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مناقشا

: املخلص
 يتمتع بصالحيات،يعترب قاضي التحقيق نظاما قضائيا قائما بذاتو وظيفتو تضاىي وظيفة ىيئة قضائية مستقلة
 مما يتولد،واسعة كرستها النصوص القانونية االجرائية ىذه النصوص تسري حنو التوسع أكثر فأكثر إثر التعديالت ادلتواترة
عنو سلطات أكثر ذلذا القاضي الذي ميارس ىذه الصالحيات مبوجب أوامر يصدرىا غايتها النهائية التوصل إىل
 فكل نشاط أو جهد يبذلو القاضي خالل إجراءات البحث التحري يبتغي من ورائها الوقوف على، احلقيقة القضائية
 وال ميكن أن تظهر احلقيقة الواقعية إال، ال كما يصورىا اخلصوم،حقيقة الوقائع كما حدثت يف الواقع والعامل اخلارجي
 ولذلك فبالرغم من خطورة بعض األوامر إال أن اذلدف األساسي منها البحث عن،بعد البحث عنها وثبوهتا باألدلة
احلقيقة فأمر إيداع ادلتهم رىن احلبس ادلؤقت أو وضعو حتت التزامات الرقابة القضائية ما ىو إال إجراء استثنائي يهدف
 وعليو فإن أوامر قاضي التحقيق ما ىي إال إجراءات قانونية بيد القاضي،إىل احلفاظ على األدلة أو محاية ادلتهم
.يوجهها بسلطتو التقديرية إىل اظهار احلقيقة مث يعمد القاضي بعدىا إىل إسقاطها على القانون
Le magistrat d’instruction, il est considéré comme un régime juridique constitué en
lui-même son rôle équivalent au rôle d’un organisme juridique Independent, il a des
pouvoirs énormes donnés par les textes des procédures juridiques, ces textes vont vers
élargissement de plus en plus par les modifications mise a jour, celles-ci lui donne des
pouvoirs en plus.
Ces pouvoirs sont exercé par des ordonnances ont comme but final l’arrivé a la
vérité judicaire, tout activité ou effort fait par le magistrat au cour de son recherche
d’exploration c’est bien que pour trouver la réalité des faits comme il est fait réellement
non comme a décrit par les adversaires.
Alors que la réalité des faits ne s’éclaircit qu’après sa recherche et son éprouve par
des preuves.
Malgré la gravité de quelque ordonnances ont pour raison initiale est de trouver la
réalité, exp : la détention provisoire ou la mise sous les obligations des contrôle judiciaire
il n’est qu’une procédure exceptionnelle pour garder les preuves ou pour protéger
l’inculpé.
Donc toutes les ordonnances du juge d’instruction sont que des procédures
juridiques a sa portée pour trouver la réalité et après le magistrat applique la règle du
droit.

شكر وتقديـر
هحقدم بالشكس الجصيل إلى ألاسحاذ الفاضل الدكحىز لجلـ فىاش على ثقبله
الاشساف علينا وثقدًمه لنا املساعدة والنصائح والحىجيهات إلهجاش هرا العمل ،
كما ال ًفىثنا أن هقدم خالص الحقدًس والعسفان إلى السادة زئيس وأعضاء لجنة
املناقشة.
كما هحقدم بكل الشكس الجصيل إلى كل ألاساثرة املدزسين لسنىات املاستر،
ومىظفي كلية الحقىق بجامعة املسيلة.

إلى شهداء ثىزة الححسيس الرًن بفضل هللا ثم بفضلهم هنعم بنعمة الاسحقالل.
إلى أعص ما في هرا الىجىد بعد املىلى عص وحل وزطىله ضلى هللا عليه وطلم
الىالدًن الحبيبين الساهسين على جعليمنا وثسبيخنا وجشجيعنا خالل مشىازها
الدزاس ي.
كما نهدي هرا العمل إلى الصوجات وألابناء حفظهم هللا.
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مقدمت:
سبر الدعوى العمومية يف بعض القضايا قبل أف يصدر فيها حكم قضائي يفصل فيها دبرحلة التحقيق القضائي،
بغية البحث عن اغبقيقة والتنقيب عن ـبتلف األدلة اليت تقدر صالحية عرض األمر على قضاء اغبكم ،إذ بعد
التحقيق القضائي كمرحلة ربضَتية للمحاكمة حيدد مدى قابليتها للنظر أماـ قضاء اغبكم.
إف نظاـ قاضي التحقيق تعود جذوره التارخيية األوذل إذل القانوف الفرنسي وبالتحديد ؼبا يعرؼ يف البدايات
األوذل ؽبذا القانوف باؼبالزـ اعبنائي  ، le lieutenant criminelوالذي يعد ضابطا تابعا للملك و ىو اؼبنصب
الذي مت إنشاؤه دبوجب تصريح فرانسوا األوؿ الصادر بتاريخ  14جانفي .1522
و بالدور الذي لعبو ىذا الضابط يف إطار صالحياتو اليت حددت باألمرين اؼبلكيُت لػ "ىنري الثاين" الصادرين
يف ماي  1522ونوفمرب  1554ديكن الكالـ عن نشأت قاضي التحقيق الذي أخذ ىذا االسم األخَت دبوجب
القانوف التنظيمي الصادر يف  22أفريل  1812خاصة اؼبادة  42منو اليت ألغت وظيفة من كاف يتوذل مهاـ ىذا
القاضي يف ذلك الوقت وىو "مدير احمللفُت" " ، "le directeur du juryغَت أف قاضي التحقيق دل يعرؼ الدور
الذي ىو عليو اليوـ إال دبوجب قانوف  17جويلية  1856وىو القانوف الذي ركز بُت يدي قاضي التحقيق
السلطات اليت كانت تتمتع هبا غرفة اؼبشورة ،إذ أصبح يضطلع بوظيفتُت يف آف واحد كمحقق وكقاضي للتحقيق ،أما
بالنسبة للمالمح األوذل لقاضي التحقيق يف اعبزائر ،فإنو إذل سنة  1962كاف حيكم البلدين قانوف إجرائي واحد،
فباستثناء بعض أوجو االختالؼ ديكن القوؿ أنو بعد سنة  1962وإذل يومنا ىذا خصوصا فيما تعلق بقانوف
اإلجراءات اعبزائية فاف نظاـ قاضي التحقيق يف اعبزائر جيد ارتباطو التارخيي يف نظاـ قاضي التحقيق الذي نشأ يف
فرنسا.

فرنسا وديكن القوؿ أف نظاـ قاضي التحقيق يف اعبزائر اليوـ ىو صورة طبق األصل لنظاـ قاضي التحقيق يف
وقاضي التحقيق كواقع قانوين وكقاضي غَت عادي ووظيفة غَت عادية يف اؼبنظومة القضائية اعبزائية فحُت
نتعامل مع نظاـ فريد من نوعو ديثلو قاض فرد نعت بأنو أقوى شخصية يف الدولة ،والذي جبرة قلم ينزع شخصا من
عائلتو ويوقف مصاغبو ويتحكم يف ربركاتو وتصرفاتو وتنقالتو و الولوج إذل مستودع أسراره واعًتاض مراسالتو وانتهاؾ
خصوصياتو ،وحُت نتعامل مع قاض ىو حجر الزاوية يف التحقيق االبتدائي حبيث وجد فيو قانوف اإلجراءات اعبزائية
اعبزائري آلية مثلى يف إظهار اغبقيقة و اؼبوازنة بُت مصلحة اعبماعة و الفرد ،وحُت نتعامل مع قاض فرد لو دور مزدوج
يف مباشرة صالحياتو ،أين ميز اؼبشرع بُت دوره كقاض ؿبقق وبُت دوره كقاض لو حق التقرير ،وحُت نتعامل قاضي
التحقيق دبوجب الصالحيات اؼبخولة لو قانونا أين قبد أف اؼبشرع أعطاه مكنة فبارسة ىذه السلطات من خالؿ
إصداره عبملة من األوامر القضائية ،تصل إذل اؼبساس حبريات األفراد واغبجز على فبتلكاهتم وتفتيش منازؽبم ،وىذا يف
حد ذاتو مشكلة ويثَت عدة تساؤالت خاصة مع التعديالت اليت شهدىا قانوف اإلجراءات اعبزائية وكاف آخرىا
التعديل دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  2215-27-23اؼبعدؿ و اؼبتمم لقانوف االجراءات اعبزائية.
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فما ى ي صالحيات وسلطات ىذا القاضي؟ وماىي األعمال اإلجرائية التي بإمكانو إجراؤىا؟ وإذا كانت
ىذه األعمال اإلجرائية ىي عبارة في أغلبها عن أوامر فما ىي ىذه األوامر وما ىي طبيعتها القانونية؟
وإف أسباب اختيار موضوع اؼبذكرة حوؿ أوامر قاضي التحقيق ذلك ألف موضوع أوامر قاضي التحقيق بالنظر
لطبيعة وظيفة التحقيق القضائي وطبيعة القائم هبا فإف تلك األوامر منها ما دبس حبريات األفراد ومنها ما يقيد تلك
اغبريات ،كما أف دراستو ال زبلو من صعوبات يصادفها الباحث ،وذلك يعود باألساس إذل أف ىذا اؼبوضوع ؿبل مد
وجزر وىذا بالنظر لطبيعة الن صوص القانونية غَت اؼبستقرة اؼبنظمة لعمل قاضي التحقيق ،فهي ؿبل جدؿ ونقاش فبا
جعلها بصفة مستمرة عرضة للتعديالت اؼبتوالية واؼبستمرة.
أضف إذل ذلك أف ىذا القاضي الفرد زوده اؼبشرع بسلطات وصالحيات واسعة ال ديكن تصورىا إال لدى
ىيئة قضائية قائمة بذاهتا جيعل من ىذا اؼبوضوع ؾباال خصبا للدراسة و البحث.
وإف ىذه الدراسة اؼبتواضعة اؽبدؼ األوؿ منها ىو معاعبة موضوع أوامر قاضي التحقيق بعد التطرؽ لوظائف
ودور ومهاـ وسلطات قاض ي التحقيق ولو بصفة جزئية ،أين سنحاوؿ تناوؿ اؼبوضوع بطابعو التقٍت واالجرائي لكونو
يدخل ضمن مواضيع قانوف االجراءات اعبزائية.
وعليو اخًتنا تناوؿ ىذا اؼبوضوع وفق خطة تتضمن فصلُت  :الفصل األوؿ نتطرؽ فيو إذل النظاـ القانوين
لقاضي التحقيق وفيو كباوؿ إبراز الطبيعة القانونية لنظاـ قاضي التحقيق من خالؿ التطرؽ إذل مفهوـ ىذا النظاـ
وطرؽ اتصاؿ الدعوى العمومية والتطرؽ إذل أىم الصالحيات اؼبكرسة قانونا ،ونبُت يف الفصل الثاين أنواع األوامر اليت
يصدرىا قاضي التحقيق  ،منها أوامر يصدرىا قاضي التحقيق سبس حبريات األفراد وأوامر تتقيد من حريات األفراد
وأوامر أخرى ال سبس باغبريات الفردية.
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الفطل لاول:
الىظام القاهىوي لقاغـ ــي الخحقيـ ـ ـ ــق
يهدؼ التحقيق االبتدائي اذل البحث عن االدلة و التثبيت من الوقائع اؼبعروضة على قاضي التحقيق فيها
ؼبعرفة كل من ساىم يف ارتكاهبا و تكييفها و ازباذ القرار النهائي يف ضوئها وىو خيتلف عن البحث التمهيدي او
االورل الذي ذبريو الضبطية القضائية و التحقيق االبتدائي ىو الذي تقوـ بو جهات التحقيق اما تكميال للبحث
التمهيدي او االورل اليت تتواله الشرطة القضائية بعد توصل قاضي التحقيق بالطلب االفتتاحي او بناءا على شكوى
مصحوبة باالدعاء اؼبدين الذي يقوـ بو قاضي التحقيق و من ىذا اؼبنطلق سنبُت يف ىذا الفصل كيفية تعيُت قاضي
التحقيق و خصائصو مث اختصاصاتو القضائية.

املبحث لاول :مفهىم هظام قاض ي الخحقيق
إف اؼبرحلة اليت تلي ربريك الدعوى العمومية تسمى دبرحلة التحقيق االبتدائي  ،حيث يتعُت خالؽبا القياـ
بإجراءات تستهدؼ أساسا صبع كل األدلة اليت من شاهنا إظهار اغبقيقة  ،إما بانتساب الوقائع إذل اؼبتهم أو نفيها ،
و تنتهي ىذه اؼبرحلة إما بإحالة الدعوى على جهة اغبكم مباشرة  ،أو على غرفة االهتاـ حبسب نوع اعبردية باعتبارىا
درجة ثانية من التحقيق ،وإف ىذا التحقيق يكوف وجويب و إلزامي يف اعبنايات و جوازي يف اعبنح و جيوز إجراؤه يف
اؼبخالفات إذ رأى وكيل اعبمهورية ذلك  ،حيث يتوذل مهمة التحقيق قاضي التحقيق ربت رقابة غرفة االهتاـ  ،و
يكوف ذلك بطلب من السيد وكيل اعبمهورية  ،فما ىو إذا نظاـ قاضي التحقيق ؟ و اختصاصاتو؟

املؿلب لاول :وظيفت قاض ي الخحقيق
قاضي التحقيق ىو أحد أعضاء اؽبيئة القضائية ،أي ىو أحد قضاة اغبكم أصال وىو بذلك جيمع بُت صفتُت
متالزمتُت ،فهو من جهة يقوـ بأعماؿ موظفي الشرطة القضائية ،من ربقيق وربري حبثا عن اغبقيقة .ومن جهة ثانية
فهو قاضي يصدر خالؿ التحقيق قرارات وأوامر متنوعة ؽبا صفة قضائية يف القضايا اليت حيقق فيها وىي موضوع
اؼبذكرة.
وقد تطرؽ قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري لنظاـ قضاة التحقيق ،يف الكتاب األوؿ ،الباب األوؿ ،الفصل
الثاين ،وىو ما نصت عليو اؼبادة  38من قانوف االجراءات اعبزائية " نشاط قاضي التحقيق ،إجراءات البحث
1
والتحقيق ".
1

د .ؿبمد حزيط  ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري  ،دار ىومة ،اعبزائر  ،طبعة ، 2014ص 12
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الفسع لاول :قىاعد حعيين قاض ي الخحقيق
إف القضاء باعتباره وظيفة عامة تتوالىا الدولة عن طريق احملاكم ،فيكوف من الطبيعي أف تتوذل السلطة التنفيذية
تعيُت من يتوذل الوظائف العامة  ،ومنها الوظيفة القضائية اليت سبثل مرفقا من مرافق الدولة  ،غَت أف السلطة التنفيذية
ال تنفرد بتعيُت القضاة بشكل مطلق ،بل أف مسامهة السلطة القضائية معها يف ىذا التعيُت ال ينكر وذلك عن طريق
اؼبشورة .
األصل أف قاضي التحقيق ىو أحد قضاة اغبكم ،غَت أف الضرورة اؼبلحة للتحقيق يف اعبرائم استدعت خلق
مثل ىذا اؼبنصب ،ومن ىذا اؼبنطلق يعُت ؽبذا الغرض من بُت قضاة اعبمهورية فيتوذل مهاـ التحقيق االبتدائي كدرجة
اوذل وغرفة اهتاـ كدرجة ثانية يف بعض اغباالت و أف تعيُت قضاة التحقيق حاليا باحملاكم يتم دبوجب اؼبادة  52من
قانوف االساسي للقضاء الصادر يف  2224-29-26دبقتضى قرار من وزير العدؿ بعد استشارة اجمللس االعلى

للقضاء  1واضافة اذل أف اغلب قضاة التحقيق يتم تعينهم بعد خضوعهم لتكوين مستمر يف ؾباؿ قانوف االعماؿ،
وقد تستدعي الضرورة أحيانا أف ينتدب أكثر من قاضي واحد يف نفس احملكمة .
الفسع الثاوي :ؾبيعت وظيفت قاض ي الخحقيق
إف ما دييز وظيفة التحقيق اليت ديارسها قاضي التحقيق يف ظل القانوف العضوي اؼبتضمن القانوف االساسي
للقضاء  ،ىي أهنا تعد من الوظائف القضائية النوعية اؼبادة  48و 52من القانوف االساسي للقضاء) ،2فتعيينو يتم
دبوجب مرسوـ رئاسي ولكن بعد استشارة اجمللس االعلى للقضاء ،ىذا التعيُت الذي دل يعد مقرونا دبدة زمنية معينة
لتورل ؽباذه الوظيفة كما كاف عليو الشأف يف السابق ،اين كاف التعيُت ؼبدة ثالث سنوات ،فتعيينو يف ىذا اؼبنصب دل
يعد مرتبطا دبدة زمنية ؿبددة ،ولعل ذلك يرجع اذل فكرة أف قاضي التحقيق ىو قاضي حكم و لو أف يستفيد من حق
االستقرار الذي كفلو القانوف .
الفسع الثالث :غماهت قاض ي الخحقيق في الخحقيق الابخدائي
إ ف تورل قاضي التحقيق سلطة التحقيق االبتدائي فيو ذبسيد ؼببدأ الشرعية االجرائية ،ولكي تكوف نتيجة ربقيق
ؿبل ثقة اجملتمع واطراؼ الدعوى العمومية وضعها اؼبشرع يف يد قاض ؼبا يوفره من ثقة و طمأنينة يف نفوس االفراد
خشية اكبراؼ التحقيق عن الغرض الذي شرع من أجلو.
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والتدخل الشخصي لقاضي التحقيق ىو الذي يشكل الضمانة االساسية للتحقيق االبتدائي وذلك ؼبا يتمتع بو
من حسن التدبر وما يكتنف سلطاتو من تنظيم دقيق فبا يكفل للمتهم ربقيق دفاعو ،ولكي تتجسد الضمانة اؼبنشودة
كاف البد من استقاللية قاضي التحقيق والبد من عدـ خضوعو ألي تبعية.1

املؿلب الثاوي :خطائظ قاض ي الخحقيق
إف أ داء قاضي احملقق ؼبهامو يف سبيل الوصوؿ اذل معرفة اغبقائق كما حدثت و استجالء اغبقيقة تتطلب منو
التحلي بصفات خاصة متعلقة بأخالقو و طباعو و تصرفاتو اليت تتصل باؼبهاـ اؼبلقاة على عاتقو اثناء التحقيق
االبتدائي يتميز التحقق االبتدائي او التحضَتي باػبصاص التالية:
الفسع لاول  :اطخقالل قاض ي الخحقيق
قاضي التحقيق رغم أنو ال يباشر التحقيق إال بناءا على طلب من وكيل اعبمهورية فإف ذلك ال يعٍت بأي
حاؿ من األحواؿ أنو خاضع للنيابة العامة دبجرد إتصالو قانونيا دبلف القضية اؼبطروحة أمامو ،بل ىو إنو يتمتع باغبرية
الكاملة خبصوص الدعوى اؼبطروحة أمامو ،وبناء على ذلك أمكن لقاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار
مسبب يصدره خالؿ طبسة أياـ فقط من طلب النيابة مباشرة التحقيق  .اؼبادة  69من قانوف االجراءات اعبزائية
فلقاضي التحقيق اغبرية اؼبطلقة يف ازباذ كل اإلجراءات الضرورية اؼبتعلقة بالدعوى اؼبعروضة أمامو  ،فهو مستقل عن
النيابة العامة على الرغم من تلقيو الطلب االفتتاحي من السيد وكيل اعبمهورية ألف ىذا الطلب يعترب وسيلة قانونية
لتحريك الدعوى العمومية و ليس تكليفا أو أمرا صادرا من النيابة العامة

2

الفسع الثاوي  :عدم خػىع قاض ي الخحقيق للخبعيت الخدزحيت
قضاة التحقيق يف مباشرة مهامهم ال خيضوف للتبعية التدرجية او التسلسلية أو الرئاسية ،فمثلهم مثل قضاة
اغبكم ال خيضوف إال للقانوف ،وبالتارل ال تصدر ؽبم األوامر بازباذ أمر معُت او االمتناع عنو أو توجيو التحقيق اذباىا
خاصا .غَت أنو قد يتبادر لكثَت منا إشكالية ربمل يف ظاىرىا تناقضا ،إذ كيف ديكن التحدث عن عدـ تبعية قاضي
التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينو من طرؼ وزير العدؿ و اعبواب " إف نظاـ التعيُت ما ىو إال عملية
إدارية تدخل ضمن تنظيم اعبهاز القضائي وال عالقة لو باالختصاص القانوين لقضاة اغبكم" .
الفسع الثالث  :قابليت قػاة الخحقيق للسد،
تعترب من ضمانات لتحقيق السَت اغبسن عبهاز العدالة ،فقد منح اؼبشرع اعبزائري للمتهم أو للمدعي اؼبدين
حق طلب رد قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق ،وىذا الطلب يقدـ غلة وكيل اعبمهورية
1
2
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ليثبت فيو خالؿ شبانية أياـ ،ويكوف قرار وكيل اعبمهورية غَت قابل للطعن ،وىذا ما نصت عليو اؼبادة  71من قانوف
االجراءات اعبزائية " جيوز أف يطلب اؼبتهم أو اؼبدعي اؼبدين من وكيل اعبمهورية غبسن سَت العدالة تنحية قاضي
التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق " و ٌتن ذلك بىاسطت عرٌضت هسببت ترفع إلى غرفت االتهام و تبلغ
إلى القاضً الوعنً الري ٌجىز له تقدٌن هالحظاته الكتابٍت الوادة  71قانىى االجراءاث الجسائٍت.

1

وغالبا ما تكوف تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى اؼبعروضة عليو لقاضي آخر ألسباب ذاتية أو اعتبارات أخرى
كالقرابة مثال .ويف حالة ما إذا اتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية فليس لو أف جيمع بُت سلطة التحقيق وعملو
األصلي ،الذي ىو قاضي اغبكم يف دعوى واحدة ،وىو ما نصت عليو اؼبادة  1/38من قانوف االجراءات اعبزائية "
تناط لقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ،وال جيوز لو أف يشرؾ يف اغبكم يف قضايا نظرىا بصفتو قاضيا
للتحقيق وإال كاف ذلك باطال ".
الفسع السابع  :عدم مظائلت قاض ي الخحقيق
لكي يقوـ قاضي التحقيق بعملو على أحسن وجو البد وأف يؤمن من اؼبسؤولية اعبنائية واؼبدنية عما يًتتب
على عملو من أخطاء .إال أنو إذا ذباوز قاضي التحقيق حدود سلطتو بارتكابو خطأ مهنيا جسيما أو غشا أو تدليسا
فإنو ربت طائلة اؼبسؤولية.

املؿلب الثالث :الاخخطاص القػائي لقاض ي الخحقيق
يقصد يو اغبدود اليت بينها اؼبشرع اعبزائري لقاضي التحقيق ليباشر فيها والية التحقيق يف الدعوى اؼبعروضة
عليو و يتحدد اختصاصو من خالؿ معايَت ثالثة ،فيوصف باالختصاص الشخصي من خالؿ النظر للشخص
مرتكب اعبردية و يوصف باالختصاص النوعي من خالؿ نوع اعبردية او الوقائع اؼبرتكبة و يوصف باالختصاص
اؼبكاين او احمللي من خالؿ ارتكاب اعبردية او ؿبل اقامة مرتكبها او ؿبل القاء القبض عليو ،وأف قواعد االختصاص
من النظاـ العاـ ال ديكن االتفاؽ على ـبالفتها و ديكن اثارهتا يف اي مرحلة تكوف عليها الدعوى و لو من قبل
2
القاضي نفسو
الفسع لاول:الاخخطاص املحلي
لقد حدد اؼبشرع قواعده باؼبادة  42قانوف االجراءات اعبزائية و يتبُت من خالؽبا أف االختصاص احمللي
لقاضي التحقيق يتحدد دبكاف ارتكاب اؼبتهم للجردية أو اؼبكاف الذي القي فيو القبض عليو و لو حصل ىذا القبض
لسبب أخر.3
 1بارش سليماف  ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،ج  ، 2دار قانة  ،اعبزائر  ، 2008 ،ص 07
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و ديكن أف ديتد اختصاص قاضي التحقيق إذل دائرة اختصاص اجمللس القضائي حيث جيوز سبديد االختصاص
احمللي لقاضي التحقيق إذل دائرة اختصاص احملاكم األخرى عن طريق التنظيم  ،يف جرائم اؼبخدرات و اعبردية اؼبنظمة
عرب اغبدود الوطنية  ،و اعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات و جرائم تبيض األمواؿ و اإلرىاب  ،و اعبرائم
1
اؼبتعلقة بالتشريع اػباص بالصرؼ .
من خالؿ ما تقدـ فإف اإلقليم الوطٍت قد مت تقسيمو إذل أربعة أقطاب قضائية تتعلق بامتداد اختصاص قاضي
2
التحقيق و ىذه األقطاب ىي:
مع العلم مت تعديل ىذا اؼبرسوـ يف سنة  2016بعدما مت فتح و ىيكلة اجملالس القضائية اؼبتبقية و اؼبتمثلة يف
ؾبلس قضاء النعامة و ؾبلس قضاء البيض و ؾبلس القضاء تيسمسيلت و ؾبلس قضاء الطارؼ دبوجب اؼبرسوـ
التنفيذي رقم  16/267اؼبؤرخ يف  2016-10-17اؼبعدؿ و اؼبتمم للمرسوـ التنفيذي رقم  348/06و الذي
جاء بإضافة ؾبلس قضاء تندوؼ اذل ؿبكمة القطب وىراف و ؾبلس قضاء الوادي اذل ؿبكمة القطب ورقلة بعد أف مت
3
الفصل كل ؿباكم التابعة الختصاص االقليمي لوالية الوادي اذل ؾبلس قضاء بسكرة
قطب ؿبكمة سيدي ؿبمد  -فطب ؿبكمة قسنطينة  -قطب ؿبكمة ورقلة  -قطب ؿبكمة وىراف
إف امتداد اختصاص قاضي التحقيق جيعل احملكمة التابع ؽبا قاضي التحقيق اؼبعٍت هبذا التمديد ـبتصة بالنظر
يف اعبردية ؿبل اؼبتابعة ،و اؼبالحظ أف قاضي التحقيق اؼبعٍت حبالة سبديد االختصاص يتعُت عليو إخطار وكيل اعبمهورية
دبحكمتو قبل االنتقاؿ إذل الدوائر األخرى.
بالنسبة التصاؿ قاضي التحقيق تلك اعبهة القضائية اؼبتخصصة فيكوف وفقا للطريق العادي لتحريك الدعوى
العمومية عن طريق الطلب االفتتاحي الصادر عن وكيل اعبمهورية لتلك اعبهة القضائية إذا ما كانت إجراءات
التحقيق التمهيدي قد توصل مباشريها من الضبطية القضائية  ،أما إذا كاف قد سبق فتح ربقيق قضائي باحملكمة
األصلية فيكوف دبوجب أمر بالتخلي عن القضية يصدر عن قاضي التحقيق للمحكمة العادية لفائدة قاضي التحقيق
القطب اعبزائي اؼبتخصص لدى احملكمة اؼبختصة إما من تلقاء نفسو و إما بتاء على طلب النيابة العامة لدى اجمللس
القضائي التابعة لو اعبهة القضائية اؼبختصة اؼبادة  40مكرر  3قانوف االجراءات اعبزائية.
الفسع الثاوي :الاخخطاص الىىعي
نصت اؼبادة  66قانوف االجراءات اعبزائية على أف " التحقيق االبتدائي وجويب يف مواد اعبنايات أما يف مواد
اعبنح فيكوف اختياريا ما دل يكن شبة نصوص خاصة كما جيوز إجراؤه يف مواد اؼبخالفات إذا طلب وكيل اعبمهورية
ذلك" .من خالؿ نص اؼبادة  ،فإف قاضي التحقيق ـبتص بالتحقيق يف اعبرائم اؼبوصوفة جناية إلزاميا و ال جيوز إحالة
الشخص فيها مباشرة للمحاكمة قبل إجراء ربقيق قضائي معو  ،أما يف مواد اعبنح و اؼبخالفات فهو اختياري خيضع
 1انظر اؼبادة  2/40من األمر رقم  155-66اؼبؤرخ يف  8يونيو  1966اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدؿ و اؼبتمم
 2انظر اؼبواد من  02إذل  05من اؼبرسوـ التنفيذي رقم  348-06اؼبتضمن سبديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم و وكالء اعبمهورية و قضاة التحقيق.
 3اؼبرسوـ التنفيذي رقم  16/267اؼبؤرخ يف  2016-10-17اؼبعدؿ و اؼبتمم للمرسوـ التنفيذي رقم 348/06
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لتقدير النيابة يف طلب فتح ربقيق أو إحالة الفضية مباشرة إذل احملاكمة ما دل يكن مرتكب اعبنحة حدثا حينئذ يكوف
قاضي األحداث ـبتص إال إذا كاف معو متهمُت بالغُت فيكوف قاضي التحقيق ـبتص كذلك .
إذا كانت اعبردية من نوع احد اعبرائم اؼبذكورة يف نص اؼبادة  42قانوف االجراءات اعبزائية فإنو يؤوؿ
االختصاص إذل قضاة التحقيق باألقطاب اعبزائية اؼبتخصصة اؼبذكورين يف اؼبرسوـ التنفيذي األنف الذكر.
إذا كانت اعبردية تتعلق بالنظاـ العسكري أو من طبيعة اعبرائم العادية اؼبرتكبة يف اػبدمة أو ارتكبت داخل مؤسسة
1
عسكرية فإف قاضي التحقيق العسكري يكوف وحده اؼبختص نوعيا بالتحقيق فيها .
الفسع الثالث :الاخخطاص الشخص ي
القاعدة العامة أف قاضي التحقيق حيقق يف كل اعبرائم سواء كانت جنايات أو اعبنح أو اؼبخالفات اليت قدمت
بشأهنا النيابة العامة طلبا افتتاحيا ،كما حيقق مع األشخاص الذين دل توجو ؽبم التهمة بارتكاهبم نفس الوقائع و الذين
دل ترد أظباؤىم اظبهم يف الطلب االفتتاحي و ىذا ما نصت عليو اؼبادة  2/67قانوف االجراءات اعبزائية.

استثناء فاف اؼبشرع أخرج من ذلك أشخاصا معينُت إما حبكم سنهم أو وظائفهم و جعل التحقيق معهم يتم وفقا
2
إلجراءات خاصة وىؤالء األشخاص ىم :
 -1األحداث حيث أف التحقيق مع األحداث يف مادة اعبنح ال يكوف إال من قبل قاضي األحداث  ،أما يف مادة
اعبنايات فإف التحقيق معهم يكوف إلزاما من طرؼ قاضي التحقيق على أنو ديكن استثناء يف مادة اعبنح للنيابة العامة
يف حالة تشعب القضية إذا كاف فيها متهمُت بالغُت و أحداث أف تعهد لقاضي التحقيق بإجراء ربقيق نزوال على
طلب قاضي األحداث و دبوجب طلبات مسببة اؼبادة  452من قانوف االجراءات اعبزائية.
 -2العسكريوف الذين يرتكبوف جرائم مدنية أو عسكرية داخل اؼبؤسسات العسكرية أو لدى اؼبضيف أو أثناء تأدية
مهامهم العسكرية فهؤالء األشخاص يكوف قاضي التحقيق العسكري باحملاكم العسكرية وحده اؼبختص بالتحقيق
معهم اؼبادة  25من قانوف القضاء العسكري
 -3ضباط الشرطة القضائية اؼبشار إليهم يف اؼبادة  15من قانوف االجراءات اعبزائية حيث أف ىذه الفئة إذا كاف
االهتاـ موجو إليها يرسل ملف القضية إذل النائب العاـ الذي ديكنو عرض األمر على رئيس اجمللس إذا رأى أف ىناؾ
ؿبال للمتابعة و حينها يقوـ رئيس اجمللس باختيار قاضي التحقيق من خارج دائرة اختصاص اعبهة اليت يعمل هبا
ضابط الشرطة القضائية اؼبتابع لكي جيري التحقيق معو اؼبادة  577من قانوف االجراءات اعبزائية.
 -4قضاة احملاكم ما عدا رئيس احملكمة و وكيل اعبمهورية فإف متابعتهم تتم بنفس اإلجراءات اؼبتبعة عند اهتاـ احد
ضباط الشرطة القضائية اؼبادة  576من قانوف االجراءات اعبزائية و بشمل قضاة اغبكم و التحقيق و مساعدي
وكيل اعبمهورية
 1انظر اذل اؼبادة  25من األمر رقم  28-71اؼبؤرخ يف  22ابريل  1971اؼبتضمن قانوف القضاء العسكري اؼبعدؿ و اؼبتمم
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 -5قضاة اجملالس القضائية و رؤساء احملاكم و وكالء اعبمهورية حيث يرسل ملف القضية بشأهنم إذل النائب العاـ
لدى احملكمة العليا الذي يقرر إف كاف ؿبال للمتابعة فيتقدـ بطلب إذل الرئيس األوؿ للمحكمة العليا لينتدب قاضي
التحقيق من خارج دائرة اختصاص اجمللس القضائي الذي يعمل فيو القاضي اؼبتابع اؼبادة  575من قانوف االجراءات
اعبزائية.
 -6قضاة احملكمة العليا و رؤساء اجملالس القضائية و النواب العاموف حيث تتم متابعتهم بًتخيص كتايب من وزير
العدؿ و عن طريق ربقيق دبعية احد قضاة احملكمة العليا يعُت ؽبذا الغرض من قبل الرئيس األوؿ للمحكمة العليا
بطلب من النائب العاـ للمحكمة العليا اؼبادة  573من قانوف االجراءات اعبزائية.
-7أعضاء اغبكومة و الوالة تتم متابعتهم وفقا لإلجراءات اؼبنصوص عليها يف أحكاـ اؼبادة  573من قانوف
االجراءات اعبزائية.
 -8نواب اؽبيئة التشريعية حيث ال تتم متابعتهم عن اعبنايات و اعبنح إال بعد رفع اغبصانة عليهم طبقا للمواد 126
 127 ،من الدستور  ،أما يف حالة التلبس فيجوز مباشرة إجراءات اؼبتابعة اعبزائية ضدىم على أف يتم إخطار اجمللس
الذي ينتمي إليو العضو اؼبعٍت على الفور و جيوز ؽبذا اؼبكتب أف يطلب إيقاؼ اؼبتابعة ريثما يفصل اجمللس يف أمره
هنائيا اؼبادة  128من الدستور
-9رئيس الدولة حيث دبوجب اؼبادة  177من الدستور تأسس ؿبكمة عليا للدولة زبتص دبحاكمة الرئيس على
األفعاؿ اليت وصفها باػبيانة العظمى كما زبتص دبحاكمتو و الوزير األوؿ عن اعبنايات أو اعبنح اليت يرتكبها دبناسبة
تأدية مهامهما
 -12موظفوا السفارات األجنبية حيث ال جيوز متابعة السفراء و اؼبوظفُت الدبلوماسيُت األجانب اؼبعتمدين عن
اعبرائم اليت يرتكبوهنا أثناء تأدية مهامهم هبا لتمتعهم باغبصانة الدبلوماسية.

املبحث الثاوي :اجطال قاض ي الخحقيق بالدعىي العمىميت
يتم اتصاؿ قاضي التحقيق بالدعوى العمومية بإحدى الطرؽ اما بناء على طلب اجراء ربقيق يقدمو وكيل
اعبمهورية او احد مساعديو وىي الطريق األكثر استعماال او بناء على شكوى اؼبتضرر من اعبردية مصحوبة بادعاء
اؼبدين او بناء اجراءات ربقيق يف حالة وفاة مشبوىة.

املؿلب لاول :عن ؾسيق الؿلب الافخخاحي
خوؿ اؼبشرع اعبزائري للنيابة العامة سلطة اختيار قاضي التحقيق ؼبباشرة التحقيق وتظهر ىذه السلطة جبالء
عند تواجد ع دة قضاة ربقيق يف ؿبكمة واحدة حيث زبتار النيابة العامة القاضي احملقق بالنظر إذل عدة اعتبارات قد
تتعلق دبصاحل العدالة منها التخصص يف بعض اؼبسائل وطوؿ التجربة والكفاءة حيث يوجد يف ىذا اجملاؿ تفاوت بُت
القضاة التحقيق.
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و يطلب من قاضي التحقيق يف القضايا اؼبتشعبة أف يقوـ بالتحقيق فيها فاذا كانت الوقائع تشكل جناية
كالقتل العمدي و الضرب اؼبفضي اذل اؼبوت او السرقة اؼبوصوفة يكوف وجوبيا بناء على اؼبادة  66من قانوف
االجراءات اعبزائية و اذا كانت الوقائع تشكل جنحة ديكن لوكيل اعبمهورية أف يستغٍت عن التحقيق اذا وجد باؼبلف
1
ادلة كافية تدين اؼبتهم و ديكنو أف يطلب من قاضي التحقيق فيها اذا وجدت باؼبلف ادلة كافية تدين اؼبتهم
الفسع الاول :مػمىن الؿلب الافخخاحي
يتضمن الطلب االفتتاحي ما يلي:
 الوثائق اليت يعتمد عليها واؼبتمثلة يف ؿباضر صبع االستدالالت التحقيق األورل) الذي قامت بو جهات
الضبط القضائي.
 تعيُت القاضي احملقق باظبو.
 ربديد ىوية اؼبتهم إذا كانت معروفة ،غَت أنو جيوز أف يوجو الطلب ضد شخص غَت مسمى.
 الوقائع اؼبنسوبة إذل اؼبتهم واؼبواد القانونية اؼبطبقة عليها.
 طلبات وكيل اعبمهورية مثل إيداع اؼبتهم اغببس وكل إجراء يراه الزما للتحقيق) ،جيب أف ديضي وكيل
اعبمهورية الطلب ويضبط تارخيو ويسجل يف سجل النيابة ويبلغ إذل قاضي احملقق.
الفسع الثاوي :آزاز الؿلب الافخخاحي
دبجرد حصوؿ قاضي التحقيق على الطلب االفتتاحي إلجراء التحقيق يف واقعة ما ،يكوف قد اتصل قانونا
بالدعوى العمومية وتًتتب على ذلك النتائج التالية:
-أوال :عينية الدعوى (التقيد بالوقائع)

إف اتصاؿ قاضي التحقيق بالقضية جيعل اختصاصو عينيا وليس شخصيا أو ذاتيا .ومعٌت ذلك أف قاضي
التحقيق يتقيد بالوقائع اليت حددهتا جهة االهتاـ اليت كلفتو بالتحقيق دوف غَتىا من الوقائع ،وىذا تطبيقا ؼببدأ عينية
الدعوى يف ربقيق أفعاؿ معينة ارتكبها اؼبتهم .فإذا وصلت إذل علم قاضي التحقيق وقائع دل يتضمنها الطلب
االفتتاحي فإنو جيب عليو إحالة الشكاوى واحملاضر اؼبثبتة لتلك الوقائع فورا إذل وكيل اعبمهورية اؼبادة  4/67من
قانوف االجراءات اعبزائية).
و ديكن لوكيل اعبمهورية يف ىذه اغبالة تكليف قاضي التحقيق بالتحقيق يف ىذه الوقائع بطلب إضايف إف ىذه
الوقائع اليت يكشفها قاضي التحقيق قد تظهر بناء على شكوى موجهة إليو .أو من خالؿ إجراءات التحقيق .اذا
كانت الوقائع منفصلة عن التهمة االصلية اؼببينة يف الطلب االفتتاحي فإنو يتعُت عليو أف يعرض ملف القضية على
وكيل اعبمهورية و ىو يقدـ إثر ذلك طلبا اضافيا للتحقيق يف الوقائع اعبديدة اما اذا كانت الوقائع اعبديدة من طبيعة
 1حزيط ؿبمد  ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ,اؼبرجع السابق ،ص 29
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التهمة االصلية فإنو يسوغ لقاضي التحقيق أف يواصل التحقيق فيها بدوف حاجة اذل عرض اؼبلف على وكيل
1

اعبمهورية و اذل طلب اضايف
غَت أف قاعدة عينية الدعوى ال سبنع قاضي التحقيق التحقق من وجود الظروؼ اؼبالئمة للفعل حىت يستطيع
تكييفو .كما أف مبدأ عينية الدعوى ال يلزـ قاضي التحقيق بالوصف القانوين للواقعة حسبما ما ىو ؿبدد يف الطلب
االفتتاحي وإمنا حيق لو تغيَت التكييف وإعطاء الواقعة وصفا مغايرا لوصف جهة االهتاـ على ضوء دراستو للواقعة.

ثانيا :تنحية قاضي التحقيقجيوز لوكيل اعبمهورية بعد اتصاؿ قاضي بالدعوى تنحيتو غبسن سَت العدالة بناء على طلب اؼبتهم أو اؼبدعي
اؼبدين وإسناد التحقيق إذل قاضي آخر اؼبادة  71من قانوف االجراءات اعبزائية) .وأعطت ىذه اؼبادة لوكيل اعبمهورية
سلطة تقدير طلب اؼبتهم واؼبدعي اؼبدين بشأف حيدة قاضي التحقيق حيث يقوـ بدراسة مربرات طلب التنحية ولو
سلطة مطلقة يف تنحية القاضي ويف عدـ تنحيتو ،على أف يبث يف ىذا األمر خالؿ شبانية أياـ ويكوف قراره غَت قابل
للطعن اؼبادة  1/71من قانوف االجراءات اعبزائية) ىذا وال جيوز لوكيل اعبمهورية تنحية قاضي التحقيق يف غَت
اغبالة اؼبشار إليها يف اؼبادة  71من قانوف االجراءات اعبزائية  ،حيث إذا تراءى لو وجود نقص يف اإلجراءات اليت
يقوـ هبا قاضي التحقيق فعليو انتظار ما يسفر عنو التحقيق والطعن فيو أماـ غرفة االهتاـ .
-ثالثا :عدم تقييد قاضي التحقيق باألشخاص

يسمح القانوف لقاضي التحقيق أثناء مباشرة التحقيق أف يوجو االهتاـ لكل شخص يرى أف ىناؾ ما يدعو
الهتامو كوجود دالئل على مسامهتو يف اعبردية موضوع التحقيق اؼبعروضة على القاضي ،وىذا يعٍت أف ىذا األخَت ال
يقيده القانوف من حيث األشخاص دبن ورد ذكرىم يف طلب النيابة العامة ،فيجوز لو أف يقحم كل شخص يراه جديرا
باالهتاـ يف الدعوى العمومية اؼبنظورة ،ولو يف نفس الوقت صالحية األمر بأال وجو للمتابعة لصاحل من يرى عدـ وجود
وجو ؼبتابعتو جنائيا ،فتنص الفقرة الثالثة من اؼبادة  67من قانوف االجراءات اعبزائية ولقاضي التحقيق سلطة اهتاـ كل
شخص ساىم بصفتو فاعال أو شريكا يف الوقائع احملاؿ ربقيقها عليو ،يف حُت نرى أف قاضي التحقيق ال ديلك مثل
ىذه الصالحية إذ تعلق اؼبر بالوقائع فيقيده القانوف بوجوب االلتزاـ بالوقائع اؼبعروضة عليو يف طلب النيابة العامة ،فإذا
كشف لو التحقيق عن وقائع غَتىا 2،أي وقائع جديدة دل ترد هبا طلبات النيابة وجب على احملقق إحالة الوثائق
اؼبثبتة ؽبا للنيابة اليت يرجع ؽبا اؼبر وحدىا يف تقدمي ما تراه بشأهنا من طلبات ،فتنص الفقرة الرابعة من اؼبادة  67من
قانوف االجراءات اعبزائية فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع دل يشر إليها يف طلب إجراء التحقيق وقائع دل يشر
إليها يف طلب إجراء التحقيق تعُت عليو أف حييل فورا إذل وكيل اعبمهورية الشكاوى أو احملاضر اؼبثبتة لتلك الوقائع.
 1ؿبمد حزيط ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ،اؼبرجع السابق ،ص 30

 2عبد اهلل اوىايبية ،محاضرات في قانون االجراءات الجزائية الجزائري ( التحري و التحقيق)  ،دار ىومة ،2011/2010 ،ص  160و .161
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باإلضافة إذل ىذا فإف اؼبادة  3/67قانوف االجراءات اعبزائية االمر  )22/15أعطت لقاضي التحقيق صالحية
توجيو االهتاـ إذل كل شخص ساىم يف اعبردية باعتباره فاعال أصليا أو شريكا.

املؿلب الثاوي :عن ؾسيق الادعاء املدوي.
قد يًتتب عن اعبردية ضرر خاص يصيب أحد األفراد ماديا أو معنويا ،فينشأ عن ذلك حق للمتضرر يف ربريك
الدعوى العمومية و ىذا بتقدمي شكوى مصحوبة بادعاء مدين ،و الذي يعترب الطريقة الثانية التصاؿ قاضي التحقيق
بالدعوى العمومية ،و يتمثل ىذا اإلجراء يف تقدمي شكوى من قبل الشخص اؼبتضرر من اعبردية إذل السيد قاضي
التحقيق مباشرة طبقا للمادة  72من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت جاء فيها ":جيوز لكل شخص متضرر من جناية
أو جنحة أف يدعي مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص" 1نستنتج من نص ىذه اؼبادة قبد و أف
االدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق يتطلب صبلة من الشروط منها ما ىو موضوعي ،و منها ما ىو شكلي.

ولقد أورد اؼبشرع اعبزائري شروط االدعاء اؼبدين يف اؼبواد  75 ، 76, 73من قانوف اإلجراءات اعبزائية ،و
باستقراء ؾبمل ىذه النصوص  ،قبد و أف شروط االدعاء اؼبدين ديكن تقسيمها إذل شروط شكلية و أخرى موضوعية

الفسع لاول :الشسوؽ الشهليت لقبىل الادعاء املدوي
ديكن حصر الشروط الشكلية لقبوؿ االدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق يف ثالثة شروط نتناوؽبا على التوارل يف
النقاط التالية:

 01زفع شنىي أمام قاض ي الخحقيق املخخظ:

تنص اؼبادة  72من قانوف االجراءات اعبزائية " جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أف يدعي مدنيا
بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص"
 -02أن ًنىن الخطسيح باالدعاء مدهيا
ال يكفي تقدمي الشكوى و إمنا جيب على اؼبضرور أف يعلن يف شكواه عن رغبتو بصفة صرحية يف ربريك
الدعوى العمومية و يف االدعاء مدنيا ،دبعٌت ازباذ صفة اؼبدعي اؼبدين يف الدعوى و إال اعتربت شكواه ؾبرد تبليغ عن
وقوع جردية حييلها قاضي التحقيق إذل النيابة العامة لتعمل سلطتها التقديرية يف مالئمة اؼبتابعة من عدمها .

-30ضرورة إيداع مبلغ الكفالة و تعيين موطن مختار:

تطرؽ اؼبشرع اعبزائري إذل شرط إيداع مبلغ الكفالة و تعيُت موطن ـبتار للمدعي اؼبدين يف اؼبادتُت  75و 76
من قانوف اإلجراءات اعبزائية و سنتطرؽ يف نقطتُت إذل:
 1حزيط ؿبمد  ،مذكرات في قانون االجراءات الجزئية الجزائري ،اؼبرجع السابق ،ص .84
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 /01-03غسوزة ئًداع مبلغ النفالت:
تنص اؼبادة  75من قانوف اإلجراءات اعبزائية " يتعُت على اؼبدعي اؼبدين الذي حيرؾ الدعوى العمومية إذا دل
يكن قد حصل على اؼبساعدة القضائية أف يودع لدى قلم الكتاب اؼببلغ اؼبقدر لزومو ؼبصاريف الدعوى وإال كانت
شكواه غَت مقبولة و يقدر ىذا اؼببلغ بأمر من قاضي التحقيق".
و يتبُت من ىا النص أف إيداع مبلغ الكفالة ىو األصل ،إال أف ىذا األصل يندرج منو استثناء و سنحاوؿ
التطرؽ إليهما من خالؿ ما يلي:
أ .األصل :وىو إيداع مبلغ الكفالة :ؼبا كاف التحقيق يتطلب مصاريف ،و كانت ىذه النفقات على عاتق

اػبزينة العامة يف حالة ربريك الدعوى العمومية بطلب من وكيل اعبمهورية ،فاؼبنطق يقتضي وأف يتحمل اؼبدعي اؼبدين
ىذه اؼبصاريف يف حالة ما إذا كاف ىو اؼببادر إذل ربريك الدعوى العمومية بنفسو ،كما يساىم ىذا اإلجراء يف نفس
الوقت إذل عدـ اإلفراط يف استعماؿ األفراد ؽبذا اغبق خشية التعسف.
و ؽبذا وضع اؼبشرع اعبزائري من مقتضيات قبوؿ االدعاء اؼبدين إيداع مبلغ الكفالة و ىي عبارة عن مبلغ من
اؼباؿ يودع لدى أمانة ضبط احملكمة ،حيدده قاضي التحقيق اؼبختص لقاء وصل يسلم للمدعى اؼبدين ،1فإف تعدد
قضاة التحقيق توجو الشكوى اؼبصحوبة باالدعاء اؼبدين إذل عميد قضاة التحقيق على مستوى احملكمة الذي يتوذل
ربديد مبلغ الكفالة اليت تعترب ضامنا للمصاريف القضائية اليت تبقى ؿبفوظة إذل حُت الفصل يف القضية بقرار هنائي.
و بالتارل فإف دفع الكفالة شرط أساسي يف االدعاء اؼبدين يًتتب على ـبالفتو رفض االدعاء اؼبدين شكال ،2إال
أف ضرورة إيداع مبلغ الكفالة كأصل ترد عليو استثناءات نوردىا فيما يلي:
ب .االستثناءات  :وتتمثل يف اإلعفاء من إيداع مبلغ الكفالة ومع ذلك يقبل االدعاء اؼبدين و ىذا يف
اغباالت التالية:


إذا كاف اؼبدعي اؼبدين إدارة عمومية ،فإف األمر رقم  89/69أعفاىا من دفع مبلغ الكفالة حسب ما جاء
يف نص اؼبادة  123منو و اليت تنص " تعفى اإلدارات العمومية من اإليداع المسبق للرسم القضائي".



إذا كاف اؼبدعي اؼبدين قد ربصل على اؼبساعدة القضائية طبقا ؼبا جاء بو األمر رقم  57/71اؼبؤرخ يف 25

أوت  1971اؼبعدؿ و اؼبتمم بالقانوف رقم  26/21اؼبؤرخ يف  22ماي .2221
بالنسبة لتحديد مبلغ الكفالة ،فإف قانوف اإلجراءات اعبزائية يف اؼبادة  75منو ،دل يضع طريقة معينة ،حيث
اكتفى باإلشارة إذل وجوب دفع مبلغ الكفالة اليت تقدر بأمر من قاضي التحقيق دوف توضيحات أخرى  ،و عليو
فإف تقدير مبلغ الكفالة خيضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق ،و ىذا بالنظر إذل معطيات واقعية و موضوعية
مرتبطة بالقضية يف حد ذاهتا.

 1علي جروة ،الموسوعة في االجراءات الجزائية ،المجلد الثاني في التحقيق القضائي  ،بدوف ذكر دار النشر وسنة النشر ،ص  53و 54
14

و أمر ربديد الكفاية ال حيتاج إذل تسبيب أو تعليل ،أو شكلية معينة ،و عمليا يتم ربديد مبلغ الكفالة على
ىامش الشكوى اؼبقدمة من اؼبدعي اؼبدين مع توقيع و ختم قاضي التحقيق.
فإ ف أمر ربديد مبلغ الكفالة ال ديكن استئنافو ،و بذلك نؤيد الرأي الثاين ،على أساس أف اؼبدعي اؼبدين إذا
ربح دعواه فإنو يسًتد مبلغ الكفالة دوف اغباجة إذل استئناؼ أمر ربديده ،أما إذا كاف ادعاؤه تعسفيا ،فانو يعاقب
دبصادرة اؼببلغ اؼبودع لدى أمانة ضبط احملكمة.
 /02-03حعيين مىؾن مخخاز للمدعي املدوي:
لقد تطرقت ؽبذا الشرط اؼبادة  76من قانوف اإلجراءات اعبزائية بقوؽبا " على كل مدع مدين ال تكوف إقامتو
بدائرة اختصاص احملكمة اليت جيري فيها التحقيق أف يعُت موطنا ـبتارا دبوجب تصريح لدى قاضي التحقيق".
و اؼبقصود باؼبوطن العنواف الذي خيتاره الشخص الشاكي بدائرة اختصاص احملكمة اليت ديارس فيها قاضي
التحقيق أعمالو حىت يكوف دبثابة وسيلة اتصاؿ تربطو بو ،و ىذا ألف اؼبدعي اؼبدين باعتباره صاحب اؼبصلحة يكوف
دائما يف حاجة إذل االطالع على أعماؿ التحقيق و معرفة اإلجراءات اؼبتبعة و القرارات اؼبتخذة بشأهنا من طرؼ
قاضي التحقيق.
 /04عسع الشنىي على الىيابت العامت
إف الشكوى اؼبصحوبة باالدعاء اؼبدين اؼبقدمة أماـ قاضي التحقيق عمال بأحكاـ اؼبادة  72من قانوف
اإلجراءات اعبزائية ىي يف اغبقيقة ال تنتج أثرىا اؼبباشر يف ربريك الدعوى العمومية إال إذا عرضت على وكيل
اعبمهورية 1و ىذا قبل الشروع يف إجراءات التحقيق  ،لكي يدرس الشكوى وحيدد نوع اعبردية و النصوص اليت ديكن
أف تطبق بشأهنا فيعطي بذلك إشارة االنطالؽ إلجراء التحقيق بتقدمي طلباهتا اليت تكوف دائما مكتوبة.
و تنص اؼبادة  73من قانوف اإلجراءات اعبزائية " يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل اعبمهورية
يف أجل طبسة أياـ و ذلك إلبداء رأيو و جيب على وكيل اعبمهورية أف يبدي طلباتو يف اجل طبسة أياـ من يوـ
التبليغ".
و علي الرغم من ذلك فإف عرض الشكوى اؼبصحوبة باالدعاء اؼبدين على وكيل اعبمهورية ال تأثَت ؽبا على
سَت االدعاء اؼبدين ،باعتبار أف وكيل اعبمهورية يف ىذه اغبالة ال يتمتع بسلطة تقدير مالئمة اؼبتابعة و بذلك ال
يكوف لوكيل اعبمهورية أف يقدـ طلبات معارضة إلجراء التحقيق إال إذا تعلق األمر حبالتُت جاءتا على سبيل اغبصر
يف نص اؼبادة  73يف فقرهتا الثالثة إذ نصت على " و ال جيوز لوكيل اعبمهورية أف يتقدـ إذل قاضي التحقيق بطلب
عدـ إجراء ربقيق مادل تكن الوقائع ألسباب سبس الدعوى العمومية نفسها غَت جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها
أو كانت الوقائع حىت على فرض ثبوهتا ال تقبل قانونا أي وصف جزائي ".
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الفسع الثاوي :الشسوؽ املىغىعيت لقبىل الادعاء املدوي:
بالرجوع إذل نص اؼبادة  72من قانوف اإلجراءات اعبزائية قبدىا تتكلم عن الضرر و عن اعبردية جناية أو
جنحة) و عليو فهناؾ شروط موضوعية نوردىا فيما يلي :
 -01وحىد الػسز:
يقصد بالضرر كل ما يلحق اؼبدعي اؼبدين من خسارة أو كل ما فاتو من كسب ،و يعرفو الفقهاء بأنو األذى
الذي يصيب الشخص يف حق من حقوقو الشخصية أو اؼبالية أو يف مصلحة حيميها القانوف .1فال جيوز ألحد أف
يدعي مدنيا مادل تكن لو صفة الشخص اؼبتضرر من عمل مصدره اعبردية ،فال يكفي أف يتقدـ الشخص بشكوى
مصحوبة باالدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق يطلب فيها التعويض مادل يكن الضرر ثابتا و ىذا بوجود اعبردية،
 -02وحىد الجسيمت :
ال يكفي الضرر وحده كأساس لالدعاء اؼبدين ،مادل يكن ناشئا عن أفعاؿ ؽبا وصف جزائي دبعٌت أف يكوف
ىناؾ جردية وقعت بالفعل  ،و أصبح باإلمكاف ربريك الدعوى العمومية بشأهنا على أساس أف الفعل معاقب عليو
جزائيا ،ويستوي ىنا إذا اكتمل الفعل جناية كاف أـ جنحة ،تامة أو ؾبرد ؿباولة ماداـ الفعل معاقب عليو و الضرر
ناشئ عن اعبردية ،وبذلك إذا ثبت لقاضي التحقيق أف الفعل اؼبسبب للضرر ال ديثل جردية انتهى بإصدار قرار برفض
االدعاء اؼبدين ،أما إذا كانت الوقائع تشكل جردية و توافرت كل شروط االدعاء اؼبدين فال ديكن لقاضي التحقيق
إصدار أمر برفض التحقيق  ،و إمنا يصدر أمر بأف ال وجو للمتابعة يف حالة عدـ وجود قرائن قوية  ،و ىو ما أكدتو
احملكمة العليا يف اجتهاداهتا.
و الغرض األساسي من الشكوى اؼبصحوبة باالدعاء اؼبدين ىو إقامة الدعوى اؼبدنية اليت تقوـ بالتبعية للدعوى
العمومية ،و ؽبذا يشًتط لقبوؿ ىذا االدعاء وجود جردية قائمة بأركاهنا تكوف مصدر للضرر و بالتارل يًتتب على
2
انقضاء الدعوى العمومية جزاء عدـ قبوؿ االدعاء اؼبدين بالرغم من وجود الضرر.
 -03وحىد عالقت الظببيت :
إف العالقة السببية الواجب توافرىا بُت اعبردية و الضرر ىي نفسها تلك العالقة الواجب قيامها بُت اػبطأ و
الضرر النعقاد اؼبسؤولية اؼبدنية كقاعدة عامة ،وبذلك ديكن االدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق شريطة أف يكوف
الضرر مًتتبا مباشرة عن اعبردية أو على األقل أال يكوف ىناؾ عامل آخر قد تدخل بُت سلوؾ اؼبتهم و نتيجة الضرر.

2

د .علي جروة – اؼبرجع السابق – البند  26ص . 60
16

املؿلب الثالث :عن ؾسيق ؾلب إلحساء جحقيق في وفاة مشبىهت
إف اؼبشرع اعبزائري نص على ىذا االجراء يف اؼبادة  62يف الفقرة االخَتة من قانوف االجراءات اعبزائية يف
حالة عثور على جثة شخص و كاف سبب الوفاة ؾبهوال أو مشتبها فيها سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغَت
عنف ،ففي ىذه اغبالة بعدما يقوـ وكيل اعبمهورية باإلجراءات القانونية من البحث و التحري عن طريق ضابط
الشرطة القضائية و اؼبعاينات االولية جيوز لوكيل اعبمهورية أف يطلب كإجراء استثنائي اجراء التحقيق من طرؼ قاضي
التحقيق للبحث أكثر و التحري عن سبب الوفاة و ىو اجراء جوازي ديكن االستغناء عنو . 1
فيحرر وكيل اعبمهورية مراسلة إدارية موجهة لقاضي التحقيق يلتمس منو أف يقوـ بتحديد اسباب الوفاة
مصحوبة دبحضر الضبطية القضائية وصبيع الوثائق واحملجوزات إف وجدت ،وبعد أف يتصل قاضي التحقيق باؼبلف
ويقوـ جبميع االجراءات اؼبمنوحة لو قانونا بصفتو قاض حبث وربري ولو صبيع الصالحيات يف ذلك فيستطيع االنتقاؿ
للمعاينة او ظباع االشخاص اؼبتواجدين دبسرح اعبردية او عائلة اؼبتويف كما يستطيع االستعانة بأي خبَت يف أي ؾباؿ
هبدؼ الوصوؿ إذل التحديد الدقيق ألسباب الوفاة.2
وكنهاية ؽبذا االجراء بعد البحث والتحري من طرؼ قاضي التحقيق يصل إذل ثالث حاالت:
الفسع الاول  :حالت الخىضل الى أن الىفاة ؾبيعيت
بعد التحري واالستعانة يف أغلب اغباالت بالطب الشرعي قد يتوصل قاضي التحقيق إذل أف الوفاة كانت
طبيعية سواء كاف اؼبتوىف مريضا وأدى اؼبرض إذل وفاتو ،أو أف الوفاة ناذبة عن سقوط أو حادث إذل غَت ذلك من
األسباب الطبيعية للوفاة ويف ىذه اغبالة يقوـ قاضي التحقيق بإعداد تقرير يتضمن ما توصل إليو التحقيق من ربديد
أسباب الوفاة ويشَت كخالصة إذل أف الوفاة طبيعية ويقوـ أمُت الضبط بإرجاع اؼبلف اذل وكيل اعبمهورية مرفقا بالتقرير
الكتايب اؼبوقع من طرؼ قاضي التحقيق  ،ويتعُت يف ىذه اغبالة أف يقوـ وكيل اعبمهورية بإصدار مقرر اغبفظ مع
االعتماد إذل ما توصل اليو قاضي التحقيق ،و يبلغ ذوي اغبقوؽ بذلك.
الفسع الثاوي :حالت الخىضل الى أن الىفاة هديجت اهخحاز
أيضا بعد البحث والتحري وظباع األطراؼ واػبوض يف مالبسات واقعة الوفاة يصل قاضي التحقيق إذل أف
سبب الوفاة نتيجة انتحار ويف ىذه اغبالة يقوـ قاضي التحقيق بإعداد تقرير يتضمن ما توصل إليو التحقيق من ربديد
أسباب الوفاة مع إلزامية اإلشارة إذل ربديد األدوات اؼبستعملة يف االنتحار مثل تناوؿ مواد سامة أو استعماؿ حبل
للشنق أو السقوط من كاف مرتفع ،و كخالصة يسند قاضي التحقيق أف الوفاة نتيجة انتحار ،ويقوـ أمُت الضبط
بإرجاع اؼبلف اذل وكيل اعبم هورية مرفقا بالتقرير الكتايب اؼبوقع من طرؼ قاضي التحقيق  ،ويتعُت يف ىذه اغبالة أف
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يقوـ وكيل اعبمهورية بإصدار مقرر اغبفظ مع االعتماد إذل ما توصل اليو قاضي التحقيق ،و يبلغ ذوي اغبقوؽ
بذلك.
غَت أنو إذا مت التوصل إذل أف االنتحار مت دبساعدة شخص فهنا يقوـ قاضي التحقيق بإبالغ النيابة وؽبذه
األخَتة حرية التصرؼ إما أف تسند إذل نفس القاضي بواسطة طلب افتتاحي للتحقيق مع توجيو التهمة لذلك

الشخص أو أف تسند التحقيق لقاضي ربقيق آخر.1

الفسع الثالث :حالت الخىضل الى أن طبب الىفاة حىائيت
وكحالة أخَتة يتوصل قاضي التحقيق بعد البحث والتحري إذل أف سبب الوفاة جنائية أي بفعل فاعل يف ىذه
اغبالة يقوـ قاضي التحقيق بإعداد تقرير يتضمن ما توصل إليو التحقيق من ربديد أسباب الوفاة مع إلزامية اإلشارة
إذل األسباب و الدالئل اؼبوجودة يف اؼبلف اليت تعزز قرينة الفعل اعبرمي بفعل فاعل  ،وكخالصة يسند قاضي التحقيق
يف تقريره أف سبب الوفاة جنائية وىنا إما يسند اعبرـ إذل شخص معلوـ أو ؾبهوؿ ،ويقوـ أمُت الضبط بإرجاع اؼبلف
اذل وكيل اعبمهورية مرفقا بالتقرير الكتايب اؼبوقع من طرؼ قاضي التحقيق ،وىنا يتوجب على وكيل اعبمهورية ،إما أف
يسند إذل نفس القاضي بواسطة طلب افتتاحي للتحقيق مع توجيو التهمة لذلك الشخص اؼبعلوـ أو اجملهوؿ ولو أيضا
أف يسند التحقيق لقاضي ربقيق آخر ،وفق القواعد العامة.

املبحث الثالث :طلؿاث قاض ي الخحقيق
التحقيق االبتدائي يشمل نوعُت من االعماؿ و االجراءات النوع االوؿ يسمى باإلجراءات العامة للكشف عن
اغبقيقة او صبع االدلة و النوع الثاين االجراءات اػباصة للكشف و قمع اعبردية مع ابراز اىم اجراء يف مطلب خاص
ويتمثل يف االستجواب و اؼبواجهة.

املؿلب لاول :الاحساءاث العادًت للخحقيق .
اجراءات صبع االدلة متنوعة و متعددة دل يذكرىا القانوف على سبيل اغبصر بل ترؾ امر ربديدىا اذل جهة
التحقيق اليت ؽبا سلطة ازباذ اي اجراء من شأنو الكشف عن اغبقيقة بشرط عدـ اػبروج على قواعد الشرعية وىو ما
نصت عليو اؼبادة  21/ 68من قانوف االجراءات اعبزائية و أف سلطة القاضي مقيدة دببدأ مشروعية االجراء) 2
واصبعت معظم التشريعات ومنها التشريع اعبزائري على أف ىذه االجراءات تتمثل فيما يلي:

1

2
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الفسع لاول :الاهخقال للمعاًىت
قد حيتاج قاضي التحقيق إذل معاينة األماكن اليت وقعت فيها اعبردية واألشياء اؼبوجودة هبا .وتقتضي ىذه
اؼبعاينة تنقل قاضي التحقيق إذل مكاف الواقعة إلجراء اؼبعاينات الالزمة أو للقياـ بتفتيشها األمر الذي يًتتب عليو
تيسَت مباشرة صبع األدلة حيث تسهل دعوة الشهود لإلدالء دبعلوماهتم فور اغبادث ،وفضال عن ىذا فإنو كلما بادر
احملقق باالنتقاؿ إذل مكاف اغبادثة ،كلما ساعد ىذا على الوصوؿ إذل حقيقتها قبل أف سبتد إليها يد العبث .وقد
أعط ى اؼبشرع اعبزائري لقاضي التحقيق سلطة تقديرية يف ىذا اجملاؿ حبيث ديلك تقدير اغباالت الضرورية للتنقل إذل
مكاف اغبادث وىو ما نصت عليو اؼبادة  79من قانوف االجراءات اعبزائية.
إذا استدعت ضرورة التحقيق انتقاؿ قاضي التحقيق إذل مكاف اغبادث ،فإف ىذا االنتقاؿ قد يتم يف دائرة
اختصاصو أو يف دائرة اختصاص أخرى.
أوال :االنتقال إلى دائرة اختصاصو

إذا قرر قاضي التحقيق االنتقاؿ إذل مكاف اغبادث إلجراء اؼبعاينات الالزمة وكاف ذلك داخل دائرة اختصاصو

احمللي جيب عليو مراعاة اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  79وىي:
 إخطار وكيل اعبمهورية الذي ديكن لو مرافقتو.
 االستعانة بكاتب التحقيق.
 ربرير ؿبضر دبا يقوـ بو من إجراءات.1
ثانيا :االنتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة

أجازت اؼبادة  82لقاضي التحقيق االنتقاؿ إذل دائرة اختصاص احملاكم اجملاورة إلجراء اؼبعاينات الالزمة
والتفتيش مع مراعاة اإلجراءات التالية:
 أف تكوف ىناؾ ضرورة من ضرورات التحقيق.
 إخطار وكيل اعبمهورية اؼبختص ؿبليا أي وكيل اعبمهورية لدى احملكمة اليت يرد االنتقاؿ إذل دائرهتا.
 أف حيدد يف احملضر األسباب اليت دعت إذل انتقالو.
الفسع الثاوي :الخفخيش
التفتيش ىو االطالع على ؿب ل منحو القانوف حرمة خاصة وينصب التفتيش على صبيع األماكن اليت ديكن
العثور فيها على أشياء يكوف كشفها مفيدا إلظهار اغبقيقة اؼبادة  .)81فما ىو احملل الذي يرد عليو التفتيش.
أوال :محل التفتيش

راع اؼبشرع حرمة اؼبسكن باعتباره مستودع أسرار صاحبو ومكاف اطمئنانو ولذلك نص الدستور يف اؼبادة 52
على أنو تضمن الدولة حرمة اؼبسكن) ،وال تفتيش إال دبقتضى القانوف ويف حدوده ،وال تفتيش إال بأمر مكتوب
صادر عن السلطة القضائية اؼبختصة .ما ىو اؼبسكن اؼبراد ضبايتو؟
1
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يعترب مسكن ذلك اؼبكاف الذي يقطن فيو الشخص عادة وال يباح ألي فرد الدخوؿ إليو إال بإذف منو.
وتتحقق اغبماية القانونية سواء كاف اؼبسكن مسكونا فعال أو خاؿ من السكاف .ويف ىذا الصدد تقوؿ اؼبادة 355
من قانوف العقوبات اؼبنزؿ اؼبسكوف ىو كل مبٌت أو دار أو غرفة او كشك ولو متنقال مىت كاف معدا للسكن وإف دل
يكن مسكونا وقت ذاؾ وكافة توابعو مثل االحواش و حظائر الدواجن و ـبازف الغالؿ و االسطبالت واؼبباين )
ثانيا :شروط التفتيش:

لكي يعترب تفتيش اؼبسكن قانونيا ومنتجا ألثاره البد أف تتوافر شروط موضوعية وشروط شكلية:

/30الشروط الموضوعية:
 جيب أف يكوف اؽبدؼ من التفتيش ىو إجراء التحقيق للوصوؿ إذل أدلة تفيد يف كشف اعبردية اؼبرتكبة. أف تكوف ىناؾ فائدة من التفتيش والفائدة اؼبراد اغبصوؿ عليها تتمثل يف كشف اغبقيقة. -لكي يعترب تفتيش اؼبسكن قانونيا البد أف يكوف ىناؾ اهتاـ قائم ضد شخص معُت .1

 أف يكوف التفتيش خبصوص جرائم معينة :جيب أف ينصب على اعبرائم ذات اعبسامة كاعبنايات واعبنح وال حيقتفتيش اؼبسكن حبثا عن أدلة لكشف ـبالفة ألهنا من البساطة اليت ال جيوز معها إىدار حرمة اؼبسكن.
 أف يكوف اؼبسكن ؿبددا ربديدا كافيا ال حيتمل اػبطأ أو اللبس. /30الشروط الشكلية
وىي في حالتين:

 قياـ ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش بناء على إذف التفتيش يذكر فيها ساعة وتاريخ صدوره واسم من أصدرهواسم اؼبأذوف لو بالتفتيش واسم اؼبأذوف بتفتيش مسكنو وعنواف اؼبسكن واؼبهمة اػباصة واؼبقصودة من وراء التفتيش
واؼبهلة احملددة إلجرائو.
 قياـ قاضي التحقيق بالتفتيش بنفسو:يف ىذه اغبالة جيب التفرقة بُت فرضُت:
* الفرض األول :إذا تعلق األمر بجنحة :جيب على قاضي التحقيق مراعاة اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف

اؼبادتُت  45و  47من قانوف االجراءات اعبزائية 1على النحو التارل:

* الفرض الثاني :إذا تعلق األمر بجناية :خولت اؼبادة  82ؿ من قانوف االجراءات اعبزائية قاضي التحقيق
صالحية تفتيش مسكن اؼبتهم يف غَت األوقات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  47من قانوف االجراءات اعبزائية إذا تعلق
األمر جبناية مع مراعاة اإلجراءات التالية:
 أف جيري قاضي التحقيق التفتيش بنفسو ال بطريق اإلنابة القضائية. أف يتم التفتيش حبضور وكيل اعبمهورية.1
2
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 أف ينصب التفتيش على مسكن اؼبتهم فقط.الفسع الثالث :إلاحساءاث القطسيت غد املتهم
قاضي التحقيق غبسن سَت التحقيق حباجة إذل اجراءات يكوف الغرض منها ضماف جضور اؼبتهم أماـ قاضي
التحقيق وبقاؤه ربت تصرفو طواؿ فًتة التحقيق وكذا احملافظة على األدلة القائمة و اغبيلولة دوف عبث اؼبتهم هبا أو
إفسادىا أو إضعاؼ قوهتا الثبوتية ،واؼبشرع أجاز لقاضي التحقيق أف يتخذ يف حق اؼبتهم وىي:
 -21األمر باإلحضار :ىو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق إذل القوة العمومية القتياد اؼبتهم ومثولو أمامو

على الفور ،وىو يتضمن دعوة للبحث عن اؼبتهم و العثور عليو و اقتياده باستعماؿ القوة العمومية ،1وىو أمر ال
يصدره قاضي التحقيق إال بعد امتناع اؼبتهم عن اغبضور إذل مكتب قاضي التحقيق .
وىنا جيب التمييز بُت أمر إحضار اؼبتهم واألمر باستحضار الشاىد بالقوة العمومية فهذا األخَت يتم تكليف النيابة
باستحضار الشاىد الذي ال ديتثل طواعية الستدعاء اغبضور.2
 -22األمر بالقبض :ىو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق إذل القوة العمومية بقصد البحث عن اؼبتهم

واقتياده إذل اؼبؤسسة العقابية اؼبنوه عنها يف األمر حيث جيري تسلمو وحبسو ،3و األمر بالقبض يصدر ضد اؼبتهم
اؽبارب اؼبتابع بوقائع تشكل جناية أو جنحة معاقب عليها باغببس وبالتارل تستبعد اعبنح البسيطة وكذا اؼبخالفات.
ويتعُت أف يكوف األمر بالقبض متضمنا اؽبوية الكاملة للمتهم ودبجرد صدور األمر بالقبض عرب التطبيقة القضائية
يتم توزيعو آليػا بعد تأشَته من طرؼ وكيل اعبمهورية على صبيع النقاط واؼبراكز اغبدودية بصفة فورية  ،ونص القانوف
على أنو يف حالة إصدار أمر القبض ضد متهم ىارب أو مقيم خارج الًتاب الوطٍت جيب استطالع رأي وكيل
اعبمهورية  ،دوف أف يطرؽ إذل اعبزاء ؼبخالفة ىذه القاعدة.
الفسع السابع :غبـ لاشياء املخعلقت بالجسيمت
إف الغرض من التفتيش ىو ضبط كل ما ديكن أف يفيد يف كشف اغبقيقة عن اعبردية اؼبرتكبة وإذا أسفر
التفتيش عن ضبط أشياء ؽبا عالقة باعبردية وجب على قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية اؼبنوب عنو
إحصاءىا ووضعها يف أحراز ـبتومة اؼبادة  84من قانوف االجراءات اعبزائية ) .فال جيوز فتح ىذه األحراز أو الوثائق
إال حبضور اؼبتهم مصحوبا دبحاميو أو بعد استدعائو قانونا 4.وإذا كانت اؼبضبوطات نقودا أو أوراقا ذبارية ذات قيمة
مالية وكاف التحقيق يتطلب االحتفاظ هبا كأف تكوف نقودا ضبطت يف رشوة أو نقودا مزيفة فإهنا ربفظ لدى قاضي
التحقيق على ذمة القضية ،أما إذا دل يكن التحقيق حباجة إليها إلظهار اغبقيقة فيجوز لقاضي التحقيق التصريح
للكاتب بإيداعها اػبزينة اؼبادة  4/84من قانوف االجراءات اعبزائية).
 1أنظر اؼبادة  110من قانوف االجراءات اعبزائية.
 2أنظر اؼبادتُت  97 ،2/38من قانوف االجراءات اعبزائية.
 3أنظر اؼبادة  119من قانوف االجراءات اعبزائية.
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و التصرؼ يف االشياء اؼبضبوطة جيب أف نفرؽ بُت حالتُت:
-الحالة األولى :إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إذل احملكمة اؼبختصة فإف التصرؼ يف تلك

اؼبضبوطات يصبح من اختصاص تلك احملكمة.

الحالة الثانية :إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بأال وجو للمتابعة ودل يبت يف طلب رد األشياء فإف سلطةالبت تكوف لوكيل اعبمهورية اؼبادة  87من قانوف االجراءات اعبزائية)
مالحظة :جيوز للمتهم وللمدعي اؼبدين ولكل شخص آخر يدعي أف لو حقا على شيء موضوع ربت سلطة

القضاء أف يطلب اسًتداده من قاضي التحقيق اؼبادة  86من قانوف االجراءات اعبزائية).

1

الفسع الخامع :هدب الخب ـ ـساء
اجاز اؼبشرع يف اؼبادة  1/43من قانوف االجراءات اعبزائية لكل جهة قضائية تتوذل التحقيق او اغبكم يف
الدعوى عندما تعرض عليها مسالة فنية أف تامر من تلقاء نفسها بندب خبَت او تندبو بناء على طلب النيابة العامة
او اػبصوـ.
و خيتار اػببَت يف اغباالت العادية من ضمن القائمة اليت تعدىا اجملالس القضائية كل سنة بعد أخذ رأي النيابة

العامة اؼبادة  1/144من قانوف االجراءات اعبزائية) .أما يف اغباالت االستثنائية فيجوز لقاضي التحقيق ندب خبَت
غَت مقيد باعبدوؿ.
جيب على قاضي التحقيق أف حيدد مهنة اػببَت يف قراره الٍت ال جيوز اػبروج عليها واليت تتمثل يف فحص
مسائل فنية اؼبادة  146من قانوف االجراءات اعبزائية).
و حيدد قاضي التحقيق يف قرار الندب اؼبدة اليت ينبغي خالؽبا على اػببَت تقدمي تقريره الفٍت وجيوز أف سبتد ىذه
اؼبهلة إذا اقتضت ظروؼ اػبربة ذلك بناء على طلب اػبرباء .وإذا دل يقدـ اػببَت تقريره يف اؼبيعاد احملدد جيب عليو
إعادة األوراؽ اليت تلقاىا وتقدمي نتائج ما قاـ بو من أحباث يف ظرؼ  48ساعة .ويستبدؿ اػببَت يف ىذه اغبالة بغَته
مع جواز شطب اظبو من قائمة اػبرباء اؼبادة  48من قانوف االجراءات اعبزائية ).
و تتم عملية تنفيذ اؼبهمة وفقا للطرؽ التالية:2
أوال :أداء اليمين

قبل البدء يف القياـ باؼبهمة الفنية حيلف اػببَت اليمُت القانونية بالصيغة التالية أحلف باهلل العظيم أف أقوـ بأداء

مهميت كخبَت على خَت وجو وبكل إخالص وأف أبدي رأي بكل نزاىة واستقالؿ) .وإذا كاف اػببَت مقيدا جبدوؿ
اجمللس فال يطلب منو تكرار اليمُت لسبب أدائو القسم أماـ ذلك اجمللس اؼبادة  1/145من قانوف االجراءات
اعبزائية ) .ويف حالة قياـ أسباب معينة سبنع اػببَت من أداء اليمُت يتعُت ذكر ىذه األسباب باحملضر وعندئذ جيوز أداء
اليمُت كتابة اؼبادة  2/145من قانوف االجراءات اعبزائية).
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ثانيا :مراقبة الخبرة
يقوـ اػببَت بأداء مهمتو ربت مراقبة قاضي التحقيق اؼبادة  1/143من قانوف االجراءات اعبزائية ) وجيب
عليو البقاء على اتصاؿ بقاضي التحقيق وإحاطتو علما بتطورات األعماؿ اليت يقوـ دبا وتزويده بكل ما من شأنو
التسهيل عليو يف ازباذ اإلجراءات الالزمة اؼبادة  3/148من قانوف االجراءات اعبزائية).
ثالثا :مجاالت الخبرة القضائية

فمجاالت اػبربة متنوعة و متعددة فنوع اعبردية و طبيعتها ىي من ربدد نوع اػبربة اؼبطلوبة ومن اىم ىذه
1
اػبربات:
 -1خربة التحقيق الشخصية  :وىي اػبربة اليت تبحث عن اثار البصمات اؼبوجودة دبسرح اعبردية و رفعها بالطريقة
الفنية اليت سبكن من مقارنة ىذه البصمات مع بصمات اؼبتهمُت سواءا كانت تلك البصمات األيادي أو لألقداـ
- 2اػبربة الطبية :تشمل ؾباالت اػبربة الطبية يف التشريح و فحص ضحايا االعتداء اعبسدي
-3خربة االسلحة  :خبَت االسلحة دوره يف ربديد طبيعة و نوع الرصاص اؼبستعمل اؼبقذوؼ و الظرؼ الفارغ واؼبسافة
الفاصلة بُت مكاف اطالؽ النار و مكاف تواجد اجملٍت عليو
-4خبَت اؼبواد الطبيعية و الكيماوية :يتوذل فحص و ربليل اؼبواد اجملهولة للتعرؼ على نوعها و طبيعتها و مدى تأثَتىا
على جسم اجملٍت عليو إف كانت من اؼبواد السامة ،كما ربدد مل ىذه اػبربة العينات اؼبشتبو فيها مثل بقع الدـ
واؼبنوي و الشعر و اػباليا...اخل
 -5خرباء ـبتلف التخصصات  :تتمثل احملاسبة يف جرائم االقتصادية كاالختالس وتبديد االمواؿ و اػبرباء اؼبختصوف
يف مضاىاة اػبطوط يف جرائم التزوير و القذؼ او التهديد عن طريق رسائل ؿبررة باأليدي و خرباء يف ؾباؿ االعالـ
اآلرل.
الفسع الظادض :فحظ شخطيت املتهم
طبقا للمادة  9/68قانوف االجراءات اعبزائية) ،جيري قاضي التحقيق بنفسو أو بواسطة أحد ضباط الشرطة
القضائية ربقيقا عن شخصية اؼبتهم وحالتو الشخصية واؼبادية والعائلية واالجتماعية .وىذا التحقيق اختياري يف اعبنح
وإجباري يف اعبنايات .كما جيوز لقاضي التحقيق أف يأمر بإجراء فحصا طبيا أو عقليا أو نفسيا حبسب اغبالة إما من
2
تلقاء نفسو أو بناء على طلب اؼبتهم أو ؿباميو
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الفسع الظابع  :طماع الشهىد
أجاز القانوف لقاضي التحقيق من أجل مباشرة عمليات التحقيق ظباع أي شخص كشاىد زبدـ شهادتو
مصلحة التحقيق اؼبادة  88من قانوف االجراءات اعبزائية) ،ومواجهتو بشهود آخرين أو باؼبتهم اؼبادة  96من قانوف
االجراءات اعبزائية).
أوال -تعريف الشهادة :ىي إثبات حقيقة واقعة معينة علم هبا الشاىد من خالؿ ما شاىدة أو ظبعة أو أدراكو

حبوا سو األخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة  ،والشهادة على ىذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية يف اؼبسائل
اعبنائية  ،ألهنا تنصب يف الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباهتا إال عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد
تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات  ،إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية اليت تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب
أخرى تؤثر يف نزاىة الشاىد كتعرضو للخوؼ أو مصلحة أو ميل أو صداقة ألحد اػبصوـ) فالشاىدة تعتمد على
ضمَت الشاىد  ،فهي تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعُت أال ديضى وقت بُت حصوؿ الواقعة وأداء الشهادة
خشية ضياعها أو وفاة الشهود .2طبقا للمادة  9/68قانوف االجراءات اعبزائية) ،جيري قاضي التحقيق بنفسو أو
بواسطة أحد ضباط الشرطة.
سبثل الشهادة الدليل العادي أو اؼبألوؼ الذي يطمئن إليو يف الغالب قضاء التحقيق  ،واغبكم إذا كانت
الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصاال مباشرا ،ودل يكن ىناؾ مطعن على شخص الشاىد ومع ذلك فإف ازباذ ىذا
اإلجراء  ،ليس متاحا فيكل الظروؼ  ،فقد ال يكوف ىناؾ شهود على الواقعة أو قد ال يرى احملقق ضرورة ظباع
الشهود.1

عندما تعرض القضية على قاضي التحقيق إلجراء التحقيق بشأهنا قد يلجأ إذل ظباع شهود الواقعة ومناقشتهم
ومواجهتهم باؼبتهم حوؿ جزئياهتا ،كما أف خصوـ الدعوى العمومية قد يلجؤوف يف سبيل تدعيم مراكزىم إذل مطالبة
قاضي التحقيق باالستماع إذل شهادة بعض األشخاص تكوف معلوماهتم ذات أثر يف نفي أو إثبات الواقعة .ولسماع
أقواؿ الشهود يقوـ قاضي التحقيق باستدعائهم بواسطة ال قوة العمومية أو بواسطة الرسالة اؼبوصى عليو أو العادية أو
2
بالطريق اإلداري بواسطة البلدية).
وقد أعطى قانوف اإلجراءاتا عبزائية لقاضي التحقيق اغبرية يف ربديد األشخاص الذين يرى فائدة يف ظباع
شهادهتم ،سواء كاف ىؤالء األشخاص قد ورد ذكرىم يف البالغ عن اعبردية أو الشكوى منها أو يكوف قد وصل إذل
علم قاضي التحقيق بوسيلة ما أف لديهم معلومات عن اعبردية .كما حيق لقاضي التحقيق بقرار مسبب رفض ظباع
شهادة شاىد يبق للنيابة أف طالبت االستماع إليو .وإذا اقتضى األمر االستماع إذل اؼبوظفُت أو رجاؿ الشرطة
فيستحسن استدعائهم بواسطة رسالة وخيطر رئيس مصلحتهم هبذا االستدعاء.
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إذا دل حيضر الشاىد ألداء شهادتو حيرر قاضي التحقيق ؿبضرا بذلك ؿبضر عدـ حضور شاىد) ويبلغو إذل
النيابة العامة إلبداء طلباهتا فيما خيص إدانة الشاىد أو األمر بإحضاره بالقوة العمومية ،وبعدىا جيوز لقاضي التحقيق
إصدار أمر بإحضار الشاىد واغبكم عليو بغرامة من  222إذل  2222دينار .وإذا حضر الشاىد بعد ذلك وأبدى
عذرا جديا جيوز لقاضي التحقيق إعفاءه من كل الغرامة أو جزء منها اؼبادة  2/97من قانوف االجراءات اعبزائية).
ثانيا -أداء الشهادة  :جيب أف يكوف تصريح الشاىد تلقائيا حبيث ال جيوز لو العودة إذل اؼبعلومات اليت

قيدىا كتابة إال يف بعض اغباالت حيث ديكن لو مراجعة أقوالو الكتابية وبشرط اغبصوؿ على إذف القاضي كاػببَت
مثال .وحيق لقاضي التحقيق مناقشة الشاىد ومواجهتو بشهود آخرين أو باؼبتهم ،كما حيق لو إجراء التجارب اػباصة
بإعادة سبثيل اعبردية اؼبادة  96من قانوف االجراءات اعبزائية) .أما إذا دل تكن ضرورات التحقيق تستدعي إجراء
اؼبواجهة بُت الشاىد واؼبتهم أو إعادة سبثيل اعبردية فإف الشهود يؤدوف شهادهتم فرادى أماـ قاضي التحقيق الذي حيرر

ؿبضرا بأقواؽبم اؼبادة  92من قانوف االجراءات اعبزائية).1

وذلك بإمالء مضموف الشهادة على الكاتب ،غَت أنو ديكن للشاىد إمالء شهادتو بنفسو بعد إذف القاضي

ولكن يستحسن أف تكوف اإلمالء من طرؼ القاضي ألنو إذا أطلق العناف للشاىد فإنو غالبا ما خيرج عن اؼبوضوع.
قبل إقفاؿ ؿبضر الشهادة يدعى الشاىد إذل إعادة تالوة شهادتو بنصها الذي حررت بو ،فإذا دل يكن ملما
بالقراءة يتلى عليو فحوى الشهادة دبعرفة الكاتب اؼبادة  94من قانوف االجراءات اعبزائية).
ثالثا -حماية الشهود :بالرجوع اذل االمر  22-15اؼبؤرخ يف  2215-27-23اؼبعدؿ و اؼبتمم لقانوف

االجراءات اعبزائية قبد أف اؼبشرع اعبزائري استحدث ؾبموعة من تدابَت اغبماية الشهود و اػبرباء و تناوؽبا يف الفصل
السادس من الكتاب الثاين لقانوف االجراءات اعبزائية وخصص ؽبا اؼبواد من  65مكرر  19اذل غاية  65مكرر 28
من قانوف االجراءات اعبزائية.
ويالحظ أف الفصل السادس من الكتاب الثاين لقانوف االجراءات اعبزائية جاء ربت عنواف ضباية الشهود و
اػبرباء و الضحايا لكن عند قراءة اؼبواد من  65مكرر  19اذل غاية  65مكرر  28من قانوف االجراءات اعبزائية قبد
اهنا تتعلق بتدابَت ضباية اػبرباء و الشهود فقط ،يف حُت أف الضحايا ال ديكن افادهتم هبذا التدبَت اال اذا كانوا شهود
حسب تعبَت النص ،وطبقا للمادة  65مكرر  22من قانوف االجراءات اعبزائية تتمثل التدابَت غَت االجرائية يف ضباية
اػبرباء و الشهود فما يلي  12تدبَت)
اخفاء اؼبعلومات اؼبتعلقة هبويتو .و وضع رقم ىاتف خاص ربت تصرفهم و سبكينو من نقطة اتصاؿ لدى
مصاحل االمن و ضماف ضباية جسدية مقربة لو مع امكانية توسيعها ألفراد عائلتو و اقاربو و ضماف ضباية جسدية
مقربة لو مع امكانية توسيعها ألفراد عائلتو و اقاربو ))...
و طبقا للمادة  65مكرر  23من قانوف االجراءات اعبزائية تتمثل تدابَت االجرائية غبماية الشهود واػبرباء
 25تدابَت) يف عدـ االشارة ؽبويتو او ذكر ىوية مستعارة يف اوراؽ االجراءات و عدـ االشارة لعنوانو الصحيح يف
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اوراؽ االجراءات و االشارة بدال من عنوانو اغبقيقي اذل مقر الشرطة القضائية اين مت ظباعو ا واذل اعبهة القضائية اليت
1

سيؤوؿ اليها النظر اليها يف القضية ))...
غَت أف ىذه التدا بَت سواء كانت اجرائية او غَت اجرائية غبماية الشهود و اػبرباء تتعلق فقط باعبردية اؼبنظمة و
االرىاب و الفساد دوف غَتىا من اعبرائم و طبقا للفقرة الرابعة من اؼبادة  65مكرر  22من قانوف االجراءات اعبزائية
فاف وكيل اعبمهورية ىو من يتوذل تنفيذ و متابعة تدابَت اغبماية اؼبقررة للشهود و اػبرباء و تعاقب اؼبادة  65مكرر
 28من قانوف االجراءات اعبزائية كل من يكشف عن ىوية و عنواف الشاىد او اػببَت احملمي باغببس من ستة اشهر
2
اذل طبس سنوات و بغرامة من  52.222دج اذل  522.222دج .

املؿلب الثاوي :الظلؿاث الخاضت لقاض ي الخحقيق
أجاز اؼبشرع لقاضي التحقيق منذ تعديل قانوف االجراءات اعبزائية دبوجب القانوف رقم  22-26اؼبؤرخ يف
 2226/12/22إذا اقتضت ضرورات التحقيق يف جرائم معينة اللجوء إذل أساليب ربري خاصة و تتمثل يف
اآلليػات و الوسائل اعبديدة يف التحري عن اعبرائم اػبطَتة ديكػػن حصػر ىػذه اآللػيػات و السلطات فػي ثالثػة عناصر
و ىػػي:
الفسع الاول  :مساقبت لاشخاص ووحهت و هقل لاشياء و لامىال
دبوجػب التعديل الوارد على اؼبادة  16مكرر من قانوف االجراءات اعبزائية أصبح لضباط الشرطػة القضائية
وألعواهنم بعد إخطار وكيل اعبمهورية و عدـ اعًتاضو أف ديتد اختصاصهم إذل كامل الًتاب الوطٍت ؼبراقبة األشخاص
اؼبشتبػو فيهم بارتكاب إحدى اعبرائم اؼبصنفة باػبطَتة اؼبنصوص عليها باؼبادة  16و اؼبادتاف  2و  56من القانوف
 21/26اؼبتضمن الوقاية من الفساد ومكافحتو و قانوف  26/25اؼبتضمن من الوقاية من التهريب و وجهة أو نقل
األ شياء و األمواؿ اؼبتحصلة من ارتكاب ىذه اعبرائم أو اليت استعملت يف ارتكاهبا  ،وذلك لتسهيػل اكتشاؼ ىذا
النوع من اعبرائم اػبطَتة و التمكن من توقيف فاعليها .
ديكن تعريف عملية اؼبراقبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  16مكرر من قانوف االجراءات اعبزائية أهنا عملية أمنية
يقوـ هبا رجاؿ األمػن هبػدؼ التحري اؼبباشر دبالحظة نشاط و تنقل أشخاص من أجػل اكتشاؼ ربضػَت أو ارتكاب
جنايات  ،و ديكن مباشرهتا من طرؼ الضبطية القضائية لتشمل كامل القطر الوطٍت و تنصب عمليات اؼبراقبة على
األشخاص الذين يوجد ضدىم مربر مقبوؿ أو أكثر ديد على االشتباه فيهم بارتكاب اعبرائم اؼببينة يف اؼبادة  16من
قانوف اإلجراءات اعبزائية أو نقل األشياء أو أمواؿ أو متحصالت من ارتكاب ىذه اعبرائم أو قد تستعمل يف ارتكاهبا
 ،و تقوـ ىذه العملية بعلم و قبوؿ وكيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا  .إف اؼبشػرع اعبزائري دل حيػدد اؼبدة اؼبرخص هبا
إلجراء عمليػة اؼبراقبة على األشخاص و األمواؿ و األشياء و أخضعها فقط ؼبوافقة وكيل اعبمهورية اؼبختص إقليميا.
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بدوره اؼبشرع الفرنسي دل يقرف ىذا اإلذف بأية مدة  ،أما اؼبشرع البلجيكي فقد حددىا دبدة شهر قابل
للتجديد يف حدود  26أشهر كلما تعلق األمر باعبرائم اػبطَتة .
اما االجراءات اؼبطبقة فإ نو دل ينص عليها يف قانوف االجراءات اعبزائية و ال يف قانوف الفساد وال القانوف
 26/25اؼبتضمن الوقاية من التهريب عن إجراءات معينة و يف اعتقادنا البد من العمل باإلجراءات اؼبنصوص عليها
يف اساليب التحري اػباصة االخرى و حسب نفس االشكاؿ.1

الفسع الثاوي :اعتراع املساطالث و الخقاؽ الطىز و الطىث
أضاؼ التعديل اعبديد مواد جديدة من اؼبادة  65مكرر  5إذل اؼبادة  65مكرر  12من قانوف االجراءات
اعبزائية تعلق بأحقية ضابط أو عوف الشرطة القضائية اعًتاض اؼبراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور إذ
تنص أحكػاـ ىذه اؼبواد اؼبستحدثػة أنو يف حالػة ضرورة التحري يف اعبرديػة اؼبتلبس هبػا أو التحقيق االبتدائػي يف اعبرائم
اؼبصنفػة باػبطَتة جيوز لوكيل اعبمهوريػة أو لقاضي التحقيق حسب اغبالة  ،أف يأذف لضباط أو أعواف الشرطة

القضائية باعًتاض اؼبراسالت بواسطة وسائل االتصاؿ السلكية و الالسلكية  ،و وضع الًتتيبات التقنية من أجل
تسجيل اؼبكاؼبات  ،و التقاط الصور و يسمح ىذا اإلذف بالدخوؿ إذل احملالت السكنية أو غَتىا و لو خارج اؼبواعيػد
اليت يقرىا القانػوف و بغَت علم أو حىت رضػا األشخاص اؼبعنييػن و يكوف تنفيػذ ىذه اؼبأموريػة ربت الرقابػة اؼبباشػرة
لصاحب اإلذف وكػيل اعبمهوريػة أو قاضي التحقيق حسب اغبالة اؼبادة  65مكرر  5من قانوف االجراءات اعبزائية).
لتنفيذ عملية اعًتاض اؼبراسالت  ،وتسجيل األصوات  ،والتقاط الصور  ،ووضع الًتتيبات التقنية ديكن تسخَت
أي عوف مؤىل لد ى مصلحة أو ىيئة عمومية أو خاصة مكلفة باؼبواصالت السلكية و الالسلكية للتكفل باعبوانب
التقنية للعملية .
وتنص اؼبادة  65مكرر 6من قانوف االجراءات اعبزائية بأف عمليات االعًتاض ال سبس دببدأ اغبفاظ على السر
اؼبهٍت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  ، 45و تنص أيضا بأنو يف حالة اكتشاؼ جرائم أخرى غَت تلك اليت ورد ذكرىا يف
إذف القاضي فأف ذلك ال يعد سببا لبطالف اإلجراءات العارضة .
وتنص اؼبادة  65مكرر  7على الشكليات اليت جيب أف يتضمنها اإلذف باالعًتاض بضرورة أف ينص فيػو على
كل العناصر اليت تسمح بالتعرؼ على االتصاالت اؼبطلوب التقاطها واألماكػن اؼبقصودة سكنيػة أو غَتىا .و اعبرديػة
اؼبربرة ؽبذا اإلجراء و مدتػو ،و جيب أف يكوف ىذا اإلذف مكتوبا و صاغبا ؼبدة  4أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس
الشروط الشكلية و الزمنية .و تنص اؼبادتُت  65مكرر  ، 9و  65مكرر  12من قانوف االجراءات اعبزائية على
أف حيرر ؿبضر عن كل عمليات االعًتاض و أف يرفق كل ذلك دبلف القضية .
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حدد اؼبشرع اعبزائري صالحية اإلذف بإجراء اعًتاض اؼبراسالت السلكية و الالسلكية و يف التصنت على
اؼبكاؼبات  ،و التقاط الصور بأربعػة أشهر قابلة للتجديد كل ما دعت إليػو ضرورة التحري أو التحقيق يف القضايػا،
وسبارس ربت الرقابة اؼبباشرة لوكيل اعبمهوريػة أو قاضي التحقيق حسب اغباالت.
الفسع الثالث :عمليــت الدـظـسب
يقصد بالتسرب يف مفهوـ ىذا القانوف اؼبواد من  65مكرر  11إذل  65مكرر  18من قانوف االجراءات
اعبزائية) قياـ ضابط أو عوف الشرطة القضائية دبراقبة األشخاص اؼبشتبو يف ارتكاهبم إحدى اعبرائم اؼبصنفة باػبطَتة
،وذلك بإيهامهم بأنو فاعل معهم أو شريك ؽبم أو خاؼ هبوية مستعارة  ،و أف يقوـ على الضرورة تقدمي اؼبساعدة
للمشتبو فيهم الرتكاب أحد ىذه اعبرائم  ،و ال جيوز أف تشكل ىذه األفعاؿ بالنسبة للضابط أو العوف اؼبتسرب
ربت طائلة البطالف التحريض على ارتكػاب اعبرائػم .
و ال ديكن القيػاـ بعملية التسرب إال بإذف مكتػوب صادر عن وكيل اعبمهورية أو قاضي التحقيق حسب اغبالػة
صالػح ؼبدة  4أشهر قابلة للتجديػد ،و ديكن للضابػط أو العوف اؼبتسرب االستمرار يف مواصلػة نشاطو ؼبدة  4أشهر
أخرى إذا اقتضت ظروؼ ضماف أمنو ذلك.
إف اإلذف اؼبسلم من طرؼ وكيل اعبمهورية أو قاضي التحقيق يكوف  -ربت طائلة البطالف -مكتوبا و مسببا
 ،و يذكر فيو ىوية ضابط الشرطة القضائية الذي يشرؼ على العملية .وأف يتضمن االذف اعبردية اليت تربر اللجوء اذل
مثل ىذا االجراء ذبدر االشارة اذل أف ىذه اعبرائم ؿبددة يف اؼبادة  65مكرر  25من قانوف االجراءات اعبزائية
اليت احالت اليها اؼبادة  65مكرر  11من نفس القانوف)،1و جيوز للقاضي الذي أذف بإجراء عملية التسرب أف يؤمر
يف أي وقت بوقفها قبل انقضاء اؼبدة اؼبرخص هبا.
و إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء اؼبهلة احملددة يف رخصة التسرب  ،ويف حالة عػدـ سبديدىػا ديكن للعوف
اؼبتسرب مواصلػة النشاطات اؼبذكورة يف اؼبادة  65مكرر  14من قانوف االجراءات اعبزائية  ،أي اقتنػاء أو حيازة أو
نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أمواؿ أو منتوجات أو وثائق  ....اخل للوقت الضروري الكايف لتوقيف عمليات
اؼبراقبة يف ظروؼ تضمن أمنو ،على أف خيرب القاضي الذي أصدر الرخصة يف أقرب اآلجاؿ الذي ديكنو سبديد اؼبدة
ألربعة أشهر أخرى.
تضم رخصػة اإلذف اؼبتعلقػة بالتسرب دبلف اإلجػراءات بعد انتهاء عملية التسرب و ليس وقت ربريرىا أو أثناء
تنفيذ العملية  ،كوف أف عملية التسرب سرية يعلم هبا القاضي الذي رخص القياـ هبا  ،و الضابط اؼبشرؼ عليها  ،و
العوف أو األعواف اؼبتسربُت.
2
و اىم طرؽ التسرب تتمثل يف
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التسرب بالبحث أف يقوـ عنصر اؼبتسرب بنسج عالقة مع اؼبخرب الذي يلعب ىذا الدور حبكم موقعو اؽباـيف اؼبنظمة االجرامية و لرغبتو يف التعاوف مع اؼبصلحة احملققة
 عملية الشراء :تستعمل ىذه الطريقة يف ـبتلف عمليات االذبار الغَت الشرعي باؼبخدرات و االسلحة واؼبتفجرات و السيارات من خالؽبا يظهر التسليم مباشرة تورط البائعُت.
عملية التوزيع :ىذه الطريقة ت تم عن طريق تدخل العنصر اؼبتسرب حبيث يكشف تورط اؼبوزعُت اؼبعتادين اثناء
التسليم.

املؿلب الثالث :الاطخجىاب و املىاحهت
لقد خص اؼبشرع اعبزائري قاضي التحقيق بسلطات واسعة يف سبيل ربقيق اؽبدؼ و قد خولت لو اؼبادة من
قنوف االجراءات اعبزائية سلطة ازباذ اي اجراء يراه ضروري للكشف عن اغبقيق كاستجواب اؼبتهمُت و ظباع الشهود
و ندب اػبرباء و اؼبعاينة  1و اليت مت ذكرىا اعاله و ما يهمنا ىو سلطة قاضي التحقيق اثناء مباشرة يف التحقيق و اليت
تظهر يف االستجواب و اؼبواجهة.
الفسع الاول  :الاطخجىاب
يقصد باالستجواب مواجهة اؼبتهم بالتهمة اؼبنسوبة إليو ومناقشتو فيها مناقشة تفصيلية ،ومواجهتو باألدلة
القائمة ضده ومطالبتو بإبداء رأيو فيها.
و نظرا ألمهية االستجواب الستجالء اغبقيقة فقد أحاطو اؼبشرع بسياج من الضمانات يتم يف إطارىا حىت ال

يكوف طريق إكراه النتزاع اعًتاؼ اؼبتهم.

 .30االستجواب عند الحضور األول
حُت مثوؿ اؼبتهم ألوؿ مرة أماـ قاضي التحقيق جيب على ىذا األخَت إتباع اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف
اؼبادة  122من قانوف االجراءات اعبزائية وىي:
 التعرؼ على ىوية اؼبتهم. إحاطتو علما بالنهمة اؼبنسوبة إليو وؿبل ارتكاب اعبردية كما يشَت يف النهاية إذل النصوص اليت تعاقب عليهاواليت كاف قد أشَت إليها يف الطلب االفتتاحي ،فإذا صرح اؼبتهم بأفعاؿ أخرى وجب إحالة الوثائق اؼبثبتة فيها إذل وكيل
اعبمهورية.
إخطار اؼبتهم حبريتو يف عدـ اإلدالء بأي تصريح ،مع اؼبالحظة أنو إذا أراد اؼبتهم تقدمي أي تصريح تلقاه قاضي
التحقيق دوف استجوابو مع وجوب التنويو عن ذلك يف احملضر ربت طائلة البطالف.2
 1حزيط ؿبمد ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ،اؼبرجع السابق ،ص 73
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 إخطار اؼبتهم حبقو يف اختيار ؿباـ عنو وحبقو يف طلب تعيُت ؿباـ واإلشارة إذل ذلك يف احملضر. -30االستجواب في الموضوع

أحاط اؼبشرع عملية االستجواب الثاين بضمانات عديدة تعترب من حقوؽ الدفاع اليت يًتتب على اإلخالؿ هبا
البطالف ،وقد نصت على ىذه الضمانات اؼبادة  125من قانوف االجراءات اعبزائية وىي:
-إجراء االستجواب بحضور المحامي:

ويف ىذا الصدد تقضي اؼبادة  125من قانوف االجراءات اعبزائية بأنو ال جيوز ظباع اؼبتهم أو اؼبدعي اؼبدين
أو إجراء مواجهة بينهما إال حبضور ؿبامي اؼبتهم أو دعوتو قانونا بكتاب موصى عليو يرسل إليو قبل االستجواب
بيومُت على األكثر ما دل يتنازؿ اؼبتهم عن ذلك صراحة) .ىذه ىي القاعدة العامة اليت ربكم االستجواب غَت أنو ترد
عليها استثناءات حبيث جيوز لقاضي التحقيق استجواب اؼبتهم بدوف حضور احملامي وذلك يف اغباالت التالية:
الحالة األولى إذا استدعى احملامي طبقا لنص اؼبادة  125السالفة الذكر ودل حيضر يف اليوـ احملدد.-الحالة الثانية :إذا تنازؿ اؼبتهم عن ذلك صراحة بعد إحاطتو علما بذلك اؼبادة  125من قانوف االجراءات

اعبزائية).

الحالة الثالثة :إذا كانت ىناؾ حالة استعجاؿ ناصبة عن وجود شاىد يف خطر اؼبوت أو وجود إمارات علىوشك االختفاء جيوز لقاضي التحقيق إجراء االستجوابات واؼبواجهات مع وجوب التذكَت يف احملضر دواعي
االستعجاؿ اؼبادة  121من قانوف االجراءات اعبزائية).
 االطالع على الملف:جي ب على قاضي التحقيق وضع ملف اإلجراءات ربت تصرؼ ؿبامي اؼبتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين
ساعة على األقل اؼبادة  125من قانوف االجراءات اعبزائية ) ،غَت أف حق االطالع على اؼبلف حسب ما يفهم من
نص اؼبادة سالفة الذكر غَت مقرر للمتهم.1
 عدم تحليف المتهم اليمين :ال جيوز ربليف اؼبتهم اليمُت عند استجوابو ألنو يؤدي إذل وضعو يف مركز حرج جيعلو بُت أمرين .إما أف حيلف
كذبا وعندىا يرتكب جردية دينية وخلقية أو االعًتاؼ باغبقيقة ويف ذلك إدانة لو .فإذا ما طلب احملقق منو أداء
اليمُت فإف ىذا األجراء يكوف باطال يًتتب عليو بطالف االستجواب وصبيع اإلجراءات التالية لو مىت كانت مبنية عليو.
وىذه قاعدة دل ينص عليها اؼبشرع وإمنا استقر عليها الفقو.
الفسع الثاوي:املىاحهت
يقصد باؼبواجهة يف التحقيق مواجهة اؼبتهم بغَته و وضعو وجها لوجو ازاء متهم اخر اواحد الشهود ليسمع
بنفسو ما قد يصدر منو من تصرحيات تتعلق بالتهمة و وقائع الفعل اؼبتابع من اجلو فيجب عنها تأييدا او نفيا بعد أف
1
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يطلب منو قاضي التحقيق ذلك و اؼبواجهة قد تدفع اؼبتهم اذل االعًتاؼ بالوقائع اؼبنسوبة اليو او تقرير اقواؿ متناقضة
ليست يف صاغبو و يلجا اليو قاضي التحقيق دبواجهة متهم مع متهم اخر او مواجهة متهم بشاىد واحد او اكثر او
الشهود فما بينهم او مو الضحية مع ادراج اؼبواجهة يف ؿبضر اؼبواجهة .
طبقا للمواد  125و  126و  127من قانوف االجراءات اعبزائية اذا قرر قاضي التحقيق اجراء مواجهة جيب
أف تتم مواجهة اؼبتهم بغَته بعد اخطارىم قانونا اال اذا تنازلوا صراحة عن ذلك ،وجيب أف يوضع اؼبلف ربت تصرؼ
1
ؿبامي اؼبتهم او اؼبدعي اؼبدين  24ساعة قبل اؼبواجهة و لوكيل اعبمهورية اغبق يف اغبضور و طرح االسئلة
الفسع الثالث :الاطخجىاب إلاحمالي
اعماال بنص اؼبادة  22/128من قانوف االجراءات اعبزائية جيوز لقاضي التحقيق يف مواد اعبنايات اجراء
استجواب اصبارل قبل اقفاؿ التحقيق ) وىو يف االصل اختياري ومها ذىب اليو اجتهاد احملكمة العليا قرار صادر عن
الغرفة اعبنائية للمحكمة العليا بتاريخ 2009-07-15قي قضية رقم 26064449و العادة أف يقع يف اؼبسائل
اعبنائية يف حالة اعبناية) استجواب إصبارل ،وليست الغاية منو اغبصوؿ على أدلة جديدة وإمنا القصد منو تلخيص
الوقائع باإلشارة إذل األدلة اليت صبعت ضد اؼبتهم واليت يف صاغبو وكذلك اإلشارة إذل اؼبعلومات اليت وردت يف شأنو
فيما خيص حياتو وسلوكو .وينتهي ىذا االستجواب بطرح السؤاؿ األخَت بالصيغة التالية :ىذا ىو استجوابك
3
األخَت ،ىل لك ما تدرل بو للدفاع عن نفسك.
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 3حزيط ؿبمد ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ،اؼبرجع السابق ،ص 90و .91
31

الفطل الثاوي:
أهىاع أوامس قاض ي الخحقيق
إضافة إذل سلطات البحث والتحري يتمتع قاضي التحقيق بسلطات قضائية ،تظهر يف ؾبلها على شكل
أوامر ،وىذا اعتبارا إذل كونو جيمع يف شخصو صفاة احملقق و القاضي ،وبصفتو قاضي ألف قاضي التحقيق مدعو إذل
الفصل يف العوارض اليت قد تثار أمامو من قبل األطراؼ كما أنو مدعو إذل البت يف قوة اغبجج و األدلة اليت يكوف
قد صبعها بصفتو ؿبققا.
وديكن تناوؿ األوامر اليت يصدرىا قاضي التحقيق حسب معيار زمٍت على أساس اؼبراحل اليت دير هبا التحقيق:
عند إفتتاح التحقيق ،و أثناء سَت التحقيق ،وأثناء االنتهاء من التحقيق.
فكل مرحلة من ىذه اؼبراحل تقابلها سلطات وأوامر معينة ديارسها قاضي التحقيق عن طريق إصدار أوامر،
وسنتطرؽ يف ىذا الفصل أوال يف مبحث إذل األوامر اليت يصدرىا قاضي التحقيق عند إفتتاح التحقيق ويف مبحث ثاين
إذل أوامر قاضي التحقيق أثناء سَت التحقيق ويف مبحث أخَت أوامر قاضي التحقيق عند االنتهاء من التحقيق.1

املبحث لاول :لاوامس الطادزة عىد ئفخخاح الخحقيق.
لقد تطرقنا سابقا إذل طرؽ اخطار قاضي التحقيق إما عن طريق طلب افتتاحي من وكيل اعبمهورية ال جراء
التحقيق و إما بطلب من اؼبدعي اؼبدين بواسطة شكوى مع االدعاء اؼبدين و أنو يف اغبالتُت يكوف قاضي التحقيق

ملزما بفتح ربقيق ما دل توجد أسباب استثنائية ربوؿ دوف ذلك.2
ىذه اغباالت االستثنائية يصدر معها قاضي التحقيق أوامر تكوف غايتها ىي االمتناع عن التحقيق يف الدعوى
اؼبرفوعة اليو .

املؿلب لاول :لامس بعدم الاخخطاص.
إف اختصاص قاضي التحقيق ىو القابلية أو الصالحية القانونية إلجراء التحقيق ،وإف اختصاص قاضي
التحقيق يتحدد من خالؿ األشخاص والوقائع واإلقليم .فنكوف أماـ االختصاص الشخصي من خالؿ النظر إذل
شخص اؼبتهم .ونكوف أماـ االختصاص النوعي من خالؿ النظر لنوع الوقائع اؼبعروضة عليو .ونكوف أماـ االختصاص

1
2
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احمللي من خالؿ الدائرة اؼبكانية واإلقليمية ،1وقد سبق لنا التكلم يف الفصل األوؿ عن قواعد االختصاص  ،فاذا ما
رأى قاضي التحقيق أنو غَت ـبتص يف التحقيق أ صدر أمرا بعدـ االختصاص.
الفسع لاول :قىاعد الاخخطاص
صفة قاضي التحقيق ليست لوحدىا كافية لفتح اجملاؿ للنظر يف الدعوى العمومية ،بل البد أف يتوافر لدى ىذا
القاضي الشروط اػباصة باالختصاص  ،وىي عبارة عن اغبدود اليت سنها اؼبشرع ليمارس فيها القاضي اختصاصو
وىو ما تناولناه يف الفصل األوؿ.
وكما سبق تبيانو اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بثالثة معايَت:
 االختصاص الشخصي. االختصاص النوعي. االختصاص احمللي أو اإلقليمي.ويف ىذا الصدد نعرض مثاال واقعيا ،وىو ما ذىب إليو قاضي التحقيق دبحكمة اؼبسيلة يف القضية رقم
 17/2227اؼبعروضة عليو دبوجب طلب افتتاحي بتاريخ  2217/21/24ضد اؼبدعو ع .س) حيث أف وقائع
القضية تتمثل يف وصوؿ معلومات إذل عناصر أمن والية اؼبسيلة حوؿ وجود مستودع لصناعة أسلحة وذخَتة فبلوؾ
للمدعو ع .س) دبنطقة عُت اػبضراء ،ودبوجب إذف بالتفتيش من وكيل اعبمهورية لدى ؿبكمة اؼبسيلة وبعد التأشَت
عليو من وكيل اعبمهورية لدى ؿبكمة مقرة مت العثور على كمية من الذخَتة وأسلحة صيد باإلضافة إذل ورشة كاملة
لصناعة الذخَتة ،وحيث مت متابعة اؼبتهم ع .س) جبناية صناعة أسلحة وذخَتة من الصنف اػبامس بدوف رخصة
من طرؼ نيابة اؼبسيلة ،حيث أصدر قاضي التحقيق أمر بعدـ االختصاص بسبب عدـ وجود أي عنصر من عناصر
االختصاص احمللي ،فالوقائع جرت أطوارىا دبدينة عُت اػبضراء التابعة إقليميا إذل ؿبكمة مقرة وأف اؼبتهم مقيم بنفس
اؼبدينة وأف القبض مت يف نفس اؼبدينة أيضا.
الفسع الثاوي :الاطخثىاءاث على قىاعد الاخخطاص
استثٌت اؼبشرع حاالت معينة وسن فيها قواعد خاصة دبقتضاىا ديتد اختصاص قاضي التحقيق إذل التحقيق يف
قضايا ليست يف األصل من اختصاصو فبا يؤدي إذل اػبروج عن القواعد العامة يف بعض الظروؼ االستثنائية وذلك
إما:
 بسبب ارتباط اعبرائم. أو لظروؼ عارضة. أو بقوة القانوف.وتنشأ عنها تنازع االختصاص بُت قضاة التحقيق يتم معاعبتها وفق القانوف.
 1جيالرل بغدادي ،التحقيق دراسة نظرية وتطبيقية ،الطبعة األولى ،الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية ،اعبزائر  ،1999،ص .100
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املؿلب الثاوي :لامس بعدم ئحساء الخحقيق أو بعدم قبىل الادعاء املدوي.
يصدر قاضي التحقيق أمر برفض إجراء ربقيق من تلقاء نفسو أو بناء على األسباب اؼبرفوعة فبن ؽبم مصلحة
يف ذلك  ،و قد حيدث و أف يصدر قاضي التحقيق دبجرد االطالع على الوثائق احملالة إليو من غَت فتح التحقيق أمر
برفض إجراء التحقيق و ديكن إصباؿ ىذه األسباب يف:
الفسع الاول :أطباب جخعلق بالدعىي العمىميت
قد تنقضي وتسقط الدعوى العمومية ألسباب قانونية ىي :وفاة اؼبتهم ،التقادـ ،العفو الشامل ،إلغاء
العقوبات ،وأيضا بصدور حكم هنائي  ، .كما تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ إطفاؽ الوساطة اليت أدرجها اؼبشرع
اعبزائري إثر تعديلو لقانوف اإلجراءات اعبزائية دبوجب األمر رقم  ، 02/15حيث دل يكن ىذا السبب مدرج ضمن
اؼبادة  06من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت عدلت باؼبادة  02من األمر  ، 02/15كما جيوز أف تنقضي الدعوى
العمومية بسحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعة  ،كما جيوز أف تنقضي باؼبصاغبة إذا كاف القانوف جييزىا
صراحة
الفسع الثاوي :أطباب جخعلق باحساءاث املخابعت
ىناؾ قضايا ودعاوى اشًتط اؼبشرع اؼبتابعة فيها على إذف مسبق  ،كما ىو الشأف يف حالة سبتع اؼبتهم باغبصانة
القضائية وفقا للدستور اعبزائري ،1فإنو بدوف ىذا اإلذف ديتنع على قاضي التحقيق أف يباشر التحقيق و إال تعرض
للمسائلة اعبنائية وفقا ألحكاـ اؼبادة  111من قانوف العقوبات ،و لكن البد من اإلشارة يف ىذا اؼبقاـ أف تعليق
اؼبتابعة ذباه اؼبتمتع باغبصانة إذل حُت رفعها عنو ،ال يسري على شركائو أو اؼبسامهُت معو غَت اؼبتمتعُت هبذه اغبصانة
و الوضع ال خيتلف كثَتا عن حالة تعليق اؼبشرع اؼبتابعة أيضا على تقدمي شكوى مسبقة كما ىو اغباؿ يف جنح السرقة
و النصب و خيانة األمانة و إخفاء األشياء اؼبسروقة  ،أو اؼبتحصلة من جناية أو جنحة و اليت ارتكبت بُت األقارب
و اغبواشي و األصهار حيت الدرجة الرابعة  ،وجرائم الزنا اليت يرتكبها أحد الزوجُت إضرارا بالزوج اآلخر .و جردية
خطف وإبعاد الق اصرة  ،و غَتىا من اعبرائم األخرى اليت أشًتط فيها اؼبشرع ربريك الدعوى بشأهنا وجوب توفر
شكوى مسبقة ألف غياب مثل ىذه الشكوى يقف حائال دوف سَت قاضي التحقيق بالدعوى العمومية.2
الفسع الثالث :أطباب جخعلق بالىضف الجصائي للىقائع
عمال دببدأ الشرعية " ال جردية و ال عقوبة أو تدابَت أمن بغَت قانوف " فإف قاضي التحقيق حُت يتم إخطاره
بوقائع القضية عليو التأكد من أهنا ؾبرمة قانونا ومعاقبا عليها وىذا باالطالع األورل على أوراؽ الدعوى .وعليو فإذا
كانت الوقائع اؼبعروضة عليو ال تقبل أي وصف جزائي ففي مثل ىذه اغبالة حيق لقاضي التحقيق أف يرفض السَت يف
الدعوى العمومية والتحقيق فيها.
1

اؼبادة  127من الدستور" :ال جيوز الشروع يف متابعة أي نائب أو عضو ؾبلس األمة بسبب جناية أو جنحة إال بتنازؿ صريح منو أو بإذف حسب اغبالة

من اجمللس الشعيب الوطٍت أو ؾبلس األمة الذي يقرر رفع اغبصانة عنو بأغلبية أعضائو".
 2فوزي عمارة ،اؼبرجع السابق ،ص.256
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كما يقوـ قاضي التحقيق بالنظر يف قبوؿ الدعوى من عدمو يف بداية اإلجراءات دبجرد االطالع األورل على
أوراؽ اؼبلف  ،و اغباؿ كذلك عندما يتعلق األمر بالشكوى اليت يتأسس دبوجبها الضحية كمدعي مدين أماـ قاضي
التحقيق الذي جيوز لو قبوؽبا أو رفضها .وبالتارل فاألمر بعدـ قبوؿ االدعاء اؼبدين ىو األمر الذي يقرر دبقتضاه قاضي
التحقيق رفض االدعاء اؼبدين ألسباب شكلية أو موضوعية وقد سبق التطرؽ اليها بالتفصيل يف الفصل األوؿ.

املؿلب الثالث :لامس بالخخلي عن الخحقيق
يقر القضاء الفرنسي الذي يستعمل ىذه الطريقة بأهنا غَت قانونية شريطة حصوؿ إتفاؽ سابق بُت وكيل
اعبمهورية وقاضي التحقيق اللذين يريداف التخلي و بُت زميليهما اللذين يوداف التخلي لفائدهتما .فيكوف القاضياف أو
القضاة ـبتصوف ؿبليا بنظر الدعوى ،أحدىم من حيث مكاف وقوع اعبردية والثاين من حيث ؿبل إقامة مرتكبها أومن
حيث مكاف إلقاء القبض عليو ولو حصل ىذا القبض لسبب آخر ،و غبسن سَت العدالة يتخلى أحدىم لفائدة

اآلخر ، .واألمر بالتخلي خيتلف عن األمر بعدـ االختصاص الذي سبق لنا بيانو.1

الفسع لاول :الخخلي عن الخحقيق الاخخيازي
األمر القاضي بالتخلي عن التحقيق االختياري ىو ذلك اإلجراء الذي دبوجبو يصرح قاضي التحقيق بعدـ
اختصاصو االستمرار يف إجراء التحقيق ،فبمجرد أف يصل إذل علمو بأف قاضي ربقيق آخر قد أخطر بنفس الواقعة،
فإنو يصدر أمرا بالتخلي دبوجبو حييل اؼبلف إذل زميلو اؼبخطر بنفس الواقعة.
غَت أف احملكمة العليا تعلق على ذلك بشرط حصوؿ إتفاؽ بينهما ،وىذا تفاديا لنشوء حالة تنازع
االختصاص.
الفسع الثاوي :الخخلي بقىة القاهىن
إف األمر بالتخلي بقوة القانوف ،ديكن إصباؽبا فيما يلي:
أ -ما ورد يف اؼبادة  42مكرر  3من قانوف اإلجراءات اعبزائية و اؼبرسوـ التنفيذي رقم  348-26اؼبتضمن
سبديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اعبمهورية و قضاة التحقيق ،أين يصدر قاضي التحقيق اؼبختص يف
اغباالت العادية أمرا بالتخلي عن الدعوى بقوة القانوف لفائدة قضاة التحقيق ؼبا أصطلح تسميتها باألقطاب اعبزائية،
و اليت يعد قاضي التحقيق التابع ؽبا ىو اؼبختص بالتحقيق يف جرائم اؼبخدرات و اعبردية اؼبنظمة العابرة للحدود
الوطنية واعبرائم اؼباسة بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات و جرائم تبييض األمواؿ و اإلرىاب و اعبرائم اؼبتعلقة بالتشريع
اػباص بالصرؼ ،و ذلك فمجرد أف يطالب النائب العاـ لدى اجمللس القضائي التابعة للجهة القضائية اؼبختصة

باإلجراءات يف صبيع مراحل الدعوى.2
1

جيالرل بغدادي ،اؼبرجع السابق ،ص .168

 2أحسن بوسقيعة ،قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ،دار بَتيت للنشر  ، 2014ص.21
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ب -ما ورد يف اؼبادة  65مكرر 1من قانوف اإلجراءات اعبزائية ففي حالة متابعة أشخاص طبيعية يف الوقت
ذاتو مع الشخص اؼبعنوي ،أين يكوف قاضي التحقيق اؼبتابع أمامو الشخص اؼبعنوي ملزما بقوة القانوف بالتخلي عن

الدعوى لفائدة قاضي التحقيق اؼبرفوعة أمامو دعوى الشخص الطبيعي.

ج -ما ورد يف اؼبادة  548من قانوف اإلجراءات اعبزائية جيوز للمحكمة العليا يف مواد اعبنايات أو اعبنح
أو اؼبخالفات لداعي األمن العمومي أو غبسن سَت القضاء أو أيضا بسبب قياـ شبهة أف تأمر بالتخلي أي جهة

قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إذل جهة قضائية من الدرجة نفسها.1

و ذبيز اؼبادة  545من قانوف اإلجراءات اعبزائية يف حالة تنازع االختصاص ما بُت القضاة للنيابة العامة تقدمي
طلبات ألحدمها من أجل التخلي عن التحقيق يف الدعوى لصاحل اآلخر و ذلك غبسن سَت العدالة ،فإف استجاب
قاضي التحقيق لطلبات النيابة العامة أصدر أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى.
و تشدد احملكمة العليا يف ىذا الصدد على ضرورة حصوؿ إتفاؽ بُت القاضيُت قبل التخلي أحدمها عن
التحقيق لصاحل اآلخر.
ويف األخَت أنو دبجرد أف يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي عن التحقيق يرسل اؼبلف إذل وكيل اعبمهورية
والذي يرسلو بدوره اذل نيابة اعبهة اؼبتخلي لصاغبها .وذبدر اإلشارة أنو إذا ما كاف ىناؾ شبة متهم ؿببوس فإف األمر
باإليداع الصادر عن قاضي التحقيق اؼبتخلي يصبح بدوف أثر إبتداءا من إصدار األمر بالتخلي ومن اؼبناسب يف مثل

ىذا الوضع أف يصدر قاضي التحقيق اعبديد فورا مذكرة إيداع.2

املبحث الثاوي :لاوامس الطادزة خالل الخحقيق
أعطى اؼبشرع لقاضي التحقيق سلطات واسعة تظهر يف ؾبموع األوامر اليت يصدرىا خالؿ التحقيق ،فتنص
اؼبادة  68من قانوف اإلجراءات اعبزائية  ":يقوـ قاضي التحقيق وفقا للقانوف بازباذ صبيع إجراءات التحقيق اليت يراىا
ضرورية للكشف عن اغبقيقة بالتحري عن أدلة االهتاـ وأدلة النفي " حيث خولو اؼبشرع إصدار العديد من األوامر كل
حسب أسباب صدورىا .و تعد بعض من ىذه األوامر من أخطر اؼبهاـ اؼبنوطة بو ؼبا تشكلو من مساس باغبريات
الفردية.

 1أحسن بوسقيعة ،قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ،نفس اؼبرجع ،ص .198
 2فوزي عمارة ،اؼبرجع السابق ،ص.287
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و أف األصل يف االنساف اغبرية ،وديكن يف حالة الضرورة أف يكوف ؿبل للرقابة القضائية ،وال جيوز وضعو رىن
اغببس اؼبؤقت إال إستثناءا ،ويصدر قاضي التحقيق دبناسبة وضع متهم ربت الرقابة القضائية أو يف اغببس اؼبؤقت

ؾبموعة من األوامر القضائية وذلك دبناسبة الفصل يف اؼبنازعات اؼبتعلقة بالرقابة القضائية أو اغببس اؼبؤقت.1

وعليو فإننا سنتناوؿ يف ىذا اؼببحث األوامر اليت يصدرىا قاضي التحقيق يف إطار الرقابة القضائية وكذا األوامر
اليت يصدرىا يف إطار اغببس اؼبؤقت مث نتطرؽ إذل طائفة أخرى من األوامر.

املؿلب لاول :لاوامس املخعلقت بالسقابت القػائيت
أدخل القانوف رقم  25-86اؼبؤرخ يف  1986/23/24تعديالت على قانوف اإلجراءات اعبزائية فبموجبها
أوجد الرقابة القضائية كبديل للحبس اؼبؤقت ووسيلة للحد من اللجوء إذل اغببس اؼبؤقت إستثناءا فقط.
ولقد وردت عدة تعريفات فقهية ـبتلفة للرقابة القضائية أشهر ما ديكن أف تستند إليو  :تعريف األستاذ فضيل
العيش بقولو :الرقابة بديل اػبروج من دائرة اغببس اؼبقيد إذل دائرة الرقابة عن اغبرية.
فإذا كاف اؼبسلم بو أف نظاـ الرقابة القضائية ىو بديل للحبس اؼبؤقت ،فاغبقيقة ليست كذلك .ألف ىذا النظاـ
منطقيا يعترب بديل للحرية وليس اغببس ،ما داـ أنو يطبق على أشخاص كانوا قبل فرضو يتمتعوف حبرية مطلقة.
أما تعريفها قانونا فلم يرد يف التشريع اعبزائري نص صريح حيدد معناىا ،بالرغم من أف اؼبشرع اعبزائري أقرىا
دبوجب القانوف رقم  25-86اؼبؤرخ يف  1986/23/24والقانوف  24-92اؼبؤرخ يف .1992/28/18
اؼبعدلتُت واؼبتمتُت لقانوف اإلجراءات اعبزائية ،ونص على إجراءاهتا يف اؼبادة  125مكرر 1من قانوف اإلجراءات
اعبزائية .وقد نقل ىذا اإلجراء عن التشريع الفرنسي ،حيث ظهر إذل الوجود وأدمج يف قانوف اإلجراءات اعبزائية

الفرنسي دبوجب قانوف .21972/27/17

نظرا لكثرة اؼبنادين بقرينة الرباءة األصلية والتزايد اؼبستمر و اؼبطالبة بالتضييق يف استعماؿ اغببس اؼبؤقت ،جاء
اؼبشرع بنظاـ الرقا بة القضائية اليت تعد حبق نقلة نوعية وتدبَت بديل للحبس اؼبؤقت ،يهدؼ من وراء تنفيذىا إذل اغبد
من اللجوء اؼبفرط للحبس اؼبؤقت ،فهي تبدو كإجراء وسط بُت اغببس اؼبؤقت واإلفراج ،إذ ديكن تكييفها على أهنا
تدابَت احتياطية وأمنية ،الغرض منها إبقاء اؼبتهم ربت تصرؼ القضاء والزامو ببعض االلتزامات.
وأما فيما خيص شروط تطبيق الرقابة القضائية دل يضع اؼبشرع قيودا خاصة على تطبيق ىذا اإلجراء سوى ما
تعلق بوصف اعبردية وىي أف تكوف جناية أو جنحة معاقب عليها باغببس ،وىي ال تطبق مبدئيا على الشخص
اؼبعنوي بينما أقر اؼبشرع الفرنسي نصا خاصا وىو نص اؼبادة  45-721منو ،والرقابة القضائية ىي خضوع اؼبتهم
 1أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،اؼبرجع السابق ،ص .124
 2فوزي عمارة ،اؼبرجع السابق ،ص .279
37

ألحد االلتزامات وعددىا عشرة منصوص عليها يف اؼبادة  125مكرر 1من قانوف االجراءات اعبزائية اؼبعدلة دبوجب
األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215باإلضافة إذل إجراء اؼبراقبة اإللكًتونية كإجراء تكنولوجي عصري ،بينما
مقارنة بالقانوف الفرنسي فإنو أفرد  17تدبَتا.1

واؼبالحظ عمليا أف تلك االلتزامات يصدرىا قاضي التحقيق على شكل أوامر ،فيصدر أمرا بوضع اؼبتهم ربت
إجراءات الرقابة القضائية قابلة لالستئناؼ) وحيدد ضمن األمر االلتزامات اؼبفروضة على اؼبتهم مث بعد ذلك يصدر

أوامر مستقلة غَت قابلة لالستئناؼ).2

 /01أمس بعدم مغادزة التراب الىؾني
وىو ذلك األمر الذي يهدؼ إذل منع اؼبتهم من مغادرة الًتاب الوطٍت وىو إجراء يطبق عادة ضد األشخاص
اؼبتابعُت باعبنايات اؼبوصوفة باإلشادة باألفعاؿ اإلرىابية أو التخريبية ،وىو إجراء وقائي يهدؼ إذل منع ىؤالء اؼبتهمُت
من اػبروج إذل خارج اإلقليم الوطٍت لاللتحاؽ باعبماعات اإلرىابية الناشطة يف اؼبناطق اؼبتوترة من العادل.
ودبجرد إصدار قاضي التحقيق ألمر اؼبنع من اػبروج من الًتاب الوطٍت يتم توزيعو آليا عن طريق التطبيقة
الوطنية لإلعالـ اآلرل للمراكز اغبدودية.
وديكن لقاضي التحقيق أو اعبهة القضائية احملاؿ إليها اؼبلف أف ترفع ىذا اإلجراء بإصدار أمر يلغي أمر اؼبنع
من اػبروج من الًتاب الوطٍت ويتم تنفيذه بنفس كيفية صدوره.
 /02أمس بعدم الرهاب ئلى أمالن محددة
يف بعض اعبرائم اؼبعينة يتطلب إما غبماية اؼبتهم نفسو أو لتفادي تفاقم األمور وعدـ استمرار اعبردية أف يأمر
قاضي التحقيق اؼبتهم بعدـ الذىاب ألماكن ؿبددة ،مثل عدـ الذىاب إذل بيت الزوجية إذا كانت اعبردية مرتبطة بو
كاالعتداء على الزوجة أو األبناء).3

 /03أمس املتهم باملثىل دوزيا أمام مطالح أو طلؿاث معيىت
وىذا اإلجراء خاص بالتوقيع على سجل معد خصيصا ؽبذا الغرض يلجأ إليو قاضي التحقيق بالنسبة للمتهمُت
اؼبقيمُت يف أماكن تبعد عن إقليم احملكمة أين يكلف قاضي التحقيق إما زميلو قاضي ربقيق آخر بأف يقوـ اؼبتهم
باإلمضاء الدوري على ىذا السجل ،كما ديكن لقاضي التحقيق تكليف الضبطية القضائية بذلك.
 1قبيمي صباؿ قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على ضوء االجتهاد القضائي .دار ىومة الطبعة الثانية  2016ص .258
 2فوزي عمارة ،اؼبرجع السابق ،ص .280
 3قبيمي صباؿ ،اؼبرجع السابق ،ص .258
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 /04أمس املتهم بدظليم مافت الىزائق التي حظمح بمغادزة الىؾن أو ممازطت مهىت أو وشاؽ
وىو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق للمتهم إما بتسليم الوثائق اػباصة بالسفر مثل جواز السفر أو
الوثائق اػباصة دبمارسة مهنة أو نشاط خيضع إذل ترخيص إما ألمانة الضبط أو مصلحة يعينها قاضي التحقيق مقابل

وصل ،ولقاضي التحقيق أو اعبهة القضائية احملاؿ إليها اؼبلف أف تفصل إما برد ىذه الوثائق أو مصادرهتا.1
 /05أمس باملىع من ممازطت بعؼ لاوشؿت املهىيت

وىو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق عندما ترتكب اعبردية إثر فبارسة أو دبناسبة ىذه النشاطات
وأيضا لتفادي ارتكاب جردية جديدة ،كما أف القانوف الفرنسي يستثٍت اؼبهاـ االنتخابية العامة واؼبهاـ النقابية،
ولقاضي التحقيق أو اعبهة القضائية احملاؿ إليها اؼبلف أف تفصل إما بإلغاء ىذا اؼبنع أو باستمراره مؤقتا أو اؼبنع

النهائي وذلك حسب اغبالة.2

 /06أمس باملىع من زؤيت أشخاص
يصدر قاضي التحقيق ىذا األمر يف حاالت معينة خشية ارتكاب جردية جديدة أو تفاديا غبدوث اضطرابات
نفسية لدى بعض الضحايا خاصة القصر يف جرائم اػبطف واالعتداءات اعبنسية.
 /07أمس املتهم بالخػىع ئلى فحظ ؾبي أو عالج معين
وى و أمر يصدره قاضي التحقيق بغرض إزالة التسمم وىي يف أغلب القضايا تتعلق بقضايا اإلدماف على
اؼبخدرات أو الكحوؿ ،كما ديكن لقاضي التحقيق دبناسبة جنايات االغتصاب وكذا بعض اعبنايات اليت يًتؾ فيها
اؼبتهم آثار بيولوجية أف يأمر قاضي التحقيق بنزع عينة من دـ أو سائل أو شعر من اؼبتهم عن طريق طبيب معُت ؽبذا
الغرض.
 /08أمس ئًداع هماذج الطنىك لدي أماهت الػبـ وعدم اطخعمالها
يف قضايا جرائم الشيك وخشية وقوع جرائم جديدة يصدر قاضي التحقيق ىذا األمر ،ومنو يلتزـ اؼبتهم بإيداع
دفاتر الشيك اليت حبوزتو بأمانة ضبط مكتب قاضي التحقيق ،ويستطيع اؼبتهم وبًتخيص من قاضي التحقيق استعماؿ
بعض الشيكات من أجل الوفاء ببعض الديوف اغبالة والثابتة أو سحب مبالغ ؼبعيشة اؼبتهم وأسرتو ،وخيضع كل ذلك

لتقدير قاضي التحقيق.3
1
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 /09أمس باملنىر في محميت
وىو إجراء مستحدث دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات اعبزائية،
ودبوجبها يصدر قاضي التحقيق أمر للمتهم باؼبكوث يف إقامة ؿبروسة أمنيا وعدـ مغادرهتا إال بإذف وىذه احملمية
يعينها قاضي التحقيق ويكلف ضباط الشرطة القضائية دبراقبة تنفيذ ىذا االلتزاـ وبضماف ضباية اؼبتهم ،ومن شروط
ىذا األمر أنو ال يكوف إال يف اعبرائم اؼبوصوفة بأفعاؿ إرىابية أو زبريبية وؼبدة أقصاىا ثالثة أشهر ديكن سبديدىا مرتُت
ؼبدة أقصاىا ثالثة أشهر يف كل سبديد ،ويتعرض كل شخص يفشي أي معلومة تتعلق دبكاف تواجد اإلقامة احملمية
للمتهم للعقوبات اؼبقررة إلفشاء سرية التحقيق.
مع مالحظة أف ىذا اإلجراء يشبو إذل حد كبَت إجراء ضباية الشهود فيما يتعلق باغبماية اعبسدية وتغيَت مقر
إقامة الشاىد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  65مكرر 22من قانوف االجراءات اعبزائية.
 /10أمس بعدم مغادزة مهان إلاقامت
وىو أيضا إجراء مستحدث دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ لقانوف اإلجراءات

اعبزائية ،ودبوجبها يصدر قاضي التحقيق أمر للمتهم بعدـ مغادرة مكاف اإلقامة إال بشروط ويف مواقيت ؿبددة.1
مع مالحظة أف قاضي التحقيق ديكنو إصدار أمر بوضع اؼبتهم ربت اؼبراقبة اإللكًتونية.
 :/11أمس باجخاذ جسجيباث املساقبت إلالنتروهيت

دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف اإلجراءات اعبزائية مت استحداث
ما يسمى بإجراء اؼبراقبة اإللكًتونية أو السوار اإللكًتوين فبموجبو يأمر قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية دبراقبة
اؼبتهم اػباضع ألحد التزامات الرقابة القضائية للتحقق من مدى التزاـ اؼبتهم بالتدابَت اؼبفروضة عليو.
وذبدر اؼبالحظة أف وزارة العدؿ باشرت بتنفيذ ىذا اإلجراء يف هناية سنة  2216وقد بدأت العمل بو يف
ؿبكمة تيبازة ومت اختيارىا كمحكمة منوذجية لبداية العمل هبذا االجراء مث تعميمو فيما بعد على كافة ؿباكم الوطن.
ويتم مراقبة اؼبتهم عن طريق سوار معدين ـبصص ؽبذا الغرض يثبت يف أسفل القدـ بواسطة مفتاح حيتفظ بو
قاضي التحقيق ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية دبراقبة اؼبتهم عن طريق تطبيقة إعالـ آرل لتحديد
اؼبواقع يتم من خالؽبا مراقبة ربركات اؼبتهم ضمن اإلقليم احملدد من طرؼ قاضي التحقيق.
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ودل ينص اؼبشرع اعبزائري على الكفالة اؼبالية كتدبَت من تدابَت الرقابة القضائية تضمن حقوؽ اػبزينة وحقوؽ

الضحايا ،وىي من أقبع الطرؽ وأكثرىا فائدة لكل األطراؼ.1

و تنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بأال وجو للمتابعة ،وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث جيوز
لقاضي التحقيق أف يأمر برفع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل اعبمهورية أو بطلب من اؼبتهم بعد
استشارة وكيل اعبمهورية ،ويفصل قاضي التحقيق يف طلب اؼبتهم بأمر مسبب يف أجل  15يوما وإذا دل يفصل يف
ىذا األجل ديكن لوكيل اعبمهورية أو للمتهم أف يلجأ مباشرة إذل غرفة االهتاـ اليت تصدر قرارىا يف  22يوما من
تاريخ رفع الطلب إليها ،وال جيوز ذبديد طلب رفع الرقابة القضائية اؼبقدـ من اؼبتهم أو ؿباميو إال بانتهاء مهلة شهر

من تاريخ رفض الطلب السابق.2

وديكن للرقابة أف تنتهي أيضا بإصدار أمر القبض أو مذكرة إيداع يتم دبوجبها وضع اؼبتهم يف اغببس اؼبؤقت
نتيجة إخاللو إراديا بالتزامات الرقابة القضائية.
ويف حالة صدور أمر اإلحالة تبقى الرقابة القضائية قائمة إذل غاية مثوؿ اؼبتهم إذل اعبهة القضائية اؼبعنية اذل أف
ترفعها بل وتستمر إذل غاية أف ترفعها تلك اعبهة.
ويستتبع ذلك أنو يف حالة عدـ الفصل يف مصَت الرقابة القضائية يبقى ىذا اإلجراء قائما.
وتنتهي الرقابة القضائية أيضا يف حالة صدور حكم بالرباءة أو بإعفائو من العقوبة أو اغبكم عليو بالغرامة.

املؿلب الثاوي :لاوامس املخعلقت بالحبع املإقذ
بصدور القانوف رقم  28-21اؼبؤرخ يف  26جواف  2221اؼبعدؿ واؼبتمم األمر رقم  155-66اؼبؤرخ يف
 28جواف  1966اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية .كاف إجراء اغببس اؼبؤقت يسمى اغببس االحتياطي ،ألف
اؼبشرع دل يرى فيو ذلك اؼبصطلح الذي يعرب عن ؿبتوى وغرض وأىداؼ وحقيقة اإلجراء ،فبا دفع بو إذل استبدالو
دبصطلح اغببس اؼبؤقت.
وقبد أف اؼبشرع اعبزائري وضع مبدأ مهم دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ واؼبتمم
لقانوف اإلجراءات اعبزائية بتعديلو اؼبادة  123وما يليها اؼببدأ ىو حرية االنساف ،وأف يكوف ىذا ىو األصل
واالستثناء أف خيضع اللتزامات ال رقابة القضائية أو أف حيبس ألسباب ينص عليها القانوف مسبقا ،وال يكوف ذلك إال
من طرؼ السلطة القضائية وربت رقابتها ،ويكوف ذلك إما لالشتباه يف كونو ارتكب جردية أو ؼبنع ىروبو من العدالة
أو ؼبنع ذبدد اعبردية ،ويف حالة حبسو جيب أف تتم ؿباكمتو يف أحسن اآلجاؿ.
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ويف ا لقانوف الفرنسي أىم تطور حدث يف اغببس اؼبؤقت ىو اسناد سلطة الوضع يف اغببس اؼبؤقت وسبديده،
واالفراج ،سواء بالنسبة للمتهمُت البالغُت أو األحداث إذل قاضي اغبريات و اغببس Le juge des libertés et

) de la détentionوىو من بُت قضاة اغبكم يف احملكمة وليس إذل قاضي التحقيق.1

وإذا تعلق األمر حبدث  18-13سنة) فتطبق أحكاـ اؼبواد 57و 58و  72وما بعدىا من قانوف ضباية
الطفل رقم  12-15اؼبؤرخ يف .2215/27/15
ويصدر قاضي التحقيق طبسة أوامر بشأف اغببس اؼبؤقت وىي :أمر الوضع يف اغببس اؼبؤقت ،أمر برفض
الوضع يف اغببس اؼبؤقت ،أمر اإلفراج ،أمر رفض اإلفراج ،أمر بتمديد اغببس اؼبؤقت.
 :/01أمس بالىغع في الحبع املإقذ
اغببس اؼبؤقت ىو إجراء من إجراءات التحقيق الغرض منو احملافظة على ماديات اعبردية من العبث هبا واحملافظة
على النظاـ العاـ من االختالؿ وكذا احملافظة على اؼبتهم من رد فعل اجملتمع ،وجيب على قاضي التحقيق أال يلجأ إليو
إال إذا ربققت الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  123مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية.
وعليو جيب أف يؤسس أمر الوضع يف اغببس اؼبؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد:
 -21/21انعداـ موطن مستقر للمتهم ،أو عدـ تقدديو ضمانات كافية للمثوؿ أماـ القضاء ،أو كانت األفعاؿ
جد خطَتة.
 -02/01أف اغببس اؼبؤقت ىو اإلجراء الوحيد للحفاظ على اغبجج ،أو األدلة اؼبادية ،أو ؼبنع الضغوط
على الشهود أو الضحايا ،أو لتفادي تواطئ بُت اؼبتهمُت والشركاء قد يؤدي إذل عرقلة الكشف عن اغبقيقة.
 -23/21أف اغببس ضروري غبماية اؼبتهم ،أو وضع حد للج ردية ،أو الوقاية من حدوثها من جديد.
 -24/21عدـ تقيد اؼبتهم بااللتزامات اؼبًتتبة على إجراءات الرقابة القضائية دوف مربر جدي.
ودل ينص القانوف على أف األمر باغببس اؼبؤقت يقتضي اغبصوؿ مسبقا على اؼباسات النيابة ،بينما يف الواقع
اؼبيداين جرى العمل على تبليغ النيابة لتقدمي إلتماساهتا قبل ازباذ األمر إال إذا كانت تلك االلتماسات موجودة مسبقا

يف ذيل الطلب االفتتاحي.2
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كما جيب أف يكوف أمر الوضع يف اغببس اؼبؤقت مسببا وجيب أف يتضمن األسباب القانونية والواقعية ،وىو
من دواعي تريث القاضي قبل إصدار األمر ،كما جيب تبليغ اؼبتهم شفاىة بأمر وضعو يف اغببس اؼبؤقت وينوه على

ذلك يف ؿبضر االستجواب ،كما يقوـ بتبليغو حبقو باالستئناؼ يف األمر الصادر ضده.1
وىنا جيب التمييز بُت أمر اإليداع اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  118اؼبعدلة أيضا باألمر  22-15اؼبؤرخ يف 23
يوليو  2215اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف اإلجراءات اعبزائية وبُت أمر الوضع باغببس اؼبؤقت ،فأمر اإليداع يكوف غَت
مسبب يوجو إذل مدير اؼبؤسسة العقابية بعد تأشَته من طرؼ النيابة من أجل استقباؿ وإيداع اؼبتهم ،بينما أمر الوضع
باغببس اؼبؤقت ىو أمر يتم إدراجو ضمن ملف إجراءات التحقيق وجيب أف يكوف مسببا.
 :/02أمس بسفؼ ئضداز مرلسة إلاًداع
بالرجوع إذل نص اؼبادة  118اؼبعدلة باألمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف
اإلجراءات اعبزائية قبد أنو جيوز لوكيل اعبمهورية أف يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع.
ويف حالة ما إذا دل يلب قاضي التحقيق طلب وكيل اعبمهورية الرامي إذل حبس اؼبتهم عليو أف يصدر أمرا
برفض إصدار مذكرة إيداع.
وديكن لوكيل اعبمهورية أف يرفع استئنافا خالؿ  3أياـ من صدور األمر برفض إصدار مذكرة اإليداع أماـ غرفة
االهتاـ  ،وعلى غرفة االهتاـ أف تفصل يف أجل  12أياـ .
 :/03أمس باإلفساج عن املتهم
إذا كاف من سلطات قاضي التحقيق أف حيبس اؼبتهم مؤقتا أو وضعو ربت الرقابة القضائية ،فإنو جيوز لو أف
يًتكو خارج اؼبؤسسة العقابية وفقا للمادة  123من قانوف اإلجراءات اعبزائية.
وديكن أف يكوف اإلفراج الحقا بعد األمر حببس اؼبتهم بإخالء سبيل اؼبتهم احملبوس على ذمة التحقيق وفقا

للمادة  126من قانوف اإلجراءات اعبزائية.
االفراج التلقائي عبهة التحقيق يأمر بو قاضي التحقيق تلقائيا ،أي أف اإلفراج يتم كلما رأى القاضي أف اإلفراج
ال يؤثر بالسَت العادي للتحقيق و ربكم اإلفراج القواعد التالية وفقا للمادة  126من قانوف اإلجراءات اعبزائية:2

 اإلفراج عن اؼبتهم من قبل قاضي التحقيق دوف حاجة لتقدمي طلب من اؼبتهم أو دفاعو وذلك بعد
استطالع أري وكيل اعبمهورية ،مىت تعهد اؼبتهم حبضور جبميع إجراءات التحقيق دبجرد استدعائو
وإخطار احملقق بكل تنقالتو.
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 اإلفراج بناء على طلب النيابة ،جيوز لوكيل اعبمهورية أف يطلب من قاضي التحقيق اإلفراج عن اؼبتهم
الذي جيب عليو البت يف الطلب خالؿ  48ساعة من تقدديو .إما باإلفراج عن اؼبتهم أو برفض
الطلب.

 اإلفراج بناء على طلب اؼبتهم أو دفاعو ،إذ جيوز لكل من اؼبتهم أو دفاعو تقدمي طلب لقاضي
التحقيق الذي يرسلو لوكيل اعبمهورية إلبداء طلباتو يف مهلة  5أياـ ،وعليو تبليغ اؼبدعي اؼبدين
بكتاب موصى عليو ليبدي مالحظاتو و يبت قاضي التحقيق يف الطلب اؼبقدـ يف مهلة  8أياـ من
يوـ إرسالو لوكيل اعبمهورية .فإذا وافق على طلب اؼبتهم  ،على ىذا األخَت التعهد و االلتزاـ باغبضور

يف صبيع إجراءات التحقيق ،واخطار القاضي احملقق جبميع تنقالتو.1
 :/04أمس بسفؼ ؾلب الافساج

إذا رفض القاضي احملقق طلب اؼبتهم باإلفراج عنو أو طلب النيابة يصدر أمرا مسببا برفض طلب االفراج  ،فال
جيوز للمتهم ذبديد طلبو إال دبضي  32يوما من تاريخ رفض الطلب السابق  ،أما إذا مضت مهلة  8أياـ دوف قياـ
قاضي التحقيق بأي إجراء حوؿ طلب االفراج جاز للمتهم أو دفاعو تقدمي طلب مباشرة إذل غرفة االهتاـ وبعد
استطالع أري النيابة العامة تبت غرفة االهتاـ يف الطلب يف ظرؼ ال يتجاوز الشهر الواحد .فإف ذباوزتو ودل تفصل فيو
أفرج عن اؼبتهم بقوة القانوف.2
 :/05أمس بخمدًد الحبع املإقذ

التعديل األخَت باألمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف اإلجراءات اعبزائية وضع
كقاعدة عامة اؼبادة  124اؼبعدلة) مبدأ عدـ جواز حبس اؼبتهم اؼبقيم يف اعبزائر حبسا مؤقتا إذا كاف اغبد األقصى
للعقوبة اؼبقررة قانونا تساوي أو تقل عن ثالث 23سنوات.
إستثناءا من ىذا اؼببدأ اعبرائم اليت نتجت عنها وفاة إنساف أو اليت أدت إذل إخالؿ ظاىر بالنظاـ العاـ ،ويف
ىذه اغبالة ال تتعدى مدة اغببس اؼبؤقت شهرا واحدا غَت قابل للتجديد.
ويف غَت األحواؿ اؼبنصوص عليها باؼبادة  124من قانوف االجراءات اعبزائية ال جيوز أف تتجاوز مدة اغببس
اؼبؤقت  24أشهر يف مواد اعبنح قابلة للتجديد مرة واحدة ،وال يستطيع القاضي ربديد مدة أقل من  24أشهر
ولكنو خالؿ تلك اؼبدة يستطيع أف يتصرؼ يف اؼبلف أو أف دينح االفراج ،وليس مطلوبا أف يتخذ قاضي التحقيق
األمر بتمديد اغببس اؼبؤقت وجوبا عند هناية مدة اغببس السارية بل جيوز أف يصدر األمر عدة أياـ فبل ذلك ولكن
ربديد مدة سريانو تكوف كما ىو مذكور فيو انطالقا من هناية األمر السابق.
ويف مواد اعبنايات مدة اغببس اؼبؤقت ىي  24أشهر قابلة للتجديد مرتُت وكل سبديد ال ديكن أف يتجاوز 24
أشهر أي تصل مدة اغببس اؼبؤقت إذل مدة عاـ واحد.
 1نظَت فرج مينا  ،اؼبرجع السابق ،ص .99
 2ؿبمد حزيط ،اؼبرجع السابق ،ص .139
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وإذا كانت اعبناية معاقب عليها بالسجن ؼبدة  22سنة أو أكثر فالتمديد  23مرات أي تصل مدة اغببس
اؼبؤقت إذل  16شهرا.
وجيوز لقاضي التحقيق يف مواد اعبنايات أف يطلب من غرفة االهتاـ سبديد اغببس اؼبؤقت يف أجل شهر قبل
انتهاء اؼبدة القصوى للحبس احملدد قانونا.
وىناؾ حالة نصت عليها اؼبادة  125مكرر اؼبعدلة باألمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215تتعلق حبالة
سبديد اغببس اؼبؤقت يف حاؿ ازباذ إجراءات عبمع األدلة أو تلقي شهادات خارج الًتاب الوطٍت يف اؼبواد اعبنائية،
فيمكن لقاضي التحقيق يف أجل شهر من انتهاء اؼبدة القصوى للحبس أف يطلب من غرفة االهتاـ سبديد اغببس

اؼبؤقت وجيوز ؽبذه األخَتة سبديده ؼبدة أربعة  24أشهر قابلة للتجديد أربع  24مرات.1

املؿلب الثالث :أوامس الخحقيق التي ال جمع بالحسياث.
عالوة على اؼبسائل ذات الصلة باغببس اؼبؤقت واؼبسائل ذات الصلة بالتزامات الرقابة القضائية واليت مت
تفصيلها يف اؼبطالب السابقة ،يصدر قاضي التحقيق ؾبموعة من األوامر القضائية األخرى ال سبس باغبريات الفردية
وىذا أثناء سَت التحقيق سنتعرض إذل أمهها:
 :/01أمس بسفؼ القيام باحساء من ئحساءاث الخحقيق2
لوكيل اعبمهورية أف يطلب من قاضي التحقيق كل إجراء يراه مفيدا إلظهار اغبقيقة وذلك سواء يف الطلب
االفتتاحي أو بطلب إضايف يف كل مراحل التحقيق ،فإذا ما رأى قاضي التحقيق لسبب أو آلخر عدـ االستجابة
لطلب وكيل اعبمهورية يتعُت عليو أف يصدر أمرا برفض القياـ باإلجراء اؼبطلوب منو خالؿ اػبمسة أياـ التالية
للطلب ، 3وإذا دل يبت قاضي التحقيق يف الطلب يف األجل اؼبذكور ديكن لوكيل اعبمهورية إخطار غرفة االهتاـ خالؿ
أجل  12أياـ ويتعُت على ىذه األخَتة البت يف ذلك خالؿ  32يوما ويكوف قرارىا غَت قابل للطعن.
 :/02أمس بسفؼ ؾلب املتهم أو املدعي املدوي4
إف نص اؼبادة  69مكرر من قانوف االجراءات اعبزائية استحدث هبدؼ تدعيم موقف اؼبتهم و الطرؼ اؼبدين
أماـ قاضي التحقيق يف مواجهة الصالحيات اليت نصت عليها اؼبادة  69السابقة لصاحل وكيل اعبمهورية ولكن دوف
أف تضاىيها سباما ،فيجوز للمتهم أو ؿباميو أو الطرؼ اؼبدين أو ؿباميو طلب تلقي تصرحيات أو ظباع شاىد أو إجراء
معاينة إلظهار اغبقيقة فقط فال جيوز ؽبما طلب التصنت على أحد أو تفتيش مسكن أو توجيو إهتاـ إذل غَت ذلك
1
2

قبيمي صباؿ  ،اؼبرجع السابق ،ص .265
أنظر اؼبادة  69:من قانوف االجراءات اعبزائية.

 3أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،اؼبرجع السابق ،ص .132
 4أنظر اؼبادة  69مكرر قانوف االجراءات اعبزائية.
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من اإلجراءات ،بينما القانوف الفرنسي أجاز للمتهم و الطرؼ اؼبدين طلب إجراء مواجهة أو انتقاؿ القاضي احملقق

لعُت اؼبكاف أو األمر بتقدمي وثيقة ما أو أي إجراء يظهر ؽبما أنو مفيد إلظهار اغبقيقة.1
دل حيدد اؼبشرع شكال خاصا للطلب ،فيجوز أف يكوف دبذكرة من احملامي أو شفويا أثناء ظباع الطرؼ أو
برسالة عادية موجهة للقاض ي ،وجيب أف يكوف الطلب ؿبددا بدقة كتحديد ىوية الشخص اؼبطلوب ظباعو مثال ،فإف
كاف الطلب عاما كطلب القياـ بتحقيق معمق إلظهار اغبقيقة أو طلب ظباع شاىد دوف ربديده ،فمثل ىذا الطلب
ال يلزـ قاضي التحقيق بالرد عليو.
ويفهم من نص اؼبادة أف قاضي التحقيق ملزـ يف حالة رفض الطلب بإصدار أمر مسبب خالؿ  22يوما
التالية لطلب األطراؼ أو ؿباميهم  ،وإذا دل يبت قاضي التحقيق يف األجل اؼبذكور ديكن للمعٍت صاحب الطلب
إخطار غرفة االهتاـ خالؿ  12أياـ  ،ويكوف ؽبذه األخَتة أجل  32يوما للفصل يف الطلب بقرار غَت قابل للطعن
وال جيوز لغرفة االهتاـ التطرؽ إذل موضوع آخر غَت اؼبوجود يف الطلب.
 :/03أمس بسفؼ ؾلب حعيين خبير2
اػبربة تقتضي أف يقوـ اػببَت بتطبيق معلوماتو العلمية على األمور اؼبادية موضوع اػبربة وأف يرجح من بُت
االحتماالت اؼبمكن قيامها ،فالشهادات الطبية التحاليل الطبية و اؼبخربية غَت اؼبصحوبة بالشرح و التحليل كتحديد
فصيلة الدـ ونسبة الكحوؿ فيو ال تعترب خربة بل ىي من باب اؼبعاينات العلمية فقط.3
ويكوف طلب إجراء خربة إما من طرؼ النيابة أو من اػبصوـ.
ومدى ضرورة االستعانة باػبرباء زبضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق فإذا وافق قاضي التحقيق على
الطلب أصدر أمرا بتعيُت خبَت ،وإذا رفض ذلك أصدر أمر بالرفض ،ىذا األمر جيوز استئنافو من الطرؼ الذي تقدـ
بالطلب فقط وال ديتد إذل الغَت من اػبصوـ ،ويف ىذا الشأف قرار الغرفة اعبنائية باحملكمة العليا الفاصلة يف الطعن رقم

 547536بتاريخ  ،4 2229/11/19وقد جاء فيو:
حيث أنو من اؼبقرر قانونا بأف اؼبشرع منح للنيابة العامة واألطراؼ حق االلتماس من قاضي التحقيق تعيُت
خبَت يف اؼبسائل ذات الطابع الفٍت وكذلك إجراء خربة تكميلية أو مضادة بعد تبليغهم بنتائج اػبربة األصلية.
ويف حالة عدـ استجابة قاضي التحقيق ؽبذه الطلبات فإنو ملزـ بإصدار أمر مسبب يكوف قابال لالستئناؼ
من طرؼ النيابة العامة و اؼبتهم و الطرؼ اؼبدين طبقا للمواد  172-172و  173من قانوف االجراءات اعبزائية،
ويف حالة عدـ بت قاضي التحقيق يف نفس الطلبات ديكن للطرؼ اؼبعٍت بت قاضي التحقيق يف نفس الطلبات ديكن
للطرؼ اؼبعٍت خطار غرفة االهتاـ مباشرة و اليت تفصل يف طلبو يف أجل 32يوما من تاريخ إخطارىا.
 1نظَت فرج مينا ،اؼبرجع السابق ،ص.99
 2أنظر اؼبادة  143من قانوف االجراءات اعبزائية.
 3قبيمي صباؿ ،اؼبرجع السابق ،ص 291
 4قرار صادر عن احملكمة العليا ،الغرفة اعبزائية ،ملف رقم  ،547536بتاريخ  2009/11/19اجمللة القضائية العدد 01لسنة ،2011ص .326
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وحيث يستفاد فبا سبق بأف حق التظلم مباشرة أماـ غرفة االهتاـ ـبصص صراحة دبوجب اؼبادتُت -143
 154من قانوف االجراءات اعبزائية للطرؼ الذي يقدـ طلب خربة لقاضي التحقيق ودل يفصل يف طلبو.
وفيما خيص حق االستئناؼ يف أوامر قاضي التحقيق اؼبتعلقة باػبربة فإف اؼبادتُت  173-172جاءت غامضة
يف ربديد طبيعة األوامر القابلة لالستئناؼ و الطرؼ الذي جيوز لو االستئناؼ فيها.
غَت أنو وقياسا على اؼبواد 173-172-154-143 :من قانوف االجراءات اعبزائية اليت صنفت حق
االست ئناؼ لكل طرؼ وما خيصو ،فاف حق االستئناؼ يكوف ـبوال للطرؼ الذي يطلب من قاضي التحقيق إجراء
خربة ويصدر أمرا برفض طلبو.
ذلك أف األمر برفض الطلب يتعلق بو وحده وال يعنيو إال ىو وال ينشئ لألطراؼ األخرى غَت اؼبعنية بالطلب
حق استئنافو ،كما ال جيوز ؽبم أيضا استئناؼ األمر بقبولو وذلك ألف مصاحل أطراؼ الدعوى متناقضة ومهمة قاضي
التحقيق ىي البحث يف أدلة االثبات و أدلة النفي وإظهار اغبقيقة  ،ومن شأف استئناؼ اػبصوـ لألوامر اؼبتعلقة
بطلبات غَتىم تعطيل مسار إجراءات التحقيق ،وبالرجوع إذل قضية اغباؿ ،فإف غرفة االهتاـ قضت دبوجب القرار
اؼبطعوف فيو يف الشكل بقبوؿ االستئناؼ اؼبرفوع من طرؼ دفاع اؼبتهم واػباص باألمر الصادر عن قاضي التحقيق
بناء على طلب اؼبدعي اؼبدين والرامي إذل إجراء خربة تكميلية.
ويف اؼبوضوع :قضت بإلغاء األمر اؼبستأنف ومن جديد رفض الطلب.
وعليو فإف ما توصلت إليو غرفة االهتاـ يشكل تطبيقا خاطئا ألحكاـ اؼبواد  173-172-154-143من
قانوف االجراءات اعبزائية ألف األمر القابل لالستئناؼ ىو األمر الذي يتضمن رفض إجراء خربة و الطرؼ الذي جيوز
لو االستئناؼ فيو ىو اؼبعٍت ال غَت.
وبالتارل فإف الوجو اؼبثار مؤسس ويًتتب عنو النقض و إبطاؿ القرار اؼبطعوف فيو.

 :/04أمس بقبىل أو بسفؼ ؾلب ئحساء فحىص ؾبيت أو ؾبيت هفظاهيت

1

األمر بإجراء فحص طيب أو طيب نفساين ،وبطبيعة اغباؿ فهي أعماؿ خربة فنية ،وىي أوامر اختيارية إال إذا
طلبها اؼبتهم أو ؿباميو فال جيوز رفضها إال بأمر مسبب قابل لالستئناؼ من طرؼ النيابة فقط ،والفحص النفساين
يتعلق بإبراز معادل شخصية اؼبتهم ومستوى ذكائو وانتباىو وقوة مشاعره و عواطفو ،والفحص الطيب يتناوؿ اعبانب
الصحي عبسد اؼبتهم  ،بينما اػبربة العقلية تتناوؿ القدرات العقلية للمتهم من حيث السالمة أو االضطراب و
اعبنوف.

 1أنظر اؼبادة  68قانوف االجراءات اعبزائية.
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والقانوف دل ينص على األمر بإجراء مثل ىذه الفحوص أو اػبربات بالنسبة للضحية و لكن ال يوجد ما دينع
من ذلك  ،بل قد يكوف من اؼبفيد األمر بذلك حسب معطيات كل قضية ،واألمر مًتوؾ للسلطة التقديرية لقاضي

التحقيق.1
 :/05أمس بالحج ــص

اغبجز ىو يف األصل إجراء اختياري ال ديكن القياـ بو إال يف حضور كاتب التحقيق ،وإذا كانت القاعدة أف
قاضي التحقيق أو من يندبو لضبط كل ما يؤدي إذل إظهار اغبقيقة ،فإف اؼبشرع استثٌت من ذلك ضبط األشياء
اؼبتعلقة بدفاع اؼبتهم لدى احملامي والرسائل اؼبتبادلة بينهما ،وذلك حرصا من اؼبشرع على كفالة حقوؽ الدفاع اؼبادة
 83و  84من قانوف االجراءات اعبزائية ،وعند حجز األشياء ال بد من إحصائها ووضعها يف أحراز مكشوفة أو
مفتوحة أو مغلقة حبسب طبيعتها ،ولكن على قاضي التحقيق ختمها بعُت اؼبكاف وذلك حفاظا عليها باغبالة اليت

وجدت عليها.2
 :/06أمس البذ في ؾلباث اطترداد لاشياء املحجىشة

األصل يف االسًتداد أنو يهدؼ إذل وقف آثار اغبجز الذي مت أثناء إجراءات التحقيق ولقد نظم اؼبشرع عملية
رد األشياء اؼبضبوطة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية تيسَتا على األشخاص يف اسًتداد أشيائهم اليت استوجب التحقيق
يف القضايا ضبطها ،وزبفيفا ألصر اعبردية على الضحية يف اسًتداد مالو بأسرع وقت ومراعاة لتخفيف الضغط على
األماكن اؼبخصصة غبفظ األشياء اليت دل يبق موجب غبفظها.
وللمتهم واؼبدعي اؼبدين وكل شخص آخر ولو دل يكن طرفا يف الدعوى يدعي أف لو حق على شيء موضوع
ربت سلطة القضاء أف يطلب اسًتداده من قاضي التحقيق ،اؼبادة  86من قانوف االجراءات اعبزائية ،سواء كاف
اؼبالك أو اؼبنتفع بو فقط ،واعبدير باؼبالحظة أف النص القانوين دل يشر إذل النيابة ،ونعتقد أنو سهو من اؼبشرع طاؼبا أف
النيابة جيوز ؽبا قانونا حسب نص اؼبادة  69من قانوف االجراءات اعبزائية أف تطلب من قاضي التحقيق كل إجراء تراه
الزما إلظهار اغبقيقة.
وقد ال ينتظر قاضي التحقيق يف بعض اغباالت طلب برد األشياء احملجوزة ربت سلطة القضاء ،إذ يقوـ بذلك
تلقائيا وىو اغباؿ عندما يصدر أمرا بأالوجو للمتابعة.
ودبوجب اؼبادة  86من قانوف االجراءات اعبزائية فإف طلب االسًتداد إذا كاف مقدما من اؼبتهم أو اؼبدعي
اؼبدين يبلغ للنيابة وكل اػبصوـ اآلخرين ،وتقدـ اؼبالحظات بشأف الطلب يف ظرؼ ثالثة أياـ من تبليغو ،ويفصل
قاضي التحقيق يف ىذا الطلب ،وجيوز رفع التظلم من قراره إذل غرفة االهتاـ.
وىناؾ أوامر يصدرىا قاضي التحقيق أصناء سَت التحقيق وال يسعنا اجملاؿ لشرحها والتفصيل فيها كلها وىي:
 1قبيمي صباؿ ،اؼبرجع السابق ،ص .181
 2فوزي عمارة ،اؼبرجع السابق ،ص .193
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 األمر باإلنابة القضائية. األمر المتضمن االذن في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور. األمر المتضمن االذن بالتسرب. األمر المتضمن التدابير الغير إجرائية لحماية الشاىد و الخبير. األمر بالتفتيش. األمر الذي يقضي باالنتقال إلى األمكنة. األمر برفض فتح األحراز المختومة. األمر باستدعاء شاىد. األمر الذي أقر الغرامة المالية ضد الشاىد المتخلف و الشخص المعنوي. -أوامر االبالغ للنيابة.

املبحث الثالث :لاوامس املنهيت للخحقيق
إف تقدير انتهاء التحقيق يعود للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق وحده ،وتبليغ اؼبلف للنيابة يعترب تصرفا إداريا
غَت قابل لالستئناؼ ،وليس على قاضي التحقيق أف يبُت يف أمر اإلبالغ نوع االجراء الذي ينوي ازباذه.
وعند انتهاء قاضي التحقيق من البحث يتصرؼ يف الدعوى على ضوء ما توصل إليو من وقائع وأدلة أو قرائن،
ونظرا ألف مدة التحقيق متغَتة وربكمها عدة عوامل تتعلق بطبيعة وتعقيد و صعوبة كل قضية على حدى ،دل يربط
اؼبشرع غلق التحقيق دبدة زمنية معينة ؿبددة ،حىت وإف كاف مطلوبا من قاضي التحقيق ىو السرعة يف اإلجراءات،
فيصدر حسب األحواؿ أمرا بأف ال وجو للمتابعة  ،أو أمرا بإحالة اؼبتهم إذل احملكمة اؼبختصة أو أمرا بإرساؿ ملف
القضية إذل النائب العاـ لدى اجمللس القضائي التابع لو.
غَت أف قاضي التحقيق ال يصدر ىذه األوامر إال بعد إبالغ اؼبلف لوكيل اعبمهورية بعد أف يقوـ الكاتب
بًتقيمو ،وعلى وكيل اعبمهورية تقدمي طلباتو إليو خالؿ عشرة أياـ على األكثر طبقا ؼبا جاء يف اؼبادة  162من قانوف

اإلجراءات اعبزائية.1

1
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املؿلب لاول :لامس بأال وحه للمخابعت
األمر بأف ال وجو للمتابعة يعرؼ على أنو " أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ليقرر عدـ وجود مقتضى
إلقامة الدعوى العمومية لسبب من األسباب اليت بينها القانوف" ،أو "ىو ذاؾ األمر الذي يصدره قاضي التحقيق بناء

على سبب قانوين أو موضوعي وحيوز حجية مؤقتة وجيب أف يكوف مسببا بدرجة كافية".1
واألمر بأال وجو للمتابعة ىو أمر قضائي دبثابة حكم أو قرار جيب تسبيبو كما يستخلص ضمنيا من اؼبادة
 169من قانوف اإلجراءات اعبزائية اليت تنص على أف أوامر قاضي التحقيق ربدد على وجو الدقة األسباب اليت من
أجلها توجد أو ال توجد ضد اؼبتهم دالئل كافية ،واألسباب اليت ديكن لقاضي التحقيق أف يعتمد عليها إلصدار
األمر بأف ال وجو للمتابعة نوعاف أسباب قانونية و أسباب موضوعية ،كما أف ألمر أال وجو للمتابعة نوعاف وؽبما آثار
قانونية .
الفسع الاول :لاطباب القاهىهيت و لاطباب املىغىعيت
و تتمثل األسباب القانونية يف إحدى الصور التالية:
 أوال :إذا كانت الوقائع اؼبنسوبة للمتهم ال تشكل جردية يعاقب عليها القانوف. ثانيا :إذا كانت الواقعة تتعلق جبناية أو جنحة أو ـبالفة إال أف ركنا من أركاهنا غَت متوفر. ثالثا  :إذا توافرت صبيع أركاف اعبردية إال أنو قاـ سبب من أسباب اإلباحة أو ما يعرب عنو حبق األفعاؿ اؼبربرةكحالة الدفاع الشرعي أو مانع من موانع العقاب كاعبنوف أو لعدـ جواز رفع الدعوى العمومية كالسرقة بُت األزواج
أو بُت األصوؿ و الفروع أو النقضاء الدعوى بأحد األسباب احملددة باؼبادة  26من قانوف اإلجراءات اعبزائية و ىي
وفاة اؼبتهم و التقادـ و العفو الشامل و إلغاء قانوف العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء اؼبقضي ،كما
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ إتفاؽ الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعة واؼبصاغبة إذا كاف
القانوف جييزىا صراحة.2

أما األسباب اؼبوضوعية فيمكن حصرىا يف الصورتُت التاليتُت:3
 أوال  :إذا ظل مرتكب اعبردية ؾبهوال ،فاؼبنطق وحسن سَت العدالة يقتضياف بأف ال يبقى ملف القضية قائمالدى احملقق بدوف جدوى ما داـ القانوف جييز العودة إذل التحقيق مرة أخرى مىت عرؼ مرتكب اعبردية.
 ثانيا :عدـ وجود دالئل كافية ضد اؼبتهم .واليت يستنتجها قاضي التحقيق من الوقائع اؼبعروضة عليو واليتتستمد من الوقائع .ويف ىذا الصدد ينبغي التمييز بُت دليل اإلثبات اؼبباشر الذي جيوز االعتماد عليو وحده يف اإلدانة
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 3اؼبادة  163من قانوف اإلجراءات اعبزائية " :إذا أرى قاضي التحقيق أف الوقائع ال تكوف جناية أو جنحة أو ـبالفة أو أنو ال توجد دالئل كافية ضد
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وبُت الدالئل اليت ىي عبارة عن وسائل غَت مباشرة يف اإلثبات و اليت ال ترقى إذل مرتبة األدلة حبيث أهنا ال تكفي
وحدىا لإلدانة عند اغبكم يف القضية وامنا جيوز االستناد و االعتماد عليها يف مرحلة التحقيق وتسمى بالقرائن.
الفسع الثاوي :أهىاع لامس بأن ال وحه للمخابعت
إف األمر بأف ال وجو للمتابعة نوعاف :كلي أو جزئي.
أوال :لامس النلي :إف ىذا النوع من األوامر ينهي التحقيق بالنسبة لكل وقائع الدعوى و عبميع األشخاص
الذين وقعت متابعتهم.
زاهيا -لامس الجصئي :جيوز لقاضي التحقيق يف حالة تعدد التهم أو اؼبتهمُت أف يصدر أمرا بأال وجو للمتابعة
بصفة جزئية ،سواء بالنسبة إلحدى التهم أو ألحد اؼبتهمُت طبقا ؼبقتضيات اؼبادة  167من قانوف اإلجراءات

اعبزائية.1
وقد يرى احملقق أثناء التحقيق أف القرا ئن اؼبوجودة ضد أحد اؼبتهمُت مشكوؾ فيها ،و بدال من أف يقف عند
ىذا اغبد ويأ مر بأف ال وجو ؼبتابعة ىذا اؼبتهم وحده يستحسن أف يستمر يف التحقيق حىت يتأكد من صحة القرائن
اؼبوجودة أو عدـ صحتها ،السيما إذا كاف اؼبتهم طليقا ،فإذا ما أهنى التحقيق ودل يتوصل إذل ما يعزز ىذه القرائن
الضعيفة قرر قفل التحقيق بالنسبة للجميع وأمر بأال وجو للمتابعة لصاحل ىذا اؼبتهم وبإحالة اؼبتهمُت اآلخرين.
الفسع الثالث :آزاز لامس بأن ال وحه للمخابعت
إف أىم تغيَت قانوين أدخلو تعديل  2215ىو إزالة األثر اؼبوقف الستئناؼ وكيل اعبمهورية.
ويًتتب على إصدار األمر بأف ال وجو للمتابعة أف اؼبتهم إف كاف ؿببوسا فإنو يفرج عليو يف اغباؿ رغم
استئناؼ وكيل اعبمهورية ما دل يكن ؿببوسا لسبب آخر وفقا ؼبا نصت عليو صراحة اؼبادة 163فقرة 2من قانوف
اإلجراءات اعبزائية.
وجدير باإلشارة أف اؼبادة  163من قانوف اإلجراءات اعبزائية قبل التعديل األخَت كانت تتضمن يف فقرهتا
الثانية أف استئناؼ وك يل اعبمهورية يوقف تنفيذ األمر باإلفراج اؼبؤقت للمتهم الذي ينطوي عليو األمر بأال وجو
للمتابعة.
ويبت قاضي التحقيق يف نفس الوقت يف شأف رد األشياء اؼبضبوطة .ويصفي حساب اؼبصاريف و يلزـ اؼبدعي
اؼبدين هبا إف وجد يف القضية مدع مدين ،غَت أنو جيوز أف يعفى اؼبدعي اؼبدين حسن النية من اؼبصاريف كلها أو جزء
منها بقرار خاص مسبب وفقا للمادة  163فقرة 3و 4من قانوف اإلجراءات اعبزائية.
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املؿلب الثاوي :أمـ ــس إلاحالـ ــت
مىت رأى قاضي التحقيق أف شبة أدلة كافية على وقوع جنحة أو ـبالفة ونسبها إذل اؼبتهم فبا يكفي معو لتحويل
الدعوى العمومية من مرحلة التحقيق إذل مرحلة احملاكمة أصدر أمرا يسمى بأمر إحالة ،دبوجبو يرفعها إذل احملكمة
اؼبختصة مع أدلة اإلقناع لتدخل الدعوى مرحلة احملاكمة.
فأمر اإلحالة يًتتب عليو خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق.
الفسع لاول  :قىاعد الاحالت
وديكن تأصيل األمر باإلحالة بالنظر إذل مضمونو باعتباره قرارا بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق االبتدائي إذل
مرحلة احملاكمة فهو أمر تصرؼ منهي للتحقيق يتضمن رجحاف إدانة اؼبتهم نتيجة اقتناع سلطة التحقيق دبالئمة إحالة

الدعوى إذل احملكمة اؼبختصة.1
فإذا رأى قاضي التحقيق أف الواقعة تعد جنحة أو ـبالفة أصدر أمرا باإلحالة للمحكمة اؼبختصة نوعيا بنظر
اعبردية فتتم إحالة الدعوى إذل قسم اعبنح إف كانت جنحة و قسم اؼبخالفات إذا كانت تشكل ـبالفة .

يقوـ قاضي التحقيق بإرساؿ ملف اإلجراءات مرفوقا بأمر اإلحالة إذل وكيل اعبمهورية ،الذي يقوـ بدوره
بغَت سبهل بإرسالو إذل قلم كتاب اعبهة القضائية  ،مع ربديد ميعاد اعبلسة لنظر الدعوى أماـ احملكمة اؼبختصة .
يقوـ وكيل اعبمهورية يف ىذه اغبالة بتكليف اؼبتهم باغبضور للجلسة اليت يكوف قد حددىا لو أماـ تلك
احملكمة لنظر الدعوى ضده اؼبادة  165قانوف االجراءات اعبزائية )
واؼبالحظ أف معظم قضاة التحقيق عندما يقوموف بإكماؿ إجراءات التحقيق و ىم بصدد تصفية ملف القضية
 ،يتخذوف عدة أوامر يف آف واحد مثل ":األمر بإعادة التكييف و اإلحالة " أو "األمر بأالوجو للمتابعة اعبزئي و
اإلحالة "و ىذه األوامر جائزة قانونا غَت أهنا ال تتيح الفرصة إذل النيابة ؼبمارسة حقها يف متابعة سَت الدعوى
العمومية  ،لذى فإنو من األجدر أف يقوـ قضاة التحقيق بازباذ ىذه األوامر مثل " إعادة التكييف " أو "انتفاء وجو
الدعوى" قبل االنتهاء من إجراءات التحقيق و ازباذ األمر " بالتصرؼ باإلحالة " و ىذا يؤدي إذل اغبد من استئناؼ
النيابة و تعطل الفصل يف أمر اإلحالة و إخالء سبيل اؼبوقوفُت إذا كاف شبة ؾباؿ لرباءهتم من طرؼ ؿبكمة اعبنح
أغلب أوامر اإلحالة الصادرة عن قضاة التحقيق تقتصر على حيثية أو حيثيتُت تشَتاف إذل ارتكاب الفعل بصورة
سطحية دوف ربليل ىذه األفعاؿ و الوصوؿ إذل تأكيد وقوع الفعل اإلجرامي من اؼبتهم أو انتسابو إليو.
وإف ترجيح إدانة متهم من قبل قاضي التحقيق ليس اقتناعا منو دبالئمة إحالة الدعوى العمومية إذل احملكمة
اؼبختصة اليت تعود ؽبا فقط اغبسم و اعبزـ ما إذا كاف ىذا االقتناع يتطابق يف هناية األمر مع حقيقة الواقع وصحيح
القانوف.
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فهناؾ اختالؼ بُت درجة االقتناع الكايف لألمر باإلحالة ودرجة االقتناع اليت تصل إذل حد اليقُت واعبزـ
بالنسبة ألحكاـ احملاكم ،فلئن كاف الشك أماـ جهات اغبكم يفسر ؼبصلحة اؼبتهم ،فهو عند التصرؼ يف التحقيق
يفسر ضد مصلحتو.1
الفسع الثاوي :آلازاز القاهىهيت ألمس الاحالت
إذا أزبذ التصرؼ يف التحقيق صورة األمر باإلحالة أماـ ؿبكمة اعبنح أو اؼبخالفات فإنو يًتتب عليو مايلي:
دخوؿ الدعوى العمومية يف حوزة احملكمة اليت أحيلت إليها.
زبطر احملكمة بالوقائع السابقة للطلب االفتتاحي.
إذا كانت االحالة على ؿبكمة اؼبخالفات وكاف اؼبتهم ؿببوسا يفرج عنو فورا مادل يكن ؿببوسا لسبب آخر.
إذا كانت االحالة أماـ ؿبكمة اعبنح فإف أمري الوضع يف اغببس اؼبؤقت والتزامات الرقابة القضائية يبقياف
ؿبافظُت على قوهتما التنفيذية ما دل يكن اغببس اؼبؤقت قصَت اؼبدة .2
انعقاد جلسة احملاكمة خالؿ شهر من تاريخ االمر باإلحالة إذا كاف اؼبتهم ؿببوسا مؤقتا.3
إمكانية رد األشياء اؼبضبوطة إذا رأى قاضي التحقيق أف حجزىا ال فائدة من ورائو إلظهار اغبقيقة.
وبالنسبة للمصاريف القضائية فعلى كاتب التحقيق أف يظم إذل ملف الدعوى كشفا باؼبصاريف القضائية اليت
استلزمها التحقيق.4

املؿلب الثالث :لامس بازطال مظدىداث الدعىي ئلى الىائب العام
إف أمر إرساؿ مستندات الدعوى إذل النائب العاـ خيتلف عن أوامر التصرؼ السالفة الذكر من حيث كونو ال
ينهي التحقيق ،بل ينقل الدعوى من درجة دنيا للتحقيق إذل درجة عليا ،فإذا ما رأى قاضي التحقيق بعد االنتهاء من
التحقيق أف الوقائع تكوف جردية وصفها القانوين جناية ،يقوـ بإرساؿ اؼبلف مع أدلة االقناع دبعرفة نيابة اعبمهورية إذل
النائب العاـ لدى اجمللس القضائي ،حىت يعرضو على غرفة االهتاـ باعتبارىا درجة ثانية للتحقيق.
أما يف حالة وجود ارتباط ال يقبل التجزئة بُت جناية وجنحة فذلك حيتم على قاضي التحقيق إصدار أمر
بإرساؿ مستندات الدعوى إذل النائب العاـ.
إذا كاف اؼبتهم رىن اغببس اؼبؤقت بقي ؿببوسا غبُت صدور قرار ـبالف عن غرفة االهتاـ و أف كاف اؼبتهم
يف حالة فرار و صدر ضده أمر بالقبض  ،حيتفظ ىذا األمر بقوتو التنفيذية إذل حُت صدور قرار من غرفة االهتاـ إذا
كاف اؼبتهم حدثا أمر قاضي التحقيق بإرسالو إذل قسم األحداث دبقر اجمللس القضائي .
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 2أنظر اؼبادة  124من قانوف االجراءات اعبزائية.
 3أنظر اؼبادة  165فقرة  2من قانوف االجراءات اعبزائية.
 4جيالرل بغدادي ،اؼبرجع السابق ،ص .214
53

الفسع لاول  :قىاعد لامس بازطال املظدىداث ئلى الىائب العام
يعد األمر بإرساؿ اؼبستندات إذل النائب العاـ من أخطر األوامر القضائية اليت يصدرىا قاضي التحقيق عندما
يتصرؼ يف التحقيق ؼبا حيملو من ترجيح إلدانة اؼبتهم بأخطر أنواع اعبرائم ذبعلو عرضة ألشد العقوبات ،وىذا األمر
ربكمو عدة قواعد:
إذا كانت الوقائع ؿبل التحقيق من قاضي التحقيق اؼبتابعُت فيها بالغُت وأحداث وتوصل التحقيق إذل ترجيح
ارتكاهبم للوقائع ذات الوصف جناية ،فعلى قاضي التحقيق إصدار أمر أوال بالفصل بُت األحداث والبالغُت وبعد
ذلك يصدر أمرا بإرساؿ مستندات الدعوى إذل النائب العاـ بالنسبة للمتهمُت البالغُت ،أما بالنسبة لألحداث فيصدر
أمرا باإلحالة على قسم األحداث اؼبوجودة دبقر اجمللس القضائي.1
أما إذا كانت الوقائع ؿبل التحقيق للبالغُت وكاف شبة ارتباط ال يقبل التجزئة بُت جناية وجنحة ،فذلك حيتم
على قاضي التحقيق إصدار أمر بإرساؿ اؼبستندات إذل النائب العاـ.2

الفسع الثاوي :آلازاز القاهىهيت ألمس بازطال املظدىداث ئلى الىائب العام
إذا أزبذ التصرؼ يف التحقيق صورة األمر بإرساؿ مستندات الدعوى إذل النائب العاـ ينجر عنو اآلثار التالية:
إرفاؽ أمر االرساؿ بقائمة أدلة االثبات.
نقل صبيع أوراؽ القضية إذا كاف ىناؾ ارتباط ال يقبل التجزئة بُت عدة جرائم جنائية وجنحية.
بقاء مذكرة االيداع ؿبتفظة بقوهتا التنفيذية حىت تقرر غرفة االهتاـ ما تراه بشأهنا.
ؿبافظة أمر بالقبض الذي سبق لقاضي التحقيق إصداره بقوتو التنفيذية إذل حُت صدور قرار من غرفة االهتاـ،
مع ضرورة إرفاؽ ؿبضر حبث دوف جدوى باؼبلف لتبياف أف اؼبتهم مازاؿ يف حالة فرار.3
استمرار الرقابة القضائية يف ترتيب آثارىا إذل حُت رفعها من غرفة االهتاـ.4
إمكانية رد األشياء اؼبضبوطة إذا رأى قاضي التحقيق أف حجزىا ال فائدة من ورائو إلظهار اغبقيقة.
وبالنسبة للمصاريف القضائية فعلى كاتب التحقيق أف يظم إذل ملف الدعوى كشفا باؼبصاريف القضائية اليت
استلزمها التحقيق.

1
2
3
4

أنظر اؼبادتُت  451و  465من قانوف االجراءات اعبزائية.
جيالرل بغدادي ،اؼبرجع السابق ،ص .211
أنظر اؼبادة  166فقرة  2من قانوف االجراءات اعبزائية.
أنظر اؼبادة  125مكرر 3من قانوف االجراءات اعبزائية.
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الخاجمت:
يف هناية مذكرتنا يتبُت لنا جليا أف قاضي التحقيق من الركائز األساسية يف اؼبنظومة القضائية اعبزائرية حبيث
يستمد ىذه اؼبيزة بالدرجة األوذل من خصوصياتو اليت سبيز هبا يف ظل قانوف اإلجراءات اعبزائية فاؼبشرع بالتعديالت
اؼبتعاقبة على قانوف اإلجراءات اعبزائية ال سيما التعديل دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو  2215بقدر ما
دييل إذل احملافظة على اغبريات الفردية بقدر ما يوسع بذلك من صالحيات قاضي التحقيق فاؼبشرع بسعيو إذل ضباية
أطراؼ الدعوى العمومية ال سيما اؼبتهم والطرؼ اؼبدين فإنو يقلص من سلطات النيابة وىذا التقليص يوسع بشكل
مباشر من صالحيات قاضي التحقيق .
و من جهة أخرى قبد أف التشريع مكن قاضي التحقيق الفرد من وظيفتُت يف آف واحد فحُت يبحث عن
األدلة سواء تلك اؼبتعلقة باإلثبات أو النفي فهو يلعب دور احملقق وحُت يقيم ىذه األدلة اليت حصل عليها يقوـ
بتقديرىا وبذلك فهو ي لعب دور القاض اغبكم الباحث عن اغبقيقة ،وىو ما يعٍت أف مهمة قاضي التحقيق ليست
باليسَتة  ،بل معقدة لتناوؽبا يف ذات الوقت بُت اإلجراءات و اغبكم  ،إذ يتعُت على قاضي التحقيق يف هناية
التحقيق تقدير األدلة للفصل يف مدى إمكانية مواصلة السَت يف الدعوى العمومية أو وضع حد ؽبا.
وأماـ ىذه اػبصوصيات اؼبميزة لقاضي التحقيق حاولنا من خالؿ ىذا العمل الولوج يف ثنايا النصوص
اإلجرائية خاصة اؼبنظمة لوظيفة قاضي التحقيق ؿباولة منا إبراز أىم الصالحيات و السلطات اليت يتمتع هبا قاضي
التحقيق و اليت تظهر على شكل أوامر ووقفنا عند بعص التعديالت اليت مست ببعض األوامر وفق تعديل قانوف
اإلجراءات اعبزائية دبوجب األمر  22-15اؼبؤرخ يف  23يوليو 2215
وعليو ديكن القوؿ أف قاضي التحقيق على إثر التعديالت اؼبتتالية لقانوف اإلجراءات اعبزائية تزداد قوة
صالحياتو شيئا فشيئا إال أف ىذه القوة تصطدـ بصالحيات غرفة االهتاـ اليت ؽبا صالحية التدخل بإلغاء صبيع أوامر
قاضي التحقيق مع إلزاـ قاضي التحقيق بإجراء معُت ليس مقتنعا بو البتة ويواصل ربقيقو بشكل درامي وىذا من باب
أف ىناؾ سلطة أدبية على قاضي التحقيق من طرؼ غرفة االهتاـ ذبعل معو أوامر التحقيق الالحقة تسَت يف اذباه
واحد وىو االذباه الذي رظبو قرار غرفة االهتاـ  ،فغرفة االهتاـ اليت تقوـ بإيداع متهم رفض قاضي التحقيق إيداعو
سًتسم لقاضي التحقيق طريقا واحدا وىو إحالة اؼبلف على احملكمة أو إرساؿ مستندات اؼبلف حسب دعوى اغباؿ،
فال جيوز لو حبكم اؼبانع األديب أف يصدر أمرا بأال وجو للمتابعة .
فقاضي التحقيق عند اتصالو دبلف الدعوى العمومية سيقوـ بسماع األطراؼ وجها لوجو وسيقوـ بإجراء
معاينات وسيستمع إذل أنُت الضحايا وسيستمع إذل عبارات يدافع هبا اؼبتهم ويستميت يف دفاعو وسينظر بعينيو إذل
العبارات اليت تصدر من تقاسيم وجوه األطراؼ وستخربه عيوف األطراؼ كالما ال يدوف دبحاضر االستجواب وسيضع
نفسو يف مكاف كل طرؼ وعلى أساس كل ىذا سيجري موازنة بُت ما ىو موجود باؼبلف وما عايشتو حواسو وبذلك
تتشكل لو قناعة على ضوئها يصدر أوامر سبس حبرية األطراؼ ،فليس من شاىد كمن سمع بينما قضاة غرفة االهتاـ

كل ما يصلهم ىو نسخة من ملف اإلجراءات وطلبات النيابة واألطراؼ.
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وعليو وكاقًتاح يف إطار البحث العلمي جيب أف نعطي ىيئة التحقيق اؼبتمثلة يف قاضي التحقيق صبيع األسباب
اليت سبكن ىذا القاضي من الوصوؿ إذل اغبقيقة وعدـ التأثَت عليو بأي وسيلة كانت حىت ولو كانت غرفة االهتاـ،
فقاضي التحقيق لو السيادة الكاملة على ملف الدعوى العمومية اعباري فيها التحقيق وإف أي تدخل من أي جهة
ولو كانت قانونية ستمس هبذه السيادة ،فمثال إصدار قاضي التحقيق أمر برفض إصدار مذكرة االيداع وإلغاءه من
طرؼ غرفة االهتاـ والتصدي بإيداع اؼبتهم ،يعٍت ىذا أف ىناؾ مساسا بسيادة قاضي التحقيق وىذا اؼبساس ىو رسالة
موجهة إذل قاضي التحقيق بسوء تقدير للوقائع ،وىو ما ينتج عنو ضغط على قاضي التحقيق سيجعلو غَت متوازف يف
استكمالو إلجراءات التحقيق ،وىو نفس اغباؿ مع بقية األوامر اليت تصدرىا غرفة االهتاـ ،وىذا ال يعٍت أف ال يكوف
لغرفة االهتاـ أي دور بل جيب أف تكوف كما وضعها القانوف الدرجة الثانية للتحقيق ولكن بعد أف يستكمل قاضي
التحقيق صبيع إجراءات التحقيق.

مت حبم ػ ػد اهلل
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:املخلخظ
 يتمتع،يعترب قاضي التحقيق نظاما قضائيا قائما بذاتو وظيفتو تضاىي وظيفة ىيئة قضائية مستقلة
بصالحيات واسعة كرستها النصوص القانونية االجرائية ىذه النصوص تسَت كبو التوسع أكثر فأكثر إثر
 فبا يتولد عنو سلطات أكثر ؽبذا القاضي الذي ديارس ىذه الصالحيات دبوجب أوامر،التعديالت اؼبتواترة
 فكل نشاط أو جهد يبذلو القاضي خالؿ إجراءات، يصدرىا غايتها النهائية التوصل إذل اغبقيقة القضائية
 ال كما،البحث التحري يبتغي من ورائها الوقوؼ على حقيقة الوقائع كما حدثت يف الواقع والعادل اػبارجي
 ولذلك فبالرغم من، وال ديكن أف تظهر اغبقيقة الواقعية إال بعد البحث عنها وثبوهتا باألدلة،يصورىا اػبصوـ
خطورة بعض األوامر إال أف اؽبدؼ األساسي منها البحث عن اغبقيقة فأمر إيداع اؼبتهم رىن اغببس اؼبؤقت أو
،وضعو ربت التزامات الرقابة القضائية ما ىو إال إجراء استثنائي يهدؼ إذل اغبفاظ على األدلة أو ضباية اؼبتهم
وعليو فإف أوامر قاضي التحقيق ما ىي إال إجراءات قانونية بيد القاضي يوجهها بسلطتو التقديرية إذل اظهار
.اغبقيقة مث يعمد القاضي بعدىا إذل إسقاطها على القانوف
Le magistrat d’instruction, il est considéré comme un régime juridique
constitué en lui-même son rôle équivalent au rôle d’un organisme juridique
Independent, il a des pouvoirs énormes donnés par les textes des procédures
juridiques, ces textes vont vers élargissement de plus en plus par les modifications
mise a jour, celles-ci lui donne des pouvoirs en plus.
Ces pouvoirs sont exercé par des ordonnances ont comme but final l’arrivé a
la vérité judicaire, tout activité ou effort fait par le magistrat au cour de son
recherche d’exploration c’est bien que pour trouver la réalité des faits comme il est
fait réellement non comme a décrit par les adversaires.
Alors que la réalité des faits ne s’éclaircit qu’après sa recherche et son
éprouve par des preuves.
Malgré la gravité de quelque ordonnances ont pour raison initiale est de
trouver la réalité, exp : la détention provisoire ou la mise sous les obligations des
contrôle judiciaire il n’est qu’une procédure exceptionnelle pour garder les preuves
ou pour protéger l’inculpé.
Donc toutes les ordonnances du juge d’instruction sont que des procédures
juridiques a sa portée pour trouver la réalité et après le magistrat applique la règle
du droit.
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