي أن البطǚن المطلق يترتƔ عن حاالت مخالƽة اǗجراء 
العام و ألƍ ǐجراء جوǋرǐ من ƍجراءات الخƮومة الجǈائي للشرعية اǗجرائية و للƲǈام 

الجǈائيةÜ و من أمثلة ǋذǉ المخالƽات التي يترتƔ عǈها البطǚن المطلق ǈƍتهاƿ ǁريǈة البراءة 
األƮلية و الƽƮة القاǈوǈية لمن يباشر ƍجراء البحƚ و التحرǐ و القواعد الخاƮة بالحرية 

  .3جسمهالشخƮية و األمن الشخƮي للمتهم و عدم المساس ب
يؤسس الƽقه الجǈائي مƽهوم البطǚن المطلق على فكرة مخالƽة القواعد الخاƮة  كما

Ü لذلǁ تƲهر فكرة اǗجراءات الجوǋرية 4باǗجراءات الجوǋرية المتعلقة بالƲǈام العام
باǗضافة ƍلى دورǋا في التمييز بين البطǚن المطلق و البطǚن الǈسبيÜ فكرة محورية في 

الجǈائي و ǋو ما ترǁ الƽقه و القضاء يبحثان عن ضوابط تساǋم في تحديد  بطǚن اǗجراء
  .مƽهوم ǋذǉ الƽكرة

تساǋم يمكن أن ستقر عليها الƽقه والقضاء ƍيرǎ الشواربي أن ǈǋاǁ أربعة ضوابط 
في تحديد مƽهوم اǗجراءات الجوǋريـة التي يترتƔ عن مخالƽتها بطǚن اǗجراء 

مƮلحة العامة الذǐ يƽيد واجƔ التقيد بمجموƳ اǗجراءات الجǈائيǋ Üي بدايةŹ ضابط ال

                                                 
   .ƍ582لى  578راجƴ في ǋذا الشƋن د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي الدستورÜǐ المرجƴ السابقÜ الƽƮحات من  1
2 ǘعلىل ƳǚطǗجراءات الجزائية يرجى اǗون اǈاƿ ýƲ ام العام فيƲǈكرة الƽلمام ب:   
د محمد عيد الغريÜƔ الƲǈام العام في ƿاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ دار الǈهضة العربية Ü القاǋرة جمهوريـة مƮـر     -

  2006العربيةÜ سǈة 
- Ʋǈفكرة ال Üǐرية و التطـام العـد عماد طارق البشرƲǈالطبعـة    ام في ال Üـانǈلب Üبيـروت ÜميǚسǗا Ɣالمكت Üبيق

  .2005األولىÜ سǈة 
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üسان في الضبط القضائيǈǗحقوق ا Üام زكريا عبد العزيزƮ370د ع.  
4  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيǈن الجǚالبط Ü34د عبد الحميد الشواربي.  
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ا وضعت لتحقيق مƮلحة ـق القضاء كوǈهـة بحسن سير مرفـة المتعلقـالقاǈوǈي
ƴالمجتمÜ  ýحيات في مجاǚƮيابة العامة من سلطات وǈبه ال ƴجراءات ما تتمتǗا ǉذǋ من

من مقاƮد عتبار أن ƍمباشرة الدعوǎ العموميةÜ وضابط مƮلحة الخƮوم على 
اǗجراءات الجزائيـة حمايـة مƮلحـة الخƮـوم سواء كاǈوا في ثوƔ المتهـم أو في 

حترام حقوق الدفاƳ كون الخƮومة الجǈائية ال تستوƍ ǐال ƍذا ƍثوƔ الضحيةÜ وضابط 
بمجموƳ حقوق وحريات اǈǗسان وال سيما تلǁ التي  1الƽاعلة فيها ƻتقيدت كý األطرا

خƮوƮاŹ في ƍجراءات  Üفيه أثǈاء فترة البحƚ والتحرǐ عن الجرائممǈحها القاǈون للمشتبه 
ƯالقبÜ رƲǈتحت ال ƴالوضÜ  ضابط الغاية من Źوأخيرا Üبالحضور ƻوالتكلي ƫتيƽالت

ſتƍ لى تحقيق ماƍ أن ترمي Ɣجراء التي يجǗيماƲǈجراء وليس التǗأو  خذ من أجله ا
  .2اǗرشاد

رأيǈا بالƲǈام العام وباǗجراءات وعلى عكس البطǚن المطلق المرتبط مثلما 
الجوǋرية فƎن الǈوƳ المقابý من البطǚن أǐ البطǚن الǈسبي يترتƔ عن عدم مراعاة أحكام 

  .3اǗجراءات الغير متعلقة بالƲǈام العام وǈƍما متعلقة بمƮلحة الخƮوم
لقد أولى المشرƳ الجزائرǐ في ƍطار ƿاǈون اǗجراءات الجزائية مكاǈة خاƮة 

فƋفرد له  ÜاǗجراء الجǈائي الغير مشروƳ حيǈما ƿرر تبǈيه له في عدد من موادǉلبطǚن 
 ǉسماƋف Üلجهات التحقيق ƭƮالمخ ƚالثال Ɣن " من جهة القسم العاشر من الباǚفي بط

ومن جهة ثاǈية ƿررǉ بشكý مباشر  ƍ161لى  157وضمǈه المواد من " ƍجراءات التحقيق 
  المباشرة في مرحلة البحƚ والتحرǐ عن الجرائم بمǈاسبة حديثه عن بعƯ اǗجراءات 

التي يƽǈذ أƹلƍ Ɣجراءاتها ضباط الشرطة القضائيةÜ وال سيما في الƽقرة الثالثة من المادة 
بيان الجرم  -أǐ اǗذن بالتƽتيƫ  -التي تقرر وجوƔ أن يتضمن اǗذن المذكور  44

ا وتƽتيشهـا و ƍجراء الحجز موضوƳ البحƚ عن الدليý وعǈوان األماكن التي ستتم زيارته
 Üنǚتحت طائلة البط ǁلى فيـها وذلƍ ضافةǗ47و 45المادتين با  ƭǈاللتين ت Ɯ ƍ من ق

                                                 
  .قضائيةƿ Üضاة التحقيق و ƿضاة الحكمالمقƮود ǈǋا الǈيابة العامة بƎشرافها على الضبطية ال 1
2  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيǈن الجǚالبط Ü34د عبد الحميد الشواربي.  
3  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيǈن الجǚالبط Ü40عبد الحميد الشواربي.  
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ستوجبتها المادتان ƍأǈه يجƔ مراعاة اǗجراءات التي " من ق Ɯ ƍ على  48بشǈƋهما المادة 
  ".و يترتƔ على مخالƽتها البطǚن 47و  45

ǈƋه يترتƔ البطǚن أيضاŹ تقرر بالتي  159المادة ƭǈ الƽقرة األولى من لبالعودة و
على مخالƽة األحكام الجوǋرية المقررة في ǋذا الباƔ خƻǚ األحكام المقررة في المادتين 

ƍذا ترتƔ على مخالƽتها ƍخýǚ بحقوق الدفاƳ أو حقوق أǐ خƮم في الدعوǎ  105و 100
   :لتي جاءت على الǈحو التاليمن ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي ا ƭǈ171 المادة لو

« Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une 
disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux 
intérêts de la partie qu'elle concerne ».  

Ǝجراءات فǗا ƭيخ ǐالذ ǐالجزائر ƭǈن المقرر في الǚارق في البطƽال ǁذل Ʋلحǈ اǈǈ
يتǈاسى اǗجراءات بحيƚ  –فقط  -الواردة في الباƔ الثالƚ الخاƭ بجهات التحقيق 

 ƭي الخاǈالثا Ɣعن الجرائم والبا ǐوالتحر ƚبالبح ƭالخا ýاألو Ɣالمتعلقة بالبا
ǈتهاǁ مبدأ شرعية Ǘت التي تكون عرضة أكثر بالتحقيقاتÜ وǋي بالمǈاسبة اǗجراءا

 ýن لكǚتطبيق البط ýمجا ƴسي وسǈرƽال Ƴجد أن المشرǈ ماǈبي Üائيǈجراء الجǗا
 ǐوتحر ƚجراءات بحƍ تǈجراءات الجزائية سواء كاǗون اǈاƿ ة فيǈجراءات المتضمǗا

  .    عن الجرائم أو ƍجراءات تحقيق ƿضائي أو ƹيرǋا
لمواد المذكورة أعǉǚ تبǈي المشرƳ الجزائرǐ للبطǚن وƍذا كان واضحاŹ من ا

كجزاء يلحق اǗجراءات التي خالƻ بها رجý الضبط القضائي المشروعية اǗجرائية 
فيعدمهÜ فƎن الƽقه الجǈائي الجزائرǐ يرǎ أن ǋذا البطǚن متواجد بǈوعيه المطلق         

كورة بالǈسبة للبطǚن المطلق لǘجراء المذ 48عتبار ما تقررǉ مثŹǚ المادة Üƍ على 1والǈسبي
ƫتيƽية من المادة  2التǈقرة الثاƽال ǉما جاءت تجيز  157وما تقررǈسبي حيǈ نǚمن بط

ſلم ت ǐم الذƮنللخǚبالبط ǁعن التمس ýازǈالمواد أن يت ǉذǋ راعى في حقه أحكام        

                                                 
1 ƭ Üالسابق ƴالمرج ÜýستدالǗا Üǐالتمهيد ƚاء البحǈية أثƮات الحرية الشخǈضما Üابيةǋعبد اهللا أو ƴ255راج.  
 :من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي لبطǚن ƍجراءات التƽتيƫ على الǈحو التالي 59تتعرƯ المادة  2

 « Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les 
perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 
21 heures. Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont 
prescrites à peine de nullité. » 
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ƍال في  ǎيبد ويƮحح بذلǁ اǗجراء و يتعين أن يكون التǈازƮ ýريحاŹ وال يجوز أن
Źاǈوǈاƿ 1حضور المحامي أو بعد استدعائه.  

ǋوحـمن أǈات الممǈجراء ـه فيـة للمشتبـم الضماǗبوشر في حقه ا ǐه الذ
من  ý160 وǋو ما تقررǉ فعŹǚ المادة ـار اǗجراء الباطـǈعدام أثƍد مبدأ ـالباطÜý تجسي

Ĉجراءات التي أǗأوراق ا Ɣمن سح Ɯ ƍ التحقيق ق ƻبطلت من مل Ɣلم كتاƿ ǎيداعها لدƍو
ستǈباط عǈاƮر أو اتهامات ضد الخƮوم في Ǘالضبط القضائي وأǈه يحضر الرجوƍ Ƴليها 

المرافعات وƍال تعرضوا لجزاء تƋديبي بالǈسبة للقضاة ومحاكمة تƋديبية للمحامين المدافعين 
  .أمام مجلسهم التƋديبي

الجزائرǐ كƋثر على عدم  تجدر اǗشارة ƍلى فارق اǗجراء الذǐ تبǈاǉ المشرƳكما 
ƍ تحت ƻيƿوالتو ƫتيƽائي بين التǈجراء الجǗالضبط القضائي لمبدأ مشروعية ا ýحترام رج

شرǈا ƍلى ذلǁ في التƽتيƫ وفقاŹ لما تقررǉ أالƲǈرÜ حيƚ أǈه يرتƔ البطǚن المطلق مثلما 
عرƯ السابق ذكرǋا و يرتƔ أثر أخر في ƍجراء التوƿيƻ للƲǈر أال و ǋو ت 48المادة 

ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسƽي ƍذا لم يحترم األحكام المتعلقة 
في دراستها    Anne-Marie Batutالƽارق الذǐ أشارت لهǋو بتمديد أجاý التوƿيƻ للƲǈر و

  2.الخاƮة برƿابة ƹرفة اǗتهام على ƍجراء الوضƴ تحت الƲǈر
« La chambre criminelle s'est également refusé à censurer les irrégularités de la garde à vue, 
en retenant que, bien qu'engageant éventuellement la responsabilité personnelle des officiers 
de police judiciaire, l'inobservation des règles énoncées en la matière ne pouvait, par elle-
même, entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'était pas démontré que la 
recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient trouvés viciés… » 

  كما أردفت ƿائلة في ƽǈس الدراسة
« La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes relatifs à l'interpellation régulière de 
la personne concernée et que, dès lors, en l'espèce, la régularité du procès-verbal 
d'interpellation du prévenu, en flagrant délit, ne pouvait être affectée par la nullité d'actes 
ultérieurement accomplis »   

                                                 
 :من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية الƽرǈسي التي تقرر ما يلي 172تقابǋ ýذǉ الƽقرة المادة  1

« La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en 
prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut 
être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé. » 
2 Etude de Mme Anne-Marie Batut, conseiller référendaire à la Cour de cassation «Le 
contrôle de la garde à vue par la chambre criminelle, Rapport annuel 1997, cour de cassation, 
ttp://www.courdecassation.fr/article5710.html. 
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اء الجǈائي ǋو الجزاء اǗجرائي الوحيد الذƿ ǐد يƮيƔ اǗجراء وليس بطǚن اǗجر
الغير مشروƳ أو الذǐ لم يƋت بالموافقة مƴ القاǈونÜ على اعتبار أǈǈا ǈجد ثمة جزاءات 
       أخرǎ تواجه عيوباŹ خاƮة في اǗجراءات ال يƮلح البطǚن لوƽƮها مثý االǈعدام 

Ü فاالǈعدام ǋو جزاء لǘجراء الذǐ فقد ǎ1والسقوط وعدم القبوý وعدم جواز Ʋǈر الدعو
Ü أما السقوط فهو جزاء 2كý مقوماته القاǈوǈية فƮƋبح في Ʋǈر القاǈون ƍجراء ƹير موجود

ƍجرائي يترتƔ على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمƍ ýجرائي خýǚ المهلة التي حددǋا 
بوý فهو بدورǉ جزاء القاǈون ƍما بميعاد معين أو بǈاء على واƿعة معيǈةÜ أما عدم الق

ƍجرائي ƹير أǈه يرد على الدعوǎ الجǈائية أو ƹيرǋا من طلبات الخƮوم ƍذا لم تستوفي 
ستعمالها في بداية كý مرحلة من مراحý الخƮومة الجǈائيةÜ أما ƍأحد شروط تحريكها و

عدم االختƮاƭ فهو ǈتيجة تترتƔ على عدم توافر سلطة القاضي في Ʋǈر الدعوǎ سواء 
  .3لشكý أو الموضوƳمن حيƚ ا

لقاضي  ير البطǚن حيǈما تقرر بǈƋه ƍذا Ʋهرجراءات تقرǗ 158وتتعرƯ المادة 
التحقيق أن ƍجراء من ƍجراءات التحقيق مشوƔ بالبطǚن فعليه أن يرفƴ األمر لغرفة 
 االتهام بالمجلس القضائي بطلƍ Ɣبطاǋ ýذا اǗجراء بعد استطƳǚ رأǐ وكيý الجمهورية 

أما ƍذا تبين لوكيý الجمهورية أمر البطǚن فǈƎه يطلƔ من ƿاضي  Üي المدǈيوƍخطار المدع
 ǐهر الدور المركزƲي ǁلذل Üرفة االتهامƹ لىƍ ليرسله ǎالدعو ƻالتحقيق أن يوافيه بمل

أǈها تƲǈر في Ʈحة اǗجراءات المرفوعة  بƎعتبارلغرفة اǗتهام في مسار تقرير البطǚن 
سباƔ البطǚن ƿضت ببطǚن اǗجراء المشوƔ به وعǈد ƍليها وƍذا تكشƻ لها سبƔ من أ

 ǎدƮأن تت ýبطاǗولها بعد ا Üجراءات التالية له كلها أو بعضهاǗن اǚتضاء ببطƿاال
لموضوƳ اǗجراءات أو تحيý الملƍ ƻلى ƿاضي التحقيق ƽǈسه أو لقاƹ Ưيرǉ لمواƮلة 

  .ƍ4جراءات التحقيق

                                                 
1  ƭ Üالسابق ƴالمرج Üائيةǈجراءات الجǗم اƲǈ Üثروت ýǚ578د ج.  
  .المرجƴ السابق ƽǈسه 2
   .577و  576و  ǋ Üǐ575امƫ الƽƮحات راجƴ في ǋذا التمييز د أحمد فتحي سرورÜ القاǈون الجǈائي الدستور 3

  .من ƿاǈون اǗجراءات الجزائية 191المادة   4
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   ةــمــالƢات
ǈلى خاتمة رسالتƍ ýƮǈ حنǈام العام و الحريات وƲǈا الموسومة بمرفق األمن بين ال

 ǐمية و حساسية الدور الذǋأ Ưأو الغمو ǁالش ýال يقب ýا بشكǈد تجلى أمامƿ العامة يكون
      يلعبه ǋذا المرفق في حماية استقرار واǈتƲام الدولة والمجتمƴ من جهة وضمان حقوق 

رǈا ƍلى ذلǁ فيما سبق معادلة ال يمكن فǁ و حريات األفراد من جهة ثاǈيةÜ فهـي مثلما أش
اǗرتباط الوثيق بين طرفيهاÜ حيƚ لن يستطيǋ ƴذا المرفق في ýƲ الدولـة الحديثـة 
والديمقراطيـة اǗدعاء بǈƋـه حقق الƲǈام العـام ƍال ƍذا ثبت وتƋكـد ƍلتزامه بحقوق 

ررǉ القاǈون و في وحريات األفرادÜ فƎحترام ǋذǉ األخيرة وعدم التعرƯ لها ƍال بما يق
ǋو واحد من الشروط الواجƔ تحققها في أعماý حǋ Ʋƽذا األخير الحدود التي رسمها 

وƍسترجاƳ الƲǈام العام سواء كان ذلǁ في ƍطار الضبط اǗدارǐ أو في ƍطار الضبط 
  .  القضائي

 ýحاو ǐو الذǋ يؤديه مرفق األمن ǐالذ Ɯذا الدور المزدوǋ نƍاǈله  بحث Ưالتعر
فيه تشريعياŹ وƿضائياŹ وفقهياÜŹ من خýǚ تبيان ما لهذا المرفق من سلطات  والتدƿيق

وǚƮحيات ووسائý تمكǈه من تحقيق ما أǈيط به من مهام و ما يقƴ على عاتقه بƽǈس 
عدم واجƔ المǈاسبة من ƍلتزامات وواجبات في مجاý حقوق وحريات األفراد و ال سيما 

  .موƟ بها ƿاǈوǈاƍŹال بالقدر و الكيƽية المس التعرƯ لها
ة للƲǈام العام يتولى مرفق األمن فƽي ƍطار العمý الوƿائي الرامي ƍلى الحماية المسبق

بƎعتبارǉ جهاز تƽǈيذ لوائح و ƿرارات سلطة الضبط اǗدارǐ المساǋمة في حماية الƲǈام 
كرسه التشريƴ في العديد من وǋو الدور الذÜ  ǐالعام و ƍسترجاعه في حاý اǗخýǚ به

Ʈه سواء كان ƿاǈون البلدية أو ƿاǈون الوالية أو حتى الƭǈ التƲǈيمي المتعلق Ʈǈو
        بǚƮحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية أو ƹيرǋم من الƮǈوƭ القاǈوǈية 

وý من ǋذǉ الرسالةÜ كما اƿر كǚ ألو التƲǈيمية التي تم التعرƯ لها بالتƮƽيý في الباƔ ا
  .ن العام بهذا الدور و جعǚ مǈه أبرز مهام مرفق األمنمن القضاء و فقه القاǈو
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  ƚحيـ Üريةǋجو ǎي األخرǋ ةǈن لمرفق األمن مكاƎالردعي ف ýطار العمƍ أما في
  ǉهم ما تـراǈƋلى العدالة لتتخذ بشƍ الجريمة وتقديم المجرمين ƴمƿ أساسي في ýم بشكǋيسا

الجزائية لبعƯ الƽئات من موƽƲي مǈاسباÜ حيƚ يمǈح القاǈون وال سيما ƿاǈون اǗجراءات 
مرفق األمن الƽƮة القاǈوǈية من أجý البحƚ والتحرǐ عن الجرائمÜ فيخضـعهم للسـلطة   

ƍ. ÜƜ.مـن ق  12اǗدارية لوكيý الجمهورية وǗشراƻ الǈائƔ العام مثلما تقرر ذلǁ المادة 
ǈمة في تحقيق الǋين ومن ورائهم مرفق األمن من المساƽƲؤالء الموǋ ام العام مما يمكنƲ

   ƴجرام ممـا يشـيǗدائرة ا ƭم في تقليǋأن عملهم الردعي سيسا ǐأ Üير مباشرƹ ýبشك
ƴام العام في الدولة والمجتمƲǈتيجة الǈين ويحقق بالǈاالمن بين المواط.  

  ǉدور ǎيتعـد ýاية من الجريمة بƿد الوǈع ƻƿوعليه يتضح أن مرفق األمن ال يتو
عد وƿوعهاÜ وبهذا فǈƎه يحتý فعǚ مكاǈة واسعة فـي  ƍلى المساǋمة في ردǋ Ƴذǉ األخيرة ب

مجاý ضمان استقرار وǋدوء واǈتƲام الحياة داخý المجتمÜƴ بحيƚ يƮبح االستغǈاء عǈـه  
من ƿبý األفراد والدولة احتماƹ ýير وارد تماما أو باألحرƹ ǎيـر عقǈǚـي فـي وƿتǈـا     

  .الحاضر
سلطات عديدة تتƋرجح بين وفي كǚ الدورين الوƿائي والردعي يحوز مرفق األمن 

توسƴ في الƲروƻ االستثǈائية وتعود ƍلى وضعها الطبيعـي  ت التوسƴ والضيقÜ حيƚ أǈها 
في الƲروƻ العاديةÜ كما تتوسƴ كذلǁ حيǈما يتعامý مرفق األمن مƴ جرائم ƹير عاديـة  
 مثý جرائم المخدرات والجرائم المƲǈمة وجرائم اǗرǋاƔ وƹيرǋا من الجرائم المحددة في

 .ƿاǈون اǗجراءات الجزائية

وبالƲǈر ƍلى خطورة توسƴ سلطات مرفق األمن على حقوق وحريات األفراد دأبت 
الƮǈوƭ القاǈوǈيـة والتƲǈيميـة ذات الƮلة على ضبط حدود ǋذا التوسƴ و بيان 
تƽاƮيلهÜ محاولة في ذلƍ ǁضƽاء ǈوƳ من الحماية لحقوق و حريات األفرادƹ Üير أن 

مت اǗشارة ƍليه يƲهر على مستوǎ الممارسة اليومية سواء ألفراد ǋذا اǗشكاý مثلما ت
المرفق أو للمرفق ذاتهÜ حيƿ ƚد يتجاوز عǈاƮر مرفق األمن ǋذǉ الƮǈوƭ و يǈتهكون 

حقوق و حريات األفراد كما ƿد يجد المرفق ƽǈسه في أوضاƳ تمس ǋي كذلǁ بحقوق     
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تي تعرƯ لها القضاء في العديد من و حريات األفرادÜ وǋي التجاوزات واألوضاƳ ال
  .ƿراراته

وال يتعلق ǋذا اǗشكاý فقط بالممارسة اليومية لمرفق األمن وأفرادÜǉ وليس المساس 
بحريات و حقوق األفراد عمŹǚ عرضياŹ أو معزوالŹ دائماÜŹ بƿ ýد تتعرǋ Ưذǉ األخيرة 

ǐدارǗطار الضبط اƍ يƽف Üونǈلمضايقة مرفق األمن بتزكية من القا  ƭوƮǈال Ưتقر بع
القاǈوǈية والتƲǈيمية و ال سيما تلǁ المتعلقة بتƲǈيم الحريات العامة بتدخý مرفق األمن في 

ƿاǈون الجمعيات لمرفق األمن سلطات واسعة  -مثŹǚ  -ممارسة األفراد لهاÜ حيƚ يمǈح 
يتجسد جزء  حيƚ في مواجهة األفراد الراƹبين في ممارسة حقهم في تƋسيس الجمعيات

ǈد يحرم ها مƿ ǐذا التحقيق الذǋ ÜǐدارǗعتماد اǗح اǈيسبق م ǐي الذǈفي التحقيق األم
  .األشخاƭ من ممارسة حقهم ألسباƔ واǋية و ƹير مؤسسة

 ƻوƿون بحرمان الموǈرار القاƿƍ Źǚمث ýسجǈ اǈǈƎالضبط القضائي ف ýأما في مجا
ƻرƲذا الǋ ه فيƿأبرز حقو Ưببع ƴر من التمتƲǈللÜ Ǘو اǋادة الكاملة من أال وƽست

 ƳستماǗذا األخير جلسات اǋ ر وحضورƲǈلل ƻيƿذ الساعة األولى للتوǈخدمات المحامي م
ƿاǈون اǗجراءات الجزائية  -مثŹǚ  –التي تجرǐ في مقرات مرفق األمنÜ حيƚ لم يمǈح 

الƽرǈسي دوراŹ ذات أǋمية تذكر لمحامي الجزائية الجزائرǐ على عكس ƿاǈون اǗجراءات 
تبه فيه الموƿوƻ للƲǈرÜ و ǋو ما يضعƻ بشكý كبير موƻƿ المشتبه فيه في مواجهة المش

 ýفتمي Üالضبطية القضائية ýرجا–  Źة الحرية - حتماƽك Ɣة السلطة على حساƽك     .  
مرفق األمن  ةساǋمم عطýو الثغرات الحقيقية ال يجƔ أن ت ǉ الǈقائǋƭذ أنعلى 

من خýǚ ف Üط اǗدارǐ في حماية الƲǈام العامبƽƮته جهاز تƽǈيذ لوائح و ƿرارات الضب
 ǐدارǗية لسلطة الضبط اǈوǈرفات القاƮالتýذا المرفق  يعمǋ حترم الشروطſعلى أن ت

 ماالعامةÜ ك همة المتعلقة بممارسة األفراد لحقوƿهم و حرياتهم و ال سيما حرياتـالقاǈوǈي
ار أو اǗعǚن ـكاǗخط على أن تحترم الشروط المقررة في لوائح الضبطمن جهة يسهر 
على و من جهة ثاǈية ق أو تƲǈيم الǈشاط أو اǗذن المسبق أو حتى المƴǈ و الحƲرÜ ـالمسب

  .أن تحترم ƿرارات الضبط الƽردية و الجزاءات اǗدارية الوƿائية
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الوجه الثاǈي الذǐ يƲهر به مرفق األمن في المجاý الوƿائي ǋو المرتبط بالتƽǈيذ أما 
الضبط اǗدارǐ سواء كان ذلǁ في ƍطار اǗباحة التشريعية أو في حالة  الجبرǐ لقرارات

  .الضرورة أو في الحالة التي يغيƔ فيها الƭǈ المرخƭ و حالة الضرورة
ƹير أن لهذǉ السلطات حدود و ضوابط ǋدفها األساسي عدم ƍطǚق يد سلطة 

ة لحقوق و حريات الضبط اǗدارǐ و من وراءǋا مرفق األمن و بالتالي ضمان حماية أكيد
 اواجƔ تقيد سلطة الضبط اǗدارǐ و من وراءǋو الضوابط األفرادÜ أǋم ǋذǉ الحدود 

 ƴǈم ýǚحترامهما لحقوق و حريات األفراد من خƍ مرفق األمن بمبدأ المشروعية و
لشرط الترخيƭ و اǗعǚن المسبق ما لم يƭǈ القاǈون على ǋذǉ األخيرة ƍخضاƳ ممارسة 

ǁذلÜ  عدم Ɣوواج ǐو ضرورǋ ال بماƍ لحقوق و حريات األفراد Ưالمساس و التعر   
 ýتدخ Ɣلى واجƍ ضافةǗبا ÜŹو مطلقا Źعاما Źعاǈالحقوق و الحريات م ǉذǋ ƴǈو عدم جواز م

   الƲǈام العام و حقوق كŹǚ من فق األمن لحماية سلطة الضبط اǗدارǐ و من وراءǋا مر
  .و حريات األفراد

و الضوابط لوحدǋا في كƽالة أحسن حماية لحقوق و حريات  و ال تكƽي ǋذǉ الحدود
األفراد بمǈاسبة ƿيام مرفق األمن بتƽǈيذ لوائح و ƿرارات الضبط اǗدارÜǐ حيƚ تƲهر 

ƿ ميةǋابة القضائية عليه ذات أƿمن مسؤولية مرفق األمن و الر ƭاǈم ǚف ÜǎوƮ
ه لحقوق و حريات ه في ضمان حماية فعليـدارǐ بدور يلعبǗي اـاǗعتراƻ للقاض

      دارية لمرفق األمن كضمان لهذǉ الحقوق Ǘبالمسؤولية ا من جهةاƿǗرار Ü و األفراد
 Ƌأو مسؤولية بدون خط Ƌالمسؤولية مسؤولية على اساس الخط ǉذǋ تǈو الحريات سواء كا

بالمسؤولية التƋديبية ألعوان مرفق األمن سواء كان ذلǁ في ƿ ýƲاǈون  من جهة ثاǈيةو 
  .وƲيƽة العمومية أو في ýƲ الƮǈوƭ الخاƮة بمستخدمي مرفق األمنال

Źمهما Źجزءا ǉعتبارƎب ǐعن الجرائم أ ǐو تحر ƚته جهاز بحƽƮمن الضبطية  أما ب
مرفق األمن مثلما يحدد ذلƿ ǁاǈون اǗجراءات الجزائية بعديد السلطات  يتمتƴالقضائية 

و حريات األفراد و ال سيما الحقوق  التي تشكý بدورǋا خطورة متƽاوتة الشدة على حقوق
و الحريات الشخƮيةÜ مƴ اǗشارة ƍلى أن ǋذǉ السلطات تختلƻ بين ƍجراءǋا في ƍطار 
 ƚحي Üابة القضائيةǈǗطار اƍ بتدائي أو فيǗطار التحقيق اƍ الجريمة المتلبس بها أو في

 ǉجدǈ ǁيمتل Üاألفراد ƴم ýالتعام ýاتفسلطات في مجاƹǚالب ýبقبو ƭيخت  Üǎو الشكاو
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ƍبƷǚ وكيý الجمهوريةÜ التǈقý لمسرƟ الجريمةÜ معايǈة مسرƟ الجريمةÜ جمƴ اǗيضاحات 
و سماƳ أƿواÜý األمر بعدم المبارحةÜ التعرƻ على الهوية و التحقق من الشخƮيةÜ ضبط 
و ƿƍتياد المشتبه في ƍرتكابه الجريمةÜ توƿيƻ المشتبه فيه للƲǈرÜ القبƯ على المشتبه فيه 

Ü أما في مجاý التƮرƻ على األمǁǚ و األشياء فتƲهر سلطاته في ƍجراءات هƽتيشو ت
ƫتيƽالت Ɲتائǈ في ƻرƮتيشها و التƽلى المساكن و دخولها و تƍ ýتقاǈǗا.  

و ƍذا كاǈت ǋذǉ السلطات التي حددǋا أساساƿ Źاǈون اǗجراءات الجزائية تتسم في أƹلبها 
اطبين بها و ال سيما المشتبه فيهم بƎرتكاƔ بالشدة على حقوق و حريات األشخاƭ المخ

الجريمةÜ فǈƎها تخضƴ بدورǋا لعدد من القيود و الضوابط التي ترمي ǋي كذلƍ ǁلى عدم 
ƍطǚق يد الضبطية القضائية عموماŹ و مرفق األمن خƮوƮاŹ و بالتالي ضمان حماية 

  .أفضý لحقوق و حريات المشتبه فيهم
ة والثاǈية ƍجرائيةÜ تتربƴ ـنÜ األولى موضوعيـمجموعتيتǈقسم ǋذǉ القيود والضوابط ƍلى 

ƿريǈة البراءة األƮلية للمشتبه فيه على رأس الضماǈات والقيود الموضوعية يليها حق ǋذا 
ة الƽǈسية و الجسدية األخير في الدفاƳ عن ƽǈسهÜ و يضاƍ ƻليهما واجƍ Ɣحترام السǚم

 Üجرائية فللمشتبه فيهǗات اǈأما القيود والضما ýجراءات و الوسائǗفي مشروعية ا ýتتمث
و توخي الموضوعية في أعماý البحƚ و التحرǐ عن الجرائم و عدم التعسƻ  المستخدمة

  .في ƍستخدامها
 ƴذا لم تستتبƍ جرائية تبقى عديمة األثرǗالقيود و الضوابط الموضوعية و ا ǉذǋ ير أنƹ

بارǉ جهاز بحƚ و تحرǐ عن بتقرير الرƿابة القضائية على أعماý مرفق األمن بƎعت
الجرائمƹ Üير أن ǋذǉ الرƿابة تتميز بكوǈها تمارس بدايةŹ من ƿبý الǈيابة العامة بƎعتبارǋا 
 ǉعتبارƎالجمهورية ب ýوكي ýبƿ من Źو تحديدا ǐو التحر ƚالبح ýعلى أعما ƻالمشر

  .المشرƻ المباشر على ƍدارة رجاý الضبطية القضائية
عتبارǉ جهاز بحƚ و تحرǐ عن Ǝضائية على مرفق األمن بو يستكمý مسار الرƿابة الق

 ǁتهاǈƍ ة بعدمƮية الخاǈوǈات القاǈة الضماƽي على مخالǈوǈالجرائم بتسليط الجزاء القا
حقوق و حريات المشتبه فيهǋ Üذǉ الجزاءات التي ƿد تكون جزاءات شخƮية مثƿ ýيام 

من المعǈي باǈǗتهاǁ أو جزاءات المسؤولية الجǈائية و المدǈية و التƋديبية لرجý مرفق األ
  .    تƔƮǈ على اǗجراء الجǈائي المعيƔ فتبطله وفقاŹ لما يقررƿ ǉاǈون اǗجراءات الجزائية
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  .1984للكتاÜƔ الجزائرÜ سǈة 

 بوسماƟ محمد أمينÜ المرفق العام في الجزائرÜ ترجمة رحاý بن أعمر -28
ورحاý موالƍ ǐدريسÜ ديوان المطبوعات الجامعيةÜ بن عكǈونÜ الجزائرÜ سǈة 

1995.  
بوضياƻ عمارÜ الوجيز في القاǈون اǗدارÜǐ دار ريحاǈةÜ الجزائرÜ بدون  -29
ǈسƴة طب.  
ثروت جƲǈ Üýǚم اǗجراءات الجǈائيةÜ دار الجامعة الجديدة للǈشرÜ جمهورية  -30

  .1997مƮر العربيةÜ القاǋرةÜ سǈة 
جورƜ فوديý وبيار دلƽولƽيÜ القاǈون اǗدارÜǐ الجزء الثاǈيÜ ترجمة مƮǈور  -31

Üالطبعة األولى Üƴشـر والتوزيـǈالمؤسسـة الجامعيـة للدراسات وال Üالقاضـي 
 .2001بيروتÜ لبǈانÜ سǈة 
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جماý الدين محمود ساميÜ اللوائح اǗدارية و ضماǈة الرƿابة عليهاÜ مǈشƋة  -32
 .2003المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

جماý الدين محمود ساميÜ أƮوý القاǈون اǗدارǐ في دولة اǗمارات العربية  -33
لثاǈـيƲǈ Üريـة العمý اǗدارÜǐ كلية المتحدةÜ دراسـة مقارǈـةÜ الكتاƔ ا

 .1994الشرطةÜ دبيÜ اǗمارات العربية المتحدةÜ سǈة 

ة ـدار الǈهض ةÜـة العامـƔ في الوƲيƽـاÜƟ التƋديـن عبد الƽتـحس -34
  .1964سǈة جمهورية مƮر العربيةÜ  القاǋرةÜ ةÜـالعربي

   الجامعيةÜ  Ü ديوان المطبوعاتي رشيدƿ Üاǈون المسؤولية اǗداريةـخلوف -35
  .1994بن عكǈونÜ الجزائرÜ سǈة 

ة ـةÜ دار الǈهضـادƿ Əاǈون اǗجراءات الجǈائيـرمضان عمر سعيدÜ مب -36
 .1985ةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة ـالعربي

ة ـي الدستورÜǐ دار الشروقÜ الطبعـسرور أحمد فتحيÜ القاǈون الجǈائ -37
 .2006سǈة  العربيةÜالرابعةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر 

ط في ƿاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ دار الǈهضة ـد فتحيÜ الوسيـسرور أحم -38
  .Ü1985 جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة العربيةÜ القاǋرة

ƴ المƮرÜǐ دار الƽكر ـي التشريـة فـسǚمة مƋمونÜ اǗجراءات الجǈائي -39
  1988 العرميÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة

40-  Üةǈدراسة مقار ÜميǚسǗام اƲǈالسلطة و الحرية في ال Üǉبحي عبدƮ سعيد
  .1982دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

امÜ الجزء ـم العـرÜǐ القسـات الجزائـسليمان عبد اهللاÜ شرƿ Ɵاǈون العقوب -41
سǈة  ÜجزائراألوÜý الجريمةÜ ديوان المطبوعات الجامعيةÜ سلسلة المعرفةÜ ال

1998. 

42-  Üيةǈالطبعة الثا ÜدارةǗبين المتقاضي وا ǐدارǗدور القاضي ا Üي بايةǈسكاك
 .2006دار ǋومةÜ الجزائرÜ سǈة 
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شطǈـاوǐ علي خطار Ü الوجيز في القاǈـون اǗدارÜǐ دار وائý للǈشر  -43
 Üعمان Üƴالمملكة الهاشمية والتوزيǈة يةاألردǈس Ü2003.  

شرƻ توفيقÜ التوازن بين السلطة والحرية ووجوƔ تقييد سلطة شمس الدين أ -44
القاǋرةǈ Üيو اوفست للطباعةÜ  Üالǈيابة العامة في التحقيق اǗبتدائيÜ الطبعة األولى

 Üر العربيةƮة جمهورية مǈ2006س. 

45-  ÜǐدارǗون اǈالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القا Üمسعود Ɣشيهو
  .2000سǈة Ü المطبوعات الجامعيةÜ بن عكǈـونÜ الجزائر دراسـة مقارǈةÜ ديوان

ƽƮـا عادƍ ýبراǋيـم ƍسماعيÜý سلطات مƋمورǐ الضبط القضائـي بـين   -46
    Üرةǋالقـا Üــةǈدراســة مقار Üرديـةƽعالية وضمان الحريات والحقـوق الƽال

  .2001جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
اǗداريـةÜ دار الƽكـر  عبـد الباسـط محمـد فـؤادÜ أعماý السلطـة -47

 .   1989الجامعيÜ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

48-  Əدراسة تطبيقية ألسس ومباد ÜǐدارǗون اǈالقا Üيǈي بسيوǈعبد اهللا عبد الغ
القاǈون اǗدارǐ وتطبيقها في مƮرÜ مǈشƋة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر 

 .2005العربيةÜ سǈة 

ة حريات الموƻƲ ـدور مجلس الدولة المƮرǐ في حماي Üفاروقعبد البر  -49
 Üبي للطباعةǋسر الذǈدار ال Üالعام Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋة القاǈ1998س .  

يÜ دار الجامعة الجديـدةÜ  ـانÜ بطǚن اǗجراء الجǈائـم سليمـد المǈعـعب -50
  .1999اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

51-  Üƻدار عبيد رؤو Üالطبعة الثالثة Üýالجزء األو Üت العلمية الهامةǚالمشك
 .1981الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

52-      ÜدريةǈسـكǗا Üƻة المعـارƋشـǈم Üائيـةǈجراءات الجǗون اǈاƿ Üم حسنǚع
  .1991جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعة الثاǈيةÜ سǈة 

رÜǐ الجزء الثاǈيÜ الǈشاط اǗدارÜǐ ديوان عوابدǐ عمارÜ القاǈون اǗدا -53
 .2002المطبوعات الجامعيةÜ الجزائرÜ طبعة سǈة 
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54-  ÜيليـةƮƋدراسـة ت ÜداريـةǗريـة المسؤوليـة اƲǈ Üعمار ǐعوابد
 .1994تحليليـة ومقارǈةÜ ديوان المطبوعات الجامعيةÜ بن عكǈونÜ الجزائرÜ سǈة 

القاǈـون اǗدارÜǐ دار الجامعة  فهمـي مƮطƽى أبو زيدÜ الوسيـط فـي -55
 .2005الحديثةÜ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

56-  Ɣترجمة د محمد عر ÜداريةǗمحاضرات في المؤسسات ا Üمحيو أحمد
 .Ʈ1996اƮيÜǚ ديوان المطبوعات الجامعيةÜ الجزائرÜ طبعة سǈة 

بيوƯ خالدÜ ديوان محيو أحمدÜ المǈازعات اǗداريةÜ ترجمة فائز اǈجقÜ و -57
 Üالجزائر Üونǈبن عك Üالطبعة الخامسة Üة المطبوعات الجامعيةǈ2003س.  

مƮطƽى محمود محمودÜ شرƿ Ɵاǈون اǗجراءات الجǈائيةÜ دار الǈهضة  -58
 .1988العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ الطبعة الثاǈية عشرÜ سǈة 

شريعية والتƲǈيمية التي لها Ʈلة يعقوبي محمد الطالÜƔ الƮǈوƭ الخاƮة الت -59
 .2000بقاǈون العقوباتƮƿ Üر الكتاÜƔ البليدةÜ الجزائرÜ سǈة 

  
  ةـƲ المتƬƬƢـالمراج. 2  

أبو الخير عادÜý الضبـط اǗدارǐ وحـدودÜǉ الهيئـة المƮريـة العامة  - 1
 .1995للكتاÜƔ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

2 - ǈحمايـة السكي Üـر في البـاز داودƮمعالجـة لمشكلـة الع Üـة العامـة
فرǈسا ومƮرÜ الضوضاءÜ دراسة تƮƋيلية مقارǈة في القاǈون اǗدارǐ البيئي 
والشريعة اǗسǚميةÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

2004. 

ن الباز عليÜ الحقوق والحريات والواجبات العامة في دساتير دوý مجلس التعاو - 3
ي مƴ المقارǈة بالدستور المƮرÜǐ رؤية جديدةÜ المكتبة القاǈوǈية الخليجيةÜ ـالخليج

  .ǈشردار الجامعات المƮريةÜ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ بدون سǈة 
البشرǐ عماد طارقÜ فكرة الƲǈام العام في الƲǈرية والتطبيقÜ دراسة مقارǈة  - 4

            روت ـيÜ بيـƔ اǗسǚمـيÜ المكتـسǚمه اǗـة والƽقـن الوضعيـبين القواǈي
  .2005ودمشقÜ لبǈان وسورياÜ الطبعة األولىÜ سǈة 
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الحسيǈي عمر الƽاروقÜ تعذيƔ المتهم لحمله على اǗعتراÜƻ المطبعة العربية  - 5
 .1986الحديثةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

اء التحرǐ ـة أثǈـة الشخƮيـت الحريالحلبي محمد علي السالم عيادÜ ضماǈا - 6
  .1981الكويتÜ سǈة  ةواالستدالý في القاǈون المقارنÜ مطبعة جامع

  الدباس علي محمد Ʈالح وعلي عليان محمد أبو زيدÜ حقوق اǈǗسان وحرياته  - 7
ودور شرعية اǗجراءات الشرطية في تعزيزǋاÜ دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين 

ياته وأمن المجتمƴ تشريعاŹ وفقهاŹ وƿضاءÜŅ دارالثقافة للǈشر حقوق اǈǗسان وحر
 .2005والتوزيÜƴ عمانÜ المملكة الهاشمية األردǈيةÜ سǈة 

الرǋوان محمد حافÜƲ دور الشرطة في دعم اƿǗتƮاد الوطǈيÜ الǈاشر سمير  - 8
    .Ü2001 جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة Ü القاǋرةيالطوبج

ة في الشرطةÜ الدار المƮرية ـحاكمات العسكريالروبي سراƜ الدينÜ الم - 9
   .2002اللبǈاǈيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ طبعة سǈة 

م معاملته وحقوƿه في الƽقه ـم بǈدر بن فهد بن عبد اهللاÜ المتهـالسويل -10
ـة األولىÜ ة مƮر العربيةÜ الطبعـاǗسǚميÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهوري

 .2005سǈة 

الشامي محمد عبد اهللا ǋزيمÜ المخالƽات  التƋديبية لرجý الشرطةÜ المركز  -11
ة والتدريÜƔ المعهد العالي للعلوم األمǈيةÜ دولة اǗمارات ـالعربي للدراسات األمǈي

 Üة العربية المتحدةǈ1999س.  
12- ǐالشهاو Ɵتاƽعبد ال ǐدرƿÜ  يذية فيƽǈالجرائم المخلة بمشروعية السلطة الت

ƴالتشري  Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üهضة العربيةǈدار ال Üوالمقارن ǐرƮالم
  .2006سǈة 
الشهاوƿ ǐدرǐ عبد الƽتاÜƟ الموسوعة الشرطية القاǈوǈيةÜ جǈائياŹ و ƍدارياÜŹ عالم  -13

 . 1977الكتÜƔ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

الداخلية عن أعماý تابعيها ǐ عبد الƽتاÜƟ ضوابط مسؤولية وزارة رالشهاوƿ ǐد -14
ƻة المعارƋشǈمÜ  ÜدريةǈسكǗرجمهورية اƮالعربية م Ü ةǈ2005س.   
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15- ǐالشهاو ƿتƽعبد ال ǐـدرƟاÜ ية المتقدمةǈالعلمي والتق ƚالبح Ɣة أساليƋشǈم Ü
 Üر العربيةƮجمهورية م ÜدريةǈسكǗا Üƻة المعارǈ1999س . 

16-  ÜƟتاƽعبد ال ǐدرƿ ǐالجرالشهاو Ɵأدلة مسر Üة المعيمةƋشǈام ÜدريةǈسكǗا Üƻر
  .1997جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

مǈشƋة  Üاالستدالالت واǗستخبارات Üالشهاوƿ ǐدرǐ عبد الƽتاÜƟ مǈاط التحريات -17
 Üر العربيةƮجمهورية م ÜدريةǈسكǗا Üƻة المعارǈ1998س. 

رائي الشهاوƿ ǐدرǐ عبد الƽتاÜƟ ضوابط السلطة الشرطية في التشريƴ اǗج -18
المƮرǐ والمقارنÜ مǈشƋة المعارÜƻ اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

1999.  
ون ـاý وƿاǈـة وأوامر االعتقـالشواربي عبد الحميدÜ الجرائم السياسي -19

سǈة  اǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ ÜالطوارÜƏ مǈشƋة المعارÜƻ الطبعة الثاǈية
1999.  

20- Ʋǈال Üمحمد عيد Ɣدراسة تحليلية الغري Üجراءات الجزائيةǗون اǈاƿ ام العام في
  تƮƋيلية لمƲاǋرǉ وحدودǉ في ضوء أحكام القاǈوǈين المƮرǐ والƽرǈسي وأراء الƽقه 

   .2006جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة  ÜوالقضاءÜ دار الǈهضة العربيةÜ القاǋرة
الǈهضة الوكيý محمدÜ حالـة الطوارƏ وسلطات الضبـط اǗدارÜǐ دار  -21

 Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋالقا Üشرالعربيةǈ ةǈدون س.  
22-  Üسي عربيǈفر Üيǈوǈالقاموس القا Üالǚش ƻيوس Üيم أحمد زكيǋبراƍ ǐبدو

 .1983مكتبة لبǈانÜ سǈة 

ه في مرحلة ـه فيـبريƍ ǁدريس عبد الجواد عبد اهللاÜ ضماǈات المشتب -23
ǗسكǈدريةÜ جمهورية مƮرالعربيةÜ سǈة اǗستدالÜý دار الجامعة الجديدة للǈشرÜ ا

2005. 

24-  Üيǈالمجلد الثا ÜسانǈǗية بحقوق اǈالوثائق الدولية المع Üƻي محمود شريǈبسيو
 .Ü2003 جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة دار الشروقÜ القاǋرة

25- Üرية وتطبيقيةƲǈ ةǈالتحقيق دراسة مقار Üليǚجي ǐبغداد  Üالطبعة األولى
 .1999للشغاý التربويةÜ الجزائرÜ سǈة الديوان الوطǈي 
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تاوضروس جماý جرجس مجلÜƴ الشرعية الدستورية ألعماý الضبطية  -26
  .2006هورية مƮر العربيةÜ سǈة مÜ الǈسر الذǋبي للطباعةÜ القاǋرةÜ جالقضائية

27-  Üور القاضيƮǈترجمة م Üيةǈوǈطلحات القاƮمعجم الم Üوǈجيرار كور
ت والǈشر والتوزيÜƴ بيروتÜ لبǈانÜ الطبعة األولىÜ سǈة المؤسسة الجامعية للدراسا

1998. 

 .1949جون فالينÜ الƽردية والقاǈونÜ باريسÜ فرǈساÜ طبعة سǈة  -28

دÜ الرƿابة القضائية على ƿرارات وأوامر المƴǈ من ـاƟ محمـخالد عبد الƽت -29
 . 2007سǈة مƮر العربيةÜ  ةالسƽرÜ دار الحقاǈيةÜ القاǋرةÜ جمهوري

30- ǈريƿ تدعيم Üليـرمضان مدحتƮـة فـة البراءة األ ƴي مرحلة جم
يÜ دار ـة الƽرǈسـǚت ƿاǈون اǗجراءات الجǈائيـاالستدالالتÜ في ضوء تعدي

 .2001سǈة اǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ ة العربيةÜ القـالǈهض

اتÜ دار ـوق والحريـة للحقـة الدستوريـيÜ الحمايـسرور أحمد فتح -31
 Üة الشروقǈس Üالطبعة األولى Üر العربيةƮجمهورية م Üرةǋ1999القا. 

سعد عبد العزيزƍ Üجراءات الحبس االحتياطي و اǗفراƜ المؤƿتÜ المؤسسة  -32
 .1985الوطǈية للكتاÜƔ الجزائرÜ سǈة 

شهاƔ رشيد و طاǋر جليý الحبوÜƫ الوسيط في أعماý شرطة العراقÜ دراسة  -33
ǈية واǗداريةÜ مطبعة الرايةÜ بغدادÜ العراقÜ سǈة تحليلية في اǗجراءات القاǈو

1977. 

Ʈبحي عبدǉ سعيدÜ السلطة والحرية في الƲǈام اǗسǚميÜ دراسة مقارǈةÜ دار  -35
 .1982الƽكر العربيÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

عƮام زكريا عبد العزيزÜ حقوق اǈǗسان في الضبط القضائيÜ دار الǈهضة  -36
 .2001ةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة العربي

حسن محمد ǈǋدÜ الƲǈام القاǈوǈي للمƴǈ من السƽرÜ دار الكتƔ وعطية ǈعيم  -37
  .Ü2005 سǈة العربيةالقاǈوǈيةÜ المحلة الكبرÜǎ جمهورية مƮر 

38- ǐاƹ أǈضما Üاء التحريات األوليةـحمدǈات المشتبه فيه أث Üومةǋ دار Ü
 .2003 سǈةالجزائرÜ طبعة 
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39-  Üةǈدراسة مقار Üديبية لضباط الشرطةƋالمسؤولية الت Üعمǈفايز محمود عبد الم
مطابƴ الشرطة للطباعة والǈشر والتوزيÜƴ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

2004. 

40-  Ɣدار الكتا Üƴالشرطة الجزائرية مؤسسة في عمق المجتم Üاسمي عيسىƿ
ƴشر والتوزيǈال Üة  العربي للطباعةǈس Üالجزائر Üالقبة Ü2002والترجمة.  

ƿدور عمر أحمدÜ شكý الدولة وأثرǉ في تƲǈيم مرفق األمنÜ دار الخياÜý مكتبة  -41
 .1994مدبوليÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

ه فيه أثǈاء مرحلة التحريات األوليةÜ الجزء ـمحدة محمدÜ ضماǈات المشتب -42
  .1992/1992سǈة Üالطبعة األولىÜ رالهدÜǎ الجزائ الثاǈيÜ دار

43-  Üالحبس Üƫتيƽالت ÜƯالقب Üاتهǈحقوق المتهم وضما Üǐى مجدƽطƮرجة مǋ
اǗفراƜ واالعتقاÜý دار الƽكر والقاǈونÜ المƮǈورةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ دون 

 .ǈشر سǈة

  المقــاǗت. 3      
عام للعامý ن مدخý للتعريƻ بالقاǈون األساسي الاعǈوالشريƻ مƮطƽىÜ مقاý ب .1

Ʈالعددـة للعلـة الجزائريـادر بالمجلـال Üادية و السياسيةƮتƿǗا Üيةǈوǈوم القا 
Üƴ1985ديسمبر  الراب.  

المحمود عباس أبو شامةÜ الشرطة و حقوق اǈǗسان في مرحلة التحرǐ في  .2
اƭ بالشرطة ـةÜ العدد الخـة للعلوم األمǈيـالجريمةÜ مجلة أكاديمية ǈايƻ العربي

Ǘسانو حقوق اǈÜ المملكة العربية السعودية ÜƯالريا Üةǈ2001س. 

 ǈةسالÜ 35المǚ سامي ƮادقÜ حق المتهم في الƮمتÜ مجلة األمن العامÜ العدد  .3
  .Ü1971 أبريý  جمهورية مƮر العربيةÜÜ Ü القاǋرة14

 15الǈبراوǐ محمد ساميÜ أǋمية االستجواƔ البوليسيÜ مجلة كلية الشرطةÜ العدد  .4
  .Ü1969 سǈة Ü القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربية1969و المؤرƢ في يولي

بدوǐ ثروتÜ الشرطة والحريةÜ مبدأ التوازن بين سلطات الشرطة وحريات  .5
العدد األوÜý يǈاير  3المواطǈينÜ مجلة األمن و القاǈونÜ كلية شرطة دبيÜ السǈة 

1995.  
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6. Üا على األمن العامǋة الشرطة بالجمهور وأثرƿǚع Üǐيازǈ بمجلة  حتاتة محمد ýمقا
 Üمارات العربية المتحدةǗدولة ا Üادرة عن كلية شرطة دبيƮون الǈاألمن و القا

 .1993األولىÜ العدد األوÜý يǈاير السǈة 

حجوƔ حسن سعدÜ الشرطة ومƴǈ الجريمةÜ مجلة أكاديمية ǈايƻ العربية للعلوم  .7
  .2001األمǈيةÜ الطبعة األولىÜ الرياÜƯ المملكة العربية السعوديةÜ سǈة 

حسǈي درويƫ عبد الحميدÜ الýƮƽ بين الضبط اǗدارǐ و الضبط القضائيÜ مجلة  .8
Ü تƮدرǋا ǈقابة المحامين بجمهورية 66المحاماةÜ العددان الخامس والسادسÜ السǈة 

 .1986سǈة مƮر العربيةÜ مايو و يوǈيو 

ة األمن ـرابح لطƽي جمعةÜ مشروعية الدليý الذǐ تحýƮ عليه الشرطةÜ مجل .9
 .Ü1968 أبريý سǈة Ü11 السǈة Ü41 العدد العام

عƔǈ محمد محمدÜ البƍ Ʒǚجراء ضبط ƍدارǐ وƿضائيÜ مجلة كلية  .10
الدراسات العلياÜ تƮدر عن كلية الدراسات العليا باكاديمية مبارǁ لǖمنÜ العدد 

 .2000يوليو سǈة  جمهورية مƮر العربيةÜ ÜالثالÜƚ القاǋرة

مة عالمية ضد حقوق اǈǗسانÜ مجلة عبد الƽتاƟ محمد شكرÜǐ التعذيƔ جري .11
 ýمارس و أفري Üƴوالراب ƚالعددان الثال Üقابة 1990المحاماةǈ Üة السبعونǈالس Ü

 .Ü1990 سǈة المحامين بجمهورية مƮر العربية

عبيد رؤوÜƻ أǈواƳ بطǚن التƽتيƫ في القاǈون المƮرÜǐ المجلة الجǈائية  .12
 .ǈ1960ة Ü مارس ساألوýالقوميةÜ المجلد الثالÜƚ العدد 

13. Üيمي للجمعيات في الجزائرƲǈطار التǗا Üشير بوجمعةƹ  وثيقة حرة مؤرخة
  .27/06/1999في 

14.  Üون األساسمحيو أحمدǈـام للعامـي العـالقاý Üة ـالجزائري المجلة
 .1982لشهر ماǐ من سǈة  األوýوم القاǈوǈيةÜ اƿǗتƮادية و السياسيةÜ العدد ـللعل

Ü الديوان الوطǈي لǖشغاý 56وزارة العدÜý العدد ǈشرة القضاةÜ الƮادرة عن . 15
  .1999التربويةÜ الجزائرÜ سǈة 
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  الرساüƏ و المذكرات. 4  
1.  ƚـاء مرحلة البحǈيـة أثƮـات الحريـة الشخǈضما Üابيـة عبد اهللاǋأو

التمهيدÜǐ اǗستدالÜý رسالة دكتوراǉ مقدمة لجامعة الجزائرÜ معهد العلوم 
  .1992لجزائرÜ سǈة القاǈوǈية و اǗداريةÜ ا

2.  ƫفي خالكبا Üةǈدراسة مقار ÜسانǈǗائية لحقوق اǈالحماية الج Üأحمد ǐير
 Üالدستورية و المواثيق الدولية Əمية و المبادǚسǗضوء أحكام الشريعة ا

 ÜدريةǈسكǗمقدمة لكلية الحقوق بجامعة ا ǉر رسالة دكتوراƮجمهورية م
 .2001سǈة العربية 

   اǗلهÜ ضماǈات المتهم أثǈاء التحقيق االبتدائيÜ رسالة دكتوراǉ الǈوايسة عبد . 3     
 .1999جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة لجامعة القاǋرةÜ  مقدمة 

المغازǋ ǐالة أحمد سيد أحمدÜ دور المحكمة الدستورية العليا في حماية  .4
الحريات الشخƮيةÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية الحقوق بجامعة 

ÜدريةǈسكǗة جمهو اǈس Üر العربيةƮ2004رية م.  
حسن محمد ربيÜƴ حماية حقوق اǈǗسان و الوسائý العلمية المستحدثة  .5

 ÜدريةǈسكǗمقدمة لكلية الحقوق بجامعة ا ǉرسالة دكتورا Üائيǈللتحقيق الج
 .1985جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

    Ʈبرǐ محمد السǈوسي محمدÜ اǗعتقاý اǗدارǐ بين الحرية الشخƮية  .6
تضيات الƲǈام العـام فـي كý من مƮر و فرǈسا والرƿابة القضائية ومق

 .1996عليهاÜ رسالة دكتوراǈ Üǉسخة مƮورةÜ سǈة 

عبد الحميد جبريý حسين أدمÜ التƽǈيذ المباشر اǗدارÜǐ دراسـة تحليليـة  .7
 ƚمقدمة لمعهد البحو ǉرسالة دكتورا Üابة القضائية عليهƿفي ليبيا والر     

عربيـةÜ جامعـة الدوý العربيةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر و الدراسات ال
 .2006العربيةǈ Üسخة مƮورةÜ سǈة 

8. ǉرسالة دكتورا Üائيةǈالج ýالخبرة في المسائ Üýعثمان أماÜ  Üرةǋجامعة القا
 Üر العربيةƮة جمهورية مǈ1964س.  
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ة ـعلي أمين سليم عيسىÜ التƋديƔ في الشرطة دراسة تطبيقية مقارǈةÜ رسال .9
ة الدراسات العلياÜ القاǋرةÜ ـةÜ كليـة الشرطـة ألكاديميـǉ مقدمدكتورا

  .2002جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 
مǈيƔ محمد ربيÜƴ ضماǈات الحرية في مواجهات سلطات الضبط  .10

 Üكلية الحقوق Üمقدمـة لجامعة عين شمس ǉرسالة دكتورا ÜǐدارǗا
 .2004القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

ǈعم جادÜ ضماǈات الحرية الشخƮية في ƿ ýƲاǈون ǈبيý عبد الم .11
الطوارƏ خýǚ مرحلتي التحقيق و المحاكمةÜ رسالة دكتوراǉ مقدمة لكلية 
الدراسات العليا ألكاديمية الشرطةÜ القاǋرةÜ جمهورية مƮر العربيةÜ سǈة 

1988. 

  رـتقاري. 5
الموƴƿ  حقائق وأرƿامÜ عن بعǈوان 2007تقرير مƲǈمة العƽو الدولية لسǈة  - 1

  : اǗلكتروǈي التالي
http://thereport.amnesty.org/ara/Facts-and-Figures 

حالة حقوق اǈǗسـانÜ عـن   بعǈوان Ü 2007لسǈة  تقرير مƲǈمة العƽو الدولية -2
   :الموƴƿ اǗلكتروǈي التالي

http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Algeria 
3-  ýبƿ الالتقرير المعد منǈمƲ  يـر الحكوميـة المسـماة   مـةƹAlgeria-watch    

  : Ü عن الموƴƿ اǗلكتروǈي التالي2003وƟǚƮ الدين سيدǋم في أكتوبر 
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvtort/machine_mort/machine_mort_torture_liste.htm 

 ةالتقريرين الدوريين الثالƚ والرابƴ المتضمǈين أجوبة الجزائـر عـن األسـئل    -4
 23اء حقوق اǈǗسان لمƲǈمة األمم المتحدة المؤرخين في الموجهة لها من ƿبý خبر

وكذا التقرير األخير المقدم لمجلس حقوق اǈǗسان المؤرƢ في  2007أكتوبر  24و
  .2008فبراير  24

الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الـوطǈي للجمهوريـة الجزائريـة     -5
Ü 2006يوǈيـو   26مؤرخة فـي  للسǈة الرابعة ال 149الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 

  .الƽترة التشريعية الخامسةÜ الدورة العادية التاسعة
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  مواقƲ و Ƭفحات إلكترونية ذات Ƭلة. 6
1- http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/rapport_periodique_3.pdf 
2- http://www.dgsn.dz/ar/missions.php 
3- http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/wralg eria91_fr.doc 
4- http://www.algerie-tpp.org 
5- http://www.lexinter.net/JPTXT/arret_heyries.htm 
6- http://www.Dgsn.dz/ar/dsp.php 
7- http://www.algeria-watch.de/fr/mrv/2002/rapport_2002/rapport_2002.htm                                                    
8-  http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT                                                             
9- http://www.lexinter.net/Legislation2/attroupements.htm 
10- http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/revolte/emeutes_2005.htm 
11- http://www.dgsn.dz/ar/durs.php 
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édition, Paris, France, 1995.   
3- Debbasch Charles, droit administratif, CUJAS, 3 eme édition Paris, France, 1971. 
4- De Laubadère André, les Grands services publiques, Librairie Générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, France, 5 eme édition, année 1971. 
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15- Long M., Weil P., Braibant G., Délvolvé P. et Genevois B, Les Grands Arrêt de la 
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éditions techniques, France. 1993,  
17- Obrfoff Henri et Robert Jacques, Libertés publiques et droit de l’homme, textes français et 
internationaux, Montchrestien, 5 eme édition, Paris, France, 2002. 
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20- Singer J., les maires et la réquisition dés logements, revue administrative, 1969.  



 544

21- Stefani Gaston, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, collection 
Dalloz, 17ème édition, 2000. 
23- Taib Essaid Droit de la fonction publique, éditions Houma, Alger, Algérie, 2003. 
24- Tchen Vincent, exécution de l’acte administratif, éditions juris-classeurs adînistratif, 
Fascicule 108-10, Paris, France, 2000. 

 
2. Articles  

 
1- Algeria-watch et Al-karama for human rights, Mounir Hammouche, décédé des suites de la 
torture, in http://www.algeria- watch.org/fr/mrv/mrvtort/hammouche_decede.htm, 22 février 
2007. 
2- Al karama for human rights, Malik Medjnoun détenu depuis 9 ans sans jugement, en grève 
de la faim illimitée, in http://www.algeria- watch.org/fr/mrv/mrvtort/medjnoun_greve.htm, le 
27 février 2008. 
3- Anne-Marie Batut, conseiller référendaire à la Cour de cassation française, Le contrôle de 
la garde à vue par la chambre criminelle, Rapport annuel 1997, cour de cassation, in 
http://www.courdecassation.fr/article5710.html 
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2- Ravier Paul, la recherche de la vérité judiciaire et l’audition de suspect, thèse de doctorat, 
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4. Rapports  

 
- Organisation des nations unies, comité des droit de l’homme, examen des rapports  présentés 

par les états parties en vertu de l’article 40 du pacte, troisième rapport périodique, république 

algérienne démocratique et populaire, 22 septembre 2006, in http://www.algeria-

watch.org/pdf/pdf_fr/rapport_periodique_3.pdf  
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ŷدات و  :ثالثاǉمعا Ûيميةدساتيرưقانونية و تن ƫوƬن Ûإتفاقيات دولية.  
  الدساتير. 1

  .1963دستور  -1
  .1976دستور  -2
  .1989دستور  -3
  .1996ستور د -4
  .1958الدستور الƽرǈسي لسǈة  -5
  .1971الدستور المƮرǐ لسǈة  -6

  المعاǉدات و اǕتفاقيات الدولية. 2
  .ميثاق مƲǈمة األمم المتحدة - 1
 .اǗعǚن العالمي لحقوق اǈǗسان - 2

ƍتƽاƿية مǈاƲǋة التعذيƔ و ƹيرǉ من ضروƔ المعاملة أو العقوبة القاسية أو  - 3
 .لمهيǈةالǈƍǚساǈية أو ا

4 - ýƽية حقوق الطƿاƽتƍ. 

ƍعǚن بشƋن القضاء على جميƴ أشكاý التعƔƮ و التمييز القائمين على أساس  - 5
 .الدين أو المعتقد

6 - ǐرƮǈالتمييز الع ýأشكا ƴية الدولية للقضاء على جميƿاƽتǗا.  

7 - ǐاء القسرƽختǗمن ا ƭاألشخا ƴن المتعلق بحماية جميǚعǗا. 

لق بحق و مسؤولية األفراد و الجماعات و ǋيئات المجتمƴ في تعزيز اǗعǚن المتع - 8
Źبها عالميا ƻسان و الحريات األساسية المعترǈو حماية حقوق اف. 

 .ƍعǚن األمم المتحدة بشƋن الجريمة و األمن العام - 9

10-  ýشك ǐالذين يتعرضون أل ƭاألشخا ƴالمتعلقة بحماية جمي Əمجموعة المباد
 .جاز أو السجنمن أشكاý اǗحت

 .العهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدǈية و السياسية -11

 .العهد الدولي الخاƭ بالحقوق اƿǗتƮادية و اǗجتماعية و الثقافية -12
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البروتوكوý اǗختيارǐ الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدǈية و السياسية بشƋن  -13
 .تقديم شكاوǎ من ƿبý األفراد

 .حقوق اǈǗسان في اǗسǚمƍعǚن القاǋرة ل -14

15- Ɣسان و الشعوǈǗفريقي لحقوق اǗالميثاق ا. 

 .الميثاق العربي لحقوق اǈǗسان -16

  النƬوƫ القانونية. 3
المتضمن ƿاǈون اǗجراءات  1966يوǈيو  08المؤرƢ في  66/155األمر رƿم  -1

  .الجزائية المعدý و المتمم
المتضمـن ƿاǈون العقوباتÜ  1966 يوǈيو 08المؤرƢ في  66/156رƿم األمر  -2

  .المعدý والمتمم
  .المتضمن القضاء العسكرǐ 71/20األمر رƿم  -3
 17الموافـق   1395جمادǎ الثاǈية عـام   07المؤرƢ في  41-75األمر رƿم  -4

  .المتعلق بƎستغýǚ محǚت بيƴ المشروبات 1975يوǈيو 

العمومية المؤرƢ فـي   ةللوƲيƽ يالمتضمن القاǈون األساس 66/133األمر رƿم  -5
02/06/1966.  

المتعلـق بحمايـة أخـǚق     1975سبتمبر  26المؤرƢ في  75/65األمر رƿم  -6
 ÜƔالعـدد   الشبا Ü81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية 

 ƣادر بـتاريƮ1975أكتوبر  10ال.  

سـبتمبر   26الموافـق   1395رمضـان   20المؤرƢ في  78-75األمر رƿم  -7
1975 ýالمعد Üيǈون المدǈو المتمم المتضمن القا.  

  المتعلق بجمƴ التبرعات 1977فبراير سǈة  19المؤرƢ في  77/03األمر رƿم  -8
المتضمن القاǈون األساسي العام للعامý الƮادر بتـاريƣ   78/12القاǈون رƿم  -9

 04ثǚثـاء  Ü الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في ال05/08/1978
  .1398رمضان 
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 1983جويليـة   02المؤرƢ فـي   ƿ83-11اǈون التƋميǈات االجتماعية رƿم  -10
  .المعدý والمتمم

 المتعلق باألǈشطة المǈجمية 1984جاƽǈي  7المؤرƢ في  84/06القاǈون رƿم  -11
 31الموافـق ت  1410جمادǎ الثاǈيـة عـام    3المؤرƢ في  89/28القاǈون رƿم 

الجريـدة الرسـمية   علق باالجتماعات والمƲاǋرات العموميـةÜ  المت 1989ديسمبر 
  .1990جاƽǈي  24الرابƴ المؤرƢ في للجمهورية الجزائرية العدد 

المتعلق بالوƿاية و تسوية  1990Üفبراير  06المؤرƢ في  90/02القاǈون رƿم  -12
 المǈازعات الجماعية للعمý و بممارسة حق اǗضراÜƔ الجريدة الرسمية للجمهورية

   .1990لسǈة  06الجزائرية رƿم 
المتضمن ƿاǈون الوالية الƮادر في الجريدة الرسميــة   90/09القاǈون رƿم  -13

الموافـق   1410رمضان عام  16المؤرƢ في  15للجمهوريـة الجزائريةÜ العدد 
 .1990أفريý سǈة  11

أفريـý   07الموافق  1410رمضان عام  12مؤرƢ في  90/08القاǈون رƿم  -14
Ü المؤرƢ فـي  27السǈة  Ü15 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 1990

  .1990 أفريǋ11 ýجرية الموافق  1410رمضان  16
المتضـمن ƿـاǈون    1990ديسـمبر   04المؤرƢ فـي   90/31القاǈون رƿم  -15

 Üم الجمعياتƿر Ü18مؤرخة في  53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ǎجماد
 ý1990ديسمبر  05لموافق ا 1411األو.   

المتعلق بمساǋمة الجيƫ  1991ديسمبر  06المؤرƢ في  91/23القاǈون رƿم  -16
 Üائيةǈالحاالت االستث ýǚي الشعبي في مهام حماية األمن العمومي خǈالجريدة الوط

  .1991ديسمبر  07المؤرƢ في  63الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
مارس سǈة  6الموافق  1417شواý عام  27رƢ في المؤ 97/09األمر رƿم  -17

ريدة الرسـمية  جالمتضمن القاǈون العضوǐ المتعلق باألحزاƔ السياسيةÜ ال 1997
Ü12د عدال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ƣادرة بتـاريƮمـارس   6ال

1997.  



 548

مؤرƢ فـي  الÜ المتضمن القاǈون التوجيهي للتعليم العالي 99/05رƿم القاǈون  -18
04  ý1999أفري Üوالمتمم ýالمعد Ü العـدد  الجريدة الرسمية Üللجمهورية الجزائرية
24 ƣادر بتاريƮال Ü07  ý1999أفري.  
المتعلـق بتƲǈـيم حركـة     2001أوت  19المؤرƢ في  01/14القاǈون رƿم  -19

Ü الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـةÜ   المرور عبر الطرق وسǚمتها وأمǈها
  .Ü المعدý والمتمم46العدد 

فبرايـر   06الموافق  1425ذǐ الحجة عام  27المؤرƢ في  05/04القاǈون  -20
Ü المتضمن ƿاǈون تƲǈيم السجون وƍعادة اǗدماƜ اǗجتمـاعي للمحبوسـين   2005

فبرايـر   13الƮـادر بتـاريƣ    12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
2005.  

 20الموافـق   1426جمادǎ األوý عـام   Ƣ13 في المؤر ƿ05/10اǈون رƿم  -21
الموافـق   1395رمضان  20المؤرƢ  75/58يعدý ويتمم األمر رƿم  2005يوǈيو 

والمتضمن القاǈون المدǈي المعدý و المتممÜ الجريدة الرسـمية   1975سبتمبر  26
  .2005يوǈيو  Ü26 الƮادر بتاريƣ 44للجمهورية الجزائريةÜ العدد 

المتضمن القـاǈون األساسـي    2006فبراير  28لمؤرƢ في ا 02-06األمر  -22
 Üالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة  العام للمستخدمين العسكريين

 Ü12 العددالشعبية  ƣادر بتاريƮ2006مارس  01ال.  

المتضمن تƽǈيذ ميثاق السلم  2006فبراير  27المؤرƢ في  01-06األمر رƿم  -23
ǈالحة الوطƮوالم Üية  Üالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية

  .2006 سǈةل 11العدد 

يـر  افبر 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرƢ في  06/01القاǈون رƿم  -24
المتعلق بالوƿاية من الƽساد ومكافحتهÜ الجريدة الرسـمية للجمهوريـة    2006سǈة 

  .2006س مار 08المؤرƢ في  14الجزائريةÜ العدد 
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المتضمن القاǈون األساسي  2006جويلية  15المؤرƢ في  03-06األمر رƿم  -25
 Üة العموميةƽيƲالجريدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة     العام للو

  .Ü2006 سǈة 46الشعبيةÜ العدد 

المتعلق بمكافحة التهريـÜƔ   2005أوت  23المؤرƢ في  05/06األمر رƿم  -26
  .2005أوت  28المؤرƢ في  59سمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد الجريدة الر

  
  النƬوƫ التنưيمية. 4

المتضمن مǈƮ ƴǈاعة وبيƴ  1963أوت  2المؤرƢ في  63/191المرسوم رƿم  -1
  .المƽرƿعات واألسهم الǈارية

المتعلق بكيƽيـات تطبيـق    11/09/1982المؤرƢ في  82/302المرسوم رƿم  -2
  .لخاƮة بعƿǚات العمý الƽرديةاألحكام التشريعية ا

مـايو   28الموافق  1403شعبان عام  15المؤرƢ في  83/373المرسوم رƿم  -3
 .يحدد سلطات الوالي في ميدان األمن والمحافƲة على الƲǈام العام 1983سǈة 

المتضمن القاǈون األساسـي   23/03/1985المؤرƢ في  85/59المرسوم رƿم  -4
  .اǗدارات العموميةالǈموذجي لعماý المؤسسات و

المتضمن تƲǈيم العƿǚة  1988جويلية  04المؤرƢ في  88/131المرسوم رƿم  -5
  .بين اǗدارة و المواطن

الموافق  1411ذǐ القعدة عام  21المؤرƢ في  91/196المرسوم الرئاسي رƿم  -6
الجريدة الرسـمية للجمهوريـة   المتضمن تقرير حالة الحƮارÜ  1991جوان  05

  .1991يوǈيو  12المؤرƢ في  29العدد  الجزائرية

الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/201المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -7
يضبط حدود الوضƴ في مركز األمن وشروطه تطبيقاŹ للمادة  1991يوǈيو سǈة  25
 1991يوǈيـو سـǈة    04المـؤرƢ فـي    91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  04
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 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العـدد  لحƮارÜ المتضمن تقرير حالة ا
  .1991جوان  26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في 

الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/202المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -8
يضبط حدود الوضƴ تحت اƿǗامة الجبرية وشروطها تطبيقاŹ  1991يوǈيو سǈة  25

 1991يوǈيو سـǈة   04المؤرƢ في  91/196ن المرسوم الرئاسي رƿم م 04للمادة 
 ÜارƮ31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العـدد  المتضمن تقرير حالة الح 

  .1991جوان  26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في 

الموافق  1411ذǐ الحجة عام  13المؤرƢ في  91/203المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -9
يضبط كيƽيات تطبيق تدابير المƴǈ من اƿǗامة المتخذة طبقـاŹ   1991وǈيو سǈة ي 25

 1991يوǈيو سـǈة   04المؤرƢ في  91/196من المرسوم الرئاسي رƿم  08للمادة 
 ÜارƮ31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العـدد  المتضمن تقرير حالة الح 

  .1991 جوان 26الموافق  1411ذو الحجة عام  14المؤرƢ في 
 1411ذǐ الحجـة عـام    13المؤرƢ فـي   91/204المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -10

من المرسوم الرئاسي  07يحدد شروط تطبيق المادة  1991يوǈيو سǈة  25الموافق 
المتضمن تقريـر حالـة الحƮـارÜ     1991يوǈيو  04المؤرƢ في  91/196رƿم 

ذو الحجة عـام   14ي المؤرƢ ف 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
  .1991جوان  26الموافق  1411

 1411ذǐ الحجـة عـام    13المؤرƢ فـي   91/204المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -11
من المرسوم الرئاسي  07يحدد شروط تطبيق المادة  1991يوǈيو سǈة  25الموافق 

والمتضمن تقرير حالة الحƮـارÜ   1991يوǈيو سǈة  04المؤرƢ في  91/196رƿم 
المؤرƢ في  31رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد الجريدة ال

  .ǋجرية 1411ذو الحجة عام  14
 1412جمادǎ الثاǈية عـام   18المؤرƢ في  524-91المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -12

المتضمن القاǈون األساسي الخاƭ بمـوƽƲي األمـن    1991ديسمبر  25الموافق 
 .1991سǈة  69Ü العددهورية الجزائريةÜ الجريدة الرسمية للجم Üالوطǈي
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الموافـق   1412شعبان عام  05المؤرƢ في  92/44المرسوم الرئاسي رƿم  -13
المتضمن ƍعـǚن حالـة الطـوارÜƏ الجريـدة الرسـمية       1992فبراير سǈة  09

شعبان عـام   Ü05 المؤرƢ في 10للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
1412.  

الموافـق   1412شعبان عام  16المؤرƢ في  92/75م التƽǈيذǐ رƿم المرسو -14
Ü يحدد شروط تطبيق بعƯ أحكام المرسوم الرئاسي رƿـم  1992فبراير سǈة  20
المتضمن حالة الطوارÜƏ الجريدة الرسمية  1992فبراير  09المؤرƢ في  92/44

عبان عـام  ش 19المؤرƢ في  14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
1412.  

 1413ربيƴ الثـاǈي عـام    03المؤرƢ في  92/03المرسوم التشريعي رƿم  -15
المتعلق بمكافحة التخريƔ واǗرǋـاÜƔ الجريـدة    1992سبتمبر سǈة  30 الموافق

ربيƴ  04المؤرƢ في  70الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةÜ العدد 
  .1413الثاǈي عام 

 1415ربيـƴ األوý عـام    02المؤرƢ في  94/247تƽǈيذǐ رƿم المرسوم ال -16
المتضمـن ǚƮحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية  1994أوت  10الموافق 

Ʈال ÜǐدارǗا ƟǚƮǗالجريـوالبيئة وا Ɣـ ـادر بموج ة للجمهوريـة  ـدة الرسمي
أوت  21الموافـق   1415ربيƴ األوý عـام   13المؤرƢ في  53الجزائريةÜ العدد 

1994. 

 1417وý عـام  ألربيـƴ ا  18المؤرƢ في  96/265المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -17
المتضمن ǈƍشاء سلǁ الحرس البلدÜǐ ويحدد مهامـه   1996أوت سǈة  03الموافق 

مـن السـǈة الثالثـة     47وتƲǈيمهÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةÜ العدد 
  .1996أوت سǈة  07لموافق ا 1417ربيƴ األوý عام  22والثǚثونÜ المؤرƢ في 

18-  ǐيذƽǈفي  96/260المرسوم الت Ƣون   1996أوت  03المؤرǈالمتضمن القـا
ǐي الحرس البلدƽƲاألساسي لمو Ü  العـدد Üالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الموافـق   1417ربيƴ األوý عام  22من السǈة الثالثة والثǚثونÜ المؤرƢ في  47
  .1996أوت سǈة  07
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 12الموافـق   1417شـواý   05المؤرƢ في  49-97لمرسوم التƽǈيذǐ رƿم ا -19
المتعلق بمǈح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لƮالح األشـخاƭ   1997فبراير

الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية او المادية التي لحقت بهم ǈتيجة أعماƍ ýرǋابية 
  ǐـالح ذوƮول ƔاǋرǗطار مكافحة اƍ عت فيƿو ƚأو حواد  Üهمƿالجريـدة  حقـو

 19المـؤرƢ فـي    10العدد الديمقراطية الشعبيةÜ الرسمية للجمهورية الجزائرية 
  .1997فبراير 

المتضمن شروط  2006يوليو  9المؤرƢ في  06/249المرسوم التƽǈيذǐ رƿم  -20
ǁيات ذلƽافسات الرياضية الممارسة على الشاطىء وكيǈيم المƲǈت. 

المتضمن التƲǈـيم   1992فبراير  10مؤرƢ في القرار الوزارǐ المشترǁ ال -21
Əحالة الطوار ýƲ ام العام فيƲǈال Ʋƽجراءات حǗ العام.  

الƮادر عن ƿيادة أركان الجيƫ الشعبي  18/07/1991المǈشور المؤرƢ في  -22
  : الموƴƿ اǗلكتروǈي التاليالوطǈي المتعلق بتطبيق حالة الحƮارÜ عن 

www.algerie-tpp.org 
  نية و تنưيمية مقارنةنƬوƫ قانو. 5

     .القاǈون المدǈي الƽرǈسي -1
  .المتعلق بالجماعات المحلية الƽرǈسية 1884أفريý  5القاǈون المؤرƢ في  -2
  .ƿاǈون اǗجراءات الجǈائية الƽرǈسي -3
 .ƿاǈون العقوبات الƽرǈسي -4

5- ǐرƮون العقوبات المǈاƿ.  

  .ƿ150/1950اǈون اǗجراءات الجǈائية المƮرǐ رƿم  -6
 المتضمن ƿاǈون الشرطة المƮرǐ 1971لسǈة  109رƿم القاǈون  -7

المتضمن ƿاǈون  1995جاƽǈي  21المؤرƢ في  95/73القاǈون الƽرǈسي رƿم  - 8
الجريدة الرسمية للجمهورية الƽرǈسية المؤرخة والتخطيط لǖمن الوطǈيÜ  التوجيه

 .2006جاƽǈي  ǈ Ü24سخة مǈقحة مؤرخة في 1995جاƽǈي  24في 
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المتضمن ǈƍشاء لجǈـة   2000جوان  06المؤرƢ في  2000/494القاǈون رƿم  -9
 131وطǈية ألخƿǚيات العمý األمǈيÜ الجريدة الرسمية للجمهورية الƽرǈسية رƿـم  

  .2000جوان  07المؤرخة في 

المتضـمن حمايـة    2000جـوان   15المؤرƢ في  2000/516القاǈون رƿم  -10
  .وتدعيم البراءة األƮلية

المتضـمن تكييـƻ    2004مارس  09المؤرƢ في  2004/204اǈون رƿم الق -11
 59العدالة مƴ تطورات الجريمةÜ الجريدة الرسمية للجمهوريـة الƽرǈسـية رƿـم    

  2004مارس  10المؤرخة في 

المتضمن تطبيق ƿاǈون  1959فبراير  23المؤرƢ في  59/322المرسوم رƿم  -12
مية للجمهورية الƽرǈسية المؤرخة فـي  اǗجراءات الجزائية الƽرǈسيÜ الجريدة الرس

  .1959فبراير  25

المتضـمن   1995مـاǐ   02المؤرƢ في  573-95المرسوم الƽرǈسي رƿم  -13
  .تحديد كيƽيات فƯ التجمهر

   المتضـمن تǈقـيط    1998ديسمبر  28اتلمؤرƢ في  98/1203المرسوم رƿم  -14
دة الرسمية للجمهورية و مراƿبة الǈشاط القضائي اضبياط الشرطة القضائيةÜ الجري

  .1998ديسمبر  219المؤرƟ في  301الƽرǈسية رƿم 
المعـدý لقـاǈون    12/12/2000المؤرƢ فـي   2000/1204المرسوم رƿم  -15

اǗجراءات الجǈائية الذǐ يتضمن استحداƚ التعويƯ المسـتحق جـراء الحـبس    
  .المؤƿت

ن مختلـƻ  المتضمن جدوý المقارǈة بي 16/11/2000المǈشور المؤرƢ في  -16
 2000جـوان   15المـؤرƢ فـي    2000/513التعديǚت الǈاشئة عن القاǈون رƿم 

  .المتضمن تدعيم وحماية ƿريǈة البراءة األƮلية
المتضمن تقديم أحكام ƿـاǈون البـراءة    04/12/2000المǈشور المؤرƢ في  -17

  .األƮلية الخاƮة بالتوƿيƻ للƲǈر وبالتحقيق المباشر من ƿبý الضبطية القضائية
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المتضمن تقديم أحكام ƿـاǈون البـراءة    11/12/2000المǈشور المؤرƢ في  -18
  .األƮلية الخاƮة باǗجراءات الجǈائية

الخاƭ بالتسـجيý السـمعي بƮـرǐ     09/05/2001المǈشور المؤرƢ في  -19
  .الستجواƔ القاƮرين الموضوعين تحت الƲǈر

المتعلقة بالوضƴ  الخاƭ بتطبيق األحكام 10/01/2002المǈشور المؤرƢ في  -20
  .تحت الƲǈر
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Ǌــــــالف Ƨر  
  

   01الƽƮحة       .................................................................  المقدمة

üو قرارات : الباب األو ƞƏتنفيذ لوا ƦاǊولية مرفق األمن باعتباره جƊسلطات و مس
  16   ............................  الضبط اǕدارǎ و تƉثيرǉما علǍ حقوق و حريات األفراد

üاألو üƬت: الف ƦاǊسلطات مرفق األمن باعتباره ج ǎدارǕو قرارات الضبط ا ƞƏنفيذ لوا
  18  ........................................  وطبيعة تƉثيرǉا علǍ حقوق و حريات األفراد

ýاألو ƚته بمرفق األمن: المبحƿǚو طبيعة ع ǐدارǗية الضبط اǋ20  ..............  في ما  

ýاألو Ɣية مرفق األمن :المطلǋ21  ...................................................  ما  

   بكý من الƲǈام العام و حقوقة الضبط اǗدارǐ و عƿǚته الضيقة ـماǋي :المطلƔ الثاǈي
  37  .....................................................................  وحريات األفراد

ƚالثال Ɣالمطل :ǐدارǗة بين مرفق األمن و سلطة الضبط اƿǚ72  ..............  طبيعة الع  

مرفق األمن من خýǚ التƮرفات القاǈوǈية والمادية لسلطة الضبط اǗدارǐ : المبحƚ الثاǈي
  82  .......................................  حقوق و حريات األفرادومدǎ تƋثير ذلǁ على 

ýاألو Ɣرفات  :المطلƮالت ýǚمرفق األمن من خǐدارǗية لسلطة الضبط اǈوǈ83  ....  القا  

ýاألو Ƴرƽا على حقوق وحريات األفراد: الǋثيرƋت ǎيمية ومدƲǈ83  ..........  القرارات الت  

  85  ......................................................  اللوائح التƽǈيذية: الǈقطة األولى

  87  .......................................................  اللوائح المستقلة: الǈقطة الثاǈية

  87  ..........................................................  اللوائح التƲǈيمية: 1الƽقرة 

  88  ..............................................................  لوائح الضبط: 2الƽقرة 

Ƴرƽي الǈلوا: الثا ƻاǈƮا على حقوق وحريات األفرادو ئح الضبطأǋثيرƋت ǎ91  .......  مد  
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  91  األفرادثيرǉ على حقوق وحريات ومدǎ تǗ Ƌخطار أو اǗعǚن المسبقا: الǈقطة األولى

  95  ................  ألفرادا ومدǎ تƋثيرǉ على حقوق وحريات تƲǈيم الǈشاط :الǈقطة الثاǈية

على حقوق و حريات  او مدǎ تƋثيرǋ )اǗذن السابق(لوائح الترخيƭ : الǈقطة الثالثة
  99  ..............................................................................  األفراد

  104  ...........  ومدǎ تƋثيرǉ على حقوق وحريات األفراد المƴǈ أو الحƲر: الǈقطة الرابعة

  107  ....  ومدǎ تƋثيرǋا على حقوق وحريات األفراد ƿرارات الضبط الƽردية: لƚالƽرƳ الثا

  110.حريات األفرادومدǎ تƋثيرǋا على حقوق و الجزاءات اǗدارية الوƿائية: رابƴالƽرƳ ال

  114  ......  مرفق األمن من خýǚ التƽǈيذ الجبرǐ لقرارات الضبط اǗدارǐ: المطلƔ الثاǈي

ýاألو Ƴرƽباح: الǗ118  .....................................................  ة التشريعيةا  

  122  .......................................................  الضرورة حالة: الƽرƳ الثاǈي

ƚالثال Ƴرƽوحالة الضرورة: ال ƭالمرخ ƭǈال Ɣياƹ ƴم ǐيذ الجبرƽǈ125  .......  حالة الت  

  126  .................................  أخرǎعدم تواجد أǐ عقوبة ƿاǈوǈية : الǈقطة األولى

  127  .......................  أن يكون القرار اǗدارǐ المراد تƽǈيذǉ مشروعا: الǈقطة الثاǈية

  127  ......  أن يرفƯ المخاطƔ بالقرار الضبطي تƽǈيذǉ وااللتزام بمقتضياته: الǈقطة الثالثة

 أن يكون الهدƻ الوحيد للجهة اǗدارية من وراء لجوئها للتƽǈيذ الجبرǐ: الǈقطة الرابعة
  128  ...................................  ة اǗدارية المقررة ƿاǈوǈاتحقيق العملي لقرارǋا ǋو

ƚالثال ƚحترام : المبحƍام العام وƲǈال Ʋƽفي ح ǐدارǗالتزامات وحدود سلطة الضبط ا
  130  ............................................................  حقوق و حريات األفراد

ýاألو Ɣبمبدأ المشروعية كضمان لحقوق       : المطل ǐدارǗتقيد سلطة الضبط ا Ɣواج
  131  ...................................................................  وحريات اǈǗسان

  144  ........  لطة الضبط اǗدارǐ لحقوق وحريات األفرادواجƔ احترام س: المطلƔ الثاǈي
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ýاألو Ƴرƽممارسة الحريات العامة لشرط : ال ǐدارǗسلطة الضبط ا Ƴخضاƍ ƴǈم
  144  ........................................................  الترخيƭ واǗعǚن المسبق

واجƔ عدم مساس وتعرƯ سلطة الضبط اǗدارǐ لحقوق و حريات األفراد : الƽرƳ الثاǈي
ǐو ضرورǋ بما ƃالƍ  ...............................................................  146  

ƚالثال Ƴرƽعا عاما عدم ج: الǈلحقوق و حريات األفراد م ǐدارǗسلطة الضبط ا ƴǈواز م
  148  .............................................................................  ومطلقا

ƚالثال Ɣام العام: المطلƲǈمن ال Źǚلحماية ك ǐدارǗسلطة الضبط ا ýتدخـ Ɣواجـ 
  149  ............................................................  وحقوق وحريات األفراد

مسƊولية مرفق األمن والرقابة القضاƏية عليǈ باعتباره جǊاƦ تنفيذ لواƞƏ  :الفüƬ الثاني
  155  ...........................................................  ات الضبط اǕدارǎوقرار

ýاألو ƚي لمسؤولية مرفق األمن: المبحǈوǈام القاƲǈ155  ...............................  ال  

ýاألو Ɣدية: المطلƿير التعاƹ مح التطور التاريخي لمسؤولية الدولة عن أعمالهاǚ155  ..  م  

التطور التاريخي لƽكرة مسؤولية مرفق األمن بƎعتبارǉ مƽǈذ لوائح        : المطلƔ الثاǈي
Ǘرارات الضبط اƿوǐ163  ..........................................................  دار  

  175  ....  المسؤولية اǗدارية لمرفق األمن كضمان لحقوق وحريات األفراد: المبحƚ الثاǈي

ýاألو Ɣكضمان لحقوق وحريات مسؤولية مرفق األمن على أساس ال: المطل Ƌاألفرادخط
  ...................................................................................  176  

ýاألو Ƴرƽالمرفقي: ال Ƌي والخطƮالشخ Ƌ177  .................  القضاء والتمييز بين الخط  

  184  ...................  يز بين الخطƋ الشخƮي والخطƋ المرفقيالƽقه والتمي: الƽرƳ الثاǈي

ƚالثال Ƴرƽلمرفق األمن: ال Ɣسوǈالمرفقي الم Ƌية الخطǋ189  ..........................  ما  

  189  ..............................................  ماǋية الخطƋ المرفقي: الǈقطـة األولى

  195  ....................................  الخطƋ المرفقي في حالة القرار اǗدارǐ:1الƽقرة 
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  198  ...................................  الخطƋ المرفقي في حالة األفعاý المادية: 2الƽقرة 

  201  ..............................................  اǋية خطƋ مرفق األمنم: الǈقطة الثاǈية

  209  ...............  حاالت الجمƴ بين الخطƋين و الجمƴ بين المسؤوليتين: الǈقطـة الثالثة

  212  ..  مسؤولية مرفق األمن بدون خطƋ كضمان لحقوق و حريات األفراد: المطلƔ الثاǈي

ýاألو Ƴرƽال :Ƌرية المسؤولية بدون خطƲǈ يةǋ212  ....................................  ما  

  Ʋǈ  ..................................................  215رية المخاطر: الǈقطـة األولى 

  217  ....................................  القضاء كمƮدر للمسؤولية بدون خطƋ: 1ة الƽقر

Źية: أوالǈ217  ..............................................................  األخطار المه  

Źياǈ218  ................................................  المسؤولية عن األشياء الخطرة: ثا 

Źالعمومية: ثالثا ýها األشغاǈشاطات الخطرة ومǈ218.....................المسؤولية عن ال  

  219....................................التشريƴ كمƮدر للمسؤولية بدون خطƋ: 2الƽقرة 

  Ʋǈ..............................220رية ƿطƴ المساواة أمام األعباء العامة: الǈقطة الثاǈية

  ƿ  ...........  222واعد تطبيق Ʋǈرية المسؤولية بدون خطƋ على مرفق األمن: الƽرƳ الثاǈي

  223  ........  مسؤولية مرفق األمن على أساس األشياء والǈشاطات الخطرة: الǈقطة األولى

مسؤولية مرفق األمن عن فعý التجمعات والتجمهرات وأثر ذلǁ على : لثاǈيةالǈقطة ا
  228  .............................................................  حقوق وحريات األفراد

ƚالثال ƚديبية ألعوان مرفق األمن: المبحƋ243  .............................  المسؤولية الت  

ýاألو Ɣة لعمومية: المطلƽيƲديبية في الوƋية المسؤولية التǋ245  .......................  ما  

  256  .......................  ان مرفق األمنماǋية المسؤولية التƋديبية ألعو: المطلƔ الثاǈي
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سلطات و حدود مرفق األمن باعتباره جǊاƦ بحƘ و تحرǎ عن الجراƏم            : الباب الثاني
   269  .........................................  وطبيعة عǘقتǊما بحقوق و حريات األفراد

üاألو üƬالف : ǎوالتحر Ƙأثناء مرحلة البح ǈـي و سلطاتـƏيـة الضبـط القضاǉفي ما
  270  ........................................................................  عن الجراƏم

ýاألو ƚية : المبحǋهوم الضبط القضائيماƽ271  .......................................  م  

 ýاألو Ɣه ومميزاته: المطلƮائƮالضبط القضائي وتحديد خ ƻ271  ................  تعري  

   279  ...........  أعضاء الضبطية القضائية واختƮاƮهم الǈوعي والمحلي: المطلƔ الثاǈي

ýاألو Ƴرƽوعي العام :الǈال ƭاƮختǗ279  ...............  أعضاء الضبط القضائي ذوو ا  

  280  .............  الختƮاƭ الǈوعي الخاƭي ذوو اأعضاء الضبط القضائ :الƽرƳ الثاǈي

سلطات الضبط القضائي أثǈاء مرحلة البحƚ و التحرǐ عن الجريمة : المبحƚ الثاǈي
  286  .........................................  ومدǎ تƋثيرǋا على حقوق وحريات األفراد

ýاألو Ɣعن الجرائم: المطل ǐوالتحر ƚية مرحلة البحǋ286  .......................  في ما  

ýاألو Ƴرƽعن الجرا :ال ǐوالتحر ƚالتشريعي لمرحلة البح ƻ287  ...............  ئمالتعري  

  288  ..................  ة البحƚ والتحرǐ عن الجرائمالتعريƻ الƽقهي لمرحل :الƽرƳ الثاǈي

ƚالثال Ƴرƽعن الجرائم :ال ǐوالتحر ƚية لمرحلة البحǈوǈ291  .................  الطبيعة القا  

سلطات الضبط القضائي في مجاý التعامý مƴ األفراد والتƮرƻ على : المطلƔ الثاǈي
  304  ...................  يات المشتبه فيهماألمǁǚ واألشياء ومدǎ تƋثيرǋا على حقوق وحر

ýاألو Ƴرƽال :ýاالستدال ý305  ......................................................  أعما  

  305  ....................................  تلقي و ƿبوý البƹǚات والشكاوǎ: الǈقطة األولى

  307  ...........................................................  ماǋية البƹǚات: 1الƽقرة 

  312  ...........................................................  ماǋية الشكاوǎ: 2الƽقرة 
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  316  ............................  ضماǈات تلقي وƿبوý البƹǚات والشكاوǎ: الǈقطة الثاǈية

  317  ..................  لقاǈوǈية المرتبطة باالستدالýاألعماý التقǈية والǈƽية وا: الƽرƳ الثاǈي

  ƍ  ......................  318بƷǚ وكيý الجمهورية والتǈقý لمسرƟ الجريمة: الǈقطة األولى

  320  ..........................................................  المعــايǈة: الǈقطة الثاǈية

  323  ................................  جمƴ اǗيضاحات و سمـاƳ األƿـواý: الǈقطة الثالثة

  ƍ  ..........................................  336تخاذ اǗجراءات التحƲƽية :الǈقطة الرابعة

في التحƲƽ على األشخاƭ و تƋثيرǋا على حقوق سلطات رجý الضبط القضائي : 1الƽقرة 
  338  ..............................................................  و حريات المشتبه فيه

Źفي حالة الجريمة المتلبس بها: أوال ƭعلى األشخا Ʋƽ338  ..........................  التح  

  338  ...........................................................  حالة التلبس بالجريمة: 1

سلطات رجý الضبط القضائي في مجاý التحƲƽ على األشخاƭ في حالة الجريمة : 2
   347  ........................................................................  المتلبس بها

  348  .............................................................  ارحةاألمر بعدم المب. أ

Ɣ .يةƮعلى الهوية و التحقق من الشخ ƻجراء التعرƍ  .............................  350  

Ɯ .الجريمة Ɣتياد مرتكƿƍ 354  ..................................................ضبط و  

  357  ..................التوƿيƻ للƲǈر كƋخطر اǗجراءات على حقوق و حريات األفراد. د

ǉ.ذا األخيرǋ على المشتبه فيه وخطورته الشديدة على حقوق وحريات Ư71  ....  القبــ  

   Ƌ  ...............  381ثيرǉ على حقوق و حريات ǋذا األخيرتƽتيƫ المشتبه فيه و مدǎ ت. و

 Źياǈفي حالة التحقيق : ثا ƭعلى األشخا Ʋƽالتح ýالضبط القضائي في مجا ýسلطات رج
   389  ........................................  االبتدائي و تƋثيراتها على حقوƿهم و حرياتهم
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Źابة : ثالثاǈǗفي حالة ا ƭاألشخا ýع Ʋƽالتح ýالضبط القضائي في مجا ýسلطات رج
  ǋ  ......................................  395ا على حقوƿهم وحرياتهمالقضائية ومدǎ تƋثير

  399  ...  سلطات رجý الضبط القضائي في مجاý التحƲƽ على األشياءوالممتلكات: 2الƽقرة 

Źلى المساكن: أوالƍ ýتقاǈ402  ..........................................................  اال  

Źياǈالمسكن: ثا ý403  ................................................................  دخو  

Źالمسكن: ثالثا ƫتيƽ408  ................................................................  ت  

Źرابعا :ƫتيƽالت Ɲتائǈ في ƻرƮ410  ..................................................  الت  

  410  ..................................................  المǈقولة ءالتƮرƻ على األشيا. 1

  413  ...........................................................  التƮرƻ على العقار .2

  415  ......................................................  التƮرƻ على المراسǚت. 3

القيود والضوابط الواردة علǍ مرفق األمن باعتباره جǊاƦ بحƘ وتحرǎ : الفüƬ الثاني
  418  ........................................................................  عن الجراƏم

ýاألو ƚالمبح : ǉمرفق األمن باعتبار ýجرائية الواردة على أعماǗالقيود الموضوعية وا
  419  ....................................................  جهاز بحƚ وتحرǐ عن الجرائم

  419  ............  القيود الموضوعية الواردة على سلطات الضبط القضائي: طلƔ األوýالم

ýاألو Ƴرƽليـة: الƮ419  ............................................  مبـدأ البـراءة األ  

  440  ..................................  حق المشتبه فيه في الدفاƳ عن ƽǈسه: الƽرƳ الثاǈي

ƚالثال Ƴرƽسية و الجسدية للمشتبه فيه: الƽǈمة الǚ450  .........................  احترام الس  

  470  ...............  دة على سلطات الضبط القضائيالقيود اǗجرائية الوار: المطلƔ الثاǈي

ýاألو Ƴرƽالضبط القضائي: ال ýبƿ المستخدمة من ýجراءات و الوسائǗ471  ..  مشروعية ا  

  481  ......................  توخي الموضوعية في أعماý الضبطية القضائية: الƽرƳ الثاǈي
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ƚالثال Ƴرƽو: ال ƚجراءات البحƍ الضبطية القضائية في ƻعن عدم تعس ǐالجرائمالتحر
  ...................................................................................  489  

الرƿابة القضائية على أعماý مرفق األمن باعتبارǉ جهاز بحƚ وتحرǐ : اǈيالمبحƚ الث
  494  .............................  عن الجرائم و دورǋا في حماية حقوق وحريات األفراد

ýاألو Ɣالمطل : ƴيابة العامة كحامية لحقوق و حريات المشتبه فيه في مرحلة جمǈال
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